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I. Bevezetés 

 

A művészettörténeti kutatás egyik legfontosabb támasza az írott forrás. A források közül a 

művésszel kötött szerződés sokféle információval szolgál, mégis többnyire csak néhány 

adat (a művész és a megbízó neve, a készítendő mű, a megbízás ideje és olykor egy-egy 

érdekes elvárás) az, amit – a forrás újbóli elővétele és újraolvasása nélkül – a 

művészettörténet újra és újra felhasznál, idéz különböző kontextusokba ágyazva. A 

szerződésben megtalálható egyéb információk általában rövidebb életűek lesznek a 

későbbi kutatásban, hamarabb eltűnnek, ha egyáltalán bekerülnek valaha a tudományos 

kutatásba, mert felfigyel rájuk a kutató. 

A középkori és reneszánsz művek legtöbbjéhez nem kapcsolható írott forrás, még 

ritkábban szerződés. Egy, a régebbi korok (középkor és reneszánsz) szobrait őrző 

gyűjteményben dolgozó muzeológust ritkán éri olyan szerencse, hogy egy múzeumban 

őrzött szobor provenienciájának kutatását a 19. századnál korábbra vissza tudja vezetni, 

szerződést tudjon kapcsolni hozzá. A kutatásban „legfeljebb” maga a mű és a róla 

leolvasható információk segítik, valamint a nyersanyagok, a készítés-technikai 

jellegzetességek, analógiák, és a stíluskritika.  

Az itáliai reneszánsz művészet korában, a 15–16. században a műalkotások 

készítésére kötött szerződések nem számítottak kuriózumnak. A művészekkel kötött 

szerződés akár szobrászati, akár festészeti vagy építészeti mű létrehozására kötötték, 

ekkorra már több évszázados múltra tekinthetett vissza úgy Itáliában, mint Európa más 

országában.1     

A 15. századi itáliai, művészekkel kötött szerződések csoportos vizsgálata nem 

gyakori témája a művészettörténeti kutatásnak, és az is leginkább a festészeti példákra 

fókuszál. A szobrokra vonatkozó szerződések kutatása – ahogy általában véve a reneszánsz 

szobrászat kutatása – ezen a téren is hátrányosabb helyzetben van. A disszertáció választott 

témája, az itáliai reneszánsz szobrászati megbízások egy kisebb csoportjának a vizsgálata 

ezt a hiányt igyekszik némileg pótolni.  

Egy konkrét időszakhoz és helyhez kötődő szerződéscsoport vizsgálatával, a 

szerződésekbe foglalt kikötések, elvárások felderítésével, a nyersanyagokra, beszerzésükre, 

a munkavégzésre, a munkamegosztás fajtáira vagy a kész mű felállítására vonatkozó 

                                                           
1 Középkori szerződések szövegeit magyarul l. A középkori művészet történetének olvasókönyve. XI-XV. 
század. Összeállította Marosi Ernő, Budapest, 1997. 312-316. 
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instrukciók és információk összegyűjtésével egy korszak általános gyakorlatába kaphatunk 

betekintést. A mennyiségi összevetés révén az egyedi és gyakori elvárások, a szokások és 

az unikális példák ismerhetők meg. Összességében egy ilyen kutatás a műalkotásnak egy 

korszakban betöltött szerepére, egy adott kultúra és közösség számára hordozott jelentésére 

és jelentőségére világíthat rá. 

A szerződésekben előforduló tartalmi elemek meglehetősen szerteágazó 

információhalmazt alkotnak, ezért komplex kutatást igényelnek. A dolgozat célja a 

reneszánsz szerződés olyan típusú bemutatása, mely ezt a komplexitást megmutatja, hogy a 

firenzei (toszkán) kora reneszánsz korszak szobrászati szerződésről átfogó képet kapjunk, 

hogy a további részkutatásokhoz az itt tárgyalt témakörök és kérdések alapot adjanak és 

kiindulópontként szolgálhassanak. 

 

1.1. A kutatás tárgya, az anyaggyűjtés szempontrendszere 

A disszertációban 96 darab szerződést, korábban már publikált forrásdokumentumot 

vizsgálok, közöttük olyanokat, melyek kritikai feldolgozására sosem került sor, olyanokat, 

melyek már rég a feledés homályába merültek és olyanokat is, melyek már régen 

reflektorfénybe kerültek és még ma is foglalkoznak velük.  

A dolgozat címe kijelöli azt a földrajzi területet és időintervallumot, amelyek keretei között 

kelt szobrászati tárgyú szerződésekről szó lesz. Két pontosítás azonban ide kívánkozik: a 

vizsgált időszak felső határának azért választottam az 1530. évet (mindamellett, hogy az 

alsó és felső időhatárokat nem szándékoztam mereven kezelni), mert a 16. század negyedik 

évtizede több szempontból is korszakhatár. 1530 tájékán tűnt el – ahogy Charles Avery is 

írja2 – a szobrászoknak az a nemzedéke, mely a 15. században iskolázódott és járult hozzá 

az érett reneszánsz szobrászat létrejöttéhez (1529-ben meghalt Andrea Sansovino, 1527-

ben Velencébe ment és ott telepedett le végül Jacopo Sansovino, 1528-ban hagyta el 

Firenzét és keresett új lehetőséget magának Franciaországban Giovan Francesco Rustici). 

Az 1530. körüli évek történetileg is új korszak kezdetét jelentik Firenzében: miután V. 

Károly német-római császár csapatai elfoglalták Firenzét, visszaállították a Medici család 

uralmát. Néhány évvel később létrejött a Medici hercegség, mely új fejezet a firenzei 

reneszánsz művészet történetében. Az 1530-as években változott meg Firenze monetáris 

rendszere is: 1533-ban az aranyforint helyébe a dukát (ducato) vagy a scudo lépett.3 1534. 

                                                           
2 Avery, C.: Florentine Renaissance Sculpture. New York, 1970. 194. 
3 Goldthwaite, R. A.: Il sistema monetario fino al 1600: pratica, politica, problematica. In: Goldthwaite, R. A. 
– Mandich, Giulio: Studi sulla moneta fiorentina (secoli XIII–XVI). Firenze, 1994. 33. 



5 

 

pedig a művészek céhes szervezetében az addig működő rendszer végét jelenti, és egy új, 

kevesebb céhhel működő szervezet felállítását.4 A másik pontosítás területi vonatkozású: 

bevettem a vizsgált dokumentumok közé néhány olyan szerződést is, mely Toszkána 

határain túlra nyúlik, de ezek is firenzei/toszkánai szobrászok megbízásai.  

A dokumentumokat egy szempontrendszer szerint gyűjtöttem össze és válogattam 

ki, a különféle nyersanyagok (márvány/kő, bronz, terrakotta, fa), a különböző műfajok 

(körszobor, oltár, tabernákulum, síremlék, kapu stb.), a megrendelői körök többféleségét 

(testületi, céhes vagy magán), a művek készítőinek ismertségét (híres és „névtelen”), vagy 

az alkotójuk hivatásbeli profiljának sokoldalúságát (szobrászként is működő festők) stb., 

tartottam szem előtt annak érdekében, hogy minél szélesebb horizontú, úgy a megbízói és 

megbízotti kör, mint a megrendelt szobrászati alkotás tekintetében vegyes, minél szélesebb 

keresztmetszetre épülő vizsgálatot végezhessek. Az eredetileg megcélzott mennyiség, a 

száz körüli irányszám csupán azt a célt szolgálta, hogy unikális példákból ne jussak 

általánosításokra. Az összeállt dokumentumanyag ugyanakkor a nyersanyagok mennyiségi 

megoszlásában egyenetlen: a márvány/kő szobrászati művek szerződései teszik ki a 

forrásanyag zömét, nagyjából 62,5 százalékát, a bronzoké mintegy 18, a terrakottáké kb. 

16 százalékát, míg a fa csak elenyésző százalékban van jelen. Ez nem szándékos döntés 

eredménye, hanem a fellelhető anyag jellegéből fakadó adottság. A márványból készített 

szobrászati művek szerződéseiből a választék nagy, ezért közülük válogattam is. Azért 

pedig, hogy a bronz, a terrakotta és a fa szobrászati művek megrendeléseiből is megfelelő 

számban legyenek szerződések, célzott keresést folytattam forráskiadványokban, 

forrásközlő folyóiratokban és művészek monográfiáiban, több-kevesebb sikerrel, minthogy 

a fából készített szobrok tekintetében a célzott kutatás is a forrásanyag gyér voltát mutatta. 

Mindez az aránytalanság ugyanakkor, például a márvány szobrászati megbízások esetében, 

jól reprezentálja a szobrászatban használt nyersanyagok eltérő preferáltságát ekkoriban 

Firenzében.  

 

I. 2. A kutatás céljai  

A szobrászati szerződések összehasonlító forráskritikai vizsgálatára ez idáig nem került 

sor, sem Magyarországon, sem külföldön. A disszertáció megírásával a célom – a téma 

kevéssé kutatott jellege miatt – mindenekelőtt a szerződésekbe foglalt elvárások, kikötések, 

instrukciók megismerése, nemcsak a megrendelt, a készítendő mű vonatkozásában, hanem 

                                                           
4 Goldthwaite, R. A.: The Building of Renaissance Florence. An Economic and Social History. Baltimore, 
19822. 270. 
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a készítéssel szorosan összefüggő anyagbeszerzési (csatornák, jellegzetességek), szállítási 

(nyersanyag- majd a kész művek szállítása), installálási gyakorlatra, a művek készítés-

technikájára, a készítők munkamegosztására vagy a különböző nyersanyagú művekért 

kifizetett honoráriumokra vonatkozóan is. A készítő/kivitelező/alkotó/művész korszakhoz 

és helyhez, kultúrkörhöz szorosan kötődő gyakorlatainak, a belső mechanizmusoknak 

feltárására, új ismeretek felfedésére vagy meglévő ismereteink bővítésére, pontosítására 

törekszem. 

A disszertációban nem az egyedi megrendeléseket kívántam egyenként bemutatni. 

A vizsgálat abból a feltételezésből indul ki, hogy ha az egyébként önálló és elszigetelten 

kezelt konkrét megrendeléseket egymás mellé tesszük, egymással összehasonlítjuk és 

elvárásaikat, instrukcióikat ütköztetjük, akkor alkalmasak arra, hogy többletinformációval 

szolgáljanak és betekintést nyújtsanak a társadalom elvárásainak szempontrendszerébe, 

abba, hogy az adott korszak/időszak gondolkodásában milyen szempontok, prioritások 

léteztek. Konkrét példákon keresztül, a kikötések fajtáit vizsgálva keresem az egy-egy 

kikötés mögött – amennyiben feltárható – meghúzódó okokat (divatkövetés, technikai 

újítás, személyes ízlés stb.), bemutatom a szerződésbe foglalt megengedéseket vagy 

tiltásokat, vagy a művésztől jövő vállalásokat is, illetve törekszem bizonyos kikötések 

mélyebb kritikai vizsgálatára, a szakirodalomban fellelhető vélemények megerősítésére, 

árnyalására vagy cáfolatára.  

 

I. 3. Módszerek 

A művészekkel kötött szerződés történeti forrás, ennek is egy speciális fajtája: jogtörténeti 

dokumentum. Történeti forrásként, noha leginkább a művészettörténet-tudomány érdekelt 

a benne foglalt információk hasznosításában, rajta kívül több tudományág és 

segédtudomány (történelem, jogtörténet, paleográfia, művelődés- és gazdaságtörténet, 

művészetszociológia, nyelvészet, filológia) kutatásának is tárgya, melyek segítsége 

(módszerei) és eredményei nélkül érdemben nem is vizsgálható. 

A feldolgozás elsődleges módszere a forráselemzés és a forráskritika. A szobrászati 

szerződésekbe foglalt információk legteljesebb körű kiaknázása céljából a megközelítés 

többirányú. Egyfelől a források nyersanyag szerinti csoportosításával a szobrok 

nyersanyagfüggő készítés-technikájával szorosan összefüggő kikötésekre, 

nyersanyagbeszerzésre, szállításra, az árképzésre való jobb rálátást és áttekintést segíti, 

másfelől egy-egy kérdés tematikus megközelítése a korszak szobrászatából fennmaradt, de 
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szerződéssel nem bíró emlékanyaghoz való kapcsolódást célozza meg (szerződés-rajz és 

szobormodell). 

A felsorolt és hagyományosan a művészettörténeti forráskritika segítségére szolgáló 

tudományok és segédtudományok mellé a téma feldolgozásához két újabb terület 

eredményeinek beemelését is fontosnak tartottam. Közülük az egyik az archeometriai 

kutatás, mely a megrendelt szobrászati művek nyersanyag-lelőhelyeivel, a nyersanyagok 

összetevőiből adódó tulajdonságaival és ezzel szoros összefüggésben a nyersanyagok 

kapcsán a megmunkálhatósággal kapcsolatos természettudományos eredményekkel segíti a 

forráselemzést. A másik – karöltve az előbbivel – a restaurálás, mely a szerződés tárgyát 

képező művek készítés-technikájáról, valamint későbbi történetéről, átalakításokról, 

restaurálásokról, az eredeti vagy kiegészített részekről szolgál információval.  

 

I. 4. A dolgozat felépítése 

A dolgozat a bevezetés, majd a téma kutatástörténetének ismertetése után a szerződés mint 

forrásdokumentum-típus formai és tartalmi bemutatásával kezdődik. E tekintetben a 

szerződés mint levéltári és jogi forrásdokumentum hitelességének kérdése nem kerül 

szóba, mivel sem a dokumentum jellegéből adódóan, sem az összegyűjtött példákban nem 

merül fel a hamisítás kérdése.  

A dolgozat törzsét a különböző nyersanyagból készített szobrászati művek 

szerződéseinek médiumok szerinti csoportosításával (márvány/kő, bronz, terrakotta és fa) 

tagolt fejezet képezi. A nyersanyagbeszerzés kérdésétől a kész mű felállításáig és 

kifizetéséig vizsgálja a szerződések eseti, konkrét megbízásokhoz kötődő tartalmi elemeit 

és elemzi a különféle kikötéseket. A nyersanyag vagy médium szerinti tárgyalás alapja a 

nyersanyagtól függő beszerzési lehetőségek és a készítés-technika (faragás, mintázás, 

öntés), illetve a megrendelt műalkotások szintén nyersanyagtól függő, nyersanyagonként 

eltérő árképzése. A szerződésbe foglalt kikötések fajtáinak példákra épített bemutatása 

mellett egy-egy kikötés mélyebb vizsgálatát tartalmazza ez a fejezet. 

A dolgozat további négy fejezete egy-egy speciális kérdést/kérdéskört vizsgál. Az 

ötödik fejezet a szerződés aláíróját/aláíróit a kivitelezésben vállalt szerepének viszonyában 

és a társas vállalkozások formáit tárgyalja, a hatodik fejezet a megbízónak bemutatott rajz 

és szobormodell kérdését. A hetedik fejezet témája a szerződéseknek az ikonográfiára, a 

modellkövetésre és az „alkotói szabadságra” vonatkozó részei, az ikonográfiájának a 

kifejtése vagy éppen ellenkezőleg, ki nem fejtése magában a szerződés szövegében és 

ennek lehetséges magyarázatai. Végül a megrendelt mű értékbecslésének, a fizetendő 
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honoráriumok meghatározására vonatkozó korabeli gyakorlatnak a tárgyalása a nyolcadik 

fejezetben kapott helyet.  

A dolgozathoz illusztrációs képanyag és egy 24 dokumentumból álló függelék 

kapcsolódik, mely a legtöbbet idézett, illetve legérdekesebb dokumentumok szövegét adja 

közre a szövegek előtt rövid tartalmi összefoglalással. 
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II. Kutatástörténeti áttekintés 

 

 

Az itáliai reneszánsz művészeti szerződések kutatástörténete a szerződés mint történeti 

forrás művészettörténeti jelentőségének felismerésével kezdődött. A művészekkel kötött 

szerződések mint levéltári források iránt a 19. század közepén kezdtek érdeklődni. A német 

származású Johann Wilhelm Gaye Carteggio inedito d’artisti dei secoli XIV, XV, XVI. 

című háromkötetes forrásszöveg-gyűjteményében (Firenze, 1839–1842) kerültek először 

közre nyomtatásban az itáliai reneszánsz művészeihez kapcsolódó szerződések. A második 

kötet függelékében mintegy tucatnyi szerződés között találjuk Michelangelo Dávid 

szobrának5 vagy Jacopo della Quercia sienai kútjának, a Fonte Gaiának a szerződését.6 

Gaye mellett Michelangelo Gualandi volt az, akinek a művészeti szerződések legkorábbi 

publikálását köszönhetjük. Memorie originali italiane risguardanti le belle arti7 című több 

kötetes művében építészeti, festészeti megbízások találhatók, területileg a firenzeiek 

mellett többek között ferrarai, gubbiói, bolognai dokumentumok is, a középkortól a 

barokkig bezárólag. 

 A Milanesi fivérek, Carlo és Gaetano szorgalmas levéltári forrásfeltáró 

tevékenységet fejtettek ki Giorgio Vasari Vitéjéhez kapcsolódóan. A mű első tudományos 

igényű kritikai kiadásában, 1846-tól8 a firenzei Le Monnier-féle, majd az 1878 és 1885 

között a Sansoninál megjelentetett másik kiadásban9 az egyes művészek életrajzához a 

szerkesztők bőséges lábjegyzet-apparátust állítottak össze, amelyben számos, addig 

ismeretlen írott művészeti szerződésre hívták fel a figyelmet.10 Gaetano Milanesinek a 

Vasarinál hivatkozott forrásszövegek megjelentetésére is gondja volt. A Vasari-

kiadásokkal párhuzamosan, illetve azokat követően, önálló kötetekben teljes 

terjedelmükben adta közre előbb Siena,11 majd más toszkán városok (Firenze, Pisa, Pistoia 

stb.) középkori művészetével kapcsolatos, általa fellelt írott források szövegeit, 

                                                           
5 Gaye, J. W.: Carteggio inedito d’artisti dei secoli XIV, XV, XVI. Firenze, 1839–1842. Vol. II. 454. 
6 Uo. Vol. II. 438–439. 
7 Gualandi, M.: Memorie originali italiane risguardanti le belle arti. Bologna, 1843. Vols. I–VI.  
8 A Le Monnier-féle Életrajzok első kötete 1846-ban jelent meg, de a teljes kiadás évtizedekig tartott: az 
utolsót, a 14. kötetet, 1870-ben adták ki.  
9 Vasari, G.: Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori. Con nuove annotazioni e commenti di 
Gaetano Milanesi. Firenze, Sansoni, 1876–1881. A Le Monnier-féle kiadásban Gaetano Milanesi még 
testvérével, Carlóval és két szerkesztőtársával, Carlo Pinivel és Vincenzo Fortunato Marchesével együtt 
dolgozott, a Sansoni-féle kiadás viszont már csak Gaetano nevéhez fűződik. L. Vasari, G.: Le vite de’ piu 
eccellenti pittori, scultori e architettori. Felice Le Monnier, Firenze, 1846–1870.  
10 Például Andrea di Niccolò Contucci, azaz Andrea Sansovino életrajzában a Battistero kapuzata fölé 
készítendő Krisztus keresztelése szoborcsoportét. L. Vasari-Milanesi, 1876-1881. Vol. V. 515. 1. jegyzet. 
11 Documenti per la storia dell’arte senese I–III. / Raccolti ed illustrati dal dott. G. Milanesi, 1854–1856. 
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szerződések mellett értékbecslésekét, határozatokat és egy céh statútumét,12 s gondja olt 

Michelangelo leveleinek kiadása mellett a szobrász szerződéseinek kiadására is.13 Milanesi 

munkáját folytatta később Scipione Borghesi újabb sienai szerződések szövegeinek 

közreadásával.14 

Milanesivel időben majdhogynem párhuzamosan Németországban Karl Frey 

végzett hasonló munkát Vasari életrajzainak kiadása érdekében.15 Frey forrásközlésével 

valójában a Felvidékről, a Szepességből származó, 1880-ban Stuttgartban letelepedett 

Cornelius von Fabriczy forrásfeltáró munkáját folytatta Németországban. Fabriczy Kornél 

levéltári kutatásai önálló történeti művek kiadása (Antonio Billi számadáskönyvei, 

Anonimo Magliabecchiano-kódex) mellett egy-egy reneszánsz művész életrajzának és 

működésének levéltári forrásokon alapuló rekonstruálásával hozott felszínre több, 

korábban ismeretlen szerződést, többek között Giuliano da Sangallo, Pagno di Lapo 

Portigiani, Michelozzo di Bartolomeo vagy Andrea Ferrucci tevékenységével 

összefüggésben.16  

A 19. század végén a szerződések közreadásának legfontosabb fórumai a 19. század 

közepe tájától útjukra indított, kifejezetten forrásközlésre alapított folyóiratok lettek.17 

Ezekben publikált több szerződést Giovanni Poggi,18 Pèleo Bacci,19 és a már említett 

                                                           
12 Nuovi documenti per la storia dell’arte toscana dal XII al XV secolo: per servire d’aggiunta all’edizione 
del Vasari edita da Sansoni nel 1885. Raccolti e annotati da G. Milanesi. Első kiadás: 1885, második kiadás: 
1893. 
13 Milanesi, G.: Le lettere di Michelangelo Buonarroti edite ed inedite coi ricordi ed i contratti artistici. 
Firenze, 1875.  
14 Borghesi, S.: Nuovi documenti per la storia dell’arte senese. Siena, 1898. 
15 Vasari, G. – Frey, K.: Le Vite de’ piv eccellenti pittori scultori e architettori. Scritta da M. Giorgio Vasari 
mit kritischem apparate. Hrsg. K. Frey, München, 1911.  
16 Giuliano da Sangallo (Jahrbuch der Preußischen Kunstsammlungen, Bd. 23 [1902], 1, 1–42), Pagno di 
Lapo Portigiani (Jahrbuch der Preußischen Kunstsammlungen, Bd. 24 [1903], 1, 119–136), Michelozzo di 
Bartolomeo (Jahrbuch der Preußischen Kunstsammlungen, Bd. 25 [1904], 1, 34–110), Giuliano da Majano 
(Jahrbuch der Preußischen Kunstsammlungen, Bd. 26 [1905], 40–46), Filippo Brunelleschi 
(Brunelleschiana: Urkunden und Forschungen zur Biographie des Meisters, Jahrbuch der Preußischen 
Kunstsammlungen, Bd. 28 [1907], 1, 1–84), Andrea Ferrucci (Die Bildhauerfamilie Ferrucci aus Fiesole, 
Cornelius von Fabriczy, Jahrbuch der Preußischen Kunstsammlungen, Bd. 29 [1908], 1, 1–28). 
17 Közülük a legfontosabbak a Giornale storico degli archivi toscani (1857–1863), Il Buonarroti (1866–
1879, 1882–1894), Archivio storico dell’arte (1888 [1889]–1897), majd az ennek folytatásaként alapított 
L’Arte (1898–1972), Miscellanea d’Arte (1903), Rassegna d’arte (1914–1922) voltak. Az idővel megszűnő 
folyóiratok helyébe később újak léptek, mint az Archivio storico italiano (1942–), vagy Olaszországon kívül 
a Sources: Notes in the History of Art (1981–), és nem kifejezetten források publikálásával és kritikai 
vizsgálatával foglalkozó művészettörténeti folyóiratok is bekapcsolódtak, mint a Mitteilungen des 
Kunsthistorischen Institut in Florenz (1908–), a Commentari d’Arte (1995–), vagy a Sculpture Journal 
(1997–).  
18 Többek között: Poggi, G.: Mino da Fiesole e la Badia fiorentina. Miscellanea d’Arte 1 (1903). 98–103.; 
Uő: Appunti d’archivio. Di un’opera di Andrea Sansovino pel Palazzo della Signoria. Rivista d’arte 6 (1909). 
144–146.  
19 Pèleo Bacci önálló forráskötetei is jelentősek, mint például a Jacopo della Querciához kapcsolódó: Jacopo 
della Quercia: Nuovi documenti e commenti. Siena, 1929. 
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Fabriczy. Poggi elévülhetetlen érdemei közé tartozik a firenzei dóm építésével és külső-

belső szobrászi díszítésével kapcsolatos levéltári dokumentumok iratanyagának 

megjelentetése, közöttük számos szerződéssel, mely munka befejezése Margaret Haines 

nevéhez fűződik.20 

A 20. század második évtizedétől a forrásszövegek publikálása szórványossá vált. 

Egy, már a század második felében megjelent gyűjteményes forráskiadványt mindazonáltal 

érdemes megemlíteni, ez David S. Chambers válogatása.21 A sokszor véletlenszerűen 

megtalált szerződések bemutatása ekkortól már rendszerint kritikai feldolgozással együtt 

történt.22 A szobrászati szerződések közül egy-egy megbízásnak önálló kötetet is 

szenteltek, közülük a legfontosabbak a Donatello és Michelozzo di Bartolomeo közös 

megbízásaként készített pratói székesegyház külső szószékéé (28. kép),23 vagy az Alfred 

Doren által publikált Lorenzo Ghibertitől megrendelt Szent Máté szoboré.24  

Az itáliai reneszánsz művészeti szerződések csoportos összehasonlító vizsgálatára 

először Hanna Lerner-Lehmkuhl vállalkozott. 1934-ben írt (1936-ban kiadott) doktori 

disszertációja Martin Wackernagel négy évvel később megjelentetett, máig sokat forgatott 

és idézett könyvének, a Der Lebensraum des Künstlers in der florentinischen Renaissance-

nak25 a kéziratára26 támaszkodott. Lerner-Lehmkuhl célja – némiképp félrevezető 

megfogalmazásban – a megrendelt műalkotások mint maga a „firenzei művészeti piac” 

gazdasági kérdéseinek vizsgálata volt: a megrendelésre készített szobrászati és festészeti 

művek árai és magának az árképzésnek a rendszere. Vizsgálódásának fókuszában 

mindenekelőtt a 15. századi Firenze köztestületi, állami és céhes megbízásai nyomán 

született művek álltak, és csak másodsorban a magán megbízásokra készítettek. 

Lerner-Lehmkuhl a szerződésbeli kikötések között kereste a megrendelt 

műalkotások árképzésében szerepet játszó tényezőket. Megállapította, hogy a mű 

elkészítése kapcsán a szerződések is tartalmaztak előírásokat a munkamegosztásra, a 

mester munkavégzésére és a fizetségeknek a szerződésekben megjelenő módjaira. 

                                                           
20 Poggi, G.: Il duomo di Firenze. Documenti sulla decorazione della chiesa e del campanile tratti 
dall’archivio dell’Opera. Berlin, 1909. Vol. I–II. Edizione postuma a cura di Margaret Haines, 1988.  
21 Chambers, D. S.: Patrons and Artists in the Italian Renaissance. London, 1970.  
22 A szobrászati szerződések kapcsán jelentősebb forrásfeltáró és forráskritikai tevékenység Allan 
Marquandhoz és Gino Cortihoz, újabban pedig Louis A. Waldmanhoz fűződik.  
23 Guasti, C.: Il pergamo di Donatello del duomo di Prato. Firenze, 1887. 
24 Doren, A.: Das Aktenbuch für Ghibertis Matthaus-Statue an Or San Michele zu Florenz. Italienische 
Forschungen. Berlin, 1906. 
25 Wackernagel, M.: Der Lebensraum des Künstlers in der florentinischen Renaissance: Aufgaben und 
Auftraggeber, Werkstatt und Kunstmarkt. Leipzig, 1938. 
26 Lerner-Lehmkuhl, H.: Zur Struktur und Geschichte des florentinischen Kunstmarktes im 15. Jahrhundert. 
Wattenscheid, 1936. 6. 
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Rávilágított arra, hogy az árképzés különböző rendszere miatt az egyes művészeti ágakat, a 

festészetet és a szobrászatot elkülönítve kell vizsgálni, valamint arra, hogy a festészeti 

szerződések árait a mű típusa (oltárkép vagy falkép) és mérete, a szobrászati 

megrendelésekét pedig a nyersanyag és a méret alakította, befolyásolta. Rámutatott arra is, 

hogy a 15. századi firenzei gyakorlatban az ármegállapítás szempontjából a szerződések 

nem voltak egységesek, mert a szerződésben szereplő, a művésznek kifizetendő ár olykor 

magában foglalta a nyersanyag árát, máskor nem, hol a megbízást elvállaló mester 

honoráriumát jelentette csak, máskor a mester mellett a segédekét is.  

Lerner-Lehmkuhl írása úttörő volta és minden pozitívuma ellenére több 

hiányossággal és tévedéssel is bír.27 A szerzőnek az egyedi esetekből levont 

következtetései sok esetben általánosítások, amelyek további példák vizsgálata nélkül több 

esetben vezetnek hibás konklúziókhoz. A szerzőnek felróható és fel nem róható hibák 

miatt – lényegében a gazdaságtörténeti kutatások akkori állapotából fakadóan az akkor 

még kevéssé ismert monetáris változásokról és pénzügyi reformokról tudható ismereteinek 

a hiánya miatt – a könyv alapos felülvizsgálatot igényel és óvatosabb felhasználására int. 

 Viszonylag későn, 1965-ben (publikálva még később, 1977-ben) került sor az itáliai 

reneszánsz művészekkel kötött szerződések olyan szélesebb körű általános vizsgálatára, 

mely napjainkig az alapját képezi az itáliai reneszánsz korszak művészeti szerződései 

művészettörténeti hasznosításának. Ezt a munkát Hannelore Glasser Artists’ Contracts of 

the Early Renaissance című művével végezte el. A toszkánai születésű vagy Toszkánában 

iskolázott művészekhez köthető szerződések közül mintegy ötven, korábban publikált 

szerződést vizsgált, a legismertebb, legnagyobb megbízásokét. Noha szobrászati 

szerződések is szerepeltek könyvében, a vizsgált dokumentumok zöme a festészet köréből 

került ki.  

Glasser írásának egyik jelentősége, hogy elsőként mutat be olyan tartalmi elemeket, 

amelyek festészeti és szobrászati szerződésekben előfordulhattak. Mindezek azonban 

                                                           
27 Hiányosságai közé tartozik például, hogy noha a szerződésekben szereplő árak – a korabeli Firenze 
monetáris rendszere nyomán meglehetősen bonyolultnak tűnő – többségükben aranyforintban (fiorino d’oro 
in oro) jelennek meg, és ritkábban lírában, Lerner-Lehmkuhl nem vette észre, hogy e kettő mellett létezett (és 
jóval ritkábban ugyan, de meg is jelent a szerződésekben) a forintnak még további két formája, a fiorino di 
suggello és a fiorino picciolo is. Ezek értékükben nem egyeztek meg az említett aranyforinttal, a fiorino 
d’oro in oróval, ekképpen az olyan szerződésekben, ahol az összeg mellett csak a fiorino szót tüntették fel, ez 
értelmezési nehézségeket okoz. A fiorino picciolo vagy más néven denaro picciolo ezüstalapú fizetőeszköz 
volt, a líra/soldo/denaro rendszerben a legkisebb értékű. L. Goldthwaite, R. A.: Il sistema monetario fino al 
1600: pratica, politica, problematica. In: Goldthwaite, R. A. – Mandich, G.: Studi sulla moneta fiorentina 
(secoli XIII-XVI). Firenze, 1994. 13–15. A fiorino d’oróhoz l. uo. 29–31. A fiorino di suggellóhoz l. uo. 31–
33. Kisebb-nagyobb pontatlanságok Lerner-Lehmkuhl írásában a Firenzén kívüli valutákban is előfordulnak, 
például Michelangelo római Pietàjának esetében, ahol a dukátot nápolyi dukátként értelmezte a római 
fizetőeszköz, a pápai dukát helyett. L. Lerner-Lehmkuhl, 1936. 20. 
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egymás mellé sorolva súlyukat tekintve egyenrangúnak tűnnek, gyakoriságuk vagy ritka 

előfordulásuk nem érzékelhető, az állandó és az eseti elemek egymástól nem 

elkülöníthetők. Glasser bizonyos megkülönböztetéseket, hangsúlyokat próbál ugyanakkor 

tenni a tartalmi elemek között azzal, hogy a művész és a megbízó kötelezettségei mentén is 

vizsgálja a szerződés egyes elemeit, ebben azonban nem konzekvens.28 Glasser röviden 

foglalkozik a megrendelőnek bemutatott rajz és modell kérdésével is, a munkamegosztás 

egyes formáival, a késedelmes teljesítéssel és az ebből fakadó vitákkal, nézeteltérésekkel, 

valamint az értékbecslés kérdésével. A szerződést a megbízás folyamatában elhelyezve 

felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés nem a megbízás egyetlen dokumentuma. A 

ricordókból, határozatokból, kifizetések dokumentumaiból, értékbecslésekből és 

veszekedésekről szóló dokumentumokból vett példákkal ráirányítja a figyelmet a 

szerződéssel összefüggő egyéb kapcsolódó dokumentumok jelentőségére is.  

Mareile Büscher 2002-ben publikált könyve az itáliai reneszánsz korában a 

művészekkel kötött szerződések jogi oldalát vizsgálja.29 A reneszánsz szerződés ókori 

római gyökereit és a középkori formuláskönyvekhez való viszonyát a jogtörténet 

szemszögéből tekinti át: az értékbecslés kapcsán a dokumentumokban megjelenő 

kifejezések, az arbiter és arbitrator fogalmát, eredetét, egyes vitába torkolló ügyeket, 

illetve a firenzei céhek bírósága, a Tribunale della Mercanzia elé kerülő, a 

szerződésszegésekből fakadó peres ügyek néhány példáját.  

A festészeti szerződések vizsgálata az elmúlt mintegy húsz év során időben és 

térben is kiszélesedett. Janice Shell a 15. századi milánói festők (és részben a 

faszobrászok) szerződéseit vette számba.30 Michelle O’Malley a festészeti szerződések 

közül az oltárak és falképek szerződéseire fókuszát, s ezek vizsgálatát időben 1285 és 1530 

közé tolta ki, területileg pedig Toszkána mellett a közép-itáliai régióra, azon kívül 

Venetóra, Lombardiára és összevetésképpen Rómára, valamint a pápai állam megbízásaira 

                                                           
28 A művész kötelezettségei között sorolja fel a kiváló minőségű nyersanyagról való gondoskodást (ami 
festészeti szerződésekre igaz ugyan, de a szobrászatiakra már nem feltétlenül), és a művész saját kezűleg 
végzett munkáját, a határidő betartását, a mestertől képességei szerint elvárható maximális teljesítményt, 
miközben a fejezetben olyan kérésekre is kitér, amelyek a mester és műhelytagjai közötti munkamegosztásra 
vonatkoznak. Ez utóbbiak kötelezettségként azonban meglehetősen ritkán jelennek meg szerződésben 
megbízói elvárásként, sokkal inkább a művészek saját döntéséből és gyakorlatából következnek. A megbízó 
kötelezettségei között tünteti fel az elvégzett munkáért járó munkadíj megfizetését, a városon kívüli 
megbízások esetén a szállítás vagy festészeti megrendeléseknél az állványzatokról való gondoskodást, de itt 
ad helyet a megrendelő szerepében feltűnő Operák, mint intézményes megbízói formák, máskor konkrét 
megbízások teljes történeti leírásainak is. 
29 Büscher, M.: Künstlerverträge in der Florentiner Renaissance. Frankfurt am Main, 2002. 
30 Shell, J.: Pittori in bottega. Milano nel Rinascimento. Milano, 1995. 
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is kitekintett. 238 megbízás dokumentuma között 154 szerződést vizsgált.31 A 

dokumentumok adatait egy adatbázisba rendszerezte, melynek segítségével mennyiségi 

kimutatást is készített szerződésekben megjelenő terminológiákból és kikötésekből. 

Könyvének célja mindazonáltal elsősorban gazdasági, pénzügyi természetű: az oltár- és 

falképek árait különféle szempontok nyomán (méret, a megfestett alakok száma stb.) 

vizsgálja. A statisztikai kimutatásként készített táblázatok adathalmaza a konkrét művek 

illusztrációinak hiányában nehezen értelmezhető és a művészetet „statisztikává 

alacsonyítva” kevéssé hasznosítható. 

O’Malley könyvének egyik fontos, új megközelítése a festők által felhasznált 

nyersanyagok ismertetése és a nyersanyagok (elsősorban festékpigmentek és aranyfólia) 

beszerzési lehetőségeinek tárgyalása, valamint a kivitelezéshez szükséges egyéb 

eszközökre (állványzat, stb.) vonatkozó információk felkutatása.  

 A szerződések csoportos vizsgálatában új irány az egy-egy művész személyéhez 

kötődő szerződések összegyűjtése és feldolgozása, a szobrászok közül Michelangelo 

Buonarrotié32 és a lombard származású Giovanni Antonio Amadeoé.33 Az előbbi, 

Bardeschi Ciulich könyve, nem csupán Michelangelo művészeti megbízásait adja közre, 

hanem minden, a művészhez köthető szerződést, illetve a szobrászati művek készítéséről 

szóló megbízások mellett a kőfejtőkkel, szállítókkal, faragókkal kötött megállapodásokat 

is. Az Amadeóhoz kapcsolódó utóbbi munka is hasonló elvet követ: Amadeo szobrászati 

megbízásai mellett bemutatja az építész-szobrász személyéhez köthető valamennyi 

szerződést, a szobrászati, építészeti szerződésektől kezdve a házbérleti szerződésekig 

bezárólag.  

 A szerződések kutatásáról szólva végül nem hagyhatók figyelmen kívül az olyan 

munkák sem, melyek a korszak szerződéseiről alapvető megállapításokat, megfigyeléseket 

tettek a korszak kultúrtörténetével (mecenatúra, gazdaságtörténet stb.) foglalkozó különféle 

témák tárgyalása során. Ezek közé tartozik mindenekelőtt Michael Baxandall Reneszánsz 

és reneszánszok című könyvének első fejezete,34 Martin Kemp a korszak műalkotásainak 

                                                           
31 O’Malley, M.: The Business of Art. Contracts and the Commissioning Process in Renaissance Italy. Yale 
University Press, New Haven – London, 2005. 
32 Bardeschi Ciulich, L.: I contratti di Michelangelo. Firenze, 2005. Bardeschi Ciulich munkája lényegében 
újrakiadása az akkor már több mint 125 éve nyomtatásban megjelent Milanesi által közzétett szerződéseknek. 
L. a 12. jegyzetben! 
33 Schofield, R. V. – Shell, J. – Sironi, G.: Giovanni Antonio Amadeo. Documents/I documenti. Como, 1989. 
34 Baxandall, M.: Painting and Experience in Fifteenth-century Italy. Oxford, 1972 (magyarul: Reneszánsz 
szemlélet – reneszánsz festészet. Ford. Falvay M. Budapest, 1986). 
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befogadásával foglalkozó művének egy fejezete,35 John Larner az itt vizsgált korszakot 

csak részben fedő kultúrtörténeti könyvének a 15. század első két évtizedébe eső 

szerződésekről szóló appendixben megírt megjegyzései,36 Anabel Thomas Neri di Bicci 

Ricordanzéjének elemzése kapcsán a korabeli anyagbeszerzéssel, műhelygyakorlattal, 

modellkövetéssel kapcsolatos megállapításai,37 Eve Borsook38 vagy Jonathan Nelson és 

Richard Zeckhauser gazdaságtörténeti, szociológiai tárgyú írásai.39 

A firenzei és toszkánai szobrászati szerződések összegyűjtésére, nagyobb időszakot 

átölelő, több művészhez kapcsolódó szerződések átfogó, szisztematikus vizsgálatára ez 

idáig nem került sor. 

  

                                                           
35 Kemp, M.: Behind the Picture. Art and Evidence in the Italian Renaissance. Yale University Press, New 
Haven – London, 1997. 32–78. 
36 Larner, J.: Culture and Society in Italy 1290–1420. New York, 1971. App. 335–348. 
37 Thomas, A.: The Painter’s Practice in Renaissance Tuscany. Cambridge, 1995. különösen: 94–196. és 
207–255. 
38 Borsook, E.: Art and Business in Renaissance Florence and Venice. In: Humanismus und Ökonomie. 
Mitteilung VIII der Kommission für Humanismusforschung, 8. Hrsg. Heinrich Lutz, Bonn, 1983. 135–155. 
39 Nelson, J. K. – Zeckhauser, R. J.: The Patron’s Payoff. Conspicuous Commissions in Italian Renaissance 
Art. Oxford, 2008.; ide sorolható tömör, rövid összefoglalásként Evelyn Welch könyvének egy rövid részlete 
a szerződésekről: Welch, 1997. 103-114. és uő. Welch, 2000. 103-114. 
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III. A szerződés mint írott dokumentum 

 

A vizsgált korszakban egy mű elkészítésére adott megbízás éppúgy lehetett szóbeli, mint 

írásos. Ha a megbízást írásban is rögzítették, akkor azt többféle formában tehették. A mű 

elkészítésére létrejövő szerződést rendszerint egy jegyző készítette el. A középkorban a 

jegyzőknek nemcsak latinul és olaszul (volgare) kellett jól tudniuk írni és olvasni, de az 

oklevelek, szerződések megszövegezésében és szerkesztésében is jártasnak kellett lenniük. 

Ezeket a jártasságokat és tudást a középkorban nem feltétlenül a jogi egyetemek (Bologna, 

Perugia, Padova, majd Modena, Arezzo, később Róma és Nápoly) valamelyikén 

sajátíthatták el, hanem már a 11. századtól létező, bizonyos tekintetben az egyetemi jogi 

képzés előzményének is tartott, majd az egyetemek létrejöttével attól függetlenül működő 

ars notaria, vagyis a (köz)jegyzői iratszerkesztés művészetét oktató többéves 

képzéseken.40 

A jegyzői oklevelek, iratok készítése szabályokon alapult. Egy hivatalos irat – mint 

a szerződés is – készítése esetén a jegyző először egy fogalmazványt írt, majd annak 

nyomán egy úgynevezett imbreviatúrát készített.41 Az imbreviatúra, rövidítésekkel ugyan 

(mely ezekről a rövidítésekről kapta a nevét), de az összes olyan részletet tartalmazta, amit 

a két fél a szerződésbe bele kívánt venni.42 Maga a szerződés, hivatalos formájában, az 

imbreviatúra alapján csak ez után készült el.43 A szerződést a jegyző több példányban, 

külön lapokra írta. Kapott belőle egyet a megbízó, egyet a művész, míg egy példány (az 

itáliai gyakorlatban sok esetben maga az imbreviatúra) a jegyzőnél maradt. Az irat a felek 

aláírása nélkül is érvényes volt, a jegyző azt a saját pecsétjével (vagy signetjével44) és az 

aláírásával hitelesítette.45 A jegyző saját példányát, az imbreviatúrát, egy általa a különféle 

                                                           
40 Az ars notaria a 13. században élte virágkorát. Az ars notaria tankönyve, a summa artis notariae vagy 
summa notariae, kifejezetten jegyzők számára íródott és a formuláskönyvekhez hasonlóan iratmintákat 
tartalmazott. A 14. századtól Bolognában az ars notaria négyéves grammatikai és kétéves notariusi képzést 
jelentett, melynek végén vizsgát kellett tenni. Erről, továbbá a középkori jegyzők képzéséről és az általuk 
végzett feladatokról Nyugat-Európában és Magyarországon l. Bónis Gy.: A jogtudó értelmiség a középkori 
Nyugat- és Közép-Európában. Budapest, 1972. 23–30., valamint Bónis P.: A formuláriumok és az ars 
notaria hazánkban és Nyugat-Európában. In: De iusris peritorum meritis 2. Studia in honorem István Balogh. 
Károli Gáspár Egyetem, Budapest, 2007. 7–17. Köszönöm dr. Bónis Péternek, hogy figyelmembe ajánlotta a 
szakirodalmakat. 
41 Bónis 2007. 11. 
42 Schofield–Shell–Sironi 1989. 19, 60. 
43 Az imbreviatúra alapján elkészített, a rövidítéseket kibontó/feloldó hivatalos iratot extensának is nevezték, 
l. Schofield–Shell–Sironi 1989. 19., 60.  
44 A signet egy szabadkézzel készített rajzocska, amely egy-egy jegyző egyedi azonosítására szolgált pecsét 
helyett, l. például Bónis Gy.: A sasadi tizedper közjegyzői a XV. század derekán. Levéltári Közlemények 42 
(1971). 103–113. 
45 Schofield–Shell–Sironi 1989. 19., 60. 
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jogi ügyletekről folyamatosan vezetett könyvbe, az úgynevezett quadernóba jegyezte be.46 

Az időrendben egymás után vezetett ügyletek között a bérleti szerződés, a hagyatéki irat, 

vagy a házassági hozományról szóló megállapodás egyaránt helyet kapott. A könyvekben 

tehát az egy mű létrehozására kötött szerződés csak egy volt az ügyek között, sokszor 

megbújva a többi irat között. 

A két szerződő fél, a megbízó és a festő/szobrász megállapodásuk írásban történő 

rögzítését azért tarthatták fontosnak, ha közöttük később valamely kérdésben vita alakult 

volna ki, vagy arra az esetre, ha netán a jegyző halála után merült volna fel kérdés, esetleg 

probléma jelentkezett a megrendeléssel kapcsolatban.  

Az írott szerződéseknek mint jogi dokumentumoknak a tartalma és terjedelme 

meglehetősen változó volt. Bár a festőkkel, szobrászokkal kötött szerződéseknek voltak 

bizonyos állandó részei, az eseti, kifejezetten a készítendő műhöz kötődő elemei miatt 

részletességük megbízótól és megbízástól függően alakult. 

 

III.1. A dokumentumok típusai és elnevezései 

A vizsgált korszakban a szerződést Firenzében (és Toszkánában) latinul locatiónak,47 

olaszul allogagionénak48 vagy allogazionénak nevezték.49 Az allogagione – melynek igei 

alakja az allogare, morfológiailag az elnevezés latin gyökerét (ad locare) egyértelművé 

tette50 – az olasz nyelvben ma már csak ritkán használt kifejezés.  

A 15–16. századi firenzei (és toszkánai) joggyakorlatban használt locatio kifejezés 

az ókori római jogból származó locatio conductio rövidített formája volt. A szerződés jogi 

                                                           
46 Schofield–Shell–Sironi 1989. 19., 60. Az imbreviatúrakönyvek vezetésének a középkori magyarországi 
gyakorlatban nincs nyoma, l. Bónis, 1971. 103–113. 
47 A latin locare igéből ered, melynek jelentése ’bérbe ad’, ’megbízást ad’. 
48 „sostituisci alla definiz. contratto”. L. Vocabolario della lingua italiana vol. II. già compilato dagli 
accademici della Crusca, a cura di Giuseppe Manuzzi, Firenze, 1840. 1828. 
https://books.google.hu/books?id=5MHAhZVY-BoC&pg=PA1828&lpg=PA1828&dq=allogagione&source 
=bl&ots=J6ZfOoZeV4&sig=g997yozZyRJqr8657fE6yZSSgO4&hl=hu&sa=X&ved=0CE4Q6AEwCWoVCh
MIq-OOk4nZyAIVREAUCh0YsA05#v=onepage&q=allogagione&f=false (utolsó letöltés: 2016. november 
11.); 
Dizionario della lingua italiana 1. Padova, 1827. 238. l. allogamento alatt az ʃ V-nél: „allogare vale anche 
Dare un lavoro da farsi a un artefice, e propriamente Assegnare un artefice per un dato lavoro, e stabilire un 
prezzo” 
https://books.google.hu/books?id=5drDy6PZLDcC&pg=PA238&dq=etimologia+allogagione&hl=hu&sa=X
&ved=0CB4Q6AEwAGoVChMIw5jFvoPZyAIVgqEaCh2AWgOk#v=onepage&q=allogagione&f=false 
(utolsó letöltés: 2016. november 11.). „Megbízást ad” jelentésben a 14. századtól mutatható ki, l. 
http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/, párhuzamosan a bérbe adni, a (helyiséget) kiadni, vagy a (pénzt, bármit) 
kölcsönadni jelentésben is használatban volt.  
49 A szerződések elnevezésében Itáliában területileg voltak különbségek, így Lombardiában pacta et 
conventionesnak nevezték a szerződést, nem locatiónak vagy allogagionénak. L. Schofield–Shell–Sironi 
1989. 26., 66. 
50 L. http://www.etimo.it/?term=allogare&find=Cerca (utolsó letöltés: 2016. november 11.). 
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alapjait Justinianus császár (ur. 527–565) rendeletei és institúciói foglalták írásba.51 A 

szerződés lényege szerződő felek között létrejövő kötelem (vagy kötelmi elem). Ahhoz, 

hogy bármilyen megegyezés a szerződés rangjára emelkedjen, a kötelmi elemen kívül még 

meg kellett hogy feleljen bizonyos formai követelményeknek is.52 Formai követelményen 

azonban nem csak a megegyezés szövegének írásba fektetését és meghatározott írásbeli 

formaságok követését értették. Ilyen formaság lehetett bizonyos szavak elmondása 

(egyfajta szertartás) éppúgy, mint például bizonyos eszközök (érc és mérleg) használata.53  

A locatio conductio az úgynevezett konszenzuál szerződések közé tartozott, azaz a 

felek közös akaratából és megegyezéséből létrejött megállapodás volt.54 A konszenzuál 

szerződésnek négy fajtája létezett: az adásvételi, a bérleti, a társasági szerződés és a 

megbízás (mandatum). A négy közül a bérleti szerződést nevezték latinul locatio 

conductiónak. A középkorban a locatio conductiót háromfelé osztották: a 

munkaszerződésre (locatio conductio operarum), a vállalkozási szerződésre (locatio 

conductio operis) és a bérleti szerződésre (locatio conductio rei).55 A bérleti szerződés 

mint típus elnevezésének lényege a bérbe ad (locare) és a bérbe vesz (conducere).56 A 

munkaszerződés és a vállalkozási szerződés esetén maga a munkaerő volt az, amit bérbe 

adtak, illetve vettek. De míg az előbbinél a munkavégzésre esett a hangsúly, az utóbbinál a 

végeredményre.57 Az ókorban egy munkaszerződés esetén függetlenül a végeredménytől, a 

gondosan elvégzett munkát várták el.  

A művészekkel kötött szerződések a vizsgált időszakban Itáliában tehát locatio 

conductiók voltak, de annak megítélésében, hogy munka- vagy vállalkozási szerződések, a 

művészettörténeti szakirodalomban a témával foglalkozó kutatók véleménye megoszlik. 

Többen is tévesen határozták meg azt, hogy a szerződések melyik típusba sorolhatók. 

                                                           
51 Magyarul l. Justinianus császár institutiói négy könyvben. Ford. ifj. Mészöly G. Budapest, 1997. 
52 Földi A. – Hamza G.: A római jog története és institúciói. Budapest, 1996. 471. 
53 Pénz kölcsönadásánál, mielőtt az összeget átadták volna, jelképesen egy pénzérmét hozzáütöttek a 
mérleghez.  
54 A római császárkorban a konszenzuál szerződés mellett a római jogban létezett még másik három típus is: 
a reál-, a verbál- és a litterálszerződés. A reálszerződés egy dolog átadásával, a verbálszerződés szóbeli 
megállapodással, a litterálszerződés a megállapodás írásba fektetésével jött létre, míg a konszenzuál 
szerződés puszta megegyezéssel létrejövő szerződéstípus volt. L. Földi–Hamza, 1996. 493–495. 
55 L. Zimmermann, R.: The Law of Obligations. The Roman Foundation of the Civilian Tradition. 
Johannesburg, 1996. 338 sk. A kérdést tárgyalja Büscher is, l. Büscher, 2002. 73–77.  
56 Földi és Hamza szemléletesen magyarázza el a két szó használatának alapját, amikor leírja, hogy a római 
korban a rabszolgákat kiállították, kihelyezték (locare) valahová és az ő munkaerejüket adták bérbe. Amikor 
a rabszolgát valaki bérbe vette és elvezette (conducere), akkor valósult meg a jogi dokumentumokban 
használt bérbe ad és bérbe vesz latin igék által kifejezett cselekmény és tartalom. L. a locatio conductióról 
szóló részt, In: Földi-Hamza 1996. 520–530. különösen: 522. 
57 A középkorban a munkaszerződésekkel kapcsolatos elvárásokkal kapcsolatosan a városi statútumok 
rendelkeztek.  
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Alessandro Conti és André Chastel58 véleménye szerint a festészeti és szobrászati 

szerződés munkaszerződés volt, Hannelore Glasser59 szerint viszont – akinek a véleményét 

osztotta később részben Michelle O’Malley60 is – vállalkozási szerződés, mivel egy mű 

létrehozására és átadására kötötték meghatározott fizetség ellenében.  

A fenti jogi áttekintés és összefoglalás fényében a művészekkel kötött korabeli 

szerződések – véleményem szerint – az említett típusok egyikébe sem sorolhatók be 

kizárólagosan. Az előbbire és az utóbbira is volt példa. Amikor a mű elvégzésével 

megbízott művész (és különösen igaz ez kőfaragók/szobrászok esetében) havi bért kapott, 

akkor munkaviszonyban állt a megrendelővel. Amikor viszont a művész a mű elkészítése, 

leszállítása és installálása után jutott a honoráriumához (függetlenül attól, hogy közben is 

voltak részletkifizetések), akkor vállalkozási szerződést létesített a megbízóval, így 

szerződése az utóbbi típusba sorolható be. A kérdés sokkal inkább abban a tekintetben 

merül fel, hogy mikor, milyen okokból szerződtek a művésszel havi béres kifizetéssel és 

mikor egy meghatározott összegre. A dolgozatban vizsgált szerződések nyomán leginkább 

arra következtethetünk, hogy a munkaszerződés létesítésének egyik oka a megbízás 

várhatóan hosszabb, több évre nyúló időtartama lehetett, valamint a nem saját műhelyben, 

hanem a megrendelő által biztosított helyen, például a firenzei dóm műhelyében való 

elkészítés, amikor havi bért állapítottak meg a szobrászoknak konkrét összegű szerződés 

helyett.61 Nem zárnánk ki emellett ugyanakkor a bizalmi tényezőt sem, pontosabban a 

megbízhatatlanságot mint korabeli rizikófaktort, mely egyes keresett művészek – például 

Andrea Sansovino vagy Michelangelo Buonarroti – esetében volt gyakori. Ugyanakkor a 

16. század elején határozottan szembetűnő a firenzei dóm újraindított szobrászi 

dekorációjára vonatkozó programja (apostolok, próféták megrendelései) kapcsán a havi 

béres megállapodás. Ezt látjuk nemcsak a Michelangelóval kötött tizenkét apostol végül 

                                                           
58 Conti és Chastel véleményéről l. Büscher, 2002. 74. Az építészeti szerződéseknél ugyanakkor a 
munkaszerződés volt az inkább jellemző, ehhez l. Goldthwaite, R. A.: The Building of Renaissance Florence. 
An Economic and Social History. Baltimore, 1982. 124–147. 
59 Glasser 1977. 5. 
60 O’Malley 2005. 3. O’Malley szerint a festőkkel kötött szerződések vagy vállalkozási vagy adásvételi 
szerződések (sale contract) voltak. Az utóbbit teljes mértékben elvetném, mivel ebben az esetben a megbízó 
egy már meglévő alkotás megvásárlására kellett volna, hogy szerződést kössön, a példák azonban mind olyan 
eseteket illusztrálnak, amikor egy mű létrehozása a célja és az elkészült mű a végterméke a 
megállapodásoknak. 
61 Napi bérezéssel találkozunk ugyanakkor a firenzei dóm műhelyében dolgozó kőfaragók (lastraiuolók és 
scarpellatorék) kapcsán. Az 1420-as években egy scarpellatore napi bére 14 soldo 6 dénár és 17 soldo 4 
dénár között mozgott. L. az dóm építőbizottságának (Opera) következő iratait: o0201078.022ve, 
o0201084.002vc 
http://duomo.mpiwg-berlin.mpg.de/  
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soha meg nem valósult megbízásánál,62 de az apostolok szobrait azután ténylegesen 

kifaragó szobrászok, Jacopo Sansovino, Andrea Sansovino, vagy Benedetto Rovezzano 

megbízásai esetében is.63 

A locatio vagy allogagione mellett léteztek más iratok is, melyek jogilag a 

szerződés erejével bírtak, mint a conventio (ol. convenzione),64 a concordia,65 vagy a 

promissio. A conventio és a concordia úgynevezett formátlan megállapodások voltak. A 

promissio gyökere az ókori sponsio, azaz az ígéreten alapuló megegyezés lehetett.66 Míg az 

előbbi kettő is kölcsönös megegyezésen és kölcsönös felelősségvállaláson alapult, az ígéret 

esetén ellenben csak az ígéretet tevő – mely a vizsgált művészeti szerződések esetében a 

művész volt – számára jelentett valódi kötelezettséget.67 Mindez ugyanakkor nem 

művészettörténeti aspektusból, hanem a jogérvényesítés tekintetében bírt különösebb 

jelentőséggel, abban az esetben, ha végül perre került sor. Ezek a szerződéstípusok 

valójában tartalmilag nem térnek el lényegesen a locatiótól vagy allogagionétól. A 

dolgozatban vizsgált szerződések legtöbbje locatio/allogagione, jóval kevesebb közöttük a 

conventio vagy concordia, még kevesebb a promissio.68  

Sok megrendelésről nem közvetlenül a szerződés, vagyis az elsődleges 

forrásdokumentum, hanem olyan másodlagosnak tekinthető források révén van 

tudomásunk, mint az emlékeztetők: ricordók, ricordanzék vagy memoriák.69 Ezeknek a 

megírásához (akár testületi, akár a művészek ricordóiról/ricordanzéiról van szó) nem 

kellett jegyzőt igénybe venni, ahogy testületek ricordói esetén a feljegyzésük időpontjában 

                                                           
62 L. a kronológiai listában! 
63 Jacopo Sansovino 1511-es szerződése szerint a dóm számára faragott Szent Jakab apostol elkészítéséért 
havi 3 forintot kap egy éven át, ugyanígy Andrea Sansovino Szent Tádé és Szent Mátyás szobraiért havi 3 
forintot, míg Benedetto Rovezzano havi 4 forintot Szent János evangélista szobrának kifaragásáért. L. Poggi–
Haines 1988. Vol. II. docs. 2160, 2162, 2165. 
64 convenzione = ’megegyezés’, ’megállapodás’. A conventiohoz vagy pactumhoz l. Zimmermann 1996. 563. 
Conventio volt például Agnolo di Polo szerződése Agnolo Bizzochival, vagy Antonio Antonio di Jacopo da 
Torinóval, l. Waldman 2007c! 
Jóllehet Mareile Büscher jogászként a korszak művészszerződéseinek jogi oldalát vizsgálta doktori 
értekezésében, ezzel a két dokumentumtípussal nem foglalkozott.  
65 A concordia szó szerint ’egyetértés’, ’összhang’ ez esetben szintén megegyezés jelentésben értelmezendő. 
66 A sponsióhoz l. Zimmermann 1996. 117–120.  
67 A promissióhoz l. Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Ed. A.  Berger. Philadelphia, 1953. 657. és 
Zimmermann, 1996. 567–568. 
68 A dokumentumtípusok megválasztása, vagyis a döntés mögött, hogy mikor melyik szerződéstípust 
választották a művésszel való szerződéskor, a terület jó szabályozottsága okán mindenképpen tudatos jegyzői 
döntést kell feltételeznünk.  
69 Jelen esetben a testületi és a művészek által írt ricordókról és ricordanzékról van szó, nem pedig a családi 
vagy személyes visszaemlékezésekről. Az előbbiek üzleti alapúak voltak, sokkal inkább a könyvelési 
dokumentumokhoz, az „entrate e uscite” (bevételek és kiadások) könyveléseihez voltak hasonlóak, mintsem 
az utóbbihoz, mely a kollektív emlékezet és az egyéni emlékezet (történetírás vagy naplóírás) témakörébe 
tartoznak. Ez utóbbihoz l. Ciappelli, G.: Memory, Family, and Self. Tuscan Family Books and other 
European Egodocuments (14th–18th Century). Leiden–Boston, 2014.  
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a művész személyes jelenlétére sem volt szükség. Az iratot a feleknek nem kellett 

aláírniuk, a megállapodás az aláírásuk nélkül is érvényes volt. A dokumentumok nem 

tartalmazták a megállapodás – akár szóban jött létre, akár írásban – minden egyes részletét, 

sőt, kifejezetten csak a lejegyzés időpontjában fontos és apropójára okot adó 

momentumokra koncentráltak (kifizetés konkrét összege esetén az éppen kifizetésre kerülő 

összeget, ennek kapcsán a készített mű megnevezését, azt a helyet, ahová a művet 

megrendelték, a megrendelő és a megbízott művész nevét). Terjedelmük ezért jellemzően 

rövid, olykor csak pár sor. Leginkább testületek, céhek dokumentumai között tűnnek fel. 

Készítettek ricordókat maguk a művészek is, például a festő Francesco és Alessio 

Baldovinetti vagy Neri di Bicci, mely utóbbi Ricordanzéjét méltán forgatja és idézi 

előszeretettel az itáliai reneszánsz festészettel foglalkozó művészettörténeti 

szakirodalom.70 Ezek a művészek részéről készített ricordók azonban elsősorban 

könyvelési feljegyzések, melyek a kiadásokat és bevételeket rögzítették.  

Fontos megjegyezni, hogy nem ritka az olyan eset, amikor egyazon megbízásnak 

többfajta dokumentumtípusú írásos változata is fennmaradt, például locatio/allogagione és 

ricordo is: az előbbi hosszabb, az utóbbi rövidebb alakban részletezte a megbízást vagy 

csak utalt rá. Egy szerződés megléte tehát nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a 

megbízásnak ricordója is legyen, példaként említhető Agostino di Duccio megbízása a 

firenzei dóm első gigász-szobrának (Gigante) elkészítésére 1463-ból.71  

A ricordók és memoriák mellett másodlagos forrásdokumentumok még testületi 

megrendelések esetében a deliberazionék (ol. ’határozat’) vagy a provvedimentók (ol. 

’intézkedés’, ’utasítás’) is, melyek vagy maguk rendelnek el egy megbízást testületek 

esetében, vagy visszautalnak a szerződés vagy megrendelés szövegére.72  

A szóbeli megállapodásokról vagy írott szerződésekről közvetett információval 

szolgálnak a kifizetések dokumentumai is, hiszen a kifizetések, a pagamentók, a 

stanziamentók (ol. ’kifizetés’, ’kiutalás’) azok a dokumentumok, amelyek megbízás 

folyamatában a teljesítést igazolták. Az ilyen kifizetésekről szóló dokumentumok száma 

sokszorosa a szerződésekének, részben azért, mert a kifizetést írásban akkor is lejegyezték, 

                                                           
70 L. Le ricordanze (10 marzo 1453 – 24 aprile 1475) / Neri di Bicci. A cura di B. Santi. Pisa, 1976. 
71 L. a függelék 2. dokumentumát! 
72 A vizsgált szerződések kapcsán egy olyan példát ismerek, ahol a megbízásnak két példánya is fennmaradt: 
ez a firenzei dóm Operának Andrea Sansovinóval kötött megállapodása a dóm két márványból készítendő 
apostolszobrára, Szent Mátéra és Szent (Júdás) Tádéra. Az egyik példány az OPA (Archivio dell’Opera di 
Santa Maria del Fiore, Firenze) levéltárában a deliberazionék között (l. Poggi–Haines, 1988. doc. 2162.), a 
másik a firenzei Állami Levéltár jegyzői iratanyagában (szövegét l. Fabriczy, C. von: Ein unbekanntes 
Jugendwerk Andrea Sansovinos. Jahrbuch der Königlich preussischer Kunstsammlungen 27 [1906]. 89.). 
Mindkét szöveg olasz nyelvű, és nagyon kis mértékben ugyan, de eltér egymástól. 
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ha a megbízásról csak szóban állapodtak meg a felek, részben pedig azért, mert az 

elkészült mű kifizetése sohasem egy összegben, hanem több részletben történt.  

 

III.2. A dokumentumok lelőhelye, kutatása 

A jegyzők quadernóit ma Olaszországban az egyes városok állami levéltárai őrzik, a 

firenzeieket a firenzei állami levéltár (ASF, Notarile Antecosimiano), a sienaiakat a sienai 

Állami Levéltár (ASS) stb. A quadernókban fennmaradt szerződések kapcsán – saját 

tapasztalatom nyomán – érdemesnek tartom megjegyezni, hogy mindig a lapszélen, a 

szöveg melletti margón szerepel a dokumentum elnevezése, amely az ügy típusára utal. 

Mivel itt rendszerint csak annyit tüntettek fel, hogy „locatio”, ezért ebből nem derül ki 

pontosan, hogy milyen ügyletről volt is szó. S minthogy – ahogyan már korábban 

említettem – a locatio éppúgy fedhetett telek- vagy ház-bérbeadást, a promissio pedig 

számtalan fajta ígéretet. Csak a szövegek elolvasása teheti világossá, hogy valójában 

melyikről is volt szó. A 19. századi és a 20. század eleji forrásközlések (de olykor 

művészéletművek monografikus feldolgozásainak is) általános hibája, hogy a jegyzői 

dokumentum ügylettípusra vonatkozó margináliáit egyszerűen elhagyják, mintha azoknak 

nem lenne információértékük. Gyakran hiányoznak például Fabriczy forrásközléseiből, 

nem mindig szerepelnek egyértelműen Gaetano Milanesiében; szerencsére az újabb 

forrásközlések már feltüntetik őket (lásd például Louis A. Waldman és Doris Carl 

forrásközléseit), így a dokumentumtípusok könnyen azonosíthatók.  

A jegyzők quadernói a levéltárakban a jegyzők neveinek ábécésorrendjében 

kereshetők, ami azt jelenti, hogy sem a művészen, sem a megrendelőn keresztül nem 

lehetséges eljutni egy szerződésig. Az újabb szerződések kikutatásához olyan rejtett 

interperszonális kapcsolatok ismeretére lenne szükség, melyek felderítésére egyelőre nem 

sok remény van. A korabeli szerződések szisztematikus kutatása ekképpen ma biztos 

eredménnyel ritkán kecsegtet, s emellett a kutatás meglehetősen időigényes.73 Ezek a 

jegyzői írások ugyanakkor – mivel a jegyzők saját maguknak készítették őket – nagyon 

rossz külalakúak és nehezen olvashatók.  

                                                           
73 A 21. századi digitalizáció korszakát éljük, ezért érdemes szót ejteni arról, hogy abban az esetben, ha a 
jegyzők quadernóinak a digitalizálására egyszer majd a jövőben sor kerül és létezik majd olyan 
szövegfelismerő szoftver, amely a kézírást nem képként, hanem szövegként is értelmezni tudja, és egy 
keresőprogrammal a szövegben való keresés lehetővé válik, a szerződések kutatásában robbanásszerű 
előrelépés várható, a nagy mennyiségű digitalizált anyag révén. Az interperszonális kapcsolatok feltárulnak, 
és teljesen új kapcsolati hálóra lehet majd rálátásunk, amely véleményem szerint átrajzolja és végre 
árnyaltabbá teszi majd a művészeti mecenatúra képét.  
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Tekintettel arra, hogy a szerződés mint jogi dokumentum nem egy, hanem több 

példányban készült, szerződés előkerülhet családi levéltárból is, mely esetben a példány 

valószínűleg a megrendelő példánya. Ilyen például a vizsgált anyagban Jacopo Sansovino 

római Madonna del Parto-szobrának szerződése, amelyre Gino Corti 1971-ben a Capponi 

család levéltári anyagában bukkant rá.74 Egy családi levéltárban található szerződés esetén 

a szerződés egy másik példányának valahol a jegyzői iratok között is meg kell lennie.  

A magánmegrendelések száma a 15. század első felében valószínűleg még jóval 

kevesebb volt, mint a testületi megrendeléseké, a monumentális szobormegrendelések 

többsége pedig a firenzei reneszánszban testületi vagy egyházi megrendelés. A 

magánmegrendelések kis száma részben – feltételezhetően – azzal indokolható, hogy a 

magánemberek, ha műalkotást rendeltek, nem fordultak feltétlenül jegyzőhöz, hiszen az 

újabb költségeket jelentett volna számukra, részben pedig azzal, hogy testületekben 

képviseltetve maguknak is lehetőségük volt érvényesíteni az akaratukat egy 

megrendelésben. Az alsóbb osztályokhoz tartozóknak pedig, akik anyagilag nem 

engedhették meg maguknak egy szobor vagy relief megrendelését, lehetőségük volt készen 

vásárolni műalkotást a művészek bottegáiban.  

A testületi és egyházi megrendelések esetében bevett gyakorlat volt a megbízás 

írásban történő rögzítése. Megvolt hozzá az apparátus, az évtizedekre, évszázadokra 

visszamenő tapasztalat. A céhek saját jegyzővel rendelkeztek, akinek a megbízatása a 

céhek statútumában foglaltak szerint egy évre szólt, fix fizetéssel.75 A jegyzőknek külön 

céhe volt (l’Arte dei Giudici e Notai), ahonnan bárki fogadhatott jegyzőt, ha arra szüksége 

volt. A jegyző a jogi dokumentumok elkészítéséért honoráriumot kapott, legfeljebb 5 

soldót ügyenként.76 A testületi megrendelések iratai mindig az adott testület vagy templom 

iratanyagában, egykori archívumában maradtak fent.77  

 

III. 3. A szerződés formai és tartalmi felépítése 

Mielőtt a szerződések formai és tartalmi vizsgálatára rátérnénk, fontos hangsúlyozni, hogy 

bár a szerződések – leginkább bevezető és záró formuláikban – bizonyára követnek 

                                                           
74 Corti, G.: Jacopo Sansovino’s contract for the Madonna in Sant’Agostino, Rome. The Burlington 
Magazine, vol. 113, no. 820 (1971). 395–396. 
75 Doren, A.: Le arti fiorentine. I. Firenze, 1940. 235. 
76 Kuehn, T.: Emancipation in late Medieval Florence. Rutgers University Press, 1982. 36. 
77 Az Opera di Santa Maria del Fiore megrendeléseit az OPA archívuma őrzi: a firenzei templomokét az 
ASF-ben az adott templom alá besorolva a Chiese soppresse, azaz a Napóleon korában beolvaszott 
szerzetesrendi templomok összegyűjtött dokumentumai között. A magánmegrendelések pedig az ASF 
Noterile Antecosimiano fond alatt találhatók. 
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formuláskönyveket,78 nincs olyan szerződés, ami tipikusnak lenne mondható a korszakban. 

Össze lehet szedni a szerződésekben előforduló összes lehetséges kikötést, de a megrendelt 

mű megnevezésén, nyersanyagán, a határidőn és a fizetségen kívül lényegében nincs 

egyetlen más olyan – a megrendelt műre vagy a művész munkavégzésére vonatkozó – 

kikötés, ami adott esetben ne hiányozhatna, vagy ne maradhatna el az egyik vagy a másik 

szerződésből. Ez az oka, hogy az alábbiakban nem egy kiválasztott forrásszöveg alapján 

mutatjuk be a kora reneszánsz firenzei szerződés tartalmát, kikötéseit, hanem – a konkrét 

művekre vonatkozó kikötések kivételével, melyekről a következő fejezetben lesz szó –

összegyűjtöttük a különböző szerződésekben fellelhető példákat. 

Egy klasszikusnak nevezhető, jegyző által készített szerződés formailag három, 

egymástól jól elkülöníthető részre tagolódik: a bevezető formulákra, amit a tárgyalás, azaz 

a megbízás részletesebb leírása követ és a befejező formulák zárnak le.  

 

A bevezető rész 

A bevezető rész három lényegi adatot tartalmaz: az invocatióval kezdődik (In Dei nomine 

amen vagy In nome di Dio amen vagy Christo),79 de ha az invocatio elmarad, a szöveg a 

dátummal indul. A dátumban az esetek többségében feltüntetik az indictionét80 (de nem 

mindig), amit a dokumentum keltezésében az évszám megelőz, vagyis a keltezés formailag 

az év, az indikció, a nap és a hónap sorrendjét követi.81  

                                                           
78 A 13. század egyik legfontosabb formuláskönyve Raniero da Perugiától származik, mely alapja lett a 
később használatos formuláskönyveknek, például Salatiele, Martino da Fano vagy Rolandino de’ Passegeri 
formuláskönyvének. Ehhez l. Bónis, 2007. 14–16. 
79 Csak „Christo” kezdettel Neroccio Testa Piccolomini síremlékének elkészítésére kötött szerződése, 1484. 
L. a függelék 7. dokumentumát! 
80 Az indikció (indictione) középkori időszámítási forma, mely tizenöt éves időintervallumot jelent. Gyökere 
a római 15 éves adószámítási periódus volt. A pápai dokumentumokban, majd később a firenzei 
joggyakorlatban is használt időmegjelölés nem feltétlenül kellett, hogy külön számmal is jelezve legyen, 
állhatott számmal, de sok esetben állt anélkül is, önmagában. Az indictione quarta nem a negyedik 15 éves 
periódust jelölte, hanem egy 15 éves periódus negyedik évét. A periódust azért nem számozták külön az 
esetek többségében, mert a konkrét évszám utalt rá.  
81 A dokumentumok forrásközlésében sok a zavar a körül, hogy a keltezését az eredeti firenzei, azaz március 
25-ével, az Angyali Üdvözlet/Krisztus megtestesülése ünnepével kezdődő újév, a „stile fiorentino” vagy az új 
gergelyi időszámítás, a „stile moderno” szerint tüntették-e fel. Ez számos félreértésre ad okot és gerjeszti az 
újabb és újabb dátumkonvertálásokat akár ugyanannak a dokumentumnak az esetében egy későbbi 
hivatkozás során. Ennek problematikájáról l. Covi, D. A.: Reinterpreting a Verrocchio Document. Sources: 
Notes in the History of Art vol. 12, no. 4 (1993). 7–9., illetve Procacci, U.: L’uso dei documenti negli studi di 
storia dell’arte e le vicende politiche ed economiche in Firenze durante il primo Quattrocento nel loro 
rapporto con gli artisti. In: Donatello e il suo tempo. Atti dell’VIII convegno internazionale di studi sul 
Rinascimento. Firenze–Padova. 25 Settembre – 1 Ottobre, 1966.  
Kevésbé köztudott, hogy a pistoiai időszámítás nem esik egybe a firenzeivel, mert ez utóbbi december 25-
ével kezdődik. Talán még kevésbé ismert, hogy a pisai időszámítás sem a firenzeit követi, noha március 25-
ével kezdi az évet, de egy évvel megelőzi a firenzei időszámítást és 9 hónappal a Gergely-féle naptárat. 
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A dátum után a szerződés megkötésének helyszíne következik, mely jelentheti 

csupán a várost, és számos esetben a városrészt/városnegyedet („in populo Sancti Stefani 

Abbatie Florentie”82). Szobrászati szerződések esetében leggyakrabban a jegyző házát (in 

domo mei habitationis),83 az ő háza helyett valamivel ritkábban a megrendelőét, olykor a 

művész műhelyét (in apoteca84) vagy házát és még ritkábban azt a helyet, ahová az alkotás 

készül. Ez utóbbi annak fényében érdemel figyelmet, hogy a festészeti megrendeléseknél 

ez a leggyakoribb: egy templomba készített alkotás kapcsán a mű rendeltetési helyén – 

ahová majd az alkotás kerül – történik a szerződés kötése.85 Ez elsősorban oltárok, 

falképek esetében volt szokásos, hiszen a méretek lényegesek, adottak vagy éppen 

limitáltak voltak, de semmiképpen sem voltak könnyen meghatározhatók a firenzei braccio 

– mint alapul vett mértékegység – valamely egész számú többszöröse révén.  

A hely megjelölését a szerződő felek felsorolása követi, szinte minden esetben 

előbb a megrendelő vagy megrendelők, avagy képviselőjük, és csak ezután a művész, 

illetve művészek felsorolásának sorrendjében. Ha a választott képviselők közül valaki 

valamilyen okból a szerződéskötéskor nem volt jelen, akkor a dokumentumban ezt 

rendszerint feltüntették.86 Ritkább, hogy valamelyik művész nincs jelen, de erre is akad 

példa: a pratói dóm külső szószékének szerződéskötésekor Michelozzo képviselte jelen 

nem lévő társát, Donatellót.87 

A művészek neveinek korabeli írása nem feltétlenül fedi fel kilétüket a mai olvasó 

számára. A családnév feltüntetése, ami a legbiztosabb támpontot adná a művész 

azonosítására, a 15. században még éppen csak elterjedőben volt.88 A korszakban 

jellemzően a szobrászt keresztnevével és az apa nevével tüntették fel, amit olykor a 

nagyapai keresztnév is kísért. A családnévben gyakoriak a szerződésenkénti kisebb írásbeli 

eltérések vagy névváltozatok. A „Luca Simonis Marci” ekképpen Luca della Robbiát, a 

„Bernardo di Mattia” vagy „Bernardo Mathei” Bernardo Rossellinót, a „Mino di Giovanni 

                                                           
82 L. Agnolo di Polo 1525. évi szerződését a listában! 
83 L. Agnolo di Polónak a tizenkét apostol szobrának elkészítésére kötött szerződését 1512-ből. (22. dok.)  
84 L. a Forteguerri-síremlék befejezésére kötött szerződés (1488) hivatkozását a listában! 
85 L. O’Malley 2005. 3. 
86 Például a firenzei San Pancrazio-templomba megrendelt szószék kapcsán maga a megrendelő, don 
Vincenzo de’ Trinci apát nem volt jelen, csak a jegyző, aki a szobrásszal a szerződést megkötötte. A 
szerződést l. Milanesi 1901. doc. 173. 
87 L. a szerződést: Fabriczy, C. von: Michelozzo di Bartolomeo. Jahrbuch der Königlich preussischer 
Kunstsammlungen 25 (1904). 72. 
88 A családnév elterjedtségéről a korszak művészei esetében, illetve arról, hogy a családnév ebben a 
korszakban a társadalmi rang egyfajta fokmérője volt l. Hatfield, R.: The Wealth of Michelangelo. Roma, 
2002. L–LII. és Prajda K.: Manetto di Jacopo Ammanatini, Ozorai Pipó építésze és a firenzei asztalosság. In: 
Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére. Szerk. Terei György – Kovács Gyöngyi et 
al. Budapest, 2012. 203. 
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da Poppi” Mino da Fiesolét, a „Santi di Michele” vagy „Santi di Michele Viviani” Santi 

Buglionit takarja, a „Jacobus Antonii” pedig Jacopo Sansovinót, az „Andrea di Niccolò”89 

Andrea Sansovinót stb. Olyan példa is akad természetesen – de ez a ritkább és inkább a 15. 

század vége felé kezdett elterjedni –, ahol a művész a ma is ismert nevével szerepel a 

forrásban, például Andrea del Verrocchio, akit egy dokumentumban „Andreas olim 

Michaelis, detto Andrea del Verocchio”-ként,90 vagy Michelangelóé, akit „Michelangelus 

Lodovici Bonarroti”-ként neveznek meg.91  

A művész, jelen esetben a kőfaragó/szobrász, hivatásának vagy foglalkozásának 

feltüntetése a dokumentumokban igen változatos.  A forrásokban fellelhető elnevezések a 

lastraiuolo,92 a scarpellatore (vagy scalpellatore),93 az intagliatore,94 jóval ritkább a 

scultore vagy statuario.95 Nem találjuk meg közöttük ugyanakkor a lapicidát, aminek oka, 

úgy véljük, inkább területhez kötődő nyelvi sajátosság, semmint korjelző. 

Ezeknek a különféle megnevezéseknek nincs adekvát megfelelője a magyar 

nyelvben, legfeljebb a scarpellatore mint kőfaragó és a scultore vagy statuario mint 

szobrász (az előbbi márvány-, az utóbbi bronzszobrász) különböztethető meg 

markánsabban.96 Ugyanakkor a lastraiuolo és az intagliatore elnevezések is inkább 

kőfaragót, semmint szobrászt fedtek. Noha több kutató véli úgy, hogy a scarpellatore és az 

intagliatore egymás szinonimái voltak a korban, ez nem teljesen igaz. A scarpellatore csak 

a követ faragót jelentette, az intagliatore viszont a kő- és a fafaragót is. Maga a helyzet 

azonban, ami a megbízást jelenti, nem hozható összefüggésbe a szobrásznak a 

dokumentumban éppen használt megnevezésével. Az elnevezések használata a vizsgált 

forrásokban egyáltalán nem következetes. Donatellóra és Luca della Robbiára az 1420-as 

                                                           
89 Andrea di Niccolò di Menco di Muccio detto Sansovino (Monte San Savino, 1467 – Monte San Savino, 
1529) nevét többféleképpen tüntették fel. A firenzei dóm számára készített tabernákulum esetében Andrea di 
Niccolòként, (1504), a Palazzo Pubblicóba készítendő Krisztus-szobor (1502) estében Andree Nicoholaj de 
Monte ad Sanctum Sauinumként, a Battistero Krisztus keresztelése szoborcsoportjának megrendelésénél 
(1502) pedig Andree de Monte Santi Sabini formában. Andrea di Niccolò (1440–1514) néven egy 
ugyanebben az időben élt sienai festőt is ismerünk, így a megbízásoknál a művész neve megtévesztő vagy 
félrevezető is lehet. 
90 Milanesi, G.: Nuovi documenti per l’arte toscana. Firenze, 1901. doc. 171. a velencei Colleoni lovas 
szobor befejezésére kötött szerződés 1488-ban. 
91 1501-ben a Dávid szobor megrendelésénél, l. Poggi–Haines 1909. doc. 449.  
92 Az elnevezés az olasz lastra = ’kőlemez’, ’kőlap’ szóból ered. 
93 A scalpello (lat. scalpellum) = ’kalapács’ szóból ered.  
94 Az olasz intagliare = ’vésni’, ’metszeni’ szóból ered. 
95 Mindezen megnevezések mellett létezett még ezek számos variációja is, többek között a magister 
figurarum, magister et intagliator figurarum, intagliator et maestro di fare figure stb.  
96 A szobrászok elnevezéseinek kérdésével foglalkozott korábban Feuerné Tóth Rózsa is, l. Feuer-Tóth R.: 
Art and Humanism in Hungary in the Age of Matthias Corvinus. Budapest, 1990. (Studia humanitatis 8.) 
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és 1430-as években egyformán használták a scarpellatore, az intagliatore és ritkábban a 

scultore megnevezést.97  

 

A szerződés középső része, a megbízás 

A szerződés lényegi része a dokumentumok középső része: maga a megbízás. Ez 

tartalmazza a megrendelt alkotásra vonatkozó adatokat, elvárásokat, kikötéseket.  

A megbízásra és az elvégzendő feladat leírására használt kifejezések általában nem 

sok variációt engednek meg. A megbízásra utaló ige leggyakrabban a locare vagy 

allogare, conventiók esetében az (ad conventionem) intervenire, promissiók esetében a 

promettere ige az adott helyzetnek megfelelően ragozott alakja után magát a feladatot 

leggyakrabban a „facere et construere”, a „facere et fabricare” vagy a „locavit ad 

faciendum et fabricandum et perficiendum” írják le. Jóllehet szobrászi megbízásokról van 

szó, a scolpire, ’faragni’ ige meglehetősen ritkán tűnik fel a dokumentumokban.98 Ahogy 

jellegzetes, hogy a dokumentumokban a szoborra a figura szót használták a statua vagy a 

scultura (sculptura) helyett.99  

A megrendelt szobrászi mű rendeltetési helyének leírása, azaz a hely, ahová a mű 

készül, általában szerepel a dokumentumokban, de sohasem olyan részletességgel, hogy ez 

alapján pontosan azonosítható lenne. A márványszobrok és sokszor a terrakottaoltárok 

esetében általában kitértek arra is, hogy kinek a feladata az elkészült művet leszállítani és a 

megadott helyen installálni. 

A szerződés gyakorlatilag magáról a megrendelt mű vizuális megjelenéséről árul el 

legkevesebbet. Jellemzően csak néhány szóban, olykor egy-két mondatban szorítkozik 

arra, csupán az ábrázolandó alakok felsorolásával, hogy a mű témáját meghatározza (ehhez 

lásd később a VII. fejezetet), oltárok, vagy síremlékek esetén az építészeti elemek 

felsorolásával. 

A készítendő mű témájánál vagy ábrázolandó alakjainál fontosabb a nyersanyag 

megadása, amiből a műnek készül, illetve a készítendő mű méretei, hiszen ezek azok a 

részletek, amelyeknek anyagi – olykor nem is kicsi – vonzata van. A mű méreteit a kor 

                                                           
97 Donatellóhoz: Poggi–Haines 1909. docs. 362 (scarpellatore), 407, 408, 410, 280 (intagliaore), 245, 248, 
249, 251 (scultor); Luca della Robbiához: Poggi–Haines, 1988. docs. 1241, 125, 1263, 1267 (intagliatore), 
1248, 1251 (scarpellatore), 1533 és 1563 (scultore). 
98 Az itt vizsgált szerződések közül például a Giovanni della Robbiától megrendelt pisai oltár esetében, ahol 
éppen helytelenül használja a jegyző, amikor terrakottaszobrok „faragásáról” rendelkezik, illetve a Neroccio 
di Bartolomeo de’ Landival egy Szent Katalin-szobor készítésére kötött szerződésben használja a Stefano di 
Giovanni által korábban faragott Szent Anzanusz-szobor kapcsán. L. a függelék 23. dokumentumát! 
99 A statua szó korabeli használatához, mely olykor megmunkálatlan kőtömböt is jelenthetett l. Smith, W.: 
Definitions of Statua. The Art Bulletin vol. 50, no. 3 (1968). 263–267. 
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középkortól öröklött toszkán mértékegységében, braccióban (karhossz) határozták meg (1 

braccio kb. 58,4 cm).100  

Sok szerződésben szó esik egy már korábban bemutatott rajzról vagy modellről, 

valamint hogy a készítendő műnek hogyan kell viszonyulnia a rajzhoz vagy modellhez. 

Olyannak kell lennie, mint a korábban bemutatott rajz vagy modell, vagy „még szebbnek”, 

ha lehet. Más esetben viszont ragaszkodnak ahhoz, hogy pontosan ugyanolyan legyen, 

különben a megbízó nem fogadja majd el. Sajnos sok esetben nem derül ki, hogy a 

bemutatott szobormodell milyen anyagból készült, mert a szerződésben ezt külön nem 

részletezték, és a modell csak ritka esetben maradt fenn, illetve azoknak, amelyek 

fennmaradtak, az írott szerződéseit nem ismerjük (lásd a VI. fejezetet). Olyan esetben, 

amikor nincs utalás egy korábban bemutatott modellre vagy rajzra, gyakori, hogy konkrét 

alkotást hoznak fel példaként, amire a készítendő szobornak „hasonlítania” kell. Ha viszont 

lehetőség van összevetni a szerződés nyomán elkészült művet követendő modelljével, 

kiderül, hogy annak nem „másolata”, így a hasonlatosság kikötése nem feltétlenül 

megválaszolható kérdéseket vet fel (lásd az VII. fejezetben). 

A szobrászati művekre kötött szerződésekben a munkáért járó honoráriumot 

meghatározhatták konkrét összegű díjazás formájában, de alkalmazhatták a szobrászt – 

amint arról már szó volt – havi bérezéssel is. A konkrét összegű honorárium bizonyos 

szobrászati nyersanyagok esetében magában foglalta az anyagköltséget és a szállítást 

(agyag, fa), más esetben (márvány, bronz) jellemzően nem, olykor pedig a márvány 

esetében is, de akkor azt ilyen esetben legtöbbször külön feltüntették. A szerződésbe írt 

konkrét összegeknél a kifizetés mindig több részletben történt. A részletfizetések száma 

nem feltétlenül volt három (ami a festészeti megrendeléseknél volt gyakori), lehetett több 

is. A szobrász a szerződés aláírásakor kapta meg az első részletet, máskor, 
                                                           
100 A középkori toszkán mértékegység, a braccio (brachium) jelentése ’kar’. A posztókereskedők 
hosszmértékként használt mértékegysége, melynek leginkább kifejező magyar fordítása a karhossz lehet, 
szépirodalmi művek fordításában azonban rendszerint rőfnek fordították magyarra (l. pl. Vasari Életrajzok 
magyar fordítását). A rőf szó némileg megtévesztő, mert nem azonos sem a német, sem a porosz, sem a 
középkori magyar rőffel. Hogy pontosan mekkora is volt, hány centiméternek felelt meg egy braccio, arról 
eltérő információval szolgálnak a különböző szakirodalmak. Tolnaynál és Klalisch-Zubernél: 58,4 cm, 
Wallace-nél: 58,8 cm. A középkori itáliai mértékegységek legteljesebb és legalaposabb ismertetését R. W. 
Zupko adja (Zupko, 1981. 40–49.), nála 1 braccio = 58,4 cm, így a továbbiakban más mértékegységek 
átszámításánál is őt vesszük alapul. Fontos kiemelni, hogy a középkori Itália különböző államaiban, sőt 
egymáshoz akár közel eső városaiban sem volt a braccio hossza azonos, így a szerződések keltezésének 
helyszíne sosem érdektelen.  
A firenzei braccio voltaképpen a braccio da panna rövidített formája, ami az ugyancsak Firenzében 
egyidejűleg használt braccio da terrától, a mezőgazdaságban használt mértékegységtől különböztette meg (l. 
Zervas, D. F.: The Florentine Braccio da Panna. Architetura 9 (1979). 6.).  
Érdekességként megemlítendő, hogy a pistoiai városháza fala máig őrzi a dupla braccio és a méter bevésett 
hosszúságát, demonstrálva a kettő közötti különbséget vagy éppen a kettő viszonyát egymáshoz. Fotóját l. 
Radnóti K.: Galilei szerepe a mai, modern világképünk kialakulásában II., 5. ábra. Fizikai Szemle 2009/2. 63.  
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márványszobrok esetén, a nyersanyag megvásárlásához szükséges pénzösszeget mint 

előleget fizették ki, ami lehetett a teljes honoráriumba belevett összeg is, de olykor attól 

elkülönítve is kezelhették.  

 Ha nem adták meg a szerződésben a konkrét árat, akkor minden esetben utalnak 

arra, hogy a mű árát a mű elkészülte után fogják meghatározni, az erre kijelölt szakértő 

személyek révén. A díjazást vagy honoráriumot leggyakrabban aranyforintban (fiorino 

d’oro in oro) adták meg a szerződésben, ami mellett – időnként – a forint korabeli, éppen 

aktuális átváltási árfolyamát is feltüntethették lírában, ritkábban dénárban (denaro) és 

soldóban, hogy a megállapított pénzösszeg egyértelmű legyen.101 Mindennek oka a 

korabeli Firenze kettős monetáris rendszerében keresendő.102 Lényegesen ritkább, hogy az 

ár fiorino di suggellóban103 (például 1464, Agostino di Duccio [második] Gigász-szobra) 

vagy fiorino picciolóban (1463, Agostino di Duccio [első] Gigásza, vagyis Herkules-

szobra), vagy lírában van feltüntetve (Bernardo Rossellino Beata Villana síremléke). 

Szobrászi megrendelések esetében – ahogy festészeti megbízásoknál is – nem tűnik 

gyakorinak, hogy a művész természetbeni (bor, gabona stb.) járadékot is kapott vagy a 

munka elvégzésének idejére szállás biztosítottak a számára.104  

A szerződések elmaradhatatlan része a határidő megjelölése. A mű elkészítésének 

határideje általában nem igazodik konkrét dátumhoz, de van példa természetesen erre is, 

ilyenkor általában egy egyházi ünnephez kötik, sokkal inkább jellemző azonban, hogy 

időintervallumot (hónapokat vagy éveket) adnak meg.  

 

 

 

                                                           
101 A pénzek átváltásához l. Spufford, P.: Handbook of Medieval Exchange. London, 1986. Spufford 
kézikönyve különösen hasznos akkor, ha egy adott év pontos forint-líra átváltását akarjuk megtudni, mivel a 
15. században évekre lebontva közli az éppen aktuális átváltás értékét. 
102 Ehhez l. Richard Goldthwaite és Giulio Mandich tanulmányait. In: Goldthwaite, R. A. – Mandich, G.: 
Studi sulla moneta fiorentina (secoli XIII–XVI). Firenze, 1994. 9–106. 
103 A fiorini di suggello kis bőrzacskókban tárolt aranyforintok voltak, magát a tokot pecséttel zárták le 
(innen ered a suggello elnevezés). Azért vezették be a zacskókat, hogy az aranyforint a készpénzforgalomban 
ne kopjon el és ezáltal ne veszítsen sem a súlyából, sem az értékéből. A pecséten a zacskóban lévő pénz 
értékét is feltüntették. A fiorino di suggellók súlyukat és aranytartalmukat tekintve elmaradtak a fiorino d’oro 
in orótól. Aranytartalmuknak a törvény szerint a 70,5 granit (1 grano = 0,000049 kg) el kellett érnie, 
különben lefoglalták őket. A fiorino di suggellót az 1420-as évekig verték, de pénzforgalomban maradt 1471-
ig, helyét ezután a fiorino largo vette át. L. Denaro e bellezza. I banchieri, Botticelli e il rogo delle vanità. A 
cura di L. Sebregondi – T. Parks. Cat. della mostra 12 settembre, 2011 – 22 gennaio, 2012. Palazzo Strozzi, 
Firenze, 2011. 126. 
104 Természetbeni fizetséggel az itt vizsgált dokumentumokban nem találkozunk. Egy ismert példa Mino da 
Fiesole megbízása a firenzei Badia szerzeteseivel (a szerződés nem maradt fenn), akik Hugó báró 
síremlékének elkészítéséért Minónak annyi búzát adtak, ami több mint két tucat ember egyévi élelmezésére 
volt elegendő és kb. ugyanennyi bort, valamint posztót 294 líra értékben. L. Kemp 1997. 36. 
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A szerződés befejező része, lezárása 

A szerződés befejező részében, még az aláírók felsorolása előtt, amely a szerződő feleket 

és a tanúkat és a jegyzőt jelentette, a szerződő felek külön-külön nyilatkoztak arról, hogy a 

szerződésben foglaltakat betartják. A tanúk pedig azt jelentették ki, hogy jelen voltak, és 

megerősítették azt, hogy a megbízott művész egyetértett a szerződésben leírtakkal. Abban 

az esetben, ha előleg vagy az első részlet kifizetése a szerződés aláírásakor történt, azt is 

kijelentették, hogy ez valóban megtörtént. Ricordók, deliberazionék esetén ez a rész 

hiányzik. 

Abban az esetben, ha a keltezés ideje és helye nem a bevezető részbe került, itt 

tüntették fel. 

 

III. 4. A szerződések jogi vonatkozásai 

Különös gondot fordítanak a legtöbb szerződésben arra, hogy milyen pénzbüntetéssel, ha 

úgy tetszik, kötbérrel sújtják a művészt, ha határidőre nem készíti el a szobrot. Ezekben az 

esetekben a pénzbírság olykor csak a korábban meghatározott fizetség lecsökkentését 

jelenti, bízva abban, hogy a határidő túllépése csak időbeni elcsúszást jelent, de a mű végül 

elkészül.105 Más esetben viszont egy konkrét összeg visszafizetésére kötelezik a készítőt. 

Gyakori a „sub pena dupli” kikötés, azaz a művésznek járó honorárium duplája. Úgy tűnik 

azonban, hogy a kötbér érvényesítésére jellemzően nem került sor. Jóllehet a művészek 

számos esetben nem tartották be a határidőt, a megrendelő inkább többször felszólította és 

próbálta szép szóval rábírni a művészt a mű befejezésére, mintsem hogy perre vigye az 

ügyet. Sokszor akár új szerződést is kötött vele, egy újabb, közös megegyezésen alapuló 

határidőre.106 

A határidő esetleges módosításának egy fajtája, amikor már a szerződésbe 

belefoglalják a lehetőségét annak, hogy a szobrász a módosítást kezdeményezze vagy azt, 

hogy a szerződés milyen időintervallumon belül évül el, ha a szobrász a határidőt nem 

tartja be.107 Ezekben az esetekben természetesen a szobrásznak vissza kell fizetnie a már 

felvett előleget. 

                                                           
105 Az asztalos-intarziátorok munkáinak kapcsán gyakori, hogy a határidő túllépése a fizetség csökkentését 
vonja maga után. Például Giuliano da Maiano 1463-as szerződésénél, amit a firenzei dóm északi 
sekrestyéjében felállítandó stallumra kötöttek, melyben a faműves-intarziátornak fizetségül 4 
ft/négyzetbraccio ígértek, ha határidőre elkészíti, de ha határidőn túl lesz csak készen vele, akkor fizetsége 3 
ft/négyzetbraccióra csökken. A szerződést l. Poggi–Haines 1988. doc. 1587. 
106 Például Mino da Fiesole volterrai tabernákulumának megrendelésekor, minthogy Mino a szerződésben 
szereplő tabernákulum mellett két angyal szobrát is ki kellett volna, hogy faragja, ám nem tette. Ezért a két 
angyal szobrára már a tabernákulum átadása után új szerződést kötöttek a szobrásszal. 
107 L. a Szent Zenóbius síremlék-ereklyetartó szerződését, 16.dok.!  
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Amíg festmények megrendelésénél a garanciavállalásra – amit a felhasznált 

anyagra, jellemzően bizonyos festékekre (ultramarin) és aranyozásra adtak – számos példát 

találunk, szobrok megrendeléseinél a nyersanyagra kötött garanciavállalás ritka. Ennek 

egyik magyarázata az lehet, hogy az anyagbeszerzés némiképp szabályozva van egy másik 

szerződéssel, vagy nem a művészre, hanem (kőből készült művek esetén) „profi” 

kőfejtőkre, kőfaragókra van bízva. A jó minőségre vállalt garancia egy másik formája a 

mögött a szerződésbe foglalt kifejezés mögött húzódik meg, mely megígérteti a 

szobrásszal, hogy a művet „a jó mester gyakorlata szerint” vagy „a jó mester megítélése 

szerint” készíti majd el.108 A kikötés valószínűleg a római jogból származik, mely arra 

kötelezte a vállalkozót, hogy a vállalt feladatot megfelelő hozzáértéssel és szakszerűen 

végezze el.109 

A kezes szerepe a korabeli szerződésekben kétféle volt. A kezes ugyanis nem 

feltétlen vagy nem kizárólag anyagi kezességet vállalt egy mű el nem készítése kapcsán, 

hanem olykor magának a műnek a befejezését is. Ez az utóbbi eshetőség nem feltétlen 

expressis verbis került bele a szerződésbe, azaz nem a szerződés szövege világítja meg 

ilyetén fajta szerepvállalását, hanem a szerződéstől függetlenül megírt dokumentumok 

vagy a művészettörténeti kutatás világított rá.110 A kezes elnevezése általában 

fideiussore,111 de feltűnik olykor a mallevadore112 is. A kezesség egy másik fajtája, amikor 

a művész kinyilvánítja és beleegyezik abba, hogy jelen és jövőbeni javaival, ingó és 

ingatlan vagyonával, sőt nemritkán örököseiével is felel a be nem tartott szerződéssel 

okozott károkért.113 

 

III.5. Az állami, céhes, testületi megbízások jellegzetes tartalmi elemei 

Akár testületi, akár állami, céhes vagy egyházi megrendelésről legyen szó (melyek nem 

feltétlenül váltak külön), a megbízások odaítéléséről választott bizottság, az Opera 

(építőbizottság) választott tagjai, az operaiók döntöttek. Az állami intézmények (például a 

                                                           
108 Például Marrinának a sienai Convento del Paradiso apácái számára készített Angyali Üdvözlet-jelenet két 
szobrára kötött 1521-es szerződésében. A szerződését l. Milanesi, 1856. Vol. III. doc. 214.  
109 Brósz R. – Pólay E.: A római jog története és institúciói. Budapest, 1996. 436–437. 
110 Például a Forteguerri-síremlék esetében, ahol a kezes Giovan Francesco Rustici volt, aki a félbemaradt 
síremlék szobrainak faragásában vett részt. A példát idézi Glasser, 1977. 49–50. hivatkozva Kennedy, C. – 
Wilder, E. – Bacci, P.: The Unfinished Monument by Andrea del Verrocchio to the Cardinal Nicolo 
Forteguerri at Pistoia. Florence, 1932. doc. XXXVIII. p. 90. 
111 Például Andrea Sansovinónak a Palazzo del Popolo nagytermébe készítendő Megváltó Krisztus szobrának 
elkészítésére kötött szerződésben. L. a függelék 11. dokumentumát! 
112 Például Ghibertinek a Szent Zenóbius ereklyetartójának szerződésében vagy Mino da Fiesolénak a 
volterrai tabernákulumra kötött szerződésében. L. a függelék 4. és 17. dokumentumát! 
113 Mino da Fiesole volterrai tabernákulumának szerződésében. L. a függelék 4. dokumentumát! 
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Palazzo della Signoria), a legfőbb templomok (a firenzei dóm, a Battistero és az 

Orsanmichele), vagy a megrendelő szerepében feltűnő céhek megbízásainál találkozunk az 

Operákkal, a választott képviselőkből álló csoporttal vagy bizottsággal. A megbízás 

odaítélésén és pénzügyi adminisztráción kívül a megbízás ideje alatt felügyelői tisztséget 

láttak el, tisztségüket meghatározott időszakra kapták, intézményenként eltérő 

taglétszámban és időtartamra. A legkorábbi Operák Toszkánában már a 11. században 

feltűnnek, a 12–13. században pedig általános gyakorlattá válik a felügyelőbizottságok 

felállítása.114 A firenzei intézmények esetében, mint a dóm, vagy az Orsanmichele, az 

Opera tagjai között a legfőbb városi céhek és a város vezetői képviseltették magukat. A 

székesegyház építésének idején az építéssel és a díszítéssel összefüggő adminisztrációt a 

két legnagyobb céh, az Arte di Calimala és az Arte della Lana, eleinte felváltva látta el, 

míg végül az utóbbi véglegesen átvette.115 A Battistero élén már a 12. század közepétől az 

Arte di Calimala állt, és ugyanőt találjuk más fontos egyházi és városi intézmény, többek 

között az Ospedale di Sant’Eusebio, az Ospedale di San Gioacchino, a San Miniato al 

Monte- vagy a Santa Croce-templom élén is.116 Az Orsanmichele esetében ebben a 

szerepben egy ideig az Arte della Seta állt, amelytől később a Compagnia dei Laudesi vette 

át, és szintén ő felügyelte az Ospedale degli Innocenti, valamint a San Marco-templom 

munkálatait is.117  

A testületi megbízások több jellegzetes formai elemet tartalmaznak. Ezek közé 

tartozik például az, hogy a dokumentumok bevezető részében a megbízás egy művésznek 

történő odaítéléséről szavazással döntöttek. A szavazásra a munkálatokat felügyelő és 

ellenőrző bizottság tagjai voltak jogosultak, akik középkori szokást folytatva fekete és 

fehér babbal szavaztak. A szavazásban a fekete jelentette az igen, a fehér a nem 

szavazatot.118 

                                                           
114 A toszkánai Operákhoz l. Maccari, C.: Le Opere del Duomo in Toscana. Fede e arte. Rivista 
internazionale di Arte Sacra VIII (1960), 286–301.; Goldthwaite, 1982. 90-95. és legutóbb: Opera. Carattere 
e ruolo delle fabbriche cittadine fino all’inizio dell’età moderna. Atti della tavola rotonda, Villa I Tatti, 
Firenze, 3 aprile 1991. A cura di M. Haines – L. Riccetti. Firenze, 1996.  
115 1333-ban lett az Arte della Lana a székesegyház építkezéseinek és külső-belső dekorációjával összefüggő 
megbízásoknak az örökös felügyelője. Bizottsága négytagú volt, amit egy kincstárnok és egy jegyző tett 
teljessé. A tagok megbízatása négy hónapra szólt, majd ennek lejárta után négy évig nem lehetett őket 
újraválasztani. Mindezeket a céh 1333-as statútumába is belefoglalták. L. Haines, M.: Brunelleschi and 
Bureaucracy: The tradition of public patronage at the Florentine Cathedral. I Tatti Studies in the Italian 
Renaissance 3 (1989). 96. és Doren, 1940. Vol. II. 236–237. 
116 Doren 1940. Vol. II. 238., valamint Mustari 1975. 19. 
117 Uo. 239. 
118 A fekete és fehér babszemekkel való számolás a szavazáson kívül a népszámláláskor is feltűnik a 
korszakban: a firenzei Battisteróban megkeresztelt újszülöttek után a pap egy fekete babszemet tett félre 
minden fiú, és egy fehéret minden lány újszülött után, l. Burckhardt, J.: A reneszánsz Itáliában. Ford. Elek 
Artúr. Budapest, 1978. 345. oldal, 36. jegyzet. 
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Minthogy a felügyelőbizottság tagjainak megbízatása rövidebb, meghatározott 

időszakra, jellemzően pár hónapra, olykor egy évre szólt, rendszerint hamarabb lejárt, mint 

ahogy a mű, amire megbízást adtak a szobrásznak, elkészült, ezért kerültek bele a 

szerződésekbe olyan utalások, melyek a majdan hivatalban lévő operaiók döntésére 

hivatkoznak, leginkább a konkrét ármegállapítás/értékbecslés vagy a fizetség kifizetése 

kapcsán.119  

A dóm levéltárában fennmaradt adminisztratív iratok szerint a megbízásokról szóló 

iratok írásos formája sokkal gyakrabban volt deliberazione vagy ricordo, mint locatio vagy 

allogagione. Ez utóbbiaknak a nyilvántartására egyébiránt külön könyvet nyitottak, a 

„libro di alloghagioni”-t,120 melyet – nem tudni miért –, csak egy rövidebb időszakon 

keresztül, 1438-tól 1475-ig vezettek. Az Operák rendszeres időközönként megtartott 

ülésein – függetlenül attól, hogy a szerződést már megkötötték a szobrásszal – a megbízás 

kapcsán újabb és újabb döntéseket hoztak, melyek általában a szerződésben nem 

részletezett vagy abból kimaradt részletekre vonatkoztak, mint az anyagbeszerzés, a kész 

mű átadása stb.121 

 

III. 6. A dokumentumok nyelve és nyelvezete 

A vizsgált szerződések nyelve latin, illetve olasz (volgare). Megoszlásuk arányát tekintve a 

vizsgált szerződések nagyjából valamivel kevesebb, mint a fele latin nyelvű, a nagyobbik 

része olasz.122 Nem lehet olyan általános érvényű konklúziót levonni, hogy a 15. század 

elején vagy első felében – közelebb a 14. századhoz –, inkább a latin, míg a század vége 

felé már inkább az olasz nyelvű szerződés volt a gyakoribb. Ilyenfajta tendencia nem 

rajzolódik ki. Nem igaz ugyanakkor az sem, hogy például testületi megrendelés esetén, 

ahol ugyanattól a megrendelőtől több szerződést vagy megállapodást ismerünk szobrok 

megrendelésére, mindig latinul vagy minden esetben olasz nyelven írták volna a 

                                                           
119 A firenzei dóm Opera tagjainak névsorát az 1419 és 1437 közötti időszakra vonatkozóan Margaret Haines 
gyűjtötte össze, l. Haines, M.: Oligarchy and Opera: Institution and Individuals in the administrarion of the 
Florentine Cathedral. In: Florence and beyond. Culture, Society and Politics in Renaissance Italy. Essays in 
honour of John M. Najemy. Ed. D. S. Peterson – D. E. Bornstein. Toronto, Centre of Reformation and 
Renaissance Studies, 2008. Appendix, 169–173., az Orsanmichele Operajáét pedig Zervas, l. Zervas, D. F.: 
Orsanmichele and its Operai, 1336–1436. In: Opera. Carattere e ruolo delle fabbriche cittadine fino 
all’inizio dell’Età Moderna. Atti della Tavola Rotonda, Villa I Tatti, Firenze, 3 aprile 1991. A cura di M. 
Haines – L.Ricccetti. Firenze, 1996. 315–343. 
120 Az Opera dokumentumainak típusaihoz l. Poggi–Haines 1988. XI–XII. 
121 Jellegzetes például az Arte del Cambio Ghibertivel kötött szerződése Szent Máté bronzszobrára, mely a 
megbízással összefüggésben számos határozatot hozott. Ezeket kiadta: Doren, 1906. 
122 Lombardiában ugyanakkor ezzel ellentétben a latin nyelvű szerződések túlsúlya jellemző. Erre enged 
következtetni a Giovanni Antonio Amadeóhoz kapcsolódó dokumentumok feldolgozása. A szerzők az olasz 
nyelvű szerződések általánossá válását Lombardiában 1520 körülre teszik. L. Schofield–Shell–Sironi 1989. 
20. és 84. 27. jegyzet. 
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szerződést. Éppen ellenkezőleg, ha a firenzei Opera del Duomo szerződéseit vagy 

deliberazionéit vesszük közelebbről szemügyre, azt látjuk, hogy a szövegek nyelve egyszer 

latin, máskor olasz. A Luca della Robbiától megrendelt Szent Péter és Szent Pál-

márványoltár elkészítésére szóló megállapodás latin nyelvű, míg a híres „Ghugante” 

(gigász) szobrának elkészítésére vonatkozó szerződés, amit a dóm építőbizottsága 

Agostino di Ducciótól rendelt meg, olasz.  

A magánmegrendelések kapcsán adódik a kérdés, hogy ha a szerződés latin nyelven 

íródott, akkor vajon a művész tudott-e latinul123 és aláírásakor tisztában volt-e azzal, hogy 

szó szerint mit tartalmazott a dokumentum, vagy csupán a szóbeli megbeszélés nyomán 

volt tudomása az abban foglaltakról – feltételezve jelen esetben most azt, hogy a megbízó 

kívánságára rögzítették a megbízás részleteit az egyik vagy a másik nyelven. Bizonyára 

szükséges volt, hogy a művész – akiről kevésbé feltételezhető, hogy tudott latinul – is értse 

a szerződésben foglaltakat. 

Magánmegrendelések esetében a szerződés nyelve tekintetében érdekességként 

említhetők az olyan kettős szerződésű művek, melyeknél az egyik – nem feltétlenül a 

korábbi keltezésű – szerződés latin, míg az ugyanannak a műnek a befejezésére kötött 

másik szerződés olasz. Például a pistóiai Filippo Lazzari-síremlék Bernardo Rossellinóval 

kötött első szerződése latin, a két fivérével kötött második szerződése, viszont olasz 

(volgare),124 vagy ugyanígy, a sienai Tommaso del Testa Piccolomini pienzai püspök 

síremlékére kötött két szerződésnél a korábbit latinul, a későbbi olaszul írták. A 

Rossellino-féle szerződések kapcsán azt kellene feltételezzük, hogy míg Bernardo tudott 

latinul, fivérei, Giovanni és Antonio nem. A Testa Piccolomini-síremlék kapcsán viszont a 

két „ismeretlen” sienai kőfaragó esetében kell feltételeznünk a latintudást, annak 

érdekében, hogy el tudják olvasni a szerződést, Neroccióról viszont nem, mert vele olaszul 

szerződtek ugyanennek a síremléknek a befejezésére.125  

Fennáll ugyanakkor annak a lehetősége is, hogy az egyes szerződéspéldányok 

nyelve eleve különböző, vagyis az egyiké latin, a másiké olasz volt, attól függően, hogy a 

példányt kapó művész vagy megbízó melyikre tartott igényt. Azonban ilyen példával az itt 

                                                           
123 Tudjuk, hogy voltak szobrászok a korszakban, akik jól tudtak latinul, így például Ghiberti, Brunelleschi, 
Donatello vagy Andrea del Verrocchio.  
124 L. Milanesi 1901. docs. 133. és 135. 
125 1483. március 10-én (stile fiorentino) kelt az első szerződés Vito és Lucillo di Marco kőfaragókkal a 
síremlék elkészítésére, és 1484. február 4-én (stile fiorentino) a második szerződés Neroccio de’ Landival. L. 
Milanesi 1854. Vol. II. doc. 276. és doc. 284.  
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feldolgozott szobrászi szerződések nem szolgálnak, ugyanakkor lombard példákat 

ismerünk.126 

A „kevert” nyelvű, azaz részben latin, részben olaszul írt szerződések kifejezetten 

azt a fent említett célt szolgálhatták, hogy a latinul nem tudó művészek is megértsék a 

szerződés tartalmát.127 A „kevert” nyelv a szerződés szerkezeti felépítésében jelent meg: 

míg a bevezető és záró formulákat írták latinul, s ez utóbbit javarészt rövidített jogi 

formulákkal tűzdelték tele,128 a szerződés lényegi, középső részét, mely a megrendelt műre 

vonatkozott, illetve a művész, avagy a felek kötelezettségeit sorolta fel, már olaszul.  

A „kevertség” nemcsak szerkezetileg, egymástól jól elkülöníthető egységekben 

érhető tetten, de a szerződésben a mondatnál kisebb nyelvi egységek szintjén is. Több 

példát találunk arra, hogy latin nyelvű szerződésekben bizonyos kifejezések vagy szavak 

olaszul íródtak, melyet  a szöveget író jegyző úgy vezetett be, hogy „ut vulgo dicitur”..129 

Másutt viszont úgy tűnik, maga a jegyző nem is tudatosan, talán megszokásból, 

önkéntelenül váltott át volgaréra. 

Olaszul írták nem egy esetben a latin nyelvű szerződésekben például a készülő mű 

nyersanyagára vonatkozó kifejezéseket, mint „…pingere de azzurro fino alamanescho”,130 

vagy „…dictis ianuis de bronzo”,131 „…Resurexionem Domini di terra cotta invetriata”132 

stb. vagy a technikai, a kivitelezésre vonatkozó szakkifejezéseket, mint „di rilievo”133, 

több esetben a mű tárgyát, vagyis a megrendelt szobor ábrázoltját: „uno bambino in 

collo”,134 „12 fighure, videlicet 12 Appostoli”.135 

                                                           
126 Schofield–Shell–Sironi 1989. 30., 71.  
127 Uo. 
128 Ilyen „kevert” nyelvű szerződés pl. Andrea della Robbia szerződése a pratói székesegyház lunetta-
domborművére 1489-ből (l. Marquand, 1922. 92.), vagy Agostino di Duccio 1463-as szerződése a 
„Gughante”-ra (Poggi–Haines, 1988. doc. 437. p. 80.) Gyakori záróformula: „Que omnia etc. promiserunt 
etc. attendere etc., sub pena dupli etc., que etc., pro quibus etc. obligaverunt etc., renunptiaverunt etc. et 
quod extendatur ad sensum mei sapientis. Rogantes etc.” l. Agnolo di Polo 1525-ös szerződését különféle 
szobrok elkészítésére, lelőhelyéhez l. a szerződések kronológiai listáját! 
129 „…ut vulgo dicitur…” Agnolo di Polo 1525-ös, különféle szobrokra kötött szerződésében. A szerződését 
Waldman, 2007c. doc. 5. Vagy Andrea della Robbia 1489-es pratói megbízásában: „locaverunt Andrea 
marci simonis robia populi S. laurentii de florentia infrascriptam rem vulgariter videlicet una meza nostra 
donna col figluolo in bracio...”. L. a függelék 21. dokumentumát! 
130 A Lazzari-síremlékre kötött szerződésben, l. Milanesi 1901. doc. 133.  
131 A firenzei Keresztelőkápolna Keresztelő Szent János prédikációja szoborcsoportjának elkészítésére kötött 
szerződés Giovan Francesco Rusticivel, l. Sénéchal, P.: Giovan Francesco Rustici (1475–1554), un sculpteur 
de la Renaissance entre Florence et Paris. Paris, 2007. doc. 8. 
132 Luca della Robbiával a firenzei dóm északi sekrestyéjének timpanon domborművére kötött szerződés, l. 
Poggi–Haines 1988. doc. 1533.  
133 Agnolo di Polo 1514-es szerződésében. A szerződését l. Waldman 2007c. doc. 3. 
134 Agnolo di Polo 1525-ös szerződésében. A szerződését l. Waldman 2007c. doc. 5. 
135 Agnolo di Polo, 12 apostol szobrának elkészítésére kötött szerződésben (1512). L. a függelék 22. 
dokumentumát! 
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A latin szerződések nyelvezetét tekintve értelmezésüket megnehezítik a jogi 

szaknyelv kifejezései és formulái, amennyiben nem hagyományos, klasszikus jelentésben 

használják a latin szavakat. Így például a latin locator és conductor szavak, melyek 

eredetileg ’bérbe adó’-t, illetve ’bérbe vevő’-t jelentenek, a művészeti szerződésekben a 

megrendelőt és a megbízottat/vállalkozót, vagyis a művészt jelölik. Bonyolítja a helyzetet 

az, hogy a vállalkozási szerződésben (locatio conductio operis), amikor az elkészített 

műért kapja a művész a honoráriumot, a locator a megbízó, a conductor a megbízott 

művész,136 a munkaszerződés esetében viszont éppen fordítva van, a locator a munkát 

végző művész, a conductor a megbízó.137 Ezek a jogi szakszavak nem maradnak meg a 

latin nyelvű szerződések határain belül egy új jelentéstartalommal felruházva, hanem 

átkerülnek az olasz (volgare) nyelvű szerződésekbe is. A vizsgált szerződésekben 

meglehetősen ritka, hogy a megbízót és a megbízott művészt a szerződésben ezekkel a 

szavakkal jelölik, de egy-két példa akad, így Vicencius apát, akit Milanesi don Vincenzo 

de’ Trincivel azonosított, a firenzei San Pancrazio-templomba megrendelt saját 

síremlékének (43. kép) szerződésében (1489) vagy Neroccio de’ Landi említett 

Piccolomini-síremlékének (44. kép) szerződésében (1484). 

Jellegzetesek a szövegekben a kettős latin igei kifejezések, melyek gyökere szintén 

a jogi nyelvhasználatban keresendő. Nemcsak magára a megbízásra vagy jogi ügyletre 

vonatkozóan tűnnnek fel, mint a „locare et concedere”,138 a „facere et construere”, de a 

feladat leírására is, mint a „locavit ad faciendum et fabricandum et perficiendum”, az „ad 

faciendum et fabricandum”, továbbá a kész mű átadására „dare et consegnare”, és a 

kifizetés kapcsán, „dare, solvere et pagare” vonatkozón is.  

A páros igei kifejezések mellett általában a művész kötelezettségei között a költség 

megnevezése is kettős, nem igei, hanem főnévi formája: „sumptibus et expensis”, 

hasonlóképpen a díjazásra, a fizetendő honoráriumra vonatkozó kifejezések is: „pro 

salario, mercede et pretio”139 vagy „salario et rimuneratione et mercede”.140 A kettős igei 

és főnévi kifejezések szerepe részben az első ige vagy főnév jelentésének magyarázata, 

pontosítása, kiegészítése, illetve a két fél, a két oldal kölcsönös egyetértésének vagy oda-

vissza vonatkozásának rögzítése.   
                                                           
136 Földi–Hamza 1996. 522. 
137 Uo. 
138 Vincenzo de’ Trinci síremléke vagy a San Pancrazio-templom szószéke l. Milanesi 1901. doc. 174. és doc. 
173., vagy Andrea Sansovino Corpus Christi tabernákuluma a dóm számára, 1504-ből. L. Poggi–Haines 
1988. doc. 1158. 
139 Neroccio di Bartolomeo de’ Landi Szent Katalin-szobrának szerződésében. L. a függelék 8. 
dokumentumát! 
140 Ghiberti Szent Máté-szobrának szerződésében. L. a függelék 15. dokumentumát! 
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IV. SZOBRÁSZATI MEGRENDELÉSEK  

 

 

A megrendelt szobor nyersanyaga a szobrászati szerződések talán legfontosabb eleme. A 

készítendő szobrászati mű anyagának kiválasztása olyan döntés volt, amely bizonyos 

szempontból kikötésnek is tekinthető. Olyan kikötésnek, amely szűkebbre vonta azt a kört, 

amelybe azok a művészek tartoztak, akik szakértelmükből kifolyólag képesek voltak egy 

adott nyersanyagot megmunkálni, és a tekintetben is, hogy egy anyag tulajdonságai, 

természetes mérete mekkora mű készítését engedte meg. 

A szerződésben megjelenő nyersanyag üzenetet közvetít a megrendelő anyagi 

helyzetéről vagy pénzügyi lehetőségeiről, nem árul el semmit azonban arról, hogy 

kiválasztása milyen módon történt, milyen egyéb befolyásoló körülmények vagy tényezők 

nyomán, vagy éppen szorításában. A nyersanyag kiválasztása történhetett direkt és indirekt 

módon. Ma még keveset tudunk arról, hogy a készítendő mű témája/ikonográfiája, 

nyersanyaga vagy a szobrász személye volt-e a megrendelő szemében az a tényező, ami a 

megbízót egy szobrászati megbízás adására késztette (kivételt jelentenek ez alól 

természetesen a kifejezetten funkcionális szobrászati művek, például a síremlékek).141  

Az „anyagok hierarchiája”142 a firenzei reneszánsz művészetben is létező jelenség 

volt, összetettebb értelemben annál, mintsem hogy kizárólag ideológiának tartsuk, amely 

az ókori szerzők, közülük is elsősorban az idősebb Plinius Naturalis historiája nyomán a 

korszak humanistáihoz vagy szobrászaihoz eljutott. A szobrászati nyersanyagok közötti 

hierarchia a nyersanyag pénzben kifejezhető értékén, az adott szobrászi anyag 

megmunkálásához szükséges szakértelem társadalmi elismertségén és – a korszakban 

megrendelt művek között – bizonyos nyersanyagok nagyobb kedveltségén alapult. (A 

megrendelt műre esik a hangsúly, tekintve hogy a készen megvásárolható, a szobrászok 

                                                           
141 A festészeti szerződések kapcsán ismertek olyan példák, hogy egyes művészek kiválasztásának fő 
szempontja az volt például, hogy a festő bizonyos témák megfestésében ügyesebbnek mutatkozott más 
festőknél és ezért keresték kifejezetten, míg másokra a színhasználat, a kolorit miatt esett a választás (L. 
Hope, C.: Artists, Patrons, and Advisers in the Italian Renaissance. In: Patronage in the Renaissance. ed. 
Lytle, G. F. – Orgel, S., Princeton University Press, 1981. 293–343.; McGrath, T.: Color and Exchange of 
Ideas between Patron and Artist in Renaissance Italy. The Art Bulletin vol. 82 (2000). 298–308.) 
Mindazonáltal a legfőbb kiválasztási szempont 15. században is, úgy a festészeti, mint a szobrászati 
megbízásoknál, a mesterségbeli tudáson, kiválóságon alapuló hírnév lehetett, amire Andrea Sansovinónak a 
Palazzo Vecchióba készítendő Megváltó Krisztus-szobrának megbízásánál magában a szerződésben is utaltak 
(„audita fama…”). A hírneve miatt leszerződtetett festő egyik példája Peruginóhoz kötődik, akit a firenzei 
Santa Maria degli Angeli-templomba, és a paviai Certosába készítendő oltárok készítésére hírneve nyomán 
szerződtettek le. Ehhez l. Rubin, P. L.: Commission and Design in Central Italian Altarpieces c. 1450–1550. 
In: Italian Altarpieces. Ed. Borsook, E. – Superbi Gioffredi, F. Oxford, 1994. 205. 
142 Salvatore Settis használta a kifejezést elsősorban az ókori görög és római művészet szobraival 
kapcsolatban. L. Settis, S. – Maffei, S.: Laocoonte: fama e stile. Roma, 1999. 41. 
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bottegáiban vagy kereskedők révén elérhető művek választékában is létezhetett az anyagok 

közötti választás, ez azonban nem azonos a megrendelt művek nyersanyagának 

megválasztásával.)  

A hierarchia létrejöttéhez a firenzei reneszánszban több tényező vezetett. Egyfelől 

az említett ideológia, mely az ókori szerzők szobrászattal kapcsolatos felfogásában 

gyökerezett: id. Plinius a bronz és a márvány elsőbbségét tartósságukkal magyarázta a 

szobrászatban felhasznált többi anyaggal szemben, mely biztosította, hogy úgy az ábrázolt 

emléke, mint a szobrot készítő szobrász hírneve évszázadokon át fennmaradjon. A firenzei 

reneszánsz szobrászai és teoretikusai ezt szem előtt tartva, az ókori szobrászokkal és a 

görög márványokkal versenyre kelve próbálták az itáliai, a carrarai márványt a görög 

márványok rangjára emelni, másrészt az itáliai márványok között a carrarait mint toszkán 

márványt, „tuscum marmor”-t az első helyre tenni; kiválóságát versekben ünnepelni, ahogy 

Angelo Poliziano is tette, egyszersmind a márványon és a bronzon kívül minden más 

anyagot „hitvány” anyagnak titulálni.143 

A hierarchia alapja másfelől technikai jellegű volt, és a márvány vagy a bronz 

megmunkálásához szükséges szakértelem elismerésével állt összefüggésben. Bár sok 

szobrász dolgozott Firenzében, nem volt képes mindegyik a márványt tökéletesre faragni 

vagy bronzot önteni. Firenzében a bronzszobrászok nagyobb megbecsülésében az is 

szerepet játszott, hogy a kőfaragásnak itt a 15. század elején már legalább másfél 

évszázados hagyománya volt, a város földrajzi elhelyezkedéséből adódóan a firenzei 

kőfaragók könnyen és viszonylag olcsón jutottak kőanyaghoz,144 akár a valamivel távolabb 

fekvő apuáni Alpok márványához is. Ezzel szemben a bronzöntés „tudománya” még a 15. 

század elején is unikális szakértelemnek számított. A szakértelem respektje a 

mesterember/művész megbecsüléséhez vezetett, ami egyfelől anyagi elismerést jelentett – 

szemléletesen fejezte ki ezt Ghiberti 200 forintos éves honoráriuma, amit a firenzei 

keresztelőkápolna két bronzkapujának készítési ideje alatt kapott –, másfelől a szobrászok 

                                                           
143 Vasari Donatello életrajzában írja, hogy: „Donatello műveivel annyira tele van a világ, hogy joggal 
elmondhatjuk róla: egyetlen művész sem dolgozott annyit, mint ő. Mivel mindenben öröme telt, bármit 
megcsinált, nem törődött vele, hogy hitvány (kiemelés tőlem) vagy értékes anyag kerül-e a kezébe.” (Ford. 
Zsámboki Zoltán.) Vö. Vasari, 1983. 348. Eredeti nyelven: „Dilettandosi d’ogni cosa, a tutte le cose mise le 
mani, senza guardare ch’elle fossero vili o di pregio.” L. Vasari– Milanesi 1876–1881. Vol. II. 425. 
144 Firenze környéke kőbányákban gazdag vidék volt. A macignót Firenzétől északnyugatra bányászták a 
Monte Cecerin, valamint délre, közvetlenül a Boboli-kert mögött, illetve Gonfalinában, Montelupóban, 
Montebuoniban, Greve és San Casciano között. A pietra fortét Santa Margarita a Montisciben, 
Bellosguardóban, Marignolléban, Monte Cuccioliban. Szerpentint Monte Ferratóban, Prato mellett, illetve 
Imprunetában. A vöröses színű calcarit Valdinevolában, San Giustóban, Monsumannóban stb. Mindehhez l. 
Mustari, L. F.: The sculptor in the fourteenth century Opera del Duomo. PhD dissertation. Iowa City, 
University of Iowa, 1975. 146–148. 
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megnevezésében is tükröződött: a mechanikus kőfaragást végző scarpellatore, a kőfaragó 

fizikai erőkifejtése mellett a szoborfaragás intellektuális oldalát hangsúlyozó scultore és a 

bronzszobrász statuarius elnevezésekben, mely előbbi kettőt Itália kőfaragó 

hagyományokkal bíró városaiban már a céhek megnevezésében is kinyilvánítottak a 15. 

században.145  

Harmadik tényezőként említhető, hogy a nyersanyagok eltérő presztízséhez 

hozzájárult a nyersanyag ára, amely jelentősen függött beszerzésének lehetőségeitől és 

módjától.  

A nyersanyagok közötti „rangsor” azonban sokkal inkább volt jelen a teóriában, a 

divatkövetésben, a megbízó szempontjaiban és a műalkotás közönsége, szemlélője oldalán, 

mint a szobrászok körében. Ez utóbbit a szobrászati művek készítésekor felhasznált 

anyagok sokfélesége mellett az is bizonyítja, hogy a legnevesebb szobrászok is szívesen 

kísérleteztek a különböző nyersanyagokkal. A követ faragó szobrászok egyszerre voltak 

bronzszobrászok (Donatello, Verrocchio, Luca della Robbia), míg mások olykor fát is 

faragtak (Brunelleschi, Donatello, Michelozzo, Benedetto da Maiano, Michelangelo stb.) 

vagy terrakottaszobrokat készítettek (Luca della Robbia, Andrea del Verrocchio, Benedetto 

da Maiano, Andrea Sansovino, Giovan Francesco Rustici stb.). Még az elsőrangú 

szobrászok (Jacopo Sansovino, Michelangelo, stb.) sem tartották presztízsveszteségnek 

vagy értéktelennek olykor papírmasé alkotások készítését. 

A különböző anyagokkal való kísérletezés éppúgy lehetett a célja, mint a 

mellékterméke egy-egy feladatnak, eredménye pedig olykor egy-egy technikai újítás. A 

szobrászok az anyagokkal nemcsak saját kedvükre, de az egymással való versengés okán is 

kísérleteztek, esetleg konkrét gyakorlati problémára keresve megoldást. Ez utóbbi esetek 

közé tartozott, amikor Brunelleschi és Donatello a firenzei dóm szentélykápolnáinak külső 

támpilléreire szánt szobrok esetében, amikor az egyik próféta szobrát, hogy a kőszobrot az 

időjárással szemben ellenállóbbá tegyék, ólommal vonták be.146 

A szobrászok viszonya a különféle nyersanyagokhoz nemcsak a kísérletezésben, de 

az anyaghasználat vizuális, esztétikai megítélésében is teret kaphatott, amikor gyakorlatban 

kértek tőlük tanácsokat. Erre utal egy 1443-as eset, amikor a firenzei dóm építőbizottsága 

                                                           
145 Carrarában külön céhe volt a scalpellinóknak és a scultoréknak. Genovában viszont, noha egy céh tagjai 
voltak a scarpellatorék és a scultorék, a céh elnevezése egyértelművé tette, hogy a kétféle szóhasználattal 
megkülönböztették a mechanikus munkát végző scarpellatorét az „értelem irányította” szabad művésztől, a 
szobrásztól. L. Klapisch-Zuber, C.: Carrara e i maestri del marmo (1300–1600). Trad. Bruno Cherubini. 
Massa, 1977. 171. (Eredeti francia kiadás: Les Maîtres du marbre (1300-1600). Paris, 1969.) 
146 L. Poggi–Haines 1988. Vol. I. p. LXXVI., doc. 423. és Poggi szerint erre a szoborra vonatkozhat a doc. 
329. is. 
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tanácsadótestületet hívott össze a kupola körablakainak beüvegezése kapcsán: egyfelől 

arról kellett dönteni, hogy az üvegszemek tiszta üvegből vagy színes ólomüvegből 

készüljenek-e, másfelől arról, hogy a második sekrestye szekrényei márványból, bronzból, 

fából vagy más anyagból legyenek-e.147 Minthogy a dóm másik sekrestyéjének bútorzata 

intarziával díszített fabútorzat volt, a tanácskozás részben az intarziáról alkotott korabeli 

vélekedésnek is tekinthető. A felkért tizenegy tanácsadó között Brunelleschit, Ghibertit és 

Bernardo Rossellinót is ott találjuk, hogy csak a legismertebbeket említsük. Mindhárom 

nyersanyag, a márvány, a bronz és a fa mellett is hangzottak el érvek, míg Ghiberti egy 

különleges „kevert” megoldást javasolt: a mennyezet és a falak színes mozaikkal legyenek 

burkolva, a bútorzat fehér márvány legyen bronzajtókkal.  

A nyersanyag választása tehát olyan összetett probléma volt, amit a szerződésben 

szereplő nyersanyag megjelölése önmagában nem fejez ki és nem is utal rá. A szobor 

nyersanyagának megválasztása megbízásfüggő, éppúgy állhat mögötte a megbízó akarata, 

mint a művészé, éppúgy lehet társadalmi elvárás, mint a hagyományokon alapuló, 

ikonográfiához kötött anyagválasztás. 

 

 

IV.1. Márvány és más kőfajták 

IV. 1. 1. A nyersanyag 

„marmoribus albis de Carraria bonis et pulcris” 

A 15–16. században a firenzei és toszkánai kőszobrok megrendelésére vonatkozó 

szerződések túlnyomó többsége márványt, mégpedig szinte kizárólag a carrarai márványt 

jelölte meg a készítendő művek nyersanyagául. Noha fehér márványt ekkoriban Itáliában 

Carrarán kívül még a Punta Biancán (Liguria), a Monte Pisanón, a Monti del 

Campigliesén, Siena közelében (Montagnola) és Elba szigetén is bányásztak,148 ezek közül 

nem mindegyik fajta volt alkalmas szobrászati művek faragására. A carrarai márvány 

népszerűségét egyfelől kiváló minőségének – mely felülmúlta az említett itáliai 

márványfajtákét – köszönhette, másfelől annak, hogy presztízse lényegében a 12–13. 

századtól kezdve folyamatosan nőtt, mely történeti, irodalmi és kulturális gyökerekből 

táplálkozott. 

                                                           
147 Haines, M.: The „Sacrestia delle Messe” of the Florentine Cathedral. Firenze, 1983. 126–127. 
148 Franzini, M.: I marmi da La Spezia a Pisa. In: Niveo de marmore. L’uso artistico del marmo di Carrara 
dall’XI al XV secolo. A cura di E. Castelnuovo. Edizioni Colombo, Genova, 1992. 33–42. 
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Azt a márványt, amit a szerződések carrarainak neveznek, az ókorban még marmor 

lunensisnek hívták legfőbb lelőhelye, Luni (az ókorban Luna) városa után. Luni körülbelül 

10 kilométerre nyugatra feküdt Carrarától. Az ókorban a márvány legfőbb tulajdonságának 

a csillogást, a fényességet tartották (görög eredetű elnevezése is erre utalt), melyhez – azok 

után, hogy a köztársaságkori és császárkori Római Birodalomban az építkezésekhez a 

Luniban bányászott márvány mellé tömegével hozták hajókon a görögországi márványt 

Rómába és az előkelők villáinak építészetileg elengedhetetlen eleme lett – a luxus, a 

pompa képzetét társították.149 A természetben fellelhető különféle színű márványfajták 

miatt a luxus fogalmához még az egzotikum fogalma is társult, míg a középkorban a 

szépség ideájának megtestesítője lett.150  

A luni bányák márványkitermelése a Római Birodalom lehanyatlását követően a 9. 

századra megszűnt, de a 12–13. században újból megnyitották őket, hogy a nagyarányú 

katedrális- és templomépítkezésekhez (Pisa, Siena, Orvieto) nyersanyagot biztosítsanak. A 

márvány – az ókori épületek és szobrok nyomán – ekkor már az egykor virágzó Római 

Birodalom eszméjét idézte fel. 

Az idősebb Plinius Naturalis historiája nemcsak az ókori görög szobrászoknak és 

kiváló műveiknek a hírét, de a különféle, lelőhelyükről elnevezett görög márványok hírét is 

eljutatta a humanista költőkhöz, gyűjtőkhöz és szobrászokhoz.151 Az idősebb Pliniusnál 

szereplő görög márványok közül a pároszi tett szert a legnagyobb csodálatra, amellyel a 

„hazai”, itáliai márványok közül csak a carrarai vehette fel a versenyt. A 14. században a 

carrarai márványbányákat az itáliai humanista irodalom nagy szerzői – Dante,152 

Boccaccio,153 majd Franco Sacchetti154 – is beleszőtték műveikbe. Később a 15. század 

első felében azután az ókori emlékek és feliratok után kutató humanisták, közöttük Ciriaco 

d’Ancona vagy Flavio Biondo is felfedezték maguknak a carrarai márványbányákat. 

Nyomukban az itáliai művészetteoretikusok, egyben maguk is gyakorló művészek, Leon 

                                                           
149 L. Pensabene, P.: I marmi nella Roma antica. Roma, 2013. 25–27. 
150 Klapisch-Zuber 1977. 20., 26.  
151 L. Blake McHam, S.: Pliny and the Artistic Culture of the Italian Renaissance. The Legacy of The Natural 
History. New Haven – London, 2013. Különösen a 4–6. fejezet. 
152 Marcus Annaeus Lucanus Pharsalia című eposzának haruspexét, Arunst szerepelteti Dante a Luni feletti 
hegyek egyik márvány sziklafalba vájt barlangjában a Pokol XX. énekében. „Hasa mögött Aruns követi 
háttal / ki Luni hegyén, hol Carrara népe / irt erdőt - házuk lenn a hegyre hátall / lakni a fehér márványok 
ürébe / húzódott, honnan csillagot figyelvén / vagy tengert, semmi gát nem állt elébe.” (Ford. Babits Mihály.) 
„Aronta è quel ch’al ventre li s’atterga / che ne’ monti di Luni, dove ronca / lo Carrarese che di sotto alberga 
/ ebbe tra’ bianchi marmi la spelonca / per sua dimora; onde a / uardar le stelle /e ’l mar non li era la veduta 
tronca.”  
153 Boccaccio Fiammetta című művében utal Dante haruspexére, Arunsra. L. Boccaccio, G. – Fiocchi, L. – 
Moutier, I.: Opere volgari di Giovanni Boccaccio. Firenze. 1829. 60. 
154 CCXXIX. novella, l. Novelle di Franco Sacchetti. Ed. Silvestri, G.. Milano, 1835. 338–344. 
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Battista Alberti, Antonio di Pietro Averlino (Filarete), majd a 16. században Giorgio 

Vasari és mások, a carrarai márványban előbb a pároszi márvány egyenrangú vetélytársát, 

majd, mint még a pároszit is felülmúló márványfajtát méltatták. A 16. század közepére–

második felére nemcsak Vasari, de más teoretikus írások szerzői, mint Pietro Cattaneo, 

Benvenuto Cellini vagy Andrea del Riccio is „szakértőivé” váltak a carrarai márványnak és 

a különféle tulajdonsággal bíró carrarai márványfajták kőbányáinak, kőfejtőinek.155 

 

A szobrászati szerződésekben a nyersanyag „marmo biancho da Carrara”,156 „vna 

lapida di marmo da Carrara”,157 „de marmore carrarese”,158 „marmoribus albis de Carraria 

bonis et pulcris”159 stb. megnevezésekkel szerepelt.  

A carrarai a szerződésekben nemcsak a márványbányák földrajzi elhelyezkedésére 

utalt, hanem elsősorban minőségjelző volt, a Carrara felett bányászott márványok közül is 

mindenekelőtt a biancónak vagy statuariónak is nevezett fehér márványt160 jelölhette. 

Földrajzi értelemben gyűjtőfogalom volt, melyet nemcsak a Carrara mellett közvetlenül 

fekvő egy-két bányára, hanem a Carrara közelében fekvő három völgyet, a Torano-, a 

Miseglia- és a Colonnata-völgyeket körbeölelő hegyláncok oldalaiban található bányákra 

és kőfejtőkre is használtak (1. kép).  

Nincsenek pontos információink arról, hogy a 15. században összesen hány kőfejtőt 

és pontosan melyeket használták az említett három völgy körül fekvő hegyláncok 

oldalában.161 Szórványos adatok utalnak arra, hogy már 1376 és 1389 között dolgoztak a 

                                                           
155 L. erről röviden: Pattantyús M.: A carrarai márvány. Egy szobrászati nyersanyagról a reneszánsz források 
tükrében. In: „Szeresd a magad kis mesterségét...” Archeometriai, régészeti és művészettörténeti 
tanulmányok Tóth Mária tiszteletére. Szerk. Bajnóczi B. – Dági M. – Lővei P.– Ridovics A. Budapest, 2016. 
61–72. (A továbbiakban Pattantyús 2016b.) 
156 A Donatellóval és Michelozzóval kötött pratói külső szószék szerződésében. L. Fabriczy, C. von: 
Michelozzo di Bartolomeo, Jahrbuch der Königlich preussischer Kunstsammlungen 25 (1904). 72. vagy 
Mino da Fiesole volterrai tabernákulumának szerződésében hasonlóképpen: „uno tabernacolo di tutto rilievo 
di marmo biancho di Carrara”, l. a függelék 4. dokumentumát!  
157 Ubertino degli Albizzi, pistoiai püspök síremlékének szerződésében. A szerződést l. Milanesi, 1901, 87.  
158 Neroccio de’ Landival kötött szerződés a sienai dómba készítendő Szent Katalin-szoborra. L. a függelék 
8. dokumentumát! és hasonlóképp Francesco da Sangallo Szent Anna harmadmagával-szobrának (Firenze, 
Orsanmichele) szerződését: Heikamp, D.: Der Werkvertrag für die St. Anna selbdritt des Francesco da 
Sangallo. In: Kaleidoskop. Eine Festschrift für Fritz Baumgart zum 75. Geburtstag. Hrsg. Mielke, F. Berlin, 
1977. 84. L. a függelék 14. dokumentumát! 
159 Vincenzo de’ Trinci apátnak a firenzei San Pancrazio templomba készített síremlékének szerződésében. L. 
Milanesi, 1901. 154.  
160 A carrarai márványnak szín és erezettség, összetétel és szemcseméret szerint négy típusát különbözteti 
meg a geológia az említett bianco (statuario) mellett: a venatót, az arabescatót és a brecciát, illetve a 
bardigliót. L. Franzini 1992. 34. 
161 1464-től maradtak fent nagyobb számban jegyzői iratok, az ezt megelőző időszakból származó 
dokumentumok száma jóval kevesebb és belőlük nem derül ki a használatban lévő bányák helye. Klapisch-
Zuber 1977. 142–143. A 15. század végéről ismertek már a különböző bányákat birtokló vagy bérlő családok 
nevei is, l. Uo. 188–194.  
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Sponda bányáiban, majd 1464 után nyitottak Torano mellett a Zamponén egy újabb 

kőfejtőt. A carrarai márványbányák közül nagyobb hírnévre a Miseglia-völgy mellett 

fekvő Fantiscritti bánya tett szert.162 A Fantiscrittiben bányászott márványhoz hasonló 

minőségű márványt a délebbre fekvő Pietrasanta és Seravezza környékén lehetett még 

kinyerni különféle kőfejtőkből, amelynek bányáira Giorgio Vasari is felhívta a figyelmet 

Vitéjének technikai előszavában.163  

 

IV. 1. 2. A márvány beszerzése  

A márvány beszerzése a korabeli gyakorlat szerint a szobrász feladata volt.164 A 

nyersanyag és a szállítás költségét, valamint a járulékos költségeket (a kőfejtés-, a vám- és 

útdíjat), amit a munkadíjon felül a megbízó állt, időnként beleszámították a teljes árba, 

máskor viszont nem. A márvány vagy más kőanyag megvásárlásához a szobrász a 

megbízótól előleget kapott, amelynek átadására egyes szerződések tanúsága szerint a 

szerződés aláírásakor került sor: például Agostino di Ducciónak a firenzei dóm külső 

támpillérére szánt második Gigász-szobrának 300 forintos árából 65 forintot irányoztak elő 

a szerződés megkötésekor előlegként a szoborhoz szükséges márvány beszerzésére (3. 

dok.), a sienai Lorenzo di Mariano által vállalt Piccolomini-oltár (Jacopo di Nanni dei 

Piccolomini d’Aragona) szerződésének aláírásakor pedig a szobrász 100 dukátot (forintot) 

vett fel, hogy Carrarába mehessen a szükséges márványért (12. dok.).165 A márványtömb 

                                                           
162 Valószínűleg részben Ciriaco d’Ancona nyomán, aki 1442-ben feljegyezte a bánya nevét. L. Cyriaci, A.: 
Commentariorum Cyriaci Anconitani Nova Fragmenta notis illustrata. Pisauri, 1763. 17. Kőzettani 
vizsgálatok igazolták ugyanakkor nemrégiben, hogy Michelangelo Dávid-szobrának márványtömbje is ebből 
a bányából származhatott. L. Attanasio et al.: The Fantiscritti provenance of the David’s marble: new data 
supporting and hold hypothesis. In: Exploring David. Diagnostic test and state of conservation. Giunti, 
Firenze, 2004. és Attanasio et al.: The marble of the David of Michelangelo: a multi-method analysis of 
provenance. Journal of Archaeological Science 32 (2005). 1369–1377. Bányahely meghatározására irányuló 
archeometriai vizsgálatokat a Dávid-szobron kívül tudomásom szerint még a Donatello és Michelozzo 
nevéhez fűződő pratói dóm külső szószékén, valamint Michelangelónak az Ermitázsban őrzött Fiatal fiú 
szobrán végeztek. L. Attanasio, D. – Platania, R.: ESR Spectroscopy as a tool for identifying joining 
fragments of antique marbles: The example of a pulpit by Donatello and Michelozzo. Journal of Magnetic 
Resonance 144 (2000). 322–329.; Gorgoni, C. – Pallante, P.: Sulla provenienza del marmo dell’Adolescente 
dell’Hermitage. Critica d’Arte 10 (2001). 60–71. Itáliából származó carrarai márványszobor hazai 
vizsgálatához l. Pócs, D.: White Marble Sculptures from the BudaCastle: Reconsidering some facts about an 
Antique Statue and a Fountain by Verrocchio. In: Italy and Hungary. Humanism and Art in the Early 
Renaissance. Ed. by P. Farbaky – Waldman, L. A. Firenze, 2011. 566. fig. 4.  
163 Vasari–Milanesi, 1876–1881. Vol. I. 120–127. 
164 Glasser szerint a megbízóé, l. Glasser, 1977. 6. Egyértelmű forrásadataink vannak azonban arról, hogy a 
festő kitől vásárol adott esetben kék festéket, hol szerzi be az aranyfóliát. A szobrász esetében arról, hogy 
maga veszi meg a nyersanyagot valakitől, pl. Mino da Fiesole volterrai tabernákuluma kapcsán l. a 263. 
jegyzetet! 
165 A példaként felhozott két szerződés szövege egyértelművé teszi, hogy a szerződés aláírásakor átvett 
összeg a nyersanyagra adott/átvett pénz volt. Más szerződések esetében a szerződés aláírásakor átvett első 
részlet nem feltétlenül a nyersanyag ára volt, lehetett a munkadíj első részlete is, például a Neroccio de’ 
Landi által befejezett Piccolomini-síremlék esetében, ahol egy már megkezdett műről állapodott meg a két 
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beszerzésének feladatát a megbízó vagy a szobrász a dokumentumok tanúsága szerint 

kiadhatta egy kőfaragónak is, aki a bányába kiutazva gondoskodott a kőtömb 

megvásárlásáról és biztonságos beszállításáról a városba, a teljes kockázatot vállalva úgy a 

szállítás idejére, mint a kőanyag minőségére nézve.166 

A 15–16. században, Firenzében, a kőfaragók/szobrászok két helyről tudták 

beszerezni a szobrászi művek készítéséhez szükséges márványt. Az egyik lehetőség a dóm 

építőműhelyének raktára vagy lerakata167 volt, mely közelsége miatt jelentős 

időmegtakarítást és valószínűleg egyszerűbb adminisztrációt is kínálva rejtette magában a 

beszerzés előnyeit, ugyanakkor korlátokat jelentett a választásban az ott tárolt, adott 

minőségű és meghatározott méretű kőtömbök miatt, melyek minősége és mérete nem 

feltétlenül esett egybe a megrendelő vagy a szobrász elvárásaival. A firenzei dóm 

építőbizottsága a dóm építésének és külső-belső szobrászi díszítésének munkálatai miatt (a 

14. század második felétől körülbelül a 16. sz. második évtizedének végéig) intenzív 

kapcsolatban állt a carrarai bányákkal és kőfejtőkkel. Nemcsak a carrarai fehér, de a színes 

„márványok”168 beszerzését is folyamatos megrendelésekkel, előbb a carrarai kőfejtőkben 

dolgozó helyiekkel kötött szerződések révén, majd saját kővágó, kőfejtő embereinek a 

bányába küldésével (szintén szerződéses alapon) biztosította.169 Ugyanakkor a 

szerződtetett kőfejtőkről, a beszerzések gyakoriságáról és a rendelt mennyiségekről túl sok 

adattal nem rendelkezünk. A legkorábbi iratok a 14. század elejéről származnak, 

melyekben a dóm építőbizottsága által Carrarából rendelt márványtömbökről esik szó. 170 

Ugyanennek a századnak a közepén már firenzei – vagyis saját, nem a helybéli carrarai – 

kőfaragókat és művészeket szerződtetnek arra, hogy a dóm megbízásából Carrarában 

                                                                                                                                                                                

fél, kizárható ezért, hogy a szerződéskor átvett 10 forint a nyersanyagra adott összeg volt. Lerner-Lehmkuhl 
könyvében minden a szerződés aláírásakor átvett összeget, mint a nyersanyagra adott pénzt határozta meg. L. 
Lerner-Lehmkuhl, 1936. 26. 
166 Donatellónak az Orsanmichele egyik fülkéjébe készítendő, Szent Márkot ábrázoló márványszobrához a 
kőtömb beszerzésére Niccolò di Pietro Lambertivel szerződtek le egy fennmaradt ricordo szerint. A ricordo 
tartalmazta a márvánnyal szembeni elvárást, hogy „sanza alcuna macula e difetto”, azaz folt- és 
sérülésmentes legyen. A megbízás teljesítését Lamberti 28 forintért vállalta. A dokumentumot l. Gualandi, 
Vol. IV. Bologna, 1842–1843. 104–105. 
167 Goldthwaite, 1982. 234. és Wallace, W. E.: Michelangelo at San Lorenzo. The Genius as Entrepreneur. 
Cambridge, 1994. 15. 
168 A márvány korabeli definíciója sokkal szélesebb tartalmat fedett le, gyűjtőfogalma volt a geológiai 
értelemben nem márvány kőzeteknek is a 19. század előtt. A művészetteoretikusok írásaiban a jáspist, az 
alabástromot is sokszor márványnak nevezték. Erről l. Pattantyús, 2016b. 
169 L. az I forestieri a Carrara (1300–1450) című fejezetet. In: Klapisch-Zuber 1977. 113–151. különösen 
120–123 és 131–137. 
170 Klapisch-Zuber 1977. 116. 
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márványt fejtsenek.171 1376-ban évi 60 miliari márványt rendeltek egy öt évig tartó 

periódusra,172 1433-ban pedig a kupola építésével összefüggésben 600 miliarit 

Brunelleschi útmutatása szerint.173 A firenzei dóm építkezéseinek befejezésével, nagyjából 

1450 után a carrarai márványszállítások száma ritkult.174 1472-ben egy bizonyos Iacopo di 

Sandro firenzei scalpellino 400 000 font márvány beszerzésére vállalkozott, amit 

Carrarából vagy Seravezzából kellett Firenzébe szállítania.175 Ugyanakkor az iratokban 

feltűnik egy bejegyzés, mely szerint 1459-től a firenzei dóm építőbizottsága Campigliában 

(Sienához közel) birtokol egy márványbányát, ahonnan Brunelleschi már a kupolához is 

bányászott márványt,176 jóllehet ez a márvány valószínűleg szobrászi művek készítésére 

nem volt alkalmas. 1480-ban 550 carretti di marmót szállítottak a városba.177 1502 

novemberében pedig a firenzei dóm építőbizottsága szerződést kötött Matteo di Michele da 

Carrarával, alias Matteo Cuccarellóval – akinek a neve Michelangelóval összefüggésben 

vált ismertté – 300000 libbre (font),178 120 carrate179 carrarai fehér márvány két éven belül 

történő leszállítására, mely mennyiség felét a szerződés keltétől számított első évben, a 

másik felét a rákövetkező évben kellett leszállítania a dóm műhelyének.180  

A dóm műhelyében őrzött márványtömbök között olyanok is voltak, melyek nem 

az Opera tulajdonát képezték. Írott források utalnak arra, hogy az itt tárolt kőtömbök 

között az 1500-as évek elején több is Lorenzo de’ Medici tulajdonában volt.181  

Mindenféle anyagbeszerzéssel, így többek között a márványokéval is, a dóm 

építőbizottságának egyik választott tagja, a provveditore (vagy procuratore) 

foglalkozott.182 Ő volt az is, aki a márvány beszerzésére szerződést kötött a kőfejtőkkel és 

a szállítókkal, illetve a márványtömbök továbbértékesítése, eladása esetén intézkedett. 

                                                           
171 Uo. 117. A dóm építőbizottsága által a bányába kiküldött kőfejtő kiválasztásakor már ekkor szem előtt 
tartották, hogy a kiküldött kőfaragó személye a legjobbak közül kerüljön ki és a megfelelő személy 
kiválasztásáról az építőbizottság döntött. L. Mustari 1975. 154.  
172 Klapisch-Zuber 1977. 120; Guasti, 1874. 231. n. 253. 
173 Klapisch-Zuber 1977. 121–122. 
174 Uo. 155. 
175 Uo. 156. 
176 Uo.  
177 Egy bizonyos Marchiò di Giovanni Torrigiani révén, aki a szállítást kétéves határidőn belül vállalta. 
Torrigiani kereskedő volt, a Mediciek bizalmasa, aki évek óta szállított nekik gabonát, húst, szövetet. L. 
Klapisch-Zuber 1977. 169. 
178 136 077,711 kg, vagyis kb. 136 tonna. 
179 Vagyis szekerenként 2500 fonttal, azaz 1133,98 ~ 1134 kg. 
180 L. a szerződés szövegét in Hirst, M.: Michelangelo in Florence: „David” in 1503 and „Hercules” in 1506. 
The Burlington Magazine vol. 142 (2000), 488. és 492. Appendix. 
A dóm műhelyében foglalkoztatottak teljes létszáma egy 1377-es adat szerint 222 fő volt, beleértve a 
kőfaragókat/szobrászokat és más fizikai, illetve adminisztratív munkát végzőket is. L. Mustari 1975. 388. 
311. jegyzet.  
181 Hirst 2000. 488. 
182 Mustari 1975. 49.  
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Márványbeszerzéssel a solicitatore is foglalkozott, feladatkörük ezen része átfedésben 

volt.183  

A korabeli gyakorlat szerint a bányákban vagy kőfejtőkben a kiválasztott kősziklára 

rávésték a megrendelő vagy az általa megbízott kőfejtő nevét, majd ezután hasították ki a 

szükséges tömböt.184 A gyakorlatra, amely szerint a szobrászok maguk mentek ki 

személyesen a kőbányába, már a század első felében is ismertek példák,185 azt azonban, 

hogy a gyakorlat mikortól vált szokássá (ha egyáltalán szokássá vált), pontosan nem 

tudni.186 A szobrász feladata a bányában, a gyakorlatban ténylegesen csak a megfelelő 

márványtömb kiválasztását és méreteinek ellenőrzését jelentette, a fejtés és a szállítás 

továbbra is a megbízott vállalkozó felelőssége maradt. Az okok nem feltétlenül a 

szobrászok lelkiismeretében keresendők, hanem a rosszul kimért vagy rosszul kiválasztott, 

azaz szobrászi megmunkálásra alkalmatlan minőségű (erezett, sérült [cotto] vagy 

elszíneződött, foltos) márványtömbök leszállításában. A márványtömb kinagyolása 

korántsem volt egyszerű feladat: ha a kőfaragó elvétette a méretet, azt kockáztatta, hogy a 

megrendelő visszautasította a tömböt, ahogy Donatello is tette 1435-ben.187 A kinagyolás 

nehézségére vonatkozó hasonló történet Michelangelo Dávid-szobrának kinagyolt 

márványtömb formájában megélt „előélete”, azaz Agostino di Duccio második Gigász-

szobrának esete, amikor az elvétett kinagyolás a hatalmas márványtömböt közel negyven 

évre – Michelangelo felkéréséig – a dóm udvarára száműzte. A „male abozatum” kőtömb 

esetét később Michelangelónak a Dávid-szobor befejezésére adott megbízásában is 

felemlegették. 

Egyetlen márványtömb kiválasztása akár hónapokig is eltarthatott.188 A 

kőfaragók/szobrászok a márványtömbök kinagyolásához rendszerint rajzokat adtak a 

márványt kinagyoló kőfejtőt/kőfaragónak, amelyeket a kőtömbök méreteinek feltüntetésén 

                                                           
183 Mustari 1975. 52. 
184 Noha meglehetősen ritka, hogy szobrászi alkotások megőrizték volna ennek a gyakorlatnak bármiféle 
nyomát, Michelangelo Taddei-tondóján egy „LA” monogram feltehetően a firenzei dóm egyik scarpellinója, 
Lapo d’Antonio di Lapo jelzése lehetett. L. Hirst, M.: The Marble for Michelangelo’s Taddei Tondo. The 
Burlington Magazine 147, no. 1229 (2005). 548–549.  
185 Klapisch-Zuber 1977. 134. A bányába utazó művészek között találjuk a század első felében Jacopo della 
Querciát a Verona melletti bányákban, amikor a bolognai San Petronio kapuzatához keresett megfelelő 
márványt Brunelleschit Campiglia Marittimában a dóm lanternájához szükséges márvány kiválasztásakor, 
Michelozzót Carrarában ugyane projekt kapcsán 1450–1451-ben, a 16. század folyamán Michelangelót vagy 
Baccio Bandinellit. L. Wallace 1994. 25. 
186 Seymour azt írja, hogy a század közepétől vált szokássá ez a fajta gyakorlat, azonban azt, hogy 
információját milyen forrásokra alapozza, nem tünteti fel. L. Seymour, C. Jr.: Sculpture in Italy 1400 to 
1500. Harmondsworth, Middlesex, 1966. 15. 
187 Klapisch-Zuber 1977. 134. 
188 Wallace, W. E.: Drawings from the „Fabbrica” of San Lorenzo during the Tenure of Michelangelo. 
Studies in the History of Art vol. 33. Symposium Papers XVII: Michelangelo Drawings (1992). 25–26. 
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túl magyarázatokkal is elláttak. Ilyen rajzokat leginkább Michelangelótól ismerünk.189 Bár 

a kőtömbök kinagyolása, nem pedig készre faragása volt az általános gyakorlat a 15–16. 

században, ismerünk példát arra is, hogy szobrászi műveket már a bányánál szinte teljesen 

készre faragtak. Ez utóbbi gyakorlat a síremlékek esetében lehetett gyakoribb.190 

A márványtömbök kinagyolását a kisebb súlyok szállítása és a költségek 

csökkentése indokolta, mivel a márványtömbök szállításának árát a tömbök súlya alapján 

számították ki.  

A szobrászokkal kötött szerződések a 15. században a nyersanyag beszerzésének, 

bányászásának helyét kőbánya vagy konkrét kőfejtő tekintetében még csak ritkán írták 

elő.191 A 16. század második felében – részben vagy egészében annak köszönhetően, hogy 

a firenzei San Lorenzo-templom homlokzatának építészeti és szobrászati kialakításához 

lehetséges új bányák után kutattak, és ennek kapcsán Michelangelo a Carrara környékén 

bányászható márványok minőségének, színének, tónusainak és erezettségének 

különbségeire is felhívta a figyelmet – a korszak művészeinek és teoretikusainak írásaiban 

is finomodott a kép. A megbízók is ismerték és felismerték már nemcsak a különféle 

drágaköveket, de a márványokat és más kőzeteket is. Ismereteik voltak a különböző kövek 

minőségéről, sőt, sokszor a lelőhelyükről is.192 Ez lehetett az oka annak, hogy a 17. 

századból származó szerződésekben nem ritka, hogy a megbízó a szobrászati művek 

megrendelésekor már a márvány származási helyéről is rendelkezett.193 

 

 

 

                                                           
189 Michelangelótól két füzetecske maradt fenn, mely kinagyolt kőtömbök rajzait tartalmazza. Az egyik füzet 
12 oldalas, összesen 21 márványtömb rajzával. A füzeteket (quaderno) a firenzei Archivio Buonarroti őrzi. A 
rajzokat később, a 16. század második felétől a gyakorta felváltották a háromdimenziós modellek. L. Wallace 
1992. 41–42. 
190 L. Wallace 1994. 39.  
191 A ritka kivételek közé tartozik egy 1458-ból származó szerződés, mely egy márványból épített 
mellvédfalra vonatkozik. A megrendelés a stazzemai Santa Maria-templomba építendő mellvédről szólt, a 
kőanyagot, mégpedig márványt a ceragiolai márványbányákban kellett kibányászni. Minthogy Stazzema 
település bányászfalu volt az apuáni Alpokban, az itt lakók biztosan tudták, hol érdemes márványt bányászni. 
Ceragiola minden bizonnyal a Michelangelo leveleiben is szereplő Ceraxolával volt azonos. A szerződést l. 
Milanesi 1901. doc. 121. 
192 A 16. század második felében a megbízók, mint például Cosimo I. de’ Medici herceg (1537–1574) 
kifejezetten a Seravezzában bányászott brecciához ragaszkodott megrendelései során, jóllehet ez esetben 
építészeti megbízásokról volt szó. L. Morrogh, A.: Vasari and coloured stones. In: Giorgio Vasari tra 
decorazione ambientale e storiografia artistica. Convegno di studi (Arezzoo, 8–10 ottobre 1981) a cura di G. 
C. Garfagnini. Firenze, 1985. 309–320. 
193 Például Pietro Aldobrandini bíboros síremlékének Giuliano Finellivel kötött szerződésében (1632), ahol 
előírták a szobrásznak, hogy a síremlékhez szükséges márványt a Polvaccióról hozza, és úgy a szürke, mint 
más színű erezettől mentes legyen. L. Salomon, X. F.: The Contract for Giuliano Finelli’s Monument to 
Cardinal Pietro Aldobrandini. The Burlington Magazine 146 (2004). 817. 
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IV. 1. 3. A márvány szállítása 

A megrendelt szobrokhoz szükséges márvány szállításáról a szerződésekben ritkán 

találunk információt, azért, mert a szobrász nemcsak a kőanyag beszerzéséről – ha nem 

helyben vásárolta (a dóm műhelyétől vagy más szobrásztól) – állapodott meg egy 

kőfejtővel, hanem egyúttal a szállításáról is.194 Voltak olyan szobrászok – a forrásokból 

következtethetően –, akiknek megvolt a „saját”, jól bevált szállítója és kinagyolója, például 

Michelangelónak, aki noha több szállítóval is dolgozott, a legismertebb közülük a már 

említett Matteo Cuccarello volt.195  

A firenzei dóm műhelyének szállítói között állandó nevekkel találkozunk, köztük 

egy bizonyos, Settignanóból származó Pietro di Bertinóval, aki szobrokhoz, a kupolához és 

Donatello énekeskarzatához is szállított márványt Carrarából.196 Vagy Giuliano di 

Nofriéval,197 aki nem csupán a márványbeszerzés okán a bányáknál bukkan fel a korabeli 

dokumentumokban, hanem a városon belül is üzletelt kőanyaggal, nemkülönben maga is 

végzett szobrászi tevékenységet.198 

A Carrara feletti bányákból a márványt ökrök húzta kocsikon vitték le a hegyekből 

a partra. A 12 ökörrel vontatott szekér, az úgynevezett carrata199 volt az alapja annak a 

számítási módszernek, amelynek nyomán a szállítás árát meghatározták. Egy ilyen 

carratával kb. 850 kg követ tudtak szállítani.200 De ez a számítás sem volt állandó, a 15. 

század elejéhez képest változott a 16. század végére.201 A szállítási költség a 

márványtömbök árának többszörösébe került.202 Más tarifát alkalmaztak a szállítás árára a 

bányából a hegyekben a tengerpartig történő útvonalra, mint a hegyekből már lehozott 

kőtömbök további szárazföldi szállítására. A márványtömbök szállítása után fizetendő vám 

(gabella) mértékét nemcsak a márvány nagysága, de a minősége – amin jelen esetben a 

készre faragottság mértékét kell érteni – is befolyásolta.203  

                                                           
194 Kőfejtőkkel kötött szerződésekhez l. Klapisch-Zuber 1977. 126–136. 
195 Uo. 147. 
196 L. Poggi 1909, docs. 301, 302, 304, 305., és Klapisch-Zuber 1977. 147. 
197 Klapisch-Zuber 1977. 149. 
198 Személyével kapcsolatban az újabb kutatás Ghiberti és Donatello környezetében komolyabb szobrászi 
működést is kimutatott, l. Franci, A.: Giuliano di Nofri scultore fiorentino. Mitteilungen des 
Kunsthistorischen Institute sin Florenz 45 (2001). 431–468. 
199 Nyolc carrate ~ körülbelül 6800 kg. L. Wallace, 1994. 51.  
200 Délen, de olykor Firenzében is trainónak nevezték a kétkerekes szekeret carro helyett, stanghénak pedig 
azt, amit egy ló, egy öszvér és egy szamár húzott. L. Klapisch-Zuber 1977. 103–104. 
201 Az ingadozáshoz további adatokat l. Uo. 105. 
202 A szállítás áraihoz l. Wallace 1994. 59–61. 
203 Klapisch-Zuber 1977. 148. Hat soldo volt egy kocsi rakomány kinagyolt márvány, palmónként 3-5 
dénárba került a marmo ordinario. A faragott márványért (marmo lavorato) jóval többet kellett fizetni, 
például egy kisebb oszlopért 2 soldo 2 dénárt stb. 
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A carrarai márványbányák ebben az időszakban felváltva hol Milánó, hol Lucca, 

illetve egy ideig Genova fennhatósága alá tartoztak.204 A délebbre fekvő Massa (ahol a 

pietrasantai és seravezzai bányák feküdtek) azonban külön igazgatás alatt állt, hasonlóképp 

gyakorta változó fennhatósággal.205 Nagy jelentőséggel bírt, hogy a kőbányák felett éppen 

melyik város rendelkezhetett, illetve, hogy a szállítási útvonal kinek a földjén feküdt, 

hiszen a vámot a birtokosnak meg kellett fizetni. A Firenzével háborúban álló Pisa 

uralmának idején például tanácsos volt a firenzei szállítóknak a márványszállításhoz más 

útvonalat keresni.  

A carrarai márványbányákban fejtett márványtömböket rendszerint bejáratott 

útvonalakon, kétféleképpen szállították Firenzébe: vagy szárazföldön, vagy az út egy részét 

vízen, és a többit a szárazföldön megtéve. A szárazföldi szállítás nemcsak költségesebb 

volt, de több szempontból nehezebb is. Az ökrök vontatta szekerekkel, ha a firenzeiek nem 

akartak Pisának vámot fizetni, akkor kerülőúton, mintegy 150 kilométert kellett 

megtenni.206 A vízi úton történő szállítás Carrarából Avenzán át Pisáig történhetett a 

tengeren is, majd onnan az Arnón leeresztett hajókkal. A Pisában hajóra tett márványt 

Porto di Signáig (ami lényegében Firenze kikötője volt az Arnón) úsztatták fel az Arnón, 

majd ökrös szekereken, a szárazföldön szállították tovább a városon belülre. Kivételes 

példa Agostino di Duccio már többször emlegetett 1464-es, második Gigász-szobrára 

kötött szerződése a tekintetben, hogy szövegébe az előbb említett útvonal állomásait is 

belefoglalták.207  

A vízi szállítást a vízálláshoz, mégpedig a dagályhoz kellett igazítani, különben a 

hajók elakadtak volna. A szállítások nagyobb részét ezért igyekeztek a téli hónapokra 

időzíteni, ami Itáliában a szeptember közepétől március–április végéig tartó időszakot 

jelentette.208 Az esős időszak, december és április között, gyakran lehetetlenné tette a vízi 

szállítást, ezért ilyenkor Pisa kikötőjében „pihentették” a márványtömböket. Pisában 

ugyanis a firenzei dóm műhelye saját raktárat tartott fenn e célból.209 Mindez azonban nem 

jelentette azt, hogy az év fennmaradó részében egyáltalán ne szállítottak volna követ, 

                                                           
204 Klapisch-Zuber 1977. 115, 138–142, 153–156. 
205 1448–1473 a sarzanai Fregiosi, 1473-tól a massai Malaspina őrgrófok fennhatósága alá került. Klapisch-
Zuber, 1977. 141, 153–155. 1515-ben a seravezzai bányák Firenze tulajdonába kerültek. A donációs iratot l. 
Frediani, C.: Ragionamento storico su le diverse gite che fece a Carrara Michelangelo Buonarroti. Massa-
Carrara, 1975. 54–55.  
206 Klapisch-Zuber 1977. 51. 
207 „…e condotta l’arà in Pisa, se gli bisognasse, […] e così di Pisa a Signa e da Signa a Firenze…” L. a 
függelék 3. dokumentumát!  
208 1518. szeptember közepén kelt levelében Michelangelo azt írta, hogy a „tél már elkezdődött”. L. Wallace 
1994. 54. 
209 Uo. 57. 
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csupán jóval kevesebbet. A seravezzai és pietrasantai bányákból a márványszállítás 

útvonala csak Pisáig tért el az előbb említettől, a bányákból a hegyvonulatok között futó 

folyón hajókon juttatták el a kőtömböket a tengerpartig, és onnan Pisáig.210 Ha a kőtömbök 

úticélja nem Firenze volt, hanem Dél-Itália, Róma vagy Nápoly, akkor a köveket a 

tengeren, hajókon vitték le a rendeltetési helyükig.  

A szállítás számos kockázattal járt: a nem jól rögzített tömbök elszabadulhattak, és 

nekiütközve egy szikla falának könnyen darabokra zúzódhattak. A szállítás időtartama 

Carrarától Pisáig (mintegy 55 km) a tengeren kevesebb, mint egynapos út volt. Mivel az 

időjárás kiszámíthatatlan volt, érthető Topolinónak egy Michelangelóhoz írt levélben 

kifejezett aggodalma, hogy a Carrarából Pisába útnak indított hajók még 22 nap elteltével 

sem érkeztek meg.211 A szállítást az időjárás nagymértékben befolyásolta, és még 

gyakorlott szállítók esetén sem lehetett a szobrász teljesen biztos abban, hogy az általa 

megrendelt kőtömb biztosan megérkezik úticéljához. 1421-ben egy a firenzei dóm 

építkezéséhez szánt márványtömb eltűnt a tengeren.212 1523-ban a Baccio Bandinelli 

Herkules és Cacus-szobrához Carrarából Firenzébe szállítandó márványtömb extrém súlya 

miatt már partra szállítás közben történt malőr: a hatalmas kőtömb beleesett az Arno 

folyóba.213 

Úgy a még megmunkálásra váró márványtömbök, mint a már kész művek 

szállításának esetén, ha a szállítás útvonala idegen államokon vezetett keresztül, engedélyt 

kellett kérni a föld birtokosától, akitől a szobrászok sokszor ajánlólevéllel a birtokukban 

próbáltak felmentést szerezni a vám megfizetése alól. Andrea Sansovino 1503-ban a 

Genovába szállítandó Madonna- és Keresztelő Szent János-szobra kapcsán a firenzei 

Badiától kapott engedélyt, hogy műveit Pisán keresztül szállíthassa.214 

 

IV. 1. 4. Más kőanyagok 

A Firenze környéki kisebb települések (Fiesole, Settignano, Vincigliata stb.) gazdag 

lelőhelyei voltak ugyan a pietra serenának, más néven macignónak és más 

homokkőfajtáknak, de ezeket az időjárás viszontagságait rosszul tűrő köveket kevésbé 

                                                           
210 L. a Michelangelo nevéhez köthető pietrasantai bányából Pisán keresztül Firenzébe szállított márványok 
(1517–1519 között) szállításának elszámolásait, mely tranzakció a Salviati család pisai bankján keresztül 
történt, l. Bardeschi Ciullich, L.: Michelangelo e il Banco Salviati di Pisa. Annali della Scuola Normale di 
Pisa. Classe di lettere e filosofia serie III, vol. 23, no. 3/4 (1993). 1041–1128. 
211 L. Wallace 1994. 52. 
212 Uo. 52. 
213 Vasari–Milanesi 1876–1885. VI. 150. 
214 Gaye, G.: Carteggio inedito d’artisti dei secoli XIV. XV. XVI. Pubblicato ed illustrato con documenti pure 
indeiti. Tomo II. 1840. 62–63. 
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használták szobrok faragásához, mint inkább külső- és belső épületszobrászati 

díszítésekhez (pilaszterek, párkányzatok, ajtó- és kapukeretek, kandallók, síremlékek stb.), 

olykor oltárok építészeti szerkezeteihez, ahogy az a fiesolei székesegyház Gondi-oltárának 

Andrea Ferruccival kötött 1492-es szerződéséből215 kiderül, ahol az oltár két oldalán lévő 

kis ajtókat kellett a szobrásznak macignóból faragnia (ez nem valósult meg). Szintén a 

homokkő egyik fajtája volt a pietra viva, amelyből az egyébként festőként működő Andrea 

di Salvi Barilinek X. Leó pápa címerét kellett kifaragnia 1516-ban kelt szerződése 

értelmében.216 Nanni di Piccolomini d’Aragona-oltárának elkészítésével az örökösök 1504-

ben a sienai Lorenzo di Marrinát bízták meg.217 Az oltár faragott szobrászi részeit carrarai 

márványból, építészeti elemeit pedig egy helyben bányászot márványfajtából, azaz 

„marmo nostranó”-ból és „marmo nostrano mischió”-ból, annak tarka, foltos fajtájából 

kellett készíteni. 

 

IV. 1. 5. A munkavégzés helye 

A szerződések rendszerint nem rendelkeztek arról, hogy a megrendelt művet a szobrásznak 

hol kell elkészítenie. Ebből az a következtetés látszik kézenfekvőnek, hogy a szobrász 

minden esetben saját, a városban található műhelyében készítette el a szobrokat. A firenzei 

dóm megrendelései tekintetében azonban nem ez volt a helyzet. Ahogy hallgatnak a 

szerződések például a nyersanyag beszerzésének körülményeiről, vagy ahogy több esetben 

a készítendő művel kapcsolatos kezességvállalásról külön dokumentumot írtak, nem volt 

szükség megbízó és megbízott között írásban is lefektetni olyan, számukra nyilvánvaló – 

jóllehet számunkra nem evidens – részleteket, amelyeket a céhstatútumok vagy egyéb 

rendelkezések szabályoztak. 1369-ben a firenzei dóm építőbizottságának tanácsa rendeletet 

hozott arról (ezt 1394-ben újra megerősítették), hogy tilos az építőbizottság megbízásából 

rendelt mű készítése kapcsán a márványt a dóm műhelyén kívül megmunkálni, sőt onnan 

                                                           
215 Szerződését l. Giglioli, O. H.: Il dossale d’altare di Andrea Ferrucci nel Duomo di Fiesole. L’illustratore 
fiorentino I (1914), 64-65. 
216 Szerződését l. Waldman, A. L.: The painter as sculptor: a new relief by Andrea di Salvi Barili. 
Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz 43 1999(2000). 205–206. Appendix; Cellini 
szobrászati traktátusában a pietra serena mellett említi meg a pietra vivát, és a pietra mortát. A három 
kőzetfajta színének árnyalatában különbözött, míg a pietra serena szürkés-kékes árnyalatú kőzet volt, a 
pietra morta inkább barnás tónusú. A pietra viva színét Cellini nem említi, csak azt, hogy figurális szobrok 
készítésére is alkalmas, és ellenáll az esőnek, a szélnek, az agresszív időjárásnak. L. Cellini, B.: I trattati 
dell’oreficeria e della scultura. per cura di Carlo Milanesi, Firenze, 1857. 201-202.  
217 Milanesi 1854. Vol. III. doc. 5. 
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kivinni is.218 A rendelkezés a 15. században is élt, ezt bizonyítja, hogy Bernardo Ciuffagni 

1425-ben engedélyt kapott arra, hogy Ézsaiás szobrát ott faragja ki, ahol ő akarja.219 Ezek 

az Opera felügyelete alatt álló, kőfaragásra használt műhelyek a dóm apszisa mögötti 

területen helyezkedtek el, de a székesegyház szentélyének 1436-os felszentelését 

megelőzően, a székesegyház apszisát körülvevő, már megépített tizenöt kápolnában is 

működtek, utóbbiakat kulccsal zárható ajtókkal határoltak le  egymástól.220 Itt faragták ki a 

négy evangélista szobrát is. Ciuffagni engedélye azonban – bár a pontos körülmények nem 

ismertek – valószínűleg hozzájárult ahhoz, hogy 1427/1428 januárjában újra 

megerősítették a tilalmi rendelkezést a dóm műhelyén kívüli márványfaragásról.221 Az 

azonban már nem feltétlenül biztos, hogy a tilalom érvényben volt még a 16. század elején 

is, mert Michelangelo Dávid-szobrának szerződésében arról rendelkeztek, hogy a szobrász 

a dóm műhelyében dolgozzon (10. dok.). 

A Firenzén kívül más toszkán városban vagy a firenzei köztársaságon kívüli 

helyekre szerződött szobrász attól függően, hogy a megbízása mennyire volt messze 

Firenzétől, bizonyosan mérlegelte, hogy firenzei műhelyében érdemes-e a művet 

elkészítenie vagy inkább ideiglenes műhelyt alakítania ki a megrendelés helyén. A 

Pistoiába készítendő keresztelőkút kapcsán (a város mintegy 40 kilométer távolságra esett 

Firenzétől), a Benedetto da Maiano halála miatt a munkát végül elvállaló Andrea Ferrucci 

kifizetésének dokumentumából kiderül, hogy a kész művet Firenzéből szállították 

rendeltetési helyére.222 De még a Firenzétől több mint 70 kilométerre fekvő Volterra is 

beleesett abba a körzetbe, ahová nem volt érdemes kitelepítenie a szobrásznak a műhelyét. 

Mino da Fiesole volterrai megbízásánál a művet a szobrásznak firenzei műhelyében kellett 

megcsinálnia, amit azután a megbízó költségén szállítottak Volterrába, derül ki a 

szerződésből (4. dok). Donatello a Michelozzóval közösen készített és Nápolyba 

elszállítandó Brancacci-síremlék kapcsán viszont már érdemesnek látta egy Pisában 

felállított műhelyben elkészíteni a síremléket és onnan szállítani le hajón Nápolyig. Ez 

esetben a megrendelt mű műfaja, a síremlék sem lehetett mellékes a döntés 

meghozatalában, mert súlya a szállítást önmagában megnehezítette vagy lehetetlenné 

                                                           
218 Haines, M.: La stagione delle statue. L’Opera e la scultura del primo Rinascimento. In: La cattedrale e la 
città. Saggi sul Duomo di Firenze. Ed. T. Verdon – A. Innocenti, Atti del VII centenario del duomo di 
Firenze. vol. I., Firenze, 2001. 308–310. App. 1. és App. 2. 
219 Haines 2001. 302. és Poggi–Haines 1909. doc. 271. 
220 Haines 2001. 302. 
221 Uo. 310–311. app. 3.  
222 „vetturali per il trasporto de' marmi lavorati, da Firenze a Pistoia.” l. Bacci, Pèleo: Docvmenti toscani 
per la storia dell’arte. Firenze, 1912. Vol. II. 277. 
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tette.223 Jacopo Sansovino római megbízásakor azonban a megbízó biztosított műhelyt a 

szobrásznak a munkavégzéshez, amit a szerződésbe is belefoglaltak (13. dok.). 

 

 

IV. 1. 6. Kikötések 

A nyersanyagra vonatkozó kikötések 

 

IV. 1.6.1. Színezés, fényezés, polikrómia, monokrómia 

A polikrómia a márvány szobrászati művekkel kapcsolatban a szerződésekben kétféle 

módon jelent meg: a szobrok felületi festésében vagy egy szobrászati műben a különböző 

színű nyersanyagok keverése révén. Az a tény, hogy a vizsgált szerződések között 

mindössze három szerződésben rendelkeztek a megrendelt márványszobor festésére 

vonatkozóan (és bár utóbbiból, a különböző színű nyersanyagok keveréséből sincs sok 

példa a vizsgált dokumentumok között), a ma is meglévő, zömében festetlen 

márványszobrokkal egybehangzó, egyszersmind megerősíthetné azt, hogy a korszak 

márványszobraira a festett polikrómia nem volt jellemző. Ellentmondanak ennek azonban 

a restaurátorok tapasztalatai, akik reneszánsz szobrokon és síremlékeken számos esetben 

találtak eredeti festéknyomokat.224 Ezért nagy a valószínűsége annak, hogy a szobrok 

festéséről a szerződéstől független, külön dokumentumokban (vagy szóban) rendelkeztek, 

s ez történhetett a szerződés aláírásához képest jóval későbbi időpontban is.225 Azt is fontos 

kiemelni, hogy a szobrok festése általában nem teljes felületre,226 csak bizonyos részek 

koncentrálódott szoboralakok esetén: ruhaszegélyekre, mandzsettákra, övekre, pántokra, 

ruhadíszekre vagy az ábrázolt alak(ok) hajára stb. Mindez a középkorból a reneszánszra 

                                                           
223 L. korábban a 190. jegyzetnél írtakat! Wallace 1994. 39. 
224 Giusti, A.: Sculture lapidee e cromia: una tradizione che dura nel Quattrocento. In: I Medici, Il Verrocchio 
e Pistoia. Storia e restauro di due capolavori nella cattedrale di S. Zeno. Il monumento al Cardinale Niccolò 
Forteguerri. La Madonna di Piazza. a cura di Franca Falletti. Livorno, 1996., valamint Rossi-Maranesi, R.: 
On the treatment of stone sculptures in the past. In: The treatment of stone. Proceedings of the Meeting of the 
Joint Commettee of the Conservation of stone. Bologna, October 1-3, 1971. ed. by R. Rossi-Maranesi – G. 
Torraca. Bologna, 1972. 
225 A firenzei dóm 14. század végén, 15. század elején készíttetett szobrai kapcsán több ilyen, a szobrok 
festésére vonatkozó dokumentum ismert. L. Poggi–Haines, 1988. p. XXVII., docs. 70, 72, 77, 202. 
226 Ellentétben az ókori szobrok polikróm festésének gyakorlatával, mely az elmúlt évtizedek egy felkapott 
kutatási és kiállítási témája lett. Ehhez l. The Color of life. Polichromy in Sculpture from Antiquity to the 
Present. Ed. Roberta Panzanelli with Eike D. Schmidt and Kenneth Lapatin. The Paul Getty Museum and the 
Getty Research Institute, Los Angeles, 2008.; I Colori del bianco. Mille anni di colore nella scultura antica; 
guida alla mostra, Musei Vaticani. A cura di Paolo Liverani. Roma, 2004. 
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átöröklődött hagyományon alapulhatott,227 mely hagyományban a kisméretű, részlegesen 

polikróm,  festett elefántcsont szobrok is szerepet játszhattak.228 

A szobrok festett polikrómiája esetén – hasonlóan a festészeti szerződésekhez – a 

szerződésekben a kék szín és az aranyozás jelenik meg, mivel ennek a két nyersanyagnak 

volt jelentősebb anyagi vonzata. Ritkább lehetett az olyan szerződésbe foglalt előírás, ami 

a vésett betűk festékkel való kitöltésére vonatkozott, mint Beata Villana síremléke kapcsán 

(2. kép), ahol az angyalok által tartott tekercsre írt sírfelirat (vésett) betűit kellett fekete, 

olajalapú festékkel kifesteni, illetve a síremlék melletti „toldást”, két íves lezárású fülke 

belsejét kékkel (ez utóbbi rész azonban nem készült el).229 Filippo Lazzari síremlékére egy 

félalakos Krisztus-szobrot kellett kifaragni a szobrászoknak és kifesteni „német kékkel” 

(„vna maestà del Nostro Signore Yhu Xpo di tutto rilievo di azurro alamannescho”), a 

kezében tartott glóbuszt pedig arannyal.230 Mindkét példa érdekes módon, de valószínűleg 

csak véletlenül kötődik ugyanazokhoz a mesterekhez, a Rossellino fivérekhez, az előbbi 

Bernardóhoz, az utóbbi Antonióhoz és Giovannihoz. 

A szobrok festése, illetve a polikrómia kontra monokrómia kérdése kapcsán 

felmerül egy másik, mindenképpen tudatos „irányzat”, mely a márványszobrok, elsősorban 

a carrarai márvány nyersanyagára, elsősorban fehér, csillogó fajtájára helyezte a hangsúlyt, 

és a kőanyag tökéletes homogén szövetére. A szerződések szóhasználatában a „bello”, 

„fine”, „puro” és „candido” vagy „albo”, azaz szép, finom, tiszta és fehér jelzők fedték 

le ezt az elvárást, társítva azt az olykor erezettségtől mentességére, a „non venoso”231-ra. A 

dokumentumok és a fennmaradt szobrok révén nehéz meghatározni, hogy pontosan mikor 

kezdett ez az elvárás teret hódítani. A „marmo candido” szóösszetétel, bár már Danténál 

feltűnik, hangsúlyt talán először Alberti teóriájában az építészet kapcsán kap, ahol a falakat 

borító márványnak a kapcsán majdhogynem ugyanazok a jelzők köszönnek vissza – 

„purus”, „candidus”, tralucidus” –, mint a szobrászati szerződésekben.232 Kétségtelen, 

hogy a 16. század legelején Michelangelo levelezésében több helyen bukkan fel az, hogy 

                                                           
227 A középkori toszkán márványszobrok készítéséhez és különösen polikrómiájához l. Ames-Lewis, F.: 
Tuscan marble carving 1250-1350. Sculpture and civic pride. Ashgate, 1997. 31-38. 
228 Collareta, M.: From color to black and white, and back again: the Middle ages and early modern times. In: 
The Color of life. Polichromy in Sculpture from Antiquity to the Present. Ed. Roberta Panzanelli with Eike D. 
Schmidt and Kenneth Lapatin. The Paul Getty Museum and the Getty Research Institute, Los Angeles, 2008. 
67. 
229 L. Schulz, A. M.: The Sculpture of Bernardo Rossellino and his Workshop. New Jersey, 1977. doc. 20.   
230 A szerződést l. Milanesi 1901. doc. 135. 
231 III. Pius pápa Michelangelóval kötött szerződése tizenöt szoborra, a sienai dóm egyik kápolnájában 
felállított oltárára: „figure quindici di marmo carrarese, novo, candido et bianco, et non venoso”, l. Milanesi 
1854. Vol. III. doc. 20.  
232 Cagiano de Azevedo, M.: Il colore nella antichità. Aevum, 28 (1954), 154. 
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számára a kőfaragók a Carrara feletti hegyekben olyan márványt keressenek, amely „di 

bona qualità, boni, bianchi e belli, et necti di pelo”.233 Ez a minőségi elvárás talán csak 

nagyjából ekkortól válhatott korspecifikussá, s bár korábban is fel-felbukkan, a 15-16. 

század fordulója előtt inkább személyfüggő lehetett, egyik esetben a megbízótól, a 

másikban a szobrásztól jövő igényből fakadóan. Korai példájára ennek a 15. század 

elejéről, 1416-ból, a sienai keresztelőkút márványtalapzatának szerződésében bukkanunk, 

ahol az a kitétel jelenik meg, hogy a kút medencéjéhez és lépcsőfokaihoz szép fehér 

hibátlan, fekete vagy sötét erezet nélküli márványt válasszanak.234  

Michelangelo leveleivel közel egy időben Leonardo a festészetről írt traktátusában, 

a festészet és szobrászat elsőbbségének vitájában a színről úgy nyilatkozott, hogy az a 

szobrászat kapcsán nem releváns.235 Később Vasari már teljesen egyértelműnek veszi, 

hogy a márványszobor színezés nélküli kell, hogy legyen. A monokróm tendencia 

létrejöttének gyökerét kutatva a kutatás végül Giottónak a padovai Cappella dell’Arenában 

festett grisaille-alakjaiig jutott el.236  

 A festetlen nyersanyag tekintetében a kő felületének fényesre csiszolása, polírozása 

lehetett még a megrendelőtő elvárása. A sienai keresztelőkút előbb említett medencéje és 

lépcsőfokai kapcsán a lépcsők kivételével minden résznek szépen fényesre csiszoltnak, 

azaz „lustrato bene” kellett lennie,237 Mino da Fiesole 1464-ben megrendelt Neroni-

oltárának (3. kép) pedig minden részét tekintve úgy elkészítettnek, hogy csiszolni 

lehessen.238 Bernardo Rossellinónak a sienai Palazzo Pubblicóba faragott márvány 

ajtókeretét (4. kép) pedig nemcsak elemenként kellett egy darabból kifaragnia, de habkővel 

megcsiszolnia és fényesítenie is.239 

A különféle színű kőanyagok keverésével kialakított polikrómia markánsan a 

síremlékek és a padozatberakások esetében nyilvánult meg. Bernardo Rossellinónak az 
                                                           
233 Wallace 1994. 31. 
234 „…debano chavare tutti i marmi bisogniarano a la detta fonte e gradi, belli, be’ bianchi, senza pelo, o 
vene nere e sozze…” L. Milanesi 1854. Vol. II. doc. 48.  
235 „A szobrászatból hiányzik a színek szépsége, hiányzik a színek perspektívája…” (ford. Gulyás Dénes) L. 
Leonardo: A festészetről. (Ford. Gulyás Dénes), Budapest, 1967. 62. 
236 Fehrenbach, F.: Coling alive: some remarks on the rise of „monochrome” sculpture in the Renaissance. 
Notes in the History of Art, 30 (2011), 48. 
237 L. Milanesi 1854. Vol. II. doc. 48. 
238 „E tutte l’altre chose che àne, cholonne a schanelare, con base e chapitelli, architravi, fregi e chornicioni 
e chandelieri e altri lavori, s’ànno a fare tutti siano distesi in modo si possano lustrare… E tutto altro lavoro 
debba lustrare, facendo tutto con diligenza.” A dokumentumot l. Zuraw, S.: The Sculpture of Mino da 
Fiesole (1429–1484). New York, 1993. 767. doc. 45.  
239 „ac etiam faciendum totum pulitum, straforatum, pomicatum, lustratum, et bene repertum” L. Milanesi 
1854. Vol. II. doc. 147.  
A márvány felületének megmunkálásáról, kezeléséről szóló teoretikus forrásokat vizsgálja az ókortól a 
barokkig tanulmányában Bruno Zanardi, l. Zanardi, B.: „La superbia ella bianchezza del marmo”, 
Prospettiva 53/56 (1988/1989), Scritti in ricordo di Giovanni Previtali, Vol. I. 63-70. 
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említett Beata Villana síremlékét szerződése szerint három különböző színű, fehér, vörös 

és fekete márványból kellett készítenie. Ubertino degli Albizzi pistoiai püspök (1360 k. – 

1435 előtt) síremléke is polikróm kellett, hogy legyen nyersanyagát tekintve, carrarai fehér 

márványból és fekete „márványból”.240 Nem lényegtelen, hogy miközben – a dolgozatban 

vizsgáltak közül – csak e két szerződésben történt előírás a nyersanyagok polikróm, több 

színű kőfajtából való készítésére, a Neroccio de’ Landi által befejezett Testa Piccolomini 

síremlék (44. kép) szerződésében, ahogy korábban a síremlék faragását elkezdő Vito és 

Lucillo di Marcóéban, nem esett szó színes márványról, holott a megvalósított és ma is álló 

mű a fehér és a vörös márvány színének kettősére épül. A síremlékek polikróm 

kialakításának hagyománya az ókorba nyúlik vissza.241 Hogy a többszínű nyersanyag nem 

kizáró oka a további felületi színes festésnek, arra többek között a Bruni-síremlék a példa, 

melyen az eredeti festésnyomok ma már szabad szemmel kevésbé látszanak, egykori 

létüket a restaurátori kutatások azonban egyértelművé tették.242 

  

IV. 1.6.2. „Új” és „régi” márvány243 

1516-ban, Jacopo Sansovino (Jacopo d’Antonio Tatti) firenzei szobrásznak egy Madonna-

szoborral kapcsolatos római szerződésében tűnik fel egy kikötés, mely a készítendő mű 

kapcsán „új” és „régi” márványból való készítést ír elő.244 A szobrot (5. kép) egy fülkébe 

szánták, a később oltár funkcióját betöltő szoborfülke alsó része sírként szolgált. Az „új 

márvány” a szoboralakra, míg a „régi” a fülke alsó részére vagy talapzatára vonatkozott.245 

A szobor – a szerződésben előírtakhoz (1516. szeptember/októbertől számított két éven 

belül) képest feltehetően csak pár évvel később – 1518 és 1521 között készült el,246 és a 

                                                           
240 A szerződést lásd: Milanesi 1901. doc. 104.  
241 Pensabene, P.: I marmi nella Roma antica. Roma, 2013. 27.,  a firenzei reneszánsz polikróm síremlékekbe 
temetkezés előfutára/előzménye Pisában előbb az antik szarkofágokba temetkezés, majd azok színes 
márványokkal való díszítése a 12-13. században. Ehhez l. Bruni, S.: Pisa e l’antico. In: La primavera del 
Rinascimento. La scultura e le arti a Firenze 1400-1460. A cura di Beatrice Paolozzi-Strozzi, Marc 
Bormand. Firenze, 2013. 31. 
242 L. Monumento funebre di Leonardo Bruni: Bernardo Rossellino e aiuti, fra il 1444 e il 1451. Firenze, 
Chiesa di Santa Croce. OPD Restauro, 4 (1992), 161-169. 
243 A dolgozat ezen része, valamint az ezt követő két kisebb alfejezet kikötéseiről külön tanulmányt írtam, 
mely jelenleg még megjelenésre vár. L. Pattantyús M.: „Marmoribus albis de Carraria bonis et pulcris” – 
Néhány érdekes kikötés firenzei szobrászok márványszobrok készítésére kötött szerződéseiből. Orpheus 
Noster vol. IX, no. 2 (2017). 164–180.  
244 A szerződést publikálta Corti, G.: Iacopo Sansovino’s contract for the Madonna in Sant’Agostino, Rome, 
The Burlington Magazine vol. 113, no. 820 (1971). 396.  
245 „…s’è convenuto con maestro Iacopo d’Antonio scultore fiorentino di fare un’opera di marmi nuovi in 
Santo Agostino di Roma, acanto alla porta di detta chiesa dove è la sepoltura di detti Martelli … col piè 
dell’altare tutto di marmo e detto piè ha essere di marmi vechi…” L. Corti 1971. 396. 
246 Datálásában a vélemények eltérőek a szakirodalomban: Corti 1516 és 1518 közé, míg Michael Hirst 1518 
és 1521 közé teszi. L. Corti, 1971. és Hirst, Michael: „Addenda Sansoviana”. The Burlington Magazine 114 
(1972). 162–163. 
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római Sant’Agostino-templomban egy aedicula kialakítású fülkébe helyezve ma is látható. 

A forrásokból nem derül ki, hogy a szobrász a szerződés szerint járt-e el a márványok 

válogatásában. A kész műről legfeljebb az állapítható meg, hogy a márvány kétféle: a 

Madonna és a combján álló gyermek halvány rózsaszínes/enyhén vöröses árnyalatú fehér, 

a fülke alsó része viszont tarka, foltos, erezett márványfajta.247 Ez utóbbi azonban nem 

feltétlen az eredeti, mert azt – a források szerint – valamikor 1752 és 1775 között 

elbontották.248 Amennyiben a szobrász eleget tett a szerződésben írtaknak, és „régi” 

márványt használt a mű alsó, talapzati részének kialakításánál, akkor felmerül a kérdés, 

hogy miként kell értelmeznünk a „di marmi vechi” kifejezést. Ha „régin” antik márványt 

értettek, de csak nyersanyagként való felhasználásáról volt szó eredetileg, akkor 

kézenfekvőnek látszik az a következtetés, hogy újbóli felhasználásának – a megbízó 

szemszögéből – feltehetően pénzügyi oka volt, a megrendelő költséget akart 

megspórolni.249 Ebben az esetben az antik kőtömb nem hordozott ideológiai tartalmat, 

valójában nem nevezhető spoliának.  

A takarékossági szempont a megrendelő vagy megrendelők (a megbízó Giovanni 

Francesco Martelli halála miatt a szobor készítésére szóló megbízást örökösei 

képviseletében Lodovico Capponi kötötte) személyének és anyagi helyzetének 

ismeretében, lévén, hogy a korabeli Róma firenzei kolóniájának legfontosabb 

kereskedőiről és bankárairól volt szó, meglehetősen furcsa.250 Sem a család, sem az 

elhunyt, sem Lodovico Capponi, aki a megboldogult veje volt – a lányát vette feleségül –, 

nem volt rossz anyagi helyzetben. Ugyanakkor, ha az antik márványanyagot más, közeli, 

könnyen elérhető forrásból is be tudták szerezni, ez a fajta takarékossági szempont 

magyarázatra lel.251  

                                                           
247 A kőzetanyag pontos összetételének ásványtani meghatározása tudomásom szerint eddig nem történt meg. 
248 Garrard, M. D.: Jacopo Sansovino’s Madonna in Sant’Agostino: An Antique source rediscovered. Journal 
of the Warburg and Courtauld Institutes 38 (1975). 338, 37. jegyzet.  
249 E tekintetben a szobor készítéséért meghatározott honorárium 250 pápai dukát volt, ami kb. ugyanennyi 
firenzei aranyforinttal volt egyenértékű. Az árat nehéz összevetni más művekével, mert a síremlék-oltár a 
korabeli síremlékek árainál kevesebbnek tűnik ugyan, de eltérő kialakítása miatt nehéz meghatározni a 
befektetett munka mennyiségét. Biztosan kijelenthető, hogy ez az ár nem volt magas, inkább kicsit 
alacsonynak tekinthető, még akkor is, ha tudjuk, hogy a kész mű értékét végül 300 dukátra becsülték.  
250 A 15–16. században Rómában letelepedett firenzei bankárcsaládokról, köztük a Martelli családról és 
közülük is a megbízó Giovanni Francesco Martelliről l. Güthner, T.: Florentiner Kaufleute 
Auftraggeberschaft und Repräsentation im 15. und 16. Jahrhundert, 2010, 140–159, különösen: 148–153. 
https://edoc.ub.uni-muenchen.de/12415/1/Guethner_Tobias.pdf (utolsó letöltés: 2016. szeptember 6.).  
251 Kathlee Wren Christian tanulmányában hívta fel a figyelmet arra, hogy a 15–16. században római nemesi 
családok a célból is vásároltak fel telkeket Róma közvetlen környékén, hogy ott az esetlegesen a föld alatt 
rejtőző antik szobrokat vagy épületmaradványokat kiássák. Az így kiásott márványokkal azután kereskedtek. 
A szerző által említett családok között a Martellik nem szerepelnek, így nem tudni, hogy nekik voltak-e ilyen 
célból vásárolt telkeik, ugyanakkor a kapcsolatrendszerük más családokkal bizonyosan lehetővé tette, hogy 
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Mivel a kápolna alsó részét időközben elbontották, nem zárható ki az a lehetőség 

sem, hogy a talapzati rész ténylegesen antik spolia márvány volt. A fülke aedicula formájú 

kialakításában és a szobor előképének tartott Apollo Farnese kapcsán252 tetten érhető antik 

hatások miatt egy antik spolia márvány beépítése az oltárba mindezekkel összhangban lett 

volna.253 Kérdés azonban, hogy a jelenséget a mű formai jellegzetességeiből, antik 

szoborelőképeiből kell-e levezetni, megmagyarázni vagy inkább egy korabeli, általánosabb 

kőanyagfelhasználási gyakorlatból, ami területileg Rómára, különösen az építészetben, 

jellemző volt a korszakban.254 

A „régi” szónak lehet azonban egy másik értelmezése is, mely technikai jellegű. 

Régi márványnak a nem frissen bányászott márványt nevezték, amely azt jelentette jelen 

esetben, hogy a megrendelő talán nem várta el, hogy a márványt újonnan bányásszák és 

messziről szállítsák Rómába. Nem tudjuk, hogy a szobor márvány anyaga carrarai vagy 

másféle Itáliában bányászott márvány volt-e.255 Akár Carrarából hozták, akár máshonnan, 

a szállítás költséges volt és rizikóval járt. Mindezt a szerződésben is hangsúlyozták, amikor 

azt írták, hogy a szobrásznak saját „rizikójára” és költségére kell a márványt 

beszereznie.256 Amíg a szállításból adódó kockázat csökkentése a szerződés alapján 

mindenekelőtt a szobrász érdekében állt, egy korábban – de időben nem feltétlen 

évszázadokban mérhető – már kibányászott anyag felhasználása technikailag, a kőfaragás 

tekintetében, nehezebb munkát jelentett a kőfaragó számára. A nedvességét már elveszített 

kőanyag mindig ridegebb és könnyebben reped, hasad. Ennek a jelentéstartalomnak lehet 

az ellentéte az a „di marmo carrarese novo”, azaz új márványból kikötés, amely a III. Pius 

                                                                                                                                                                                

ilyen forrásból jussanak márványhoz. L. Wren Christian, K.: The de’ Rossi collection of ancient sculptures, 
Leo X, and Raphael. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 65 2002 (2003). 139.  
252 Az ún. Sassi Apollóhoz való hasonlóságáról és más antik szoborelőképeiről l. Garrard 1975. 334–338. 
253 Garrard egyértelműen spolia márványnak gondolja a szó mögötti egykori tartalmat. Fő érvei: a római 
diadalívek motívumát idéző kialakítás, valamint a szobornak a nápolyi Farnese (akkor még Sassi) Apollóval 
való kapcsolata egyértelműen az antik forrásokra való utalások. L. Garrard 1975. 334–338. Véleményem 
szerint ez a szövegből egyértelműen nem állapítható meg, és mivel az eredeti alsó rész ma már nincs meg, 
ebben nem lehetünk biztosak. E tekintetben talán sokkal fontosabb egy másik példa, mely nemcsak 
helyszíne, Róma, hanem tervezője és készítése ideje okán is idekívánkozik. A római Santa Maria del Popolo-
templom Chigi-kápolnája és benne megbízójának síremléke, melynek tervezése Raffaello nevéhez köthető, 
1513 és 1520 között épült. Gazdag színes márványai spolia márványok voltak. Ehhez l. Bosman, L.: Spolia 
and Coloured Marble in Sepulchral Monuments in Rome, Florence and Bosco Marengo. Designs by Dosio 
and Vasari. Mitteilungen des Kunsthistorisches Institut in Florenz 49 (2005). 353–376. 
254 Az antik spolia márványok felhasználásának gyakorlatához az építészetben 16. század elejétől Berniniig l. 
Moore, D. A. R.: Notes on the Use of Spolia in Roman Architecture from Bramante to Bernini. In: 
Architectural Studies in Memory of Richard Krautheimer. Ed. Cecil L. Striker. Mainz, 1996. 119–122. 
255A márvány fajtájára vonatkozó kikötés a szerződésben nem szerepelt. Feltételezhetően carrarai lehetett, 
ahogy Brouce Bucher Sansovinóról írt monográfiájában is szerepel. L. Boucher, Bruce: The Sculpture of 
Jacopo Sansovino. Vols. I–II. Yale University Press, 1991. Vol. II. 320. 
256 „…al presente ducati LXX simili, li quali dice per comperare detti marmi, li quali ha a ffar condurre a 
Roma a ssuo risigho e spesa…”  
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pápa síremlék-oltára kapcsán Andrea Bregno által már kifaragott oltár257 fülkeszobrainak 

elkészítésére előbb Pietro Torrigianival, majd Michelangelóval megkötött szerződésben a 

carrarai márványra vonatkozóan jelent meg.258  

„Régi” márvány újbóli felhasználásával találkozunk egy másik esetben, Mino da 

Fiesole egy 1467-es, volterrai megbízása kapcsán. A szobrásszal kötött szerződés a 

volterrai „nagytemplom” (a mai Santa Maria Assunta-székesegyház) oltáriszentségtartó 

tabernákulumának és két angyalszobrának a kifaragásáról szólt (6. és 7. kép).259 Ez esetben 

nem a szerződés írta elő a „régi” márványból való szoborkészítést, hanem maga a szobrász 

folyamodott ahhoz a megoldáshoz, hogy a két angyal alakját középkori szobrok 

átfaragásával oldja meg.260 A szobrász részéről ez a cselekedet szükség szülte kényszerből 

adódhatott. Az eredeti szerződés a tabernákulum és a két angyal kifaragására kétéves 

határidőt szabott meg. A művekhez szükséges márványt a szobrásznak kellett beszereznie, 

a szerződés értelmében „marmo biancho di Carrara”-t. A művet Firenzében kellett 

elkészítenie, a kész mű Volterrába szállításáról a megrendelő gondoskodott. Mino a 

tabernákulumot a megadott határidőre elkészítette ugyan, és a mű el is jutott Volterrába, a 

két angyal kivételével. A megbízó ezt fel is rótta a szobrásznak, aki azzal védekezett, hogy 

a tabernákulum architektúráját gazdagabban díszítette, mint ahogy arról korábban 

megállapodtak. A vitát egy második szerződésben próbálták lezárni 1471-ben. Az új 

szerződés a két angyal alakja kapcsán nem írta elő pontosan, hogy őket is carrarai 

márványból kell a szobrásznak kifaragnia, csak azt várta el, hogy ugyanolyan szép 

márványból, és ugyanolyan megfelelő minőségben faragottak legyenek, mint a 

tabernákulum.261 A megbízók a korábbi szerződés szerint a szobrásznak járó 

honoráriumból visszatartottak tizenkilenc forintot, és kifizetését az angyalok elkészítéséhez 

és Volterrába szállításához kötötték. Mino feltehetően kevésnek tarthatta a pénzt a még 

elvégzendő munka mennyiségéhez képest, így időt és fáradságot megspórolva dönthetett 

úgy, hogy a két angyalt korábbi angyalszobrok átfaragásával oldja meg. A két angyal 

eredetileg a 14. század nyolcvanas éveiben, a firenzei dóm belső dekorációjához 

                                                           
257 Az oltárról legutóbb l. Caglioti, F.: Andrea Bregno, Pietro Torrigiani e Michelangelo, cappella 
Piccolomini, e Giovanni di Cecco, Madonna col Bambino. In: Le sculture del Duomo di Siena. A cura di 
Mario Lorenzoni. Milano, 2009. 174–181. 
258 III. Pius pápa Michelangelóval kötött szerződése tizenöt szoborra, a sienai dóm egyik kápolnájában 
felállított oltárára: „figure quindici di marmo carrarese, novo, candido et bianco, et non venoso”, l. Milanesi 
1854. Vol. III. 20.  
259 A szerződést l. Ricci 1904. 261–263. 
260 L. Cassidy, B.: Two Trecento Angels at Volterra disguised by Mino da Fiesole. The Burlington Magazine 
136 (1994). 802–808.  
261 „… Anghelottorum pulchros … habentes candelabra in manibus et de marmore pulchro ydoneos et 
recipientes primam qualitatem dicti tabernaculi”. L. Ricci 1904. 264-265. 
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készülhetett.262 A 15. században megújuló, új külső és belső szobrászi díszítést kapó 

székesegyház egykori szobrait nyersanyagként adhatta el a dóm építőbizottsága.263  

A régi vagy új márvány felhasználását előíró szerződésbeli kikötés egyelőre csak 

római és sienai példához köthető, Firenzéhez nem. Mindez valószínűvé teszi, hogy területi 

jellegzetességről van szó, arról, hogy másodlagosan felhasználható márvány nyersanyag 

nagyobb mennyiségben állt rendelkezésre Rómában és itt a megrendelő számára az antik 

márványok beszerzése nem okozott gondot. Területi sajátosságok mellett a helyi kőfaragói 

gyakorlat is befolyással lehetett a márványtömbök újbóli felhasználására.  

 

 

Technikai és esztétikai kikötések 

 

IV. 1.6.3. „ex uno lapide” 

A 16. század elején jelenik meg a szobrászati szerződésekben az a kikötés, hogy a 

megrendelt szobrot vagy többalakos szoborcsoportot egyetlen kőből (voltaképpen 

kőtömbből) kell a szobrásznak kifaragnia. Egyik példája ennek egy 1510-es megbízás, 

melyet Andrea Sansovino szobrász kapott egy Szent Annát harmadmagával ábrázoló 

márvány szoborcsoport (8. kép) kifaragására a római Sant’Agostino-templomba, 

ugyanoda, ahová négy évvel később tanítványa, Jacopo Sansovino a már említett 

Madonna-szobrot készítette a Martelli család megbízásából. Ezt a szobrot is eredetileg 

síremlék-oltárnak szánták.264 Tizenkét évvel később, 1522-ben (firenzei időszámítás szerint 

1521 februárjában), pedig Francesco da Sangallónak Firenzében, a középkorban 

gabonaraktárként is funkcionáló, később a firenzei céhek templomává lett Orsanmichelébe 

kellett ugyancsak ezt az ikonográfiai témát kifaragnia (9. kép).265 Mindkét szobor 

elkészült, és az említett templomokban ma is látható (az előbbi esetében már nem eredeti 

felállítási helyén). 

                                                           
262 Cassidy 1994. 806.  
263 1464-ben és 1465-ben van írásos nyoma annak, hogy Mino a dóm építőbizottságától márványt vásárolt. L. 
Haines 1983. 180. 8. jegyzet és Cassidy 1994. 806. 12. jegyzet.  
264 „…quod prefectus dominus Johannes possit, et sibi liceat erigere unum altare marmoreum […] tres 
figuras in uno lapide marmoreo videlicet Beatae Annae matris et Beatae Mariae Virginis filium tenentis 
Jesum Christum in brachyis…”. A szerződést publikálta Bonito, V. A.: The St Anne altar in Sant’Agostino in 
Rome: a new discovery. The Burlington Magazine (1980). 811–812. 
265 „…la figura di Sancta Anna madre, della gloriosa Vergine Maria e suo unigenito figl(i)uolo Giesù 
Christo nostro Signiore, e tucte a ttre dette figure insieme” áll a szerződés szövegében. L. a függelék 14. 
dokumentumát!  
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Az „ex uno lapide” toposz gyökere az ókorba nyúlik vissza. Az idősebb Plinius 

Naturalis historiájának XXXVI. könyvében négy márványból faragott szobor kapcsán 

említi, hogy a szobrászok egyetlen kőtömbből faragták ki szobraikat: 1. a Laokoón 

szoborcsoport, 2. a Farnese Bika néven ismert, „Zeust, Amphiónt, Dirkét, a bikát és a 

kötelet” ábrázoló, ma Nápolyban őrzött szobor, 3. Lysias Apollo és Diana alakját négyes 

fogaton ábrázoló szoborcsoport, és 4. egy nőstény oroszlánnal játszó szárnyas cupidókat 

ábrázoló szobor kapcsán, melynek készítője Arkesilaos volt.266  

A szobrászi bravúr legmagasabb fokmérője volt az idősebb Pliniusnál, ha egy 

szobrász képes volt egyetlen kőtömbből bonyolult elrendezésű vagy több alakból álló 

csoportot kifaragni. Ehhez mérhető hasonló, a szobrászi képességek és tudás kiválóságát 

bizonyító, egyben fitogtató megmutatkozásnak Pliniusnál csak a miniatűr méretű szobor 

faragása (például egy légy szárnya alatt elférő négyesfogat hajtóval, amit Myrmékidés 

készített) minősült.267  

Az ókorban Pliniuson kívül Diodorus Siculus, Pausanias és Hérodotos268 műveiben 

bukkant még fel az „ex uno lapide” kifejezés,269 nem feltétlenül szobrokra vonatkoztatva, 

hanem építészeti elemek vagy obeliszkek kapcsán. Ez utóbbi jelenség, a kifejezés 

építészeti elemekre (oszlopokra, kapuzatra stb.) történő alkalmazása a reneszánsz 

humanisták műveiben is megjelent, amikor például Ciriaco d’Ancona a Pantheon kapuzatát 

írta le „ex unico lapide” faragottnak.270  

Id. Plinius műve volt az, aminek nyomán az „ex uno lapide” faragott ókori szobrok 

híre a 15. században a firenzei szobrászok között ismertté vált.271 Igazi impulzust a 

reneszánsz szobrászai számára azonban a Laokoón szoborcsoport szenzációszámba menő 

megtalálása jelenthetett 1506 januárjában. A Titus császár egykori villájának kertjében 

fellelt szobor révén a szobrászok élőben láthatták és tapasztalhatták meg azt a csodát, 

amiről Plinius áradozott. Azután, hogy az éppen Rómában tartózkodó külföldiek levélben 

                                                           
266 Plinius secundi, C./Idősebb Plinius: Naturalis Historia XXXIII–XXXVII. /Természetrajz. Az ásványokról és 
a művészetekről (XXXIII–XXXVII.), Budapest, 2001, XXXVI. könyv, 238–239, 240–241. 
267 Id. Plinius 2001. XXXVI. könyv, 238–239, 240–241. 
268 A Laokoón szoborcsoport kapcsán. L. Herodoti Halicarnassensis: Historiarum Libri IX. Parisiis, 1844, 
CLV. 123.  
269 Diodórosz Szikuluszhoz és Pauszaniaszhoz l. Lavin, I.: Ex uno lapide: The Renaissance Sculptor’s Tour 
de Force. In: Il cortile delle statue der Statuenhof des Belvedere im Vatikan. Akten des internationalen 
Kongresses zu Ehren von Richard Krautheimer. Rom, 21–23. Oktober 1992. Mainz, 1998. 194. 
270 Cyriaci 1763. 17. 
271 Blake McHam, 2013. 6. fejezet. 



62 

 

tudatták a hírt udvaraikkal, földijeikkel a szenzációs leletről,272 a szobrot nemcsak II. 

Gyula pápa, de mások is, bíborosok és hercegek, az antik emlékeket szenvedélyesen gyűjtő 

egyházi és világi hatalmasságok igyekeztek megszerezni maguknak. A szobor azonban a 

pápai palota Belvedere udvarán létesített – a Vatikáni Múzeumok elődjének tekinthető – 

antik szoborpark egyik legfőbb dísze lett. A művészek közül az ekkor Rómában dolgozó 

két firenzei szobrász, Giuliano da Sangallo és Michelangelo Buonarroti az elsők között 

voltak, akik a szobrot láthatták, más tudósítások szerint ők ketten személyesen is jelen 

voltak, amikor a földből kiemelték.273 Az ókori szobrászokkal való versengés, annak 

kifejezése, hogy a reneszánsz szobrász képességei tekintetében az ókoriakkal lehet 

egyenrangú, ettől fogva a gyakorlatban is összemérhetővé vált. Id. Plinius azonban 

tévedett, mert a Laokoón nem „ex uno lapide” készült, és ezt Michelangelo már akkor 

biztosan tudta.274 Ez nem feltétlenül jelentett azonban csalódást az ő vagy a kortárs 

szobrászok számára, mert az ókori szobrászokkal való versengésre e nélkül, sőt emiatt még 

inkább, a meghaladásukra adott alkalmat. Lényegében ezt demonstrálandó Baccio 

Bandinelli az igazi, legalább hét darab kőtömbből faragott Laokoónnal szemben a mását 

már három darabból faragta ki 1520 és 1525 között.275 Még ezt megelőzően, 1510-ben, 

négy évvel a mű megtalálása után pályázatot hirdettek a Laokoón viaszmodelljének 

elkészítésére, hogy bronzból is kiönthessék. 

A korábban említett két szobrászi szerződés megbízott művészei szorosabb vagy 

lazább szálon, de mindketten kötődtek a Laokoón megtalálásának eseményéhez. Andrea 

Sansovino 1510. decemberi megbízása pár hónappal követte a Laokoónra hirdetett 

pályázatot,276 és egybeesett azzal az 1506-ot követő, 1512-ig tartó időszakkal, amikor 

Róma az ókori szobrok utáni kutatás lázában égett. A Laokoón megtalálása adott okot a 

pápai udvar antik szoborgyűjteményének mielőbbi megnyitására és újabb művek 

vásárlására, melynek 1506 és 1512 között további ókori szobrok megszerzésével tették le 

az alapjait: 1507-ben megvásárolták Herkules és Télephosz szobrát (jelenleg a Museo 

                                                           
272 Többek között Bonsignore Bonsignori, Filippo Casavecchia, Giovanni Sabbadino degli Arienti, Cesare 
Trivulzio stb. L. Volpe, R.: Alla ricerca di una scoperta: Felice de Fredis e il luogo del ritrovamento del 
Laocoonte. Bullettino della Commissione Archeologica Communale di Roma CX (2009). 83. 
273 Híressé vált Giuliano da Sangallo felkiáltása, amikor a földből kiemelt szobrot Laokoónként azonosította: 
„Questo è Hilaoconte, che fa mentione Plinio!” L. Francesco da Sangallo Vincenzo Borghininek írt levelét: 
Settis 1999. 111. 
274 L. Cesare Trivulzio 1506. június 1-jén kelt levelét. Idézi Catterson, L.: Michelangelo’s „Laokoön?” 
Artibus et Historiae 26 (2005). 53., 33. jegyzet. 
275 Lavin 1998. 198. 
276 A Vasaritól ismert pályázat évének meghatározására korábban több kísérlet történt. Tommaso Mozzati 
legutóbb Alonso Berruguete itáliai tartózkodása nyomán 1510 februárja és szeptembere közé tette. L. 
Mozzati, T.: Alonso Berreguete a Roma: un conto corrente e gli itinerari del soggiorno italiano. Mitteilungen 
des Kunsthistorischen Institutes in Florenz 51 (2007). 568–575: 2013. 23–24. 
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Chiaramontiban), amit nem sokkal korábban találtak meg a Campo de’ Fiorin. 1507-ben a 

Santissimi Apostoli-templomból átszállították a Belvedere udvarra az udvarnak később 

nevet adó Apollo, majd 1509-ben a Venus Felix szobrot, megvásárolták a Maffei-

gyűjteményből a hellenisztikus kori Alvó Ariadné szobrát, majd egy évvel később az 

addigiak kiegészültek a Tevere (ma a Musée du Louvre-ban) és Nílus folyóistenek ókori 

szobraival.277 A római Szent Anna-szoborcsoport megrendelője, az apostoli protonotárius, 

Johann Goritz278 ezen eseményeknek közvetlen szemtanúja lehetett, nemkülönben a 

Laokoón-pályázat elbírálására felkért Raffaello, akitől Goritz a Sant’Agostino-templomba 

a készítendő márványszobrot befogadó fülke fölé, a templom főhajójában álló harmadik 

pilaszterre az említett szoborral egy ikonográfiai egységet alkotó, Ézsaiás prófétát ábrázoló 

freskót rendelt.279 

Az elkészült Szent Anna-szobor a német származású humanista, Goritz köré gyűlő római 

neoplatonista költők találkozóhelyévé vált, akik minden év július 26-án, Szent Anna 

ünnepén összegyűltek a szobor előtt.280 A szoborról latin verseket költöttek, amit a mű 

mellé aggattak. Ezekben az egy kőtömbből faragott szobrot és megrendelőjét dicsőítették, 

Goritz nagyvonalúságát, a szobrot faragó Sansovino tudását,281 a művész fáradságos 

munkáját, valamint Szent Annát és Szűz Máriát mint az örök élet reményét és biztosítóját a 

halandók számára.282 A költők ugyanaznap délután Goritz római vignájában, folytatva az 

ünneplést, a további versekből hangos felolvasást tartottak. Az összejövetelen az egymást 

latin nevükön szólító sodalisok között volt Pomponio Leto egykori akadémiájának tagja és 

szellemi örököse, egyszersmind egy másik jelentős római sodalitium feje, Angelo Colocci, 

továbbá Jacopo Sadoleto, Blosio Palladio, Pierio Valeriano, Pietro Mellini és Giovan 

Matteo Giberti. Az évek során az eseményre költött versek száma több százra duzzadt, 

melyeket Blasio Palladio gyűjtött össze, és 1524-ben Coryciana címmel ki is adták.283 Az 

„ex uno lapide” szerződésbeli kikötés tehát szerves részként illett bele mindabba a miliőbe 

                                                           
277 Buranelli, F. – Liverani, P. – Nesselrath, A.: Laocoonte: alle origini dei Musei Vaticani. Roma, 2006. 51. 
278 Goritz személyéhez l. Haig Gaisser, J.: The Rise and Fall of Goritz’s Feasts, Renaissance Quarterly 48 
(1995). 41–57. Bonfanti, M.: Note a margine dei „Ragionamenti del Vasari. Annali della Scuola Normale 
Superiore di Pisa (2010). 317–318. 
279 A szobor és freskó ikonográfiai programjának ötletét a kutatás ma a római Ágoston-rendi templom 
egykori vezetőjének, Egidio da Viterbónak tulajdonítja, nem Johann Goritznak. Erről, valamint az 
ikonográfiai programról l. Bonito, V. A.: The Saint Anne Altar in Sant’Agostino: Restoration and 
Interpretation. The Burlington Magazine 124 (1982). 268–276. 
280 Az összejövetelekhez l. még Pray Bober, P.: The Coryciana and the Nymph Corycia. Journal of the 
Warburg and Courtauld Institutes 40 (1977). 223–239.  
281 Pierio Valeriano versét l. Haig Gaisser 1995. 45.  
282 Blosio Palladio versét l. uo. 44.  
283 Coryciana. Ed. Blosio Palladio. Roma, 1924.  
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és programba, amit a megrendelő és tanácsadója a szobor megrendelésével ideológiailag 

meg kívántak valósítani.  

A másik szobor, a firenzei Szent Anna-szobor keletkezésének „ex uno lapide” 

történeti gyökerére és a Laokoónhoz fűződő kapcsolatára készítőjének, Francesco da 

Sangallónak egy levele világít rá: 1568 februárjában (firenzei időszámítás szerint 1567-

ben), Vincezo Borghininek írt levelében azt írta, hogy tizenegy évesen maga is ott volt 

személyesen apja és Michelangelo mellett a Laokoón megtalálásakor.284 Ez az élmény és 

mindaz, amit a még gyermek Francesco a korszak kiváló szobrászainak beszélgetéseiből 

hallhatott, a későbbiekben alapvetően határozták meg nézetét a márványról mint 

szobrászati nyersanyagról és a márványfaragásról. Francesco szerint ugyanis – ahogy 

korábban Michelangelo is kifejtette – a szobrászat kizárólag a márványfaragás, semmilyen 

más anyag, még a bronz megmunkálása sem; a márványnál minden más, a szobrászatban 

használt anyag silányabb; 285 a jó szobrász nem ad hozzá darabokat a szobrához, hanem 

egy darabból faragja ki. A firenzei szobor ugyanakkor nem egy humanistákból álló 

sodalitasnak a kereszténységet és az antikvitás újjáéledését egyszerre ünneplő kultusznak a 

kelléke volt, hanem aktuálpolitikai tartalmakkal összefonódott mű, a köztársaságkori 

szabad firenzei népnek emléket állító alkotás.286 A technikai követelmény ebben az esetben 

így nem a megbízótól, az Orsanmichele capitanóitól és az őket lényegében egy 

személyben képviselő Giulio de Medici bíborostól (a későbbi VII. Kelemen pápától) 

származott, hanem minden bizonnyal magától a szobrásztól, aki a szobor kifaragásához 

szükséges óriási márványtömböt egyébiránt a San Lorenzo-templom homlokzatához 

Michelangelo által válogatott és hozatott seravezzai márványtömbök közül szerezte be.  

Az 1523-ban pápává választott Giulio de Medici, VII. Kelemen – minthogy fiatalon 

X. Leó pápa udvarában élt és ezáltal gyors karriert futhatott be az egyházi pályán –, ahogy 

X. Leó pápa, maga is személyesen ismerte azokat a római humanistákat, akik közé a 

korábban említett Goritz is tartozott. Így a Szent Anna-kultusz támogatása, a Firenzében 

általa is látogatott Ottimati-kör és az Orti Oricellarinak nevezett Ruccellai kertben tartott 

(1513–1522) összejövetelek,287 ha nem is egyenes folytatásai volt a Rómában még ekkor is 

                                                           
284 1567. február 28-án kelt levél BAV Chigi L.V.178. voll. 104–106. Settis 1999. 106–107. 
285 Francesco da Sangallo Benedetto Varchinak írt levelében: „…parlando della scultura, bisogna parlare 
del marmo e non bronzo e altre materie, che sono tutte inferiore al marmo.” L. Trattati d’arte del 
Cinquecento. Fra manierismo e controriforma. vol. I. A cura di Paola Barocchi. Bari, 1960. 73.  
286 Eisler, C. – Kornfeld, A. – Strauber, A. R. W.: Words on Image: Francesco da Sangallo’s Sant’Anna 
Metterza for Orsanmichele, In: Orsanmichele and the History and Preservation of the Civic Monument. Ed. 
Strehlke, Carl Brandon. New Haven – London, 2012. 297. 
287 Zervas, D. F.: Orsanmichele a Firenze. / Orsanmichele Florence. Modena, 1996. Vol. 1. 232.  
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tartott Szent Anna-ünnepeknek,288 valószínűleg közrejátszottak a szobor felállításának 

ötletében.  

A 16. század legelején III. Pius pápa római síremlékének szerződésében is 

megjelent a kikötés, hogy a síremléket díszítő hat szent szobra kellett, hogy „intere, et non 

di pezi” legyen.289 Ez esetben azonban a kikötés tisztán technikai jellegű, az esztétikai 

látvány érdekében tett előírás volt.  

 

IV. 1.6.4. Szobrok kettő vagy négy darabból 

Bármennyire speciális volt is a fenti két Szent Anna-szobor esete az egyetlen 

márványtömbből történő faragás kikötésének szerződésbe iktatása tekintetében, felveti azt 

a kérdést, hogy korábban, a 15. század folyamán voltak-e hasonló, a márvány 

megmunkálására, azaz a technikai kivitelezésre vonatkozó kikötések a firenzei szobrászok 

szerződéseiben.  

Az ebből az időszakból származó, egy kőtömbből faragott leghíresebb szobor 

Michelangelo Dávid-szobra volt (10. kép). Híre leginkább Giorgio Vasari Vitéje révén 

maradt fenn évszázadokon át, és él még ma is. Maga a kikötés azonban a Dávid-szobornak 

a szerződésében nem jelent meg.290 A szobor kőtömbjéből eredetileg – 1464-ben kelt 

szerződése szerint – Agostino di Ducciónak kellett volna szobrot faragnia,291 azonban 

rosszul nagyolta ki, így a tömb majdnem négy évtizeden át a firenzei dóm udvarán várta a 

megfelelő szobrászt a befejezésre. A dóm építőbizottságának megbízásából Agostinóval 

kötött szerződés azonban nem arról szólt, hogy a szobrot egyetlen tömbből kell hogy 

kifaragja, hanem arról, hogy négy darabból úgy, hogy az egyik darab az alak teste, kettő a 

két karja és egy pedig a feje.292 A hatalmas méretű, kilenc braccio (kb. 5,25 m) magas 

szobor esetében a megbízó minden bizonnyal nem is várta el a szoboralak egyben 

kezelését. Az óriási méretű, egy tömbből faragott kolosszus, mint szobrászi kihívás jóval 

                                                           
288 X. Leó pápa váratlan halálával VI. Hadrianus pápa került a pápai trónra. Az új pápa pedig nem igazán 
szívelte a goritzi sodalitast, a Szent Anna-szobor körüli humanista ünneplést. Erről l. Haig Gaisser 1995. 50–
55. 
289 A szerződését l. Milanesi 1854. Vol. III. doc. 201.  
290 Szerződését l. Poggi–Haines 1988. Vol. I. doc. 449. A szerződéssel sokan foglalkoztak már, csak néhány 
példa a legutóbb megjelentekből bennük a korábbi szakirodalommal: Paoletti, J. T.: Michelangelo’s David: 
Florentine History and Civic Identity, New York-Cambridge, 2015.; Lavin, I.: David’s Sling and 
Michelangelo’s Bow: a Sign of freedom. In: Past-Present. Essays on Historicism in Art from Donatello to 
Picasso. Los Angeles-Oxford, 1993. 29-62., Parronchi, Alessandro: Il ’gughante’ di Agostino di Duccio. 
Prospettiva 53–56 1988/89(1990). 227–235.; Levine, S. : Michelangelo’s „David”: The countinuing 
mythology. Source: Notes in the History of Art, vol. 4(1985), 15-20. 
291 Szerződését l. uo. doc. 441. 
292 „…la quale fighura promette fare di pezzi quattro cioè un pezzo il chapo ella ghola due pezzi le braccia e 
resto in pezzi uno…” A szerződés szövegét l. uo. 
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később, a 16. század húszas éveitől vált a szobrászok gyakori feladatává.293 Maga a 

szobrász, Agostino gondolta tehát a 15. század közepén úgy, hogy négy helyett egy 

kőtömbből faragja ki a szobrot, azonban a vállalkozás nem sikerült. Hogy Agostino di 

Duccio miért, milyen indíttatásból vállalkozott ilyen hatalmas feladatra, nem ismert, 

azonban megkedveltethette a gondolatot a megrendelőkkel, akik a későbbiekben már nem 

engedték meg Andrea Sansovinónak – aki maga ajánlkozott a feladatra –, hogy 

kiegészítéseket adva a kőtömbhöz befejezze az elkezdett szoboralakot.294  

A 15. században nem tűnik gyakori jelenségnek, hogy a készítendő márványszobor 

kifaragásának technikai részleteibe a szerződés révén a megbízó bele kívánt volna szólni. 

Két érdekes eset mindazonáltal a 15. század elejéről idézhető: 1419. július 12-én a firenzei 

dóm építőbizottsága (Opera) megbízást adott egy (név szerint meg nem határozott) 

márványszobor faragására Nanni di Bartolo firenzei szobrásznak, amit a harangtornyon 

kívántak elhelyezni.295 Mintegy három héttel később, 1419. augusztus 2-án a bizottság 

tagjai – feltehetően a szobrász kérésére – újabb határozatot hoztak, melyben engedélyt 

adtak arra, hogy a szobrot két darabban készíthesse el: egyik darab a szobor feje és a 

nyaka, a testének többi része pedig a másik darab.296 A szobor elkészült, és ma Keresztelő 

Szent János szobrával (11. kép) azonosítják.297 A dokumentumokból nem derül ki az, hogy 

a határozatra, amely megengedte a szobrásznak a két darabban való elkészítést, miért volt 

szükség; a megbízók kezdeményezték, vagy a szobrász tartotta szükségesnek.298 

Egyvalamit azonban elárul, azt, hogy ha erről az építőbizottság határozat útján döntött, 

akkor az nem volt szokványos. Ugyancsak Nanni di Bartolo személyével függ össze a 

másik példa, mely a harangtoronyra készített Józsué próféta szobrával (12. kép) 

kapcsolatos. A szobrot pár évvel korábban, 1415-ben rendelte meg az építőbizottság 

Bernardo Ciuffagni szobrásztól,299 amit ő el is kezdett faragni, és 1417 márciusáig több 

részletfizetést is felvett. 1417-ben azonban ismeretlen okból félbehagyta a szobrot, és 

                                                           
293 Bush, V.: The Colossal Sculpture of the Cinquecento. New York – London, 1976.  
294 Condivi, A.: Vita di Michelangniuolo Buonarroti. Roma, 1553. Ed. a cura di Nencioni. Firenze, 1998. 21.  
295 Poggi–Haines 1988. Vol. I. doc. 233. A szobor történetét részletesen l. Schulz, Anne Markham: Nanni di 
Bartolo e il portale di San Nicola a Tolentino. Firenze, 1997. 24–26. 
296 Poggi–Haines 1988. Vol. I. doc. 235. 
297 Mivel a szobor talapzatára vésve megjelenik Donatello neve, az attribúció a két mester között inog. A 
Donatello-attribúcióban kétkedők között van a felirat szokatlan formában való megjelenése miatt John Pope-
Hennessy, ugyanakkor a fej donatellói eredetét elfogadhatónak véli. L. Pope-Hennessy, J.: Donatello 
sculptor. New York – London – Paris, 1993. 63., 65. 
298 A szobor magassága ez esetben kb. két méter volt, így ez a magasság a két darabból való készítést nem 
indokolta. 
299 Poggi–Haines 1988. Vol. I. doc. 221. A szobor történetét részletesen l. Schulz, 1997. 22–23. 
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elutazott Firenzéből.300 A megrendelő nem akarta veszni hagyni a kőtömbbe és Ciuffagni 

munkájába már belefektetett pénzt, ezért a szobor befejezésével Nanni di Bartolót bízta 

meg.301 A fennmaradt dokumentumokból kiderül, hogy a megbízók előírták, hogy Nanni a 

szoboralak fejét távolítsa el és helyettesítse egy másikkal, egy őáltala készítettel, de 

fenntartották a lehetőségét annak, hogy ha Ciuffagni később mégis visszatér, akkor a fejet 

visszatehessék.302 A határozat értelme vagy célja nem világos, több más magyarázat 

(például, hogy nem tetszett a megbízóknak a már elkezdett fej, vagy ez esetben is Nanni 

javasolta, hogy újat farag) mellett az a lehetőség is felvetődik, hogy jogilag a szerződés 

ebben az időszakban mindaddig életben maradt, amíg a szerződő fél nem nyilatkozta, hogy 

eláll a teljesítésétől, vagy akkor veszítette hatályát, ha a szobrász meghalt. Így Ciuffagni 

visszatérésének lehetősége és a megbízás perré fajulásának megakadályozása akár 

elegendő okot szolgáltathattak a megbízónak ehhez a döntéséhez. 

Míg a korábbi példában a szoboralak egy kőtömbből történő faragása esztétikai 

kívánalom, e fenti példákban nem feltétlenül. Hogy a korszak szobrászait foglalkoztatta az 

illesztésvonalak elrejtése ellentétben ókori kollégáikkal, az a Laokoón szoborcsoport 

megtalálása kapcsán írt levelezések nyomán ismert.303  

 

Egyéb kikötések 

IV. 1.6.5. Faragási stílus 

Szobrok stílusára vagy faragására vonatkozó elvárással a vizsgált szerződésekben 

szinte nem találkozunk. Egyetlen kivétel egy Michelangelóval kötött szerződésa sienai 

dóm Piccolomini-kápolnájának Andrea Bregno által faragott oltárára készítendő 15 szobor 

kapcsán. A Pietro Torrigiani által elkezdett, de végül be nem fejezett Szent Ferenc 

márványszoborra vonatkozóan a megrendelő kikötötte, hogy Michelangelo a szobrot 

fejezze be és úgy faragja ki, hogy ne lehessen felismerni, hogy más mester és más kéz 

faragta, hanem úgy nézzen ki a kész szobor, mintha kizárólag az ő munkája volna. 

Ugyanebben a szerződésben azt is kikötik, hogy a szobrok úgy legyenek megcsinálva, 

olyan „modernek” legyenek, mint az akkor Rómában látható szobrok. Kétségtelen 

ugyanakkor, hogy az, mit is értettek ez utóbbin, nem értelmezhető.304 

                                                           
300 Poggi–Haines 1988. Vol. I. doc. 241. 
301 Uo. 
302 Uo. 
303 L. például Cesar Trivulzio 1506. június 1.-én kelt levelét! In: Bottari, G. – Ticozzi, S. : Raccolta di lettere 
sulla pittura, scultura ed architettura 3. Milano, 1922. 474-476. 
304 „si domanda […] non essendo quello (ti. Szent Ferenc szobra) finito di pannamenti et testa, che el finisca 
di sua mano in Siena, […] et non si mostri maestro et mano diversa, perchè a lui ne seguitarìa 
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IV. 1. 7. A márvány szobrokért fizetett honoráriumok 

A márványszobrokért megállapított honoráriumok a szerződések egy részénél magában 

foglalta a nyersanyag árát is, más esetben viszont – főként a dóm megbízásainál – tisztán a 

munkadíjat jelentette, mivel a márvány beszerzése más, a dóm építőbizottsága révén, 

szervezett csatornákon keresztül történt. Ez utóbbi megbízások esetében ezért könnyebben 

átlátható a nyersanyag és a kész szobor árának egymáshoz való viszonya.  

Az egyalakos szobrok (kör- és fülkeszobrok) árai kapcsán a dóm külső 

oldalhomlokzatainak támpilléreire, a dóm főhomlokzatára vagy a campanilére készített 

szobrok közül az 1400-as évek elején készített 190 cm magas Ézsaiás 85 forintba (Nanni di 

Banco, 1408), az ezzel szinte azonos magasságú és időben párhuzamosan készített Dávid 

prófétáé (Donatello) 100 forintba, a hasonló paraméterekkel bíró, szintén Donatellótól 

származó két próféta szobra 100, illetve 95, míg az 1420-as években készített Jeremiás és 

Habakuk szobor 95 és 90 forintba került.305 Csak az 1421-es Ábrahám és Izsák (27. kép) 

szoborcsoportért kapott Donatello és Nanni di Bartolo Il Rosso kettőse az előbbi 

szobrokénál magasabb honoráriumot, 125 forintot, amit minden bizonnyal a feladatban, 

egy szoborcsoport kifaragásában rejlő nehézség és a korabeli viszonyok tekintetében 

rövidebb készítési idő (nyolc hónap) indokolhatott. Míg az árak tehát nagyjából 90-100 

forint között mozogtak egy 3 és ¼ braccio nagyságú márványszobor esetében, addig a kb. 

négy braccio magasságúak (237 cm) esetében már 180-190 forint között.306 A nyersanyag 

ára a fenti esetekben a kész szoborénak kb. 15-25%-a volt, minthogy utóbbiak közé tartozó 

márványtömbjéért 34, a 3 és ¼ braccio magasságúért 31 és ½ forintot fizettek.307  

A dóm építőbizottsága a 16. század elején készíttetett ismét olyan 

márványszobrokat, melyek árai összehasonlítást kínálhatnak az említett, egy évszázaddal 

korábbiakkal. Benedetto da Rovezzano Szent János evangélista-szobra (1513–1514) vagy 

Baccio Bandinelli Szent Péter-szobra 245 és 262 cm körüli magasságaikkal a 4 és ¼, 4 és 

½ braccio mérethez állnak közelebb, 115 és 125 forintos áraik308 pedig a szobrászoknak 

                                                                                                                                                                                

manchamento, che ognuno el vedesse, dirìa fusse sua opera” és „…sia tenuto et obligato fare quelli 
Appostoli e Santi che Sua Signoria Reverendissima nominarà […] et sieno della perfectione che promette 
[…] che figure moderne sieno hogi in Roma” L. Milanesi 1856. Vol. III. doc. 6. 
305 Az árakhoz l. Haines, 2003. 89. Míg Lerner-Lehmkuhl ezeket az árakat fiorino d’oro in orónak tartotta, 
addig Haines fiorino di suggellónak. A különbség értékben a fiorino di suggello esetében valamivel 
kevesebb, mint fiorino d’oro in oróban. L. Haines, 2003. 91. (táblázatokhoz írt jegyzetek) 
306 Ciuffagni Ézsaiás proféta-szobra (1424–1427) 190, Dávid király-szobra (1430–1434) pedig 180 forintba 
került. L. Haines, 2003. 89. 
307 1428–1433. Bernardo Ciuffagni: Dávid. L. Poggi–Haines 1988. doc. 301. és 275. és Haines 2001. 305. 68. 
jegyzet. 
308 Haines 2003. 91. 
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kifizetett honoráriumok jelentős mértékű csökkenése. Összevetve a fenti árakat más 

egyalakos körszobrokkal: Agostino di Duccio az első Gigász-szobráért 321 fiorini 

picciolit, a másodikért 300 fiorino di suggellót kapott, amiből a márvány 65 forintot tett ki. 

Michelangelo a sienai Piccolomini-oltárra a tizenöt szobrot 500 dukátért vállalta el, ami 

darabonként 33 forint lett volna, évi javadalmazásban számolva azonban (minthogy három 

évre vállalta) kb. 167 forint, ami mellett a szobrász bizonyára vállalt volna más 

megbízatásokat is. A Dávid-szoborért végül 400 forintot kapott. A dóm számára a 12 

apostol szobrát havi 2 forintért, vagyis évi 24 forintért vállalta. Ezzel szemben az inkább 

festőként befutott, de olykor szobrászati megbízásokat is vállaló sienai mester, Neroccio 

de’ Landi Szent Katalin életnagyságú szobráért 80 forintot kapott. Többalakos 

szoborcsoportok esetében Michelangelo a római Pietàért 450 dukátban részesült, ami éves 

javadalmazásban – minthogy elkészítését két éven belül vállalta – 225 dukátot (forintot) 

jelent. Jacopo Sansovino Madonna del Partója az értékbecslés után végül 300 dukátra 

emelkedett, ugyancsak Rómában. Egy oltártábla (Neroni-oltár) Minótól a firenzei Badiába 

300 lírába (kb. 60 forint) került (3. kép), Don Vincenzo Trinci San Pancrazio-beli szószéke 

48 forintba.  

A tabernákulumok kapcsán Mino da Fiesole volterrai szabadon álló oltáriszentség-

tartó tabernákulumáért 1400 dénárt, a firenzei Sant’Ambrogio fali tabernákulumáért (46. 

kép) 160 fiorino di suggellót, a pistoiai tabernákulum mestere 13 forintot kapott. A sienai 

keresztelőkút medencéjéért pedig 90 forintot fizettek a négy mesternek.  

A síremlékek honoráriumai szélesebb skálán mozogtak: Tommaso del Testa 

Piccolomini sienai síremléke a Di Marco kőfaragó fivérek szerződésében 87 forint, az azt 

befejező Nerocciónál már csak 80 forintba került. Vincenzo Trinci püspökét 41 forintra, 

Ubertino degli Albizzi pistoiai püspökét 22 forintra taksálták. A síremlékek árában 

mutatkozó különbség bizonyos, hogy eltérő síremlék típusokat is fedett, az egyszerű 

sírkőlaptól a többszintes fali síremlékig, vagyis az alacsony, 22 forintos ár inkább sírkőlap 

lehetett.309 

A művek árai nemcsak a nyersanyag és kész mű viszonyában érdekesek, de a 

„sztárfizetések” kontra névtelen firenzei szobrászok, vagy Firenzén kívüli mesterek 

                                                           
309 A síremlékek olyan külön csoportot alkotnak, melyeknél a megrendelt mű ára nem csupán attól függött, 
hogy a megbízó mennyi összeget szánt rá, de alakította azt a jogalkotás, a liturgia, a politika (pl. az állami 
költségen eltemetett városi méltóságok, mint Leonardo Bruni kapcsán) is, ekképpen egy síremlék esetében a 
megbízó anyagi lehetőségeiről, gazdag vagy szegény voltáról a síremlék ára nem árul el semmit. A síremlék 
fajtáiról és a megrendelések szociológiai vonatkozásairól l. Andrew Butterfield kiváló tanulmányát: Social 
Structure and the Tipology of Funerary Monuments in Early Renaissance Florence. RES: Anthropology and 
Aestethics 26 (1994). 47–67. 
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fizetéseinek viszonyában is, a megélhetés költségeinek tükrében, illetve a művészek anyagi 

helyzetének feltérképezésében. Jó viszonyítási alap lehet egy kortárs beszámolója, aki 

szerint egy tehetős ember (uomo dabbene) évi 70 forintból meg tudott élni.310 

 

IV. 2. Bronz 

IV. 2. 1. A nyersanyag 

A bronz a réz fémötvözeteinek összefoglaló elnevezése. A szó mai használata nem azonos 

a 15. századival. A reneszánsz idején éppúgy jelentette egyfelől a réz-ón311 és a réz-ón-

cink, másfelől a réz-ón-ólom vagy a réz-ón-ólom-cink312 és a fő alkotóelemek mellett 

egyéb, nyomokban még más fémeket is tartalmazó (vas, arzén, antimon stb.) ötvözeteket 

is.313  

                                                           
310 Goldthwaite 1982. 350. 
311 A réz-ón ötvözetről a nápolyi születésű, Padovában kisbronzok öntésével maga is foglalkozó Pomponio 
Gaurico a szobrászatról írt traktátusában (1504) azt írja, hogy a harangöntésnél más arányban használták az 
összetevőket, mint a szobroknál. Arányukat is megadja: a réz fajtájától függően 20 vagy 30 font ónhoz 100 
font rezet kellett adni, a szobrok esetében viszont 12 font ónt minden 100 font rézhez, mely utóbbinak 1/3-a 
régi, azaz hulladék réz kellett, hogy legyen. Gaurico megkülönbözteti ezeken kívül a domborművek és az 
érmék készítésekor használt réz-ón arányát is (Gaurico, P.: De Sculptura. Introduzione, testo latino, 
traduzione e note a cura di Paolo Cutolo. Napoli, 1999. 229.). Lényegében ez azt jelenti, hogy a harangok 
óntartalma 16-23% között volt, a szobroké pedig 11% körül, Gaurico teóriája szerint. A sienai Vannoccio 
Biringucciónak – az első, kifejezetten a fémöntésről szóló traktátus (1540) szerzőjének – véleménye eltért 
ettől, szerinte ugyanis a harangkészítésnél 100 font rézhez 8-12 font ónt kell adni, attól függően, hogy 
mekkora a méretű harangot akar a mester készíteni és hogy milyen hangút/hangzásút. Bronzszobrokról nem 
ír (The Pirotechnia of Vannoccio Biringuccio. The Classic Sixteenth-Century Treatise on Metals and 
Metallurgy. Translated and edited by C. S. Smith – M. T. Gnudi. New York, 1990. Libro V. cap. 1. 74.). 
Vasari szobroknál a kétharmad sárgarézhez egyharmad vörösréz kombinációt említi, a harangokhoz a 100 
rész rézhez adott 20 rész ónt, ami kb. 16%-os óntartalmat jelent. Vasari on Technique. New York, 1960. 164. 
312 Lényeges, hogy Gaurico szerint a bronzszobrok készítésénél az ólom hozzáadását az öntésénél el kell 
kerülni. Gaurico 1999. 229. Gauricónak ez a tanácsa azonban nem tükröződik a 15. századi firenzei 
bronzszobor-öntés többségi gyakorlatában, l. a következő jegyzetben írtakat!  
313 Réz-ón: 0,2% körüli cinktartalmával, ami elenyészően kevésnek tekinthető, réz-ón ötvözet volt a pratói 
dóm külső szószékét tartó oszlop bronzból öntött fejezete Donatello és Michelozzo együttműködéséből, ami 
ekképpen összetételét tekintve a korabeli harangokéhoz volt hasonló. 
Réz-ón-cink: Ghiberti Keresztelő Szent János és Szent Máté-szobra. 
Réz-ón-ólom: Donatello Judit és Holofernész szobra, Donatello Dávidja, és Verrocchio Krisztus és Szent 
Tamás szobra. 
Réz-ón-ólom-cink: Ghiberti Porta del Paradisója (A Paradicsom kapuja), Donatello Toulouse-i Szent Lajos 
szobra, Donatello Attys Amorinója, Verrocchio Dávid szobra.  
Az idézett példákhoz l. a szobrokon végzett archeometriai vizsgálatokról szóló tanulmányokban publikált 
adatokat: Bernardini, G. et al: : Il San Giovanni Battista del Ghiberti: Studi sullo stato di conservazione della 
superficie bronzea. OPD Restauro 7 (1995). 33–55.; Agnoletti, S. et al. : Il restauro della statua bronzea del 
„San Matteo” di Lorenzo Ghiberti da Orsanmichele in Firenze. OPD Restauro 17 (2005). 47–70.; Siano, S. – 
Agresti, J.: Archeometallurgical characterisation of Donatello’s Florentine copper alloy masterpieces using 
portable laser-induced plasma spectroscopy and traditional techniques. Studies in Conservation 60 (2015). 
106–119.; Siano, S. et al. : David di Donatello. Indagine sul procedimento esecutivo. In: Donatello e il David 
restaurato. Ed. Beatrice Paolozzi Strozzi. Firenze, 2008. 168–183.; Ammannati, N. – Martelucci, E. – Mei, 
G.: Caratterizzazione metallurgica del bronzo mediante microscopia elettronica a scansione e microanalisi a 
raggi x. In: Il maestro di Leonardo: Il restauro dell’Incrudeltà di San Tommaso di Andrea del Verrocchio. 
Ed. L. Dolcini. Firenze, 1992. 109–110.; Siano, S. et al. : Casting the Panels of the Gates of Paradise. In: The 
Gates of Paradise. Lorenzo Ghiberti’s Renaissance Masterpiece. Ed. G. M. Radke. High Museum of Atlanta, 
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Fémösszetételük százalékos arányainak a tekintetében a reneszánsz bronzszobrok 

széles skálán mozogtak. A százalékosan magas arányú (a 16%-ot is elérő) óntartalomtól az 

elenyésző óntartalomig, az általában néhány százalékos, vagy annál is kevesebb 

ólomtartalomig, és a réz és az ón mellett a cinket olykor minimálisra redukált, máskor 

relatíve magas százalékban magukba foglaló ötvözetekig.314 Az ókori bronzszobrok 

összetételükben különböztek a reneszánsz szobroktól, minthogy nem tartalmaztak cinket és 

ólmot is, vagy nagyon kevés vagy nagyon nagy, a felső határnak tartott 20% körüli 

mennyiségben.315   

Az ón, az ólom és a cink hozzáadásával a 15–16. században az öntőmesterek 

egyfelől a fém öntési tulajdonságait próbálták javítani az olvadáspont megváltoztatásával, 

másfelől az anyag – hidegen vagy melegen történő – formálhatóságát kívánták könnyebbé 

tenni.316 Ugyanakkor az ötvözetek összetétele a szobrok esetében nem kizárólag 

műhelygyakorlat kérdése317 ebben a korszakban, hanem gazdasági kérdés is, annak 

függvénye, hogy milyen fémhez lehetett az adott időszakban hozzájutni.318  

                                                                                                                                                                                

New Haven – London, 2007. 147. Lalli, C. et al.: Le indagini scientifiche. In: Il ritorno d’Amore: L’Attis di 
Donatello restaurato. Ed. Beatrice Paolozzi Strozzi. Museo Nazionale del Bargello, Firenze, 2005. Siano, S. 
et al.: Verrocchio’s David: Characterisation and Conservation Treatment. In: Verrocchio’s David Restored. 
Atlanta, 2003. 104. 
314 A kifejezetten magas, 16% óntartalom a pratói dóm külső szószékének Donatello és Michelozzo által 
készített bronz pillérfejezete. Óntartalom tekintetében az értékek közül a legmagasabbat az eddigi vizsgálati 
eredmények Donatello Judit és Holofernész szobránál mutattak (8% körül), míg cinktartalom tekintetében a 
legmagasabb értéket Ghiberti Szent Máté szobránál mértek (átlagban több, mint 8% körül). További konkrét 
százalékos arányokra vonatkozó mintavételek eredményeit l. az előző jegyzetben található irodalmakban! 
315 Az ókori archaikus kori görög bronzszobrok a réz mellett max. 10-12% ónt tartalmaztak, ólmot legfeljebb 
nyomokban. Ezzel szemben a hellenisztikus koriak már (Kr. e. 4. sz. második fele) kis százalékban 
tartalmaztak ólmot. Az etruszk és római kori bronzoknál 3-4%-os volt az ólomtartalom, a császárkori 
bronzoknál azonban jóval magasabb, 15-20% is. A 20% tekinthető az ólomtartalom felső határának. L. 
Agnoletti, S.: Un colore per una forma: tecniche di patinatura della scultura in bronzo e alcuni aspetti 
conservativi. OPD Restauro 20 (2008). 264., valamint, https://inha.revues.org/3956#bodyftn29  
316 Az ón hozzáadásával az anyag szilárdsága változtatható. Ha kevés a rézhez adott ón, akkor a bronz 
puhább lesz, max. 8%-ig, e felett, ha az ón túl sok, akkor a bronz ridegebb és törékenyebb. Az ólom 
hozzáadásával a fém olvadáspontja változtatható, a fém könnyebben önthető. A cink is a fém önthetőségén 
javít, nyújthatóságát, rugalmasságát növeli bizonyos százalék mellett, és a hidegen történő megmunkálást 
segíti, ugyanakkor a problémát okozhat a fém patinázásakor. Ehhez l. Agnoletti, 2008. 264–265. 
A cinket korjelzőnek tekintik a bronzszobrok vizsgálatában. Úgy másfél évtizeddel ezelőttig úgy vélték a 
szakemberek, hogy a középkorban és az újkorban alkalmazott technológiai eljárásból adódóan a 
bronzötvözetek cinktartalma a 19. századig nem lehetett magasabb 28-30%-nál, és minden olyan szobrot, 
amelynek a cinktartalma ezt az arányt meghaladta, automatikusan hamisítványnak tituláltak. A legutóbbi 
vizsgálatok szerint azonban a reneszánsz bronzszobrok cinktartalma a 19. század előtt is elérhette akár a 
40%-ot is. Ehhez l. Welter, J. M.: The Zinc content of Brass: A Chronological Indicator? Techné 18 (2003). 
27–36. 
317 A műhelygyakorlat nemcsak az összetétel megválasztását jelenti, hanem az öntési gyakorlatot is, mert 
például a cink nagyon magas hőfokon kiég, eltűnik a fémötvözetből.  
318 Az ónhoz például meglehetősen nehezen, l. a 327. jegyzetet! 
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A bronzszobrok készítésére kötött szerződésekben a nyersanyag megnevezésére a 

„bronzo”, az „ottone” és a „metallo”319 szavakat használták az olasz nyelvű 

szerződésekben, míg az „aes”-t még a latin nyelvűekben is csak ritkán. Jóllehet az 

ottone/octone vagy attone valójában a sárgaréz elnevezése, vagyis réz és cink ötvözetét 

jelenti, mely nem tartalmazott ónt,320 a bronzo és az ottone használata a szerződésekben e 

tekintetben nem volt következetes. Lorenzo Ghiberti Szent Máté szobrának 1419-es 

szerződésében a megbízó, az Arte del Cambio a készítendő szobor anyagának 

megnevezésére egyaránt használta a bronzo és az ottone szavakat. Más bronzszobrokról 

szóló szerződésekben ugyanezt tapasztaljuk az anyagelnevezések terén: a firenzei dóm 

számára készítendő Szent Zenóbius síremlék-ereklyetartó szerződéseiben háromszor 

jelenik meg a bronzo és szintén háromszor az ottone szó a nyersanyagra vonatkozóan.321 

Az ugyancsak a firenzei dómban ma is látható északi sekrestye bronzkapujának a 

szerződéseiben azonban inkább a bronz szó tűnik fel (három ízben) és csak egyszer a 

sárgaréz.322 A példák jól reprezentálják azt a gyakorlatot, ami a 15–16. századot általában 

véve jellemezte ezeknek a szavaknak a használatában: a két elnevezés egymás 

szinonimájaként jelent meg.  

Ugyanakkor talán érdemes elgondolkodni azon, hogy Ghiberti Szent Máté 

szobrának megrendelésekor a szerződés magának a megbízásnak a leírásánál vajon miért 

fogalmazott úgy, hogy a szobor „…vogliono si facci d'octone o bronzo”, azaz „sárgarézből 

vagy bronzból készüljön”.323 Ebben az esetben a szóhasználat éppúgy lehetne szinonima, 

mint tudatos szóhasználatbeli megkülönböztetés. Ha szándékosságot feltételezünk, akkor a 

megkülönböztetés a kétféle ötvözet – egy öntésben járatos szakember számára – 

anyagösszetételbeli különbséget jelölt, vagyis – amint arról már fentebb szó volt – akár azt, 

hogy az anyagösszetétel megválasztásának lehetőségét a megbízó a szobrászra bízta, a 

bronz esetén a réz/ón, a sárgaréz esetén a cinket is tartalmazó öntvényösszetételének a 

kérdését. A különbség – noha egy kész szobor esetén színben nem mutatkozott volna 

                                                           
319 L. még a 325. jegyzetet! 
320 A bronzöntésben ma a sárgaréz elnevezést akkor használják, ha a vörösréztől akarják megkülönböztetni, 
vagyis a tiszta rezet a réz-cink ötvözetétől, míg tombaknak hívják a réz-cink-ón ötvözetét. 
321 L. a függelék 16. és 17. dokumentumát! 
322 Az 1464. augusztus 4-i harmadik szerződésben így: „…dandogli l'opera el bronzo e ottone per gittatura”. 
L. Poggi–Haines 1988. doc. 1592. 
323 Később már csak sárgarézről írtak ugyanebben a szerződésben két helyen: „…San Macteo d'octone fine” 
és „terra, ferramenti per armare la detta fighura, cera, octone, carboni, legne et altre cose occorenti et 
necessarie alla detta figura” l. a függelék 15. dokumentumát! 
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meg324 – súly és költség tekintetében már jelentkezett volna egy ekkora méretű szobor 

esetében, mert egy bronzszobor súlya nehezebb lett volna az óntartalom miatt, az ón és a 

cink között pedig egy a sárgaréz javára írandó árkülönbségre lehetett számítani. Nem 

hagyható egyszersmind figyelmen kívül az sem, hogy a nyersanyagbeszerzés lehetőségei 

ebben a korszakban behatároltak voltak. A Szent Máté szobor megrendelőinek tudatossága 

(például a méret kikötésénél, amikor azt várták el, hogy a szobor nem lehet kisebb, mint a 

másik céhnek készített Keresztelő Szent János szobor) vagy anyagiassága (például a 

súlykikötés kapcsán) a szerződés több részletében is tükröződik (lásd alább az öntés 

darabszámára és a bronzszobrok súlyára vonatkozó részeket!). 

 A kifizetések dokumentumai a korszak bronzszobrai kapcsán precízebbek a 

szerződéseknél a fémnyersanyagok megnevezésében. Pontosan nevezik meg, hogy a 

vásárlás bronzra, sárgarézre, ónra vonatkozott-e, de olykor még a réz már speciálisan csak 

az öntőmesterek, olvasztók „szakzsargonjában” használt különféle terminológiáit is.325 

 

IV. 2. 2. A nyersanyag beszerzése 

A 12. század végétől Toszkánában fekvő Massa Marrittima jelentette a legfőbb 

rézlelőhelyet Itáliában.326 Noha a középkor folyamán a rézérc bányászata itt folyamatos 

volt, a 15. század közepétől a rézbányászat központjai az Alpokon túlra kerültek: a Harz-

hegység lábánál fekvő Mansfeld, a tiroli Schwarz, és a Magyar Királyságban fekvő 

Besztercebánya adták az európai réztermelés zömét a 15–16. században.327 Ónércben Itália 

szegény terület volt, a fémmegmunkálásról traktátust is író, a fémek öntésében jártas 

szakember, Vannoccio Biringuccio saját bevallása szerint sosem látott ónt természetben 

                                                           
324 Az ötvözet színe 15%-os cinktartalom felett lesz sárgás színű, és csak egy bizonyos tartományban marad 
az, nagyjából 30%-ig, efölött ismét vöröses színű lesz. Köszönettel tartozom Meszlényi János 
bronzszobrásznak több bronzöntéssel kapcsolatos felvilágosításért.  
325 „rame peloso”-nak „szőrös réz”-nek nevezik a réz szulfidos formáját (L. Biringuccio, 1990. 72. jegyzet) 
aminek a vásárlásáról tudósít például a Francesco di Giorgio által a sienai dóm főoltárára készített 
bronzangyalok szobraihoz vásárolt nyersanyagok elszámolása. L. Fumi, F.: Nuovi documenti per gli angeli 
dell’altar maggiore del Duomo di Siena. Prospettiva 26 (1981). 22. no. 15. A Szent Máté szobor öntéséhez 
Ghiberti nemcsak bronzot vásárolt, de 1421-ben 200 font ónt is, l. Krautheimer 1956. 407. dig. 94. Ghiberti 
Toulouse-i Szent Lajos szobrához vett nyersanyagok elszámolásához l.: Fabriczy, C. von: Donatellos hl. 
Ludwig und sein Tabernakel an Or San Michele. Jahrbuch der Königlich Preussischen Kunstsammlungen 21 
(1900). 252. 
Noha a „metallo” olaszul egyszerűen csak fémet jelent, a korabeli fémöntő-műhelyek szóhasználatban 
konkrétabb használata volt, mert mint Biringuccio írja, a bronz szinonimája volt, és a bronz meghatározott 
óntartalma esetén használták helyette ezt a szót. Ha a bronzötvözetben az ón tartalma meghaladta a 12%-ot és 
nem lépte túl a 25%-ot, akkor ezt a durvább bronzot nevezték „metallo”-nak és kifejezetten harangokat 
öntöttek belőle a hangja miatt. L. Biringuccio, 1990. 300. 
326 Lein, E.: Ars Aeraria. Die Kunst des Bronzegießens und die Bedeutung von Bronze in der florentinischen 
Renaissance. Mainz am Rhein, 2004. 72. 
327 Uo. illetve Biringuccio Pirotechnia című művében azt írta, hogy az ő idejében (1540 k.) nagyon kevés 
rézlelőhely, rézbánya volt Itáliában. L. Biringuccio 1990. 49. 
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megtalálható formájában. Tudta azonban más szakemberektől, hogy a legjobb minőségű és 

ónban gazdag lelőhely volt akkoriban Anglia és Európa néhány országa, melyek közül 

Flandriát, Csehországot és a Bajor Hercegséget említette meg.328 Az angliai Cornwall, a 

Brit-félsziget legnyugatibb megyéje amelyre Biringuccio is gondolhatott, ismert ónlelőhely 

volt, azonban már a 13. században elveszítette monopolhelyzetét, s helyét közelebbi 

fekvésük és ebből következően a kisebb szállítási költségek miatt flandriai és németországi 

ónlelőhelyek vették át.329 

Firenzében a 15–16. században nem lehetett fém nyersanyaghoz jutni, a város 

fémimportra kényszerült. Velence kedvező földrajzi fekvéséből adódóan kereskedelmi 

központként a fémbeszerzés elosztóhelyévé és a Nyugat-Európa, Közép- és Dél-Itália felé 

történő továbbszállítás csomópontjává vált a 15. században, a 16. század elejére pedig a 

bronzöntés egyik legfontosabb városává is a félszigeten.330  

A művekhez kapcsolódó konkrét példák arról tanúskodnak, hogy a megrendelt 

művek elkészítéséhez szükséges bronz beszerzésében – noha ez rendszerint a művész 

feladata volt – olykor a megbízó is aktív szerepet vállalt, és nem csak az anyag költségét 

állta.  

A pénzváltók céhe, az Arte del Cambio által az Orsanmichele egyik 

szoborfülkéjébe Ghibertitől 1419-ben megrendelt patrónusszentjük, Szent Máté 

bronzszobrának (13. kép) elkészítéséhez szükséges bronzot Giovanni di Bicci de’ Medici 

közreműködése révén 1420-ban vásárolták, mégpedig Velencében.331 Ugyancsak 

Velencében vásárolt bronzot a firenzei dóm építőbizottságának két megbízottja a Szent 

Zenóbius síremlék-ereklyetartó (14. kép) oldalát díszítő két relief kiöntéséhez 1434 

októberében.332 

Amíg a firenzei Keresztelőkápolna északi bronzkapujának öntéséhez vásárolt 

bronzról nem derül ki az elszámolásokból, hogy pontosan hol, melyik városban vásárolták, 

addig az ugyancsak Ghiberti által készített másik kapu, a Paradicsom kapuja kapcsán több 

esetben bukkan fel az elszámolásokban Flandria, két esetben egészen konkrétan Bruges 

                                                           
328 Biringuccio 1990. 60. 
329 Caroscio, M.: La maiolica in Toscana tra Medioevo e Rinascimento. Il rapporto fra centri di produzione e 
di consumo nel periodo di transizione. Borgo San Lorenzo, 2009. 42. 
330 A Magyar Királyság és Velence között a nemesfémek (az arany és az ezüst), valamint a fűszerek 
kereskedelméről már jóval korábban, II. András idejében egyezség született. Ehhez l. Štefánik, M.: Italian 
involvement in metal mining in the central Slovakian region, from the Thirteenth century to the reign of king 
Sigismund of Hungary. I Tatti Studies in the Italian Renaissance 14/15 (2011–2012). 11–46. 
331L. Krautheimer 1956. 406. Dig. 78. 
332 Poggi–Haines 1988. Vol. I. doc. 918. Velencében vásárolták a bronzot Donatello Gattamelata szobránál a 
ló testéhez. L. Pope-Hennessy 1993. 210. 
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városa,333 ahonnan a bronzot Firenzébe szállítják. Velence mellett Bruges volt a 15–16. 

században a Közép-Európából származó bronzkereskedelem másik elosztóközpontja.  

A bronzhoz azonban nemcsak importkereskedelem útján juthattak hozzá a firenzei 

szobrászok, de a korábbi vásárlások nyomán bronzzal rendelkező testületektől (leginkább 

céhektől) vagy a városban található más bronzöntő műhelyektől is megvásárolhatták. Erre 

feltehetően akkor került sor, amikor gyorsan kellett nyersanyaghoz jutni, vagy tudták, hogy 

melyik szobrásznak van éppen szabad készlete.  

Az Orsanmichele egy másik szoborfülkéjébe Ghiberti által készített Szent István 

szobor öntéséhez eredetileg 4000 font bronzot vásárolt a megbízó céh, az Arte della 

Lana.334 A mennyiség óriási volt, jóval több, mint amennyire egy két méter magas szobor 

kiöntéséhez szükség lett volna, meg is maradt belőle több mint másfél ezer font, ezért ezt 

később eladták. Ebből vásárolt a firenzei dóm építőbizottsága a Szent Zenóbius-

ereklyetartóhoz 1661 és fél font bronzot,335 hogy ez a teljes megmaradt mennyiség volt-e, 

arról nincs információnk. A firenzei dóm északi sekrestyéjének bronzkapujához már a 

szerződés megkötése, 1446. február 28. előtti évben, 1445-ben vásároltak bronzot Lorenzo 

Ghibertitől, majd egy évvel később Maso di Bartolomeónak fizettek azért, hogy Luccában, 

Pisában, Pistoiában és Arezzóban keressen megvásárolható bronzot.336 A kapu keretének 

öntési munkálatai 1446-ban és 1447-ben már folytak, és a készítés azért szakadt félbe, mert 

Firenze új püspöke, Antonio Pierozzi (1389-1459) utasítására a dóm Szent István-

kápolnájában oltáriszentségtartót kellett felállítani, melynek rácsához a korábban a 

kapuhoz vásárolt bronzot használták fel.337 A bronzkapu utolsó két domborműves 

mezőjének kiöntéséhez jóval később, 1467-ben Andrea del Verrocchiótól vásároltak még 

bronzot.338  

  Lényeges – ami a fenti vásárlási adatokból is kiderül –, hogy a kereskedelmi úton 

vásárolt bronz a szobrászokhoz tömbökben, kész ötvözet formájában jutott el.339 Noha 

                                                           
333 1440-ben 17000 font „finom bronzot” vettek, 1445-ben a mennyiség feltüntetése nélkül 2000 forint 
értékben vásároltak bronzot Bruges-ben, majd ugyanez év júniusa után újabb mennyiséget 1135 forintért. L. 
Krautheimer 1956. 416. dig. 219. és 418. dig. 252., 254. 
334 Uo. 410–411. dig. 140. 
335 Uo. 413. dig. 169. Krautheimer azt írja, hogy 100 forintért vették, ez az ár azonban a vételárnak csak egy 
része volt, l. a dokumentumot Pogginál: Poggi–Haines 1988. I. doc. 908, 911. 
336 1445. december 24-én, majd 1446. január 10-én is. L. Pope-Hennessy, J.: Luca della Robbia. New York, 
1980. 69. 
337 Haines 1983. 219. 
338 1467 októberében. A dokumentumot l. Covi, D. A.: Andrea del Verrocchio. Life and Work. Firenze, 2005. 
doc. 33. 72 libbra, 3 uncia bronz volt, amit 25 líra, 5 soldi, 9 dénárért vettek. Átszámolva soldira kb. 7,01 
soldi volt fontonként. 
339 Jacopo Sansovino velencei bronzkapujához vásárolt nyersanyagok kapcsán Piero Campanaróról 
Sansovino azt jegyezte fel, hogy adott a mesternek 30 soldit, ami ténylegesen 6 darab bronz vásárlására szólt, 
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ezeket a szobrászoknak az öntéshez lényegében csak meg kellett olvasztaniuk, az 

összetevők vizsgálataiból ismert adatok nyomán bizonyos, hogy saját belátásuk szerint 

adtak hozzá további összetevőket annak függvényében, hogy a készítendő szobor kapcsán 

milyen szándékaik voltak a hideg megmunkálás, a patinázás, az aranyozás kapcsán, vagy 

aszerint, hogy mekkora méretű szobrot akartak önteni.340 A traktátusirodalomban szereplő 

ötvözési arányok341 éppen ezért nem kánonként követendő minták lehettek – minthogy a 

készen vásárolt bronztömbök összetevőinek arányait valószínűleg maguk a mesterek sem 

ismerték –, hanem inkább egyéni gyakorlaton alapuló ajánlások, melyeket az egyes 

öntőműhelyekben a mesterek maguk tapasztaltak ki.  

A példaként hozott vásárlások is jól tükrözik azt a gyakorlatot, hogy egy mű 

készítéséhez szükséges bronz mennyiségét általában nem egyszerre vásárolták meg, hanem 

több szakaszban. Az öntéshez szükséges fém nyersanyagokat, akár bronz, ón, ólom vagy 

más fém volt az, a szobrász nem kapta meg egyszerre, hanem a munkához, az öntések 

időpontjához igazodva, az adott öntéshez szükséges mennyiségben. Nemcsak ezt kötötte ki 

azonban Giovan Francesco Rustici szerződése a Battistero északi kapuja fölé készítendő 

három bronzszobor (Keresztelő Szent János prédikációja) kapcsán (15. kép), hanem azt is, 

hogy a megmaradó bronzot a szobrász köteles lesz majd visszaadni a megbízóknak. 342 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

vagyis rúd vagy cipó vagy más alakban porciózva árult bronztömb vásárlásáról volt szó, melyek egyenként 
(tömbönként) 5 soldiba kerültek. L. Sturman, S. – Smith, D.: La porta della sacrestia di San Marco di Jacopo 
Sansovino: risultati preliminari di un’indagine. In: Industria artistica del bronzo del Rinascimento a Venezia 
e nell’Italia settentrionale. Atti del Convegno internazionale di Studi. Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 23 
e 24 ottobre 2007. A cura di Matteo Cerinara e Victoria Avery. Verona, 2008. 452. 
A bronzötvözetek kereskedelméhez részletesebben l. még Lein kutatásait: Lein 2004. 85–86. 
340 A bronzöntvények összetevőinek megállapítására irányuló archeometriai vizsgálatok tudomásom szerint 
ez idáig nem foglalkoztak még azzal, hogy olyan öntvényeket vizsgáljanak és eredményeiket vessék össze, 
amelyeknél az említett bronzfelvásárlás forrásokkal igazolható, vagyis például Ghiberti Szent István 
szobrának és a firenzei dóm Szent Zenóbius síremléknek öntvény összetételével, vagy a dóm 
sekrestyekapujának összetételével, Ghiberti 1445 körüli és Verrocchio 1467 körüli műveiével. Ezek az esetek 
arra világíthatnak rá, hogy egyrészt a különböző helyen és időben vásárolt bronzok összetétele eltért-e vajon 
egymástól (tekintetbe véve, hogy a Szent Zenóbius-síremlékhez a Ghibertitől vásárolt 1661 és ½ font nem a 
síremlék öntéséhez szükséges teljes mennyiség volt, hanem még máshonnan is kellett vásárolni), illetve arra, 
hogy a mester mennyit változtatott az összetevők arányain az egyik, illetve a másik esetben. 
341 L. a 311. jegyzetet!  
342 „…et pro ipsis conducendis, faciendis, eidem de tempore in tempus tradere bronzum et materiam alla 
giornata condecentem et opportunam pro ipsis figuris et eorum ornamento…”  
„…Et ulterius etiam promisit dictus Johannes Franciscus dictis, de denariis et bronzo ad eius manus 
occasione predicta preveniendis, reddere dicte Arti et Opere Sancti Johannis et dictis dominibus consulibus 
et bonum et integrale computum et reliqua restituere” A szerződést l. Sénéchal, P.: Giovan Francesco 
Rustici (1475–1554), un sculpteur de la Renaissance entre Florence et Paris. Paris, 2007. 271–272. doc. 8. 
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IV. 2. 3. Kikötések  

IV. 2.3.1. A készítendő bronszobor súlya 

A szerződések a bronzból öntött művek esetében több esetben nemcsak azt kötötték ki, 

hogy a készítendő mű mérete (ez csak a magasságra vonatkozott) mekkora legyen, de azt 

is, hogy a szobor súlya legfeljebb mekkora lehet. Ez a kikötés szorosan összefüggött a 

nyersanyag árával, ami meglehetősen nagy költséget jelentett a megbízó számára.343 Egy 

megbízás odaítélésében részben az is szerepet játszhatott, hogy egy mester mennyi 

nyersanyagot használt fel. Abban, hogy Ghiberti a Battistero északi kapujának készítésére 

hirdetett 1401-es pályázat nyertese lett, valószínűleg az is sokat nyomhatott a latban, hogy 

pályázati darabja, az Izsák feláldozása bronzrelief súlya jóval kevesebb volt, mint a 

Brunelleschi által készített darabé. Míg az előbbi kb. 18 kg volt, Brunelleschié kb. 25 

kg,344 ami egy 28 mezőből álló kapu esetében már tetemes különbséget jelentett volna a 

nyersanyag árának szempontjából. A zsűritagok pedig, döntésük írásos indoklásában 

Ghiberti reliefjének súlyát is feltüntették. 345 

Ghiberti Szent Máté szobrának súlya – szerződése értelmében – nem lehetett több, 

mint 2500 font (kb. 847,5 kg)346 talapzatával együtt (15. dok.). A már említett Szent 

Zenóbius ereklyetartóé pedig maximum 5000 font, és ez utóbbi kapcsán a szerződésbe azt 

is beleírták, hogy ha ezt a szobrász túllépi, az e fölé eső rész költségét neki kell állnia (16. 

dok.). Egy szobor súlyának megszabása azt a gyanút veti fel, hogy meghatározott logika 

mentén, valami módon kiszámolhatták egy adott méretű bronzszobor súlyát. Minthogy a 

megadott súlyméretek láthatóan kerek számok voltak, valószínű, hogy megközelítő 

számítás állt a súlyméretek elvárása mögött.347 A jelenség maga, az, hogy a bronz súlyára 

vonatkozóan kikötést tegyenek, akár, egy a harangöntés kapcsán létező gyakorlat nyomán 

is átkerülhetett a szobrok szerződéseibe, a harangokat ugyanis méretük szerint 

                                                           
343 A bronz ára – attól függően, hogy honnan szerezték be – változhatott. Ghiberti első bronzkapuja kapcsán 
vannak adatok arról, hogy az 1410-es évek közepén a vásárolt bronz fontonkénti ára 6-6 és fél soldo volt. L. 
Krautheimer, 1956. 110. Egy másik, már korábban idézett példa, Jacopo Sansovinónak a velencei San 
Marco-székesegyházba készített bronz sekrestyekapujához vett nyersanyag vásárlásának kapcsán 1562-ben 
közel ekkora árat jelez a bronz vásárlásakor: Piero Campanaro 185 font bronzért 30 soldót fizetett, ami 6,16 
soldónak felelt meg fontonként. L. Sturman-Smith, 2008. 452. (l. még a 338. jegyzetet!) 
344 A művek súlyadataihoz l. Ciaroni, A. – Avery, C.: Dai Medeci al Bargello. I bronzi del Rinascimento. 
Quattrocento. Maastricht, 2007. Vol. 2. Cat. 1. (p. 3.) és Cat. 2. (p. 11.). Felfigyelt erre Edgar Lein is, l. Lein 
1999. 387. 
345 Krautheimer 1956. 43.  
346 Egy firenzei libbra 0,339 kg-nak felelt meg (Zupko 1981. 133.). Átváltása: 24 dénár = 1 libbra = 12 uncia. 
347 Ma egy megadott falvastagság mellett, a felületből kiszámított térfogatot megszorozva a fajsúllyal 
számolják ki egy bronzszobor súlyát, megközelítőleg. Az információt Meszlényi Jánosnak köszönöm. Egy 
elképzelés szerint a reneszánszban a viaszvesztéses eljárás során az agyagmodellt bevonó viasz súlyát mérték 
meg, miután felmelegítették és kifolyatták, ebből számítva ki megközelítőleg a szükséges bronz mennyiségét. 
L. Vasari on Technique. New York, 1970. 163. 
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meghatározott súlykategóriákba sorolták, amihez – mint más városokban, Firenzében is – 

szabott árat kapcsoltak. Ezt őrizte meg mások mellett Buonaccorso Ghiberti 

Zibaldonéjának egyik lapja is.348  

Az elkészült Szent Máté szobor súlya végül kb. 1200 kg349 lett, ami azt jelenti, hogy a 

szobrász a szerződés kikötésének nem tudott megfelelni, mintegy 350 kg-mal lépte túl a 

megadott súlyméretet. Maga a kikötés azonban nem volt irreális, ha figyelembe vesszük, 

hogy Donatello Toulouse-i Szent Lajos szobra, mely az Orsanmichele egy másik fülkéjébe 

készült és 13 cm-rel volt magasabb, kb. 600 kg volt.350 

A súlyra vonatkozó kikötés valószínűleg csak a nagy méretű művek, a 

monumentális bronzszobrok, síremlékek kapcsán vetődött csak fel, vagyis nagyon nagy 

mennyiségű bronz felhasználása kapcsán, erre utal az, hogy a kisebb méretű bronzszobrok 

készítésekor a szerződések nem tartalmaztak kikötést a készítendő szobor súlyára 

vonatkozóan.351  

 

IV. 2.3.2. A munkavégzésre vonatkozó kikötés 

A firenzei Keresztelőkápolna (Battistero) két bronzkapujának elkészítésére kötött 

szerződések – noha a szerződések tartalmáról csak közvetett információkkal 

rendelkezünk352 – kikötései lényegében csak a munka végzésének menetére, esetleges 

munkamegosztásra és határidejére vonatkoztak.  

                                                           
348 L. Buonaccorso Ghiberti Zibaldonéjának 57 folióját. Az eset nem egyedi, Francesco di Giorgio vagy 
Giuliano da Sangallo traktátusaiban is megtalálható egy, a harangok súlyához rendelt árjegyzék. L. Scaglia, 
G.: A Miscellany of Bronze Works and Texts in the „Zibaldone” of Buonaccorso Ghiberti. Proceedings of 
the American Philosophical Society vol. 120, no. 6 (1976). 500–501.  
349 A Szent Máté szobor méretei: 272 × 135 × 70 cm, tömegéhez l. 
http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=139072  
350 A Toulouse-i Szent Lajos szobor méretei: 285 × 101 × 78 cm (nem körszobor), tömegéhez l. 
http://storiedellarte.com/2013/04/restaurare-il-rinascimento-intervista-a-maria-ludovica-nicolai.html  
351 Nincs súlykikötés például Goro di Ser Nerocciónak a sienai keresztelőkúthoz öntött Erény-alakja, 
Giacomo Cozzarellinek a sienai dómba készített tizenkét apostol szobra, Ghibertinek a sienai 
keresztelőkúthoz készített két bronz domborműve vagy Michelangelo bronz Dávid szobrának szerződésében. 
Szerződéseiket l. Milanesinél: Milanesi 1854. Vol. II. doc. 113., Vol. III. doc. 7., Vol. II. doc. 61., 
Michelangelo bronz Dávidjához pedig: I contratti di Michelangelo, 2005. 16–17. contratto VII.  
352 A két bronzkapu dokumentumai, melyek adminisztrációját és a munka teljes felügyeletét az Arte di 
Calimala végezte, a céh különféle feljegyzéseiben maradtak fenn, céhhatározatokban (deliberazioni), 
kifizetésekkel kapcsolatos dokumentumokban (stanziamenti), és a céh jogi tanácsosaként működő 
proveditore által lejegyzett akár napi gyakoriságú adminisztrációjában (ricordanze), ezenkívül a kifejezetten 
a kapuk megrendeléseinek dokumentumait tartalmazó Libro della seconda e terza porta elnevezésű 
könyvben. A vonatkozó dokumentumok egy részét a Firenzei Állami Levéltár (ASF) ma is őrzi, a 
dokumentumok egy másik, jelentős része azonban a 18. században megsemmisült. Pusztulásukat megelőzően 
ezeknek a dokumentumoknak egy részéről Carlo Strozzi szenátor, a céh egykori tagja még a 17. században 
kivonatokat készített, s ezek azok az információk, melyek alapján ma a megrendelésről, a részleteiről képet 
kaphatunk. L. Krautheimer, 1956. 361–362. Margaret Haines és Francesco Caglioti a fennmaradt 
dokumentumok vizsgálatával kapcsolatos tanulmánya talált pontatlanságokat a Strozzi-kivonatokban, mely 
nem a lejegyzett információk hiányára vonatkozik elsősorban, hanem a pontosságukra, pl. az alkalmazott 
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Az északi kapu készítésére kiírt pályázat lezajlását (1401–1402) követően a mű 

megrendelésének lebonyolításával és a munkák felügyeletével megbízott Arte di Calimala 

tagjaiból álló harmincnégy tagú zsűri, amely Lorenzo Ghibertit tette meg győztesnek, 

1403. november 23-án kötött szerződést a kapu (16. kép) elkészítésére.353 A szerződő fél 

nemcsak egymaga Lorenzo Ghiberti volt, hanem annak nevelőapja, az aranyműves Bartolo 

di Michele is. A szerződésben foglalt kikötések között szerepelt, hogy az alakokat, a fákat, 

és hasonló dolgokat a reliefeken Ghiberti csak sajátkezűleg készítheti el. A megállapodás 

értelmében a szobrásznak és nevelőapjának évente három reliefet kellett elkészítenie. A 

szerződés megengedte, hogy a szobrász és nevelőapja a munkákba másokat is bevonjon, 

segédeket alkalmazzon, bérük kifizetését a megbízó vállalta magára.354 A kapura kötött 

szerződés mintegy három és fél évig volt érvényben, amikor is a megbízó ennek helyébe új 

szerződést kötött 1407. június 1-jén.355 Az újabb szerződés aláírásának szükségességét az 

indokolhatta, hogy Ghiberti nem haladt kellőképpen a munkával, nem teljesítette az előírt 

évi három relief elkészítését, mégpedig az újabb kikötésekből következtethetően azért nem, 

mert közben más munkákon is dolgozott párhuzamosan. Ez indokolhatta azt, hogy a 

második szerződés megtiltotta a szobrásznak, hogy az Arte di Calimala engedélye nélkül 

más munkákat is elvállaljon, e mellett pedig kötelezte arra, hogy minden munkanap, egész 

nap, mint az inasok, ő is dolgozzon, s ha ezt nem teszi, akkor a kihagyott, le nem dolgozott 

napokról számot kellett adnia a céhnek, és fel kellett jegyeznie „az erre a célra fenntartott 

könyvben”.356 A kaput végül 1424 áprilisában installálták.357  

                                                                                                                                                                                

mesterek fizetését és foglalkoztatásának idejét illetően. Új információk azonban nem derültek ki a 
szerződésekről, mivel az anyag elpusztult, jóllehet Haines szerint nem tűzvészben, hanem valamilyen, 
egyelőre ki nem deríthető módon. Ehhez l. Margaret Haines és Francesco Caglioti tanulmányát a kiállítás 
katalógusában: Haines–Caglioti 2007. 80–97. 
353 Krautheimer 1956. doc. 26, 61.  
354 A Krautheimer által közölt Strozzi által kivonatolt szerződés szövege a következő: „Si da a fare la 
seconda porta di S. Gio a Lorenzo di Bartolo, e a Bartolo di Michele suo padre Orafi, con che Lor.zo debba 
lavorare in su Compassi di sua mano le figure, alberi e simili cose de compassi con che possa torre in suo 
aiuto Bartolo suo padre e altri sufficienti maestri che gli parra. Deve ogn’ anno dar compiuti tre Compassi 
et il tempo cominci il p.o dì Dicembre. Non devono mettere se non la loro fatica, a tutte l’altre cose deve 
pensare l’Arte. Devino havere per fattura di d.a Porta quello sara giudicato daConsoli e Off.li di Mosaico et 
a buon conto se gli possa dare sino in fl. 200 l’anno. Furono eletti a sollecitare la d.a Opera Matteo di Gio. 
Villani, Palla di Nofri delli Strozzi e Nicolo di Luca di Feo.” 
355 Krautheimer 1956. doc. 27.  
356 A szerződést kivonatoló dokumentum szövege: „Non osservando Lorenzo di Bartolo di dare compiuto 
ogn’anno i tre Compassi come di sopra era convenuto si fa di nuovo l’infra scritta convenzione con Lorenzo 
di Bartolo solo senza nominare il padre [la quale törölve]. Seguiti il d.o Lorenzo il lavorio cominciato della 
d.a porta [la quale törölve] e finche non sara finito non possa pigliare a fare altro lavoro senza Licenza de 
Consoli e finito che sia deva aspettare un altro (?) anno per vedere se dall’Arte gli verra (?) esser dato a 
fare altro lavoro. Deve havere per suo Magisterio fl. 200 l’anno. Deva ogni giorno che si lavora lavorare di 
suo mano tutto il dì come fa chi sta a provisione e scioperandosi lo sciopero gli debbe essere messo a conto e 
scritto in su in libro fatto a posto. Deva il d.o Lorenzo lavorare di sua mano in su Cera e Ottone e 
massimamente in su quelle parti che son di piu perfezione come Capelli, ignudi, e simili. Deva trovar lui i 
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Alig nyolc hónappal később, 1425. január 2-án az Arte di Calimala leszerződtette 

Ghibertit a Keresztelőkápolna harmadik bronzkapujának elkészítésére (17. kép). A 

szerződés –amennyire a tartalmára a fennmaradt kivonatokból következtetni lehet – 

hasonló kikötéseket sorolt fel, mint a korábbi kettő: Ghiberti más munkát a készítés ideje 

alatt nem vállalhatott, az elkészült mű értékét értékbecslés útján állapítják majd meg, s 

addig is Ghiberti 200 forint évi javadalmazásban részesül.358  

Ghiberti kapuszerződései speciálisak voltak a korszak szerződései között. A 

„sztárhonoráriumnak” beillő 200 forintos éves fizetés és a szerződések elenyésző számú 

technikai és egyéb természetű megkötése a honoráriumhoz illő teljes alkotói szabadságot 

tett lehetővé a szobrász számára. A mindezekért cserébe elvárt folyamatos munkavégzés 

nem volt a megbízók részéről irreális követelés, noha Ghiberti ezt – mint más megbízásai 

tanúsítják – később sem tartotta be, és lényegében maga a megbízó is megszegte azzal, 

hogy Ghibertivel készítette el saját védőszentjének, Keresztelő Szent Jánosnak a szobrát az 

Orsanmichele egyik szoborfülkéjébe, 1412 és 1416 között. Később pedig, a Szent 

Zenóbius ereklyetartó-síremlék szerződése, amit Ghiberti szintén a kapu (második) 

készítése alatt kötött az Arte della Lanával, éppúgy tiltotta más megbízások elvállalását a 

síremlék készítése alatt, holott a megbízók tudták, hogy Ghiberti a kapun dolgozik.  

 A munkavégzés ilyen szigorú szabályozása, hogy a mesternek egy könyvben 

kelljen feljegyeznie a nem munkavégzéssel töltött napok számát, egyfelől Ghiberti talán 

öntörvényű személyiségének tudható be, illetve annak, hogy a megbízó nem látott más 

                                                                                                                                                                                

lavoranti; ma il salario gli deva essere stabilito da Consoli. Non deva mettere se non la sua fatica e 
Magisterio, e ogni materia e istrumenti gli deve essere dato dall’Arte.” 
Ahogy az első szerződésben, a szobrásznak ezúttal is meg kellett ígérnie, hogy a reliefeket saját kezűleg 
készíti el, egészen pontosan nemcsak a bronzokat, hanem a modelleket is („saját kezével kell dolgoznia a 
viaszon és a bronzon”), különösen azokon a részeken, melyek a legnagyobb tökéletességet igénylik, úgymint 
a haj, a mezítelen alakok és hasonló részek. A megbízó fenntartotta magának a jogot, hogy a segédek 
fizetségét ő állapíthassa meg. Ismét kinyilvánította, hogy a bronzkapu készítéséhez szükséges 
anyagköltségeket ő állja, ahogy a segédek fizetését is. Ghiberti honoráriumát ezúttal is évi 200 forintban 
határozták meg, de nem kellett immáron osztozkodnia rajta nevelőapjával, ami lényegében munkadíjának 
megemelését jelentette. 
357 Egészen pontosan 1424. április 19-én készült el és még abban a hónapban a helyére is emelték. L. 
Krautheimer 1956. 370. doc. 32.  
358 A szerződés szövegét ez esetben Strozzi elég nagyvonalúan kivonatolta, nem valószínű, hogy mindössze 
azt tartalmazta volna, hogy Ghiberti más munkát nem vállalhat a készítése alatt, hogy a mű értékét és 
Ghiberti tényleges munkadíját majd értékbecsléssel állapítják meg, amikor a mű elkészült, illetve Ghiberti 
éves, 200 forintos javadalmazását. A Strozzi kivonat szövegét l. Krautheimer 1956. doc. 36. „Si da a farela 
terza Porta di Bronzo della Chiesa di S. Gio a Lorenzo di Bartolo di Michele, excellente maetro con che 
finche non sarà finita, non possa pigliare a fare altro lavoro; il che nel fare la seconda porta haveva poco 
osservato, e per sua fatica e opera deve havere quello sara giudicato da consoli etc. Se gli paghi a buon 
conto a ragione di fl. 200 l’anno. Michelozzo di Bartolomeo che lavora in su d.a Porta se gli paghi fl. 100 
l’anno.” 
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eszközt érdekei érvényesítésére a szobrásszal szemben és annak elérésére, hogy a kapuk 

belátható időn belül elkészüljenek.  

 

Technikai kikötések 

IV. 2.3.3. „alla domaschina” 

1437 márciusában a firenzei dóm építőbizottsága szerződést kötött Donatellóval két 

bronzkapu elkészítésére, melyek a székesegyház északi és déli sekrestyéinek bejáratait 

díszítették volna. A kapuk készítésébe Donatello valószínűleg bele sem kezdett, majd 

1443-ban Padovába ment. Két évvel a távozása után ezért az építőbizottság az egyik kapu 

készítése alól felmentette Donatellót és helyette Michelozzót, Luca della Robbiát és Maso 

di Bartolomeót bízta meg (18. kép). Az 1446 februárjában (firenzei keltezés szerint 1445 

februárjában) kelt szerződésben (18. dok.) részletesen leírták, hogy a bronzkapu két 

szárnyán 5-5 jelenetet kell a szobrászoknak megjeleníteniük. Minden mezőben középen 

egy fülkében (tabernacolo) ülő alakot (Szűz Máriát a gyermekkel, Keresztelő Szent János, 

a négy evangélistát és a négy egyházatyát), akiket kétoldalt álló angyalok féldomborműves 

alakjai vesznek közre. A kaput a szobrászoknak három év alatt kellett elkészíteniük, ami 

meglehetősen rövid, Ghiberti első kapujának készítéstörténetét ismerve mindenképpen 

irreális határidő volt.359  

A szerződés egy érdekes technikai kikötést is tartalmazott: az öt-öt mező keretei 

között „debbano i detti maestri fare fregi piani lavorati alla domaschina d’oro et 

d’ariento, o d'ariento solo, come parrà a’ detti operai” és „alla domaschina”, azaz 

„damaszkuszi módra” kellett a mezők fő alakjait befoglaló fülkéket is díszíteni. 

A technikai megmunkálásra, arany vagy ezüst fémberakásra utaló kifejezés, az 

„alla domaschina”360 (amit a 16. század második felében és a 17. században már inkább 

all’azziminának neveztek361) ismerősen csenghet a forrásokból, de nem szerződésekből, 

hanem elsősorban inventáriumokból. Csak a Medici-inventáriumok több mint száz 

domaschino tárgyat tartalmaztak.362 Az 1463-as inventáriumban külön oldalt szenteltek a 

                                                           
359 Más, hasonló méretű bronzkapuk készítése is tovább tartott, mint tíz év: a Filarete által készített római San 
Pietro-székesegyházé kb. 22 év alatt, a velencei San Marco-székesegyház Jacopo Sansovino által készített 
bronz sekrestyekapujának készítése pedig kilenc évig (1537–1546) tartott. Egyedül a Battistero száz évvel 
korábbi, az 1329–1336 között Andrea Pisano által készített első bronzkapuja készült el az említett példáknál 
rövidebb idő, hét év alatt. 
360 A kifejezés nemcsak magát a fémberakást jelentette, hanem egy jellegzetes geometriai mintát is, a szíriai 
fémtárgyak jellegzetes motívumát. 
361 Spallanzani, M.: Metalli islamici nelle raccolte Medicee da Cosimo I a Ferdinando I. In: Le arti del 
Principato Mediceo. Firenze, 1980. 106. 
362 Uo. 95–115.  
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Damaszkuszból származó tárgyaknak (chose da Damascho).363 Tálak, gyertyatartók, 

tintatartók mellett lámpák tűnnek fel más firenzei családok inventáriumaiban is.364 Az 

inventáriumokban megjelenő domaschino tárgyak importként kerültek Itáliába, az alla 

domaschinák pedig már Itáliában készültek az import áruk nyomán készítésükre 

specializálódott mestereknél/műhelyekben.  

Szíriával és Egyiptommal kereskedelmi kapcsolatban az itáliai városok közül 

elsősorban Firenze és Velence állt.365 A damaszkuszi import fémáruk divatja a trecento 

második felében nőtt meg. A damaszkolt fémtárgyak és majolikaáruk luxusterméknek 

számítottak. Petrarca De remediis utriusque fortuna című művében a damaszkolt 

fémtárgyakat a korinthoszi bronzból készített edényekhez hasonlította, amiket az ókortól 

kezdve a luxus szimbólumának tartottak.366 

 Firenzében a trecento második fele után a damaszkuszi fémáruk újabb divathulláma 

az 1430-as években jelentkezett, a későbbiekben – úgy tűnik – már kevésbé. A firenzei 

Santissima Annunziata-templom 1439-es inventáriumában nyolc lampade da Damaschót 

jegyeztek fel.367 A keleti díszítő- és motívumvilág egyházi környezetben való 

megjelenésének igénye, mint megbízói elvárás, a firenzei dóm bronzkapujának 

díszítésében a negyvenes években mindenképpen divatkövető volt. A dóm a műalkotások 

révén nemcsak a divatosnak számító ízlésvilág követésében, de az új művészeti technikák 

befogadásában, például Luca mázas terrakotta lunettadomborművei, is élen járt.  

Mindazonáltal a bronzkapu „alla domaschina” ezüst berakása csak egy minimális, 

mintegy pár centiméteres részen készült el, a kapu jobb oldali szárnyának harmadik mezője 

alatti sávjában. Nincs információnk arról, hogy a berakást a három szobrász közül ki 

készítette, vagy hogy a kapu készítésének három fázisa közül mikor készült el ez a kis rész, 

ahogy arról sem, hogy végül miért hagytak fel a készítésével. Mindazonáltal a 

meglehetősen későn, a megbízástól számított több mint három évtized után, 1474-ben 

elkészült bronzkapu nem túl kedvező fogadtatásához bizonyára hozzájárult az is, hogy úgy 

                                                           
363 Uo. 36. és dok. 37. 
364 „quattro piccoli bacini domaschini cum argento” Bindo Guasconi inventáriumában, „otto candelieri di 
Domascho” Bartolomeo Buonaiutiéban, „nove candellieri d’ottone da Domascho” Piero di Uberto degli 
Albizziéban stb. l. uo. 28. 
365 A 15. század közepén több velencei kereskedő is élt Damaszkuszban. A velencei kolónia kereskedelmi 
privilégiumokat is élvezett. Rajtuk keresztül jutott Velencébe és Itáliába sok import áru, nemcsak fémek, 
hanem majolikák, ékszerek, drágakövek vagy festékek. Bővebben l. Howard, Deborah: Death in Damascus: 
Venetians in Syria in the Mid-Fifteenth Century. Muquarnas 20 (2003). 143–157. 
366 Spallanzani 2010. 2. 
367 Uo. 7. 
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a berakás, mint a kapu domborműveinek stílusa nem volt már divatos vagy úttörő, sokkal 

inkább archaikus.  

 

IV. 2.3.4. „in uno pezzo o due” 

A 15. század második két évtizede a monumentális bronz szobrászati megrendelések 

időszaka volt Firenzében. Az Orsanmichele fülkéiben 14 firenzei céh védőszentjének 

szobra kapott helyet, melyek előbb csak márványból, 1410-es évektől viszont részint 

márványból, részint bronzból készültek. Az első monumentális bronzszobor Ghiberti 

Keresztelő Szent János szobra volt, időben ezt követte 1419 augusztusában a Ghibertitől 

megrendelt – a már többször említett – Szent Mátét ábrázoló bronzszobor.368  

A szerződésben szereplő kikötések között szerepelt, hogy a szobor méretben akkora 

kell legyen, vagy annál nagyobb, mint a Kereskedők céhének Keresztelő Szent János 

szobra, finom rézből vagy bronzból öntve, részben vagy egészében aranyozva. A megbízó 

előírta, hogy a szobron Ghibertinek folyamatosan kell dolgoznia (!). A szobor elkészítésére 

a szobrász három évet kapott,369 és meg kellett ígérnie azt is, hogy fizetségül nem kér majd 

annyit, amennyit a Keresztelő Szent János szoborért az Arte di Calimalától kapott, s hogy 

beleegyezik abba, hogy a kifizetés összegéről majd a megrendelő részéről felállított 

bizottság – a szobor elkészülésekor hivatalban lévő – tagjai hoznak majd határozatot. A 

szobor elkészítéshez szükséges nyersanyagok költségét a megrendelő állta.  

A szerződésbe foglalt talán legérdekesebb kikötés azonban az volt, hogy 

Ghibertinek egy vagy legfeljebb két darabban kell megcsinálnia a szobrot: „…et la detta 

fighura fare d'uno pezzo o di due, cioè per insino in due pezzi in questo modo, cioè la testa 

uno pezzo, et tucto il resto un altro pezzo”,370 mindamellett – amiről már szó volt – a 

szobor súlya is maximalizálva volt, nem lehet több 2500 fontnál.  

A kikötés több szempontból is érdekes kérdéseket vet fel. Látszólag technikai 

jellegű kikötésről van szó, de mindenképpen kérdés, hogy valóban annak szánták-e a 

megrendelők. Ha technikai kikötés volt, miért volt fontos a megrendelő számára? Esetleg 

                                                           
368 A Szent Máté szobor a 15. század szobrászati szerződései közül az egyik legjobban dokumentált, 
köszönhetően egyrészt a megbízók alaposságának, akik mindent gondosan feljegyeztek a megbízásról egy 
erre a célra nyitott könyvben és köszönhetően nemkülönben Alfred Dorennek, aki ezt a 20. század elején 
közzétette. L. Doren 1906. A dokumentumok és a megbízás menetének angol nyelvű összegzésére és 
újraolvasására vállalkozott legutóbb Luciano, E.: A more „Modern” Ghiberti. The Saint Matthew for 
Orsanmichele. In: Orsanmichele and the history and the preservation of the civic monument. Ed. Carl 
Brandon Strehlke. Washington, 2012. 215–242. 
369 Ezt a elkövetkező július 21-ével, azaz a rákövetkező év, 1420 júliusától kezdődően számolták. 
370 „..és a nevezett szobrot egy vagy két darabból kell csinálni, vagy legfeljebb két darabból ilyen módon: 
vagyis a fej az egyik darab, és a minden többi része egy másik darab…”  
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azért, mert ókori előzményei voltak, úgy, mint a kőszobroknál, azaz az „ex uno lapide” 

kikötés bronzszoborra adaptálásáról volt-e szó vagy egy technikai kikötés köntösébe 

öltöztetett esztétikai elvárásról, mely ez esetben a minimálisra csökkentette volna az 

illesztések számát és ezzel esztétikailag egységesebb látványt ígért? Pusztán technikai 

jellegű kikötésként értelmezve a szerződés szövegét elképzelhető-e, hogy maga Ghiberti 

javasolta ezt a megoldást, vagyis a kikötés őmiatta, az ő kérésére került bele a szerződés 

szövegébe?  

Vasaritól tudjuk, hogy Ghiberti nagyon könnyű, vagyis vékony falú bronzötvényeket tudott 

csinálni.371 Maga Ghiberti azonban Commentariijában nem írt sem saját bronzöntési 

gyakorlatáról, sem korának bronzöntési technikáiról.372 A 15. századi itáliai szobrászok 

nem ismerték az ókori római bronzszobrok készítésének technikáját.373 Az antik 

bronzszobrok (úgy a görög, mint a római) készítésére a több darabból való öntés volt 

jellemző,374 a darabok nem feltétlenül követték az ábrázolt alak testrészeinek anatómiai 

tagolódását, vagyis nem feltétlenül a fej, a törzs vagy a végtagok egymáshoz 

kapcsolódásának pontjai jelentették a formák öntésének illesztésvonalát. A korabeli, 

Ghiberti korából származó szobrok között sincs egyelőre tudomásunk olyan szoborról, ami 

egyetlen darabból készült volna.375 A hasonló méretű bronzszobrok közül Donatello 

Toulouse-i Szent Lajos szobra tizenhárom öntött darabból készült,376 Ghiberti szobrai közül 

a pár évvel korábbi Keresztelő Szent János szobor négy darabból,377 Donatello Judit és 

Holofernésze tizenegy darabból, Verrocchio Krisztus és Szent Tamás szobra pedig legalább 

kettőből.378 

                                                           
371 „Buonaccorso fiatalon meghalt, így hát kevesebb művet alkotott, mint amennyit alkothatott volna, hiszen 
őrá maradt a titok, hogy miképpen lehet bronzból leheletfinom figurákat önteni.” (Ford. Zsámboki Zoltán.) L. 
Ghiberti életrajzát Vasarinál: Vasari, G.: A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete. Ford. Zsámboki 
Zoltán. Budapest, 1983. 242. 
372 A 15–16. század brozöntési gyakorlatáról csak Buonaccorso Ghiberti Zibaldonéja és Leonardo 
feljegyzései (Codice Atlantico) szolgáltatnak némi információt. L. Siano et al., 2007. 142. 
373 Formigli, E.: Ghiberti’s Saint Matthew and Roman Bronze Statuary: Technical investigations during 
restoration. In: Orsanmichele and the history and the preservation of the civic monument. Ed. Carl Brandon 
Strehlke. Washington, 2012. 251. 
374 Formigli 2012. 253. 
375 A reneszánsz szobrok egy vagy több darabban öntésének kérdését vagy elvárását járta körbe 
tanulmányában Edgar Lein is (Lein, E.: Il problema della fusione in un getto o in parti separate dei bronzi del 
Rinascimento italiano. In: I grandi bronzi antichi. Le fonderie e le tecniche di lavorazione dall’età arcaica al 
Rinascimento. Atti dei Seminari di studi ed esperimenti, Murlo, 24–30 luglio 1993 e 1–7 luglio 1995. A cura 
di E. Formigli, Siena 1999. 385–399.). Lein felvetette, hogy a Donatello és Michelozzo által közösen 
készített XXIII. János pápa síremlékének alakja is egyetlen darabból öntött öntvény, de erre nézve én nem 
találtam olyan restaurátori tanulmányt, ami ezt megerősítené. Kétkedését Lein is kinyilvánította. 
376 Siano–Agresti 2015. 109. és 108., fig. 1. 
377 L. Bernardini et al. 2005. 42. 
378 Lein 1999. 389. 
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A Szent Máté szobor egy darabban való kiöntése nem sikerült, ezt a forrásokból 

régóta tudjuk. A nemrégiben készített technikai vizsgálatok és a szobor restaurálása során 

nyert tapasztalatok, megfigyelések pedig felfedték azt is, hogy az elrontott öntést miképpen 

próbálták meg korrigálni. A szobor öntését – amit eredetileg feltehetően egy darabban 

próbálták meg kiönteni –, a szobortesttel kezdték.379 Az elrontott öntés után a rontott darab 

alsó részét hagyták meg, és a derékrésznél vágták el nem szabályos vonalban az öntvényt 

úgy, hogy az illesztésvonal takarásban maradjon, szemből ne látszódjon. A második 

öntésnél a szobor felső részét öntötték újra, ekkor már a fejet is magába foglaló egyetlen 

darabban, majd a két részt összeforrasztották. A szobor öntése indirekt viaszvesztéses 

eljárással történt.380 A második öntésben már valószínűleg Michelozzo is részt vett.  

Úgy tűnik tehát, hogy Ghibertitől származó vállalás vagy vállalkozás lehetett a 

Szent Máté szobor egy vagy legfeljebb két darabban való öntésének ötlete (és szerződésben 

való rögzítése), ami, ha sikerült volna, mindenképpen technikai bravúrnak számított volna 

a 15. század első felében. A kikötés természetében ezért az „egyetlen kőtömbből” 

faragásának kikötéséhez hasonlított, mely nem volt ugyan feltétlenül szükséges a 

kivitelezéshez, sokkal inkább a szobrászi bravúr demonstrációja volt a megbízók vagy a 

közösség felé. 

Lényeges megemlíteni még, hogy más készítéstechnikai kikötés a szerződésben 

nem szerepelt, noha a szobron szabad szemmel is felfedezhetők olyan részletek, melyek 

készítéstechnikailag is különlegesek vagy bravúrosak voltak, ilyen például az alak bal 

kezében tartott szentírás könyvének fémberakással készített ezüst betűi, ahogy az 

ugyanezzel a technikával készített felirat a talapzaton. Ezüst berakással készültek a szobor 

szemei is, mely szokás vagy gyakorlat az ókori bronzszobrok egyik általánosnak mondható 

jellegzetessége volt a hellénisztikus korszakban, nagyjából a Kr. u. 1. sz. végéig.381 

 

IV. 2.3.5. Aranyozás 

A bronzból öntött körszobrok és reliefek aranyozása gyakori volt a korszakban. Az 

aranyozás – ami lehetett olajalapú hideg és tűzarany, azaz meleg eljárással készített – a 

szerződések kikötései között is feltűnhetett, de határozhattak róla külön dokumentumban 

is. Ghibertit a sienai dóm keresztelőkútjához két bronzrelief elkészítésére kérték fel (19. 

                                                           
379 L. Formigli, 2012. 245. és 246. 2. ábra. Az öntés kapcsán általam írtak a továbbiakban is ebből a 
tanulmányból származnak. A Szent Máté szobor restaurálásáról l. még: Agnoletti et al. 2003. 84–92, 193.; 
valamint Agnoletti et al. 2005. 47–70. 
380 A szobor belső agyagmagjának maradékában gyapjúnyiradékot találtak, aminek használatára Cellininél 
található utalás. L. Agnoletti 2005. 60. 
381 Formigli 2012. 255. 
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20. kép). A fennmaradt szerződésben lényegében nem is szerepelt más egyéb kikötés, 

minthogy a reliefeket határidőre készítse el és mielőtt az aranyozásukra sor kerülne, 

mutassa be őket a megbízónak, azaz a sienai dóm Operájának.382 Az elkészült mű előzetes 

bemutatásához kötött aranyozásra más példát egyelőre nem ismerünk, szerződésbe 

foglalásának feltehetően ezért az lehet az oka, hogy a reliefet Ghiberti nem Sienában, 

hanem firenzei műhelyében készítette el, így a domborművek készülését a megbízó 

képviselői nem tudták naprakészen követni, mielőtt azonban újabb, a megbízó számára 

nem lényegtelen költségekbe verték volna magukat, meg akartak bizonyosodni arról, hogy 

az elkészült művek elnyerik a tetszésüket. Ennek az eldöntésére hozatták Ghibertivel a 

bronzból már kiöntött műveket Sienába, majd vissza is vitették vele Firenzébe az 

aranyozáshoz.383  

A Szent Máté szerződésében a szobor lehetett teljesen aranyozott, vagy részben 

aranyozott, úgy tűnik, hogy ennek eldöntését a szobrászra bízták. Az elkészült szobor 

végül részlegesen lett csak aranyozva. 

Fémek felületi bevonatai kapcsán a szerződésekben nem tűnnek fel kikötések.  

 

IV. 2. 4. Bronz szobrászati művek készítéséért kifizetett pénzösszegek 

Az Orsanmichele homlokzatait díszítő monumentális bronzszobrok közül Ghibertinek a 

Keresztelő Szent János szoborért 294 forintot, a Szent Máté szoborért 650 forintot fizettek, 

Donatellónak a Toulouse-i Szent Lajos szoborért 449, Andrea del Verrocchiónak Krisztus 

és Szent Tamás szoborcsoportjáért 476, Baccio da Montelupónak Evangélista Szent János 

szobráért pedig 340 forintot (mindegyik esetben tisztán csak a munkadíjról van szó).384 

Szembeötlő tehát, hogy a közel egy időben készített szobrok közül honoráriumával 

kiemelkedett a sorból Ghiberti Szent Máté szobra, amit sem a század második felében 

készített Verrocchio szoborcsoport sem tudott árban megközelíteni, sem a 16. század 

elején készített Evangélista Szent János szobor. 

Az 1430-as években készített Szent Zenóbius síremlék-ereklyetartójáért Ghiberti 

1314 forintot kapott. 385  

Kisebb méretű bronz körszobrokért fizetett honoráriumok Sienából ismertek: Goro 

di Ser Neroccio 240 lírát, azaz kb. 60 forintot kapott a sienai keresztelőkút medencéjét 

                                                           
382 L. a szerződést: Milanesi 1854. vol. II. doc. 61. 
383 Krautheimer 1956. dig. 119, doc. 140. és dig. 130. docs. 144, 145. 
384 L. Fabriczy 1900. 251–252. 
385 Uo. 
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díszítő Fortezza erényalakjáért,386 Giacomo Cozzarelli pedig a sienai dóm oltárára készített 

bronz apostolokért darabonként 80 forintért szerződött le.387 

Egy bronzkapu elkészítése több évet, olykor évtizedeket vett igénybe. A hosszúra 

nyúló és előre pontosan ki nem számítható készítési időtartam lehetett az oka annak, hogy 

a művek elkészítéséért járó teljes munkadíjat nem minden esetben egy összegben 

határozták meg a szerződés megkötésekor, hanem az elkészítésükkel megbízott művészek 

a munkájukért havi fizetést kaptak. Ghiberti az északi bronzkapu készítéséért – mint arról 

fentebb már szó volt – második szerződése értelmében évi 200 forintot és ugyanennyit 

kapott a második bronzkapu (Porta del Paradiso) készítésének idején is,388 16 és fél forint 

járandóságot jelentett havonta. A neki mindkét munkánál segédkező Michelozzo az előbbi 

esetében évi 75 forint, 389 vagyis havi 6,25 forint, a Porta del Paradiso készítésekor pedig 

évi 100 forint, 390 azaz mintegy 8 és fél forint havi honoráriumot kapott. Michelozzo 

honoráriumától – aki minden bizonnyal a bronzöntésben vehetett részt, ami különleges 

szakértelmet igényelt és ritka szaktudást jelentett ebben a korszakban – alig maradt el a 

Porta del Paradisón segédként dolgozó Benozzo Gozzoli éves fizetése, mely 60-80 forint 

között (5-6 és kb. 6 és fél/hó) mozgott.391 A Santa Maria del Fiore-székesegyház északi 

sekrestyéjének bronzkapuján dolgozó három szobrász, Luca della Robbia, Michelozzo és 

Maso di Bartolomeo ugyanakkor havi 25 forinton osztozkodott, ami alig több, mint havi 8 

forintot jelentett egy személynek (abban az esetben, ha a fizetséget egymás között 

egyenlően osztották el, de erről nincsenek pontos információink).  

Ghiberti honoráriuma szobrász kortársaihoz viszonyítva tehát a bronzkapuk 

kapcsán meglehetősen magas volt, és ugyancsak kiemelkedő honoráriumot kapott a Szent 

Máté szobor elkészítésért is a kortárs bronzszobrok árait figyelembe véve.  

 

 

  

                                                           
386 L. a szerződést: Milanesi 1854. vol. II. doc. 113. (1428-ban) 
387 L. a szerződést: uo. vol. III. doc. 7. (1505-ben) Feltehetően sienai forintról volt szó. 
388 L. a 356. jegyzetet! 
389 Krautheimer 1956. 407. dig. 81. doc. 34. 
390 Uo. 408. dig. 110. doc. 36. 
391 Uo. 417. dig. 246. doc. 94. 71. 
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IV. 3. Terrakotta 

 

A terrakottaszobrok készítéséről szóló szerződések mennyiségüket tekintve jócskán alatta 

maradnak a fennmaradt márvány (vagy kő) szobrászati alkotások készítésére szóló 

szerződésekének. A kevesebb számú szerződés mennyiségileg semmiképp nem jelenti azt, 

hogy lényegesen kevesebb terrakottaszobor készült volna a vizsgált korszakban, hiszen a 

templomok belső díszítéséből a Robbia-műhely termékeinek megjelenésével szinte sosem 

hiányzott a mázas terrakotta. Inkább az feltételezhető, hogy a kisebb költséggel járó 

szobrászati művek készítésére nem mindig kötöttek szerződést.  

Lényeges, hogy nemcsak a Robbia- és később, az 1480-as évektől a vetélytársaként 

fellépő Buglioni-műhely készített terrakottaszobrokat Firenzében a vizsgált időszakban – 

jóllehet e két műhely tömeges mennyiségben árasztotta el a várost és a környéket mázas 

terrakottáival, sőt idővel nemcsak egész Itáliába szállított, de Európa más országaiba is 

(Angliába, az Ibériai-félszigetre, stb.) –, hanem olyan elsővonalbeli szobrászok is, mint 

Ghiberti, Donatello (akihez valószínűleg a korszak egyik legkorábbi kolosszális méretű 

terrakottaszobrát köthetjük),392 a Ghibertivel a Battistero északi kapuján együtt dolgozó 

segéd, Michele da Firenze (Michele di Niccolò Dini),393 későbbi társa Michelozzo di 

Bartolomeo,394 rajtuk kívül Dello Delli, Agostino di Duccio, Andrea del Verrocchio, 

Benedetto da Maiano, majd a 15. század végén Giovan Francesco Rustici vagy Pietro 

Torrigiani, és a sor még folytatható.395 Hozzájuk azonban – Agostino di Ducciótól és 

Torrigianitól eltekintve – egyelőre nem köthetők írott szerződések.  

                                                           
392 Józsué kolosszális szobra a firenzei dóm külső támpillérére szánt próféták szoborsorozat tizenkét szobra 
között szerepelt. Az elkészült első két márványszobor felrakása után a megbízók leszedették a szobrokat és 
kísérletezésbe kezdtek egy náluk is nagyobb, öt méter magas szoborral. Gentilini szerint a korábbi szobrok 
arányai, vagyis az, hogy lentről túl kicsinek tűntek, volt az ok, ami miatt nem tetszettek a megbízóknak. L. 
Gentilini 1992. Vol. I. 25., valamint Gentilini, G.: Nella rinascita delle antichità. In: La civiltà del cotto. Arte 
della terracotta nell’area fiorentina dal XV al XX secolo. Cat. di mostra, Impruneta, maggio–ottobre, 1980. 
74. A Józsué szobor jelentőségéről a firenzei reneszánsz korának terrakottaszobrászatában l. Martini, L.: La 
rinascita della terracotta. In: Lorenzo Ghiberti: Materia e ragionamenti. Cat. mostra, Firenze, 1978. 208–224. 
393 Michele da Firenze azon kevesek közé tartozik a reneszánsz korának szobrászai között, akik teljes ismert 
szobrászi œuvre-je terrakottaszobrokból áll. A szobrászról legutóbb Aldo Galli írt tanulmányt: Michele da 
Firenze: i problemi dell’attività giovanile. Prospettiva 68 1992 (1993). 13–29. 
394 Keresztelő Szent János szobra a firenzei Santissima Annunziata-templomban egyike volt a legkorábban 
készített életnagyságnál is nagyobb terrakottaszobroknak Firenzében. Restaurálásáról legutóbb: Agosti, G. et 
al.: Problemi di restauro di una terracotta policroma: il ’San Giovanni Battista’ di Michelozzo. OPD Restauro 
12 (2000). 151–158, 97–98. 
395 Az említett szobrászok terrakottaszobraihoz és a korszak terrakottaszobraihoz általában mindenekelőtt l. a 
következő összefoglalásokat/kiállítási katalógusokat: La civiltà del cotto. Arte della terracotta nell’area 
fiorentina dal XV al XX secolo. Cat. della mostra. Impruneta, maggio–ottobre 1980.; La scultura in 
terracotta. Tecniche e conservazione. A cura di M. G. Vaccari. Firenze, 1996.; Earth and Fire. Italian 
Terracotta Sculpture from Donatello to Canova. Ed. B. Bouchier. Exh. cat. New Haven – London, 2002. A 
múzeumba került 15. századi darabokhoz: Fabriczy, C. von: Kritisches Verzeichnis toskanischer Holz- und 
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A (mázas és a hidegen festett) terrakottaszobrok megrendelése kapcsán felmerülő 

megbízói elvárásokra a látótérbe került tizenöt szerződésen keresztül kaphatunk némi 

betekintést. A megbízások dokumentumai az 1442 és 1525 közötti időszakból származnak. 

Részben Firenzében keltek és helybe, a városba készült művek megrendelései. Mellettük 

vannak olyanok is, melyek keltezési helye ugyan Firenze, de nem a városba szánták őket, 

hanem valamely környékbeli település plébánosának, vagy templomi építőbizottságának a 

megbízásai (Pisa, Empoli, Prato, stb.). A további dokumentumok firenzei művészekhez 

köthetők, Agostino di Duccióhoz, Pietro Torrigianihoz és két esetben fra Mattia della 

Robbiához, de már Toszkána határain kívül készültek, utóbbi, a Robbiák harmadik 

generációjához tartozó fra Mattia della Robbia, Medici-megrendelésre vállalt megbízásai 

Rómában. A szerződések időbeli megoszlása egyenetlen: mindössze három kelt a 15. 

században, míg az összes többi a 16. században, s ez utóbbiak zöme is az 1510-es és 1520-

as évekre koncentrálódik, ezért nem alkalmasak a Robbia- vagy a Buglioni-műhelytől 

rendelt művekkel szembeni megrendelői elvárásokban bekövetkezett változások nyomon 

követésére. 

 A terrakotta szobrászati művek szerződései (akár mázas, akár festett terrakottákról 

legyen szó) a márvány (vagy kő) szobrászati szerződésektől tartalmilag lényegében csak az 

anyag technikai megmunkálására, készítés-technikai részletekre vonatkozó részeikben 

térnek el. Ilyen készítéstechnikára vonatkozó részei a szerződéseknek a készítendő szobor 

„jó kiégetése”, kiüregelése vagy ki nem üregelése, hogy a szobor – adott esetben – hány 

darabból készüljön, vagy hogy a szobor színezése (festése) mivel készüljön: olajjal vagy 

temperafestékkel, illetve, hogy a festését maga a szobrot készítő szobrász vagy egy ennek a 

feladatnak az elvégzésével megbízott festő készítse-e el.  

 

IV. 3. 1. A nyersanyag, az agyag beszerzése 

Az agyag, a természetben megtalálható sokfélesége396 és mesterek által „manipulálható” 

összetétele miatt volt speciálisabb a márványhoz, más kőfajtákhoz, vagy a fához képest. 

Minthogy az agyag bányászása nem igényelt különösebb vagy olyan speciális 

                                                                                                                                                                                

Tonstatuen bis zum Beginn des Cinquecento. Jahrbuch der Königlich preussischer Kunstsammlungen. Vol. 
30. Beiheft zum dreiszigsten Band (1909). 1–88. 
396 Jól érzékelteti ezt az olasz nyelvnek az agyagra ma használatos háromféle elnevezése: a terra, az argilla 
és a creta. A háromféle elnevezés árnyalatnyi jelentéstartalom különbséget jelez, közülük kettővel az agyag 
egy-egy jellemző tulajdonságára utalva: a terra a sár/föld jellegére, a creta meszes (márgás) jellegére, míg az 
argilla az agyag általános megnevezése, a jó minőségű, jól formálható, homogén agyagot jelöli. A 15–16. 
századi forrásokban a három elnevezés közül azonban csak a terra jelenik meg, a szekértőnek számító 
Piccolpassónál pedig a terra di fiume (belletta), mint folyómedri, és a terra di cava, mint az agyagbányából 
nyert agyag. 
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szakértelmet, mint a márványé, és mert írott források sem utalnak arra, hogy bányászását a 

szobrászok másra bízták volna, feltételezhető, hogy a beszerzéséről és a szállításáról a 

szobrászok leginkább maguk gondoskodtak. Ez különösebb nehézséget valószínűleg nem 

jelenthetett számukra azért sem, mert Firenze és környéke agyagban gazdag terület volt. A 

fazekasságnak és a majolikakészítésnek több központja is feküdt itt (Impruneta, 

Montelupo), és e kézműves tevékenységek hagyománya már régebbre tekintett vissza. 

Tapasztalatot, szakértelmet és némi kreativitást kívánt meg azonban a szobrászati művek 

készítéséhez alkalmas agyagfajtának a kiválasztása és előkészítése.397 Az agyag 

„soványítására”398 a formálhatósága és száradás alatti vízvesztése érdekében lehetett 

szükség, a mésztartalom ismeretére, esetleg növelésére a felületi díszítés (mázak) okán, s 

ugyancsak a mázak miatt nem volt irreleváns az agyag színe, mivel az áttetsző vagy fehér 

mázak alól a terrakotta vörös színe átüthetett. A nyersanyag tulajdonságainak ismerete 

elengedhetetlen volt az agyag szobrászati célú felhasználáshoz. Az anyagismeret és 

készítéstechnika specialitása lehetett az oka annak, hogy a megbízó a szerződésben a 

nyersanyaggal kapcsolatosan meglehetősen ritkán élt elvárással, s ha mégis, akkor elég 

általános megfogalmazásban, legfeljebb a „jó agyagból” és „kiválóan égetett” kikötésekkel 

élt.399 

Noha kevés információnk van arról, hogy a vizsgált korszakban az agyagot a 

terrakottaszobrokat (is) készítő szobrászok konkrétan honnan szerezték be, az a kevés 

meglehetősen fontos a két legismertebb 15. századi mázas terrakottaszobrokat készítő 

műhely, a Robbia- és a Buglioni-műhely tekintetében. Írott forrás, egy lapszéli feljegyzés 

1530-ból a Robbiák kapcsán említi ugyanis, hogy a mázas terrakottáik készítéséhez az 

agyagot folyómederből nyerték, amit ugyanonnan, egy az iszap alatti rétegben található 

homokban dús agyaggal kevertek össze.400 Minthogy a családnak több birtoka is feküdt az 

                                                           
397 Az agyagok tulajdonságaihoz, az agyagszobrok készítéstechnikájához l. Gentilini, 1996. 64–103. és 
Vaccari, M. G.: Techniche e metodi di lavorazione In: I della Robbia e l’arte nuova della scultura invetriata. 
A cura di G. Gentilini, Cat. della mostra, Fiesole, Basilica di Sant’Alessandro 29 maggio – 1 novembre 1998. 
97–116. 
398 Soványítóanyag többféle lehetett, homok, porított téglapor, de akár mész is. Az agyagok soványítását a 
homok és mész esetében nem tiszta, por formában való hozzáadásukkal érték el, hanem kádakban vízzel 
hígíthatták a zsírosabb agyagot és ehhez adták hozzá a nagyobb homok- vagy mésztartalmú (meszesebb) 
agyagot, ezek elegyedése után a masszát átszűrték és ülepítették, majd ehhez használatos szerszámmal 
„verték”, hogy tömörré álljon össze, hogy kimenjen belőle a levegő.  
399 Agnolo di Polo 1525-ös, több, különféle szobrokra kötött szerződésében: „…Una fighura Nostre Done … 
cum filio, ut vulgho dicitur uno bambino in collo, terre bone et ottime cotte”. A szerződést l. Waldman 
2007c, doc. 5. 
400 „per lavorare di terra, come quella della Robbia bisogna torre belletta di fiume, e dipoi mesticarci dentro 
del liso, altrimenti crepa. Liso domandano quella rena che si trova immediatamente sotto la belletta, quale è 
una rena morbida; e così non crepa” („…az agyag megmunkálásához, olyanhoz, mint della Robbiáé, a folyó 
iszapját [iszapagyag] kell kinyerni, s azután összekeverni azt lisóval, máskülönben reped. Lisónak azt a 
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Arno mentén, a kutatás ma az Arno folyó medréből származó agyaggal azonosítja a 

folyómeder lelőhelyét,401 egészen pontosan a Figline környékén fekvő területtel, ahol a 

családnak agyagbányája lehetett.402 Kivételként fogható fel az agyaghasználat tekintetében 

azonban az imprunetai kórházba készített mű, amihez Luca helyben bányászott agyagot 

használt fel.403 Az imprunetai helyi agyag felhasználása racionális és költségcsökkentő 

döntés volt a szobrász részéről. 

Míg az agyag soványítására a szobrok nagy mérete miatt, a száradás alatti 

zsugorodás csökkentése és a vízvesztésből adódóan a száradás alatti repedések elkerülése 

céljából volt szükség elsősorban, a mész (meszesebb agyag) hozzáadásával az agyag színét 

is lehetett világosítani és az agyag égetési hőfokát a mázakéhoz közelíteni. A Robbia-

műhelyre egy meglehetősen meszes agyag használata volt jellemző a műhelyt öröklő és 

továbbvivő két generáció, Andrea majd Giovanni műhelygyakorlatában.404  

Bár Benedetto Buglioni a Robbia-műhelyben kezdte pályafutását, és tett szert 

Giorgio Vasari szerint a mázkészítés titkára,405 a munkáihoz használt agyagot – az írott 

források tanúsága szerint – ő részben az Arno-mederből hozhatta, részben viszont 

megbízásai helyszínén, vagy ahhoz közeli helyekről szerezte be. Erről tanúskodik a pistóiai 

                                                                                                                                                                                

homokot nevezik, ami rögtön az iszap alatt található, ez egy lágy homokfajta; s így nem reped”). Az idézett 
szöveg voltaképpen recept azok számára, akik olyan állagú és összetételű agyagot akarnak előállítani, mint 
amilyet a Robbiák használtak terrakottaműveikhez. A lapszéli feljegyzésre az Uffizi grafikai gyűjteményében 
egy építészeti rajz lapján bukkant rá Milanesi, és közölte Vasari Vitéjében Andrea del Verrocchio 
életrajzához fűzött egyik jegyzetében. L. Vasari-Milanesi, 1876–1881, Vol. III, 377. * jegyzet, 
https://archive.org/stream/levitedepieccel09milagoog#page/n389/mode/2up idézi Gentilini, 1996. 68. és 
Vaccari, Maria Grazia: Techniche e metodi di lavorazione In: I della Robbia e l’arte nuova della scultura 
invetriata. A cura di G. Gentilini, Cat. della mostra, Fiesole, Basilica di Sant’Alessandro 29 maggio – 1 
novembre 1998. 98–99. 
401 Gentilini 1996. 68. és Vaccari 1998. 99. 
402 Bouquillon–Zucchiatti–Bormand 2009. 381. A Robbia-műhelyhez köthető művek agyagtestének 
anyagvizsgálati eredményeihez l. Bouquillon, A. Heaven and Earth – „Madonne col Bambino” and 
„Rustiques figulines”. Applied Physics A79 (2004). 161–166. tab. 1. Bouquillon–Zucchiatti–Bormand, 2009. 
380. tav. 1.; Olson, R. J. M. – Barbour, D.: New method of studying serialization in the workshop of Andrea 
della Robbia: technical study and analysis. In: Dieci anni di studi. Dix ans d’études… Paris, 2011. 57. tab. 1.; 
Agosti, G.: Una pala in terracotta invetriata di produzione Robbiana: metodi integrati di indagine e restauro. 
OPD Restauro 9 (1997). 73–90, 64–67.; Bouquillon, A. et al. .: Etude des œuvres robbiesques le cas des San 
Frediano. In: Les della Robbia. Sculptures an terre cuite émaillée de la Renaissance italienne, 2002. 140–
158. Fontos kiemelni, hogy a művek agyagtestének vizsgálatai a kiégetett állapot anyagösszetételéről adnak 
információt, ami nem azonos a nyers agyagéval, mert az égetés során lejátszódó kémiai folyamatok során 
ezek százalékos aránya is, és az összetevők száma is változhatott.  
403 L. Gentilini 1996. 68. 
404 A terrakották agyagtestének százalékos CaO tartalma 20-24% közötti értékeket mutatott Andrea és 
Giovanni műveinél, de alacsonyat (5% körül) Luca egy művénél. A Lucához (és műhelyéhez) kapcsolódóan 
kevés a vizsgálati eredmény, ezért véleményem szerint csak korlátozottan értékelhetőek. L. Della Robbia, 
2011. p. 25. 1. táblázat és 28. 4. táblázat, illetve l. még: Bouquillon–Zucchiatti–Bormand, 2009. 380. tav. 1.  
405 Andrea del Verrocchio életrajzában: „Andrea idejében élt Benedetto Buglioni, aki Andrea della Robbia 
családjának egyik nőtagjától megtanulta a mázas terrakotta titkát, s ezzel az eljárással sok művet készített 
Firenzében és másutt […] Benedetto után a titok Santi Buglionira maradt; ma már csak ő tud ilyesfajta 
szoborművet készíteni.” (Ford. Zsámboki Zoltán.) Vasari 1983. 35. 
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Ceppo 1527–1529 közötti megbízása, mely munkák kifizetéseinek dokumentumaiban 

feltűnik egyfelől az Arno-mederből,406 másfelől Montespertoliból407 hozott agyag. A 

Firenzétől mintegy 30 km-re délkeletre fekvő Montespertoli még a 17. században is 

jelentős agyaglelőhelynek számított és ekként került említésre Filippo Baldinucci 

művészeti szótárában.408 A Buglioni-műhely által használt agyag különböző (és nem is 

feltétlenül csak az említett kettő) lelőhelyekről való beszerzését tanúsítja a műhely 

gyakorlatában használt agyagok jelentős mésztartalom-különbsége is, az olykor egy, a 

Robbia-műhelyben is használt magas mésztartalmúé, máskor egy meglehetősen 

alacsonyé.409  

A Robbia- és a Buglioni-műhelyen kívül működő, terrakottaszobrok készítésével 

csak esetenként vagy kisebb mennyiségben készítő szobrászok agyagbeszerzéséről írott 

források egyelőre nem állnak rendelkezésre, az ismert anyagvizsgálati eredmények 

azonban alacsony mésztartalmú agyaghasználatra utalnak.410  

 

IV. 3. 2. Égetőkemencék 

Az agyagból készített szobrokat még mázazás előtt ki kellett égetni, melyhez 

égetőkemencére volt szükség. Az égetőkemencéknek – melyek elsősorban nem a 

szoborégetés, hanem az „építőipar” kiszolgálása volt a fő profilja – már a középkorban 

funkció szerint két fajtáját különböztették meg: a mészégető- és téglaégető kemencéket.411 

Noha a két funkció eltérő volt és a szükséges nyersanyag-beszállítói hálózat is, mindkét 

tevékenység végzését el tudták látni akár egy égetőhelyen, akár egy kemencében – szükség 

esetén –, de a két tevékenységet elhatárolását igyekeztek megtartani, és megkülönböztették 

egyiket a másiktól az adóösszeírásokban is. A kemencéket – bármelyikről legyen is szó – 

igyekeztek a városok falain kívülre építeni, a középkorban gyakori tűzvészek elkerülése 

érdekében. A különféle térképeken az égetőkemencéket rendszerint feltüntették, ebből 

kifolyólag elhelyezkedésük jól ismert. Firenzében a városfal mentén húzódó, a 

városközponttól távol eső Via delle Fornaci nevében is megőrizte azt, hogy számos 

                                                           
406 Különböző összegű kifizetések dokumentumai a pistoiai Ospedale del Ceppóba készített mázas 
terrakottafríz kapcsán említést tesznek az Arnóról hozott agyagról: „s(ome) di terra r(echò) dadarnno.” L. 
Marquand, 1921. 179., https://archive.org/stream/benedettosantibu00marq#page/178/mode/2up idézi 
Gentilini 1996. 68. és Vaccari 1998. 99.  
407 Marquand A.: Unpublished documents relating to the Ceppo Hospital at Pistoia. American Journal of 
Archeology vol. 22, no. 4 (1918). 367. és doc. 22. és Gentilini, 1996. 68. 
408 Gentilini 1996. 66.  
409 Della Robbia…, 2011. 4. és 6. táblázat, pp. 28, 29. 
410 L. Della Robbia…., 2011. 2. táblázat. 
411 Goldthwaite 1982. 177–188, különösen: 186–187. 
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égetőkemence volt itt található.412 Elhelyezkedésük inkább az Arno bal partjára 

koncentrálódott.413  

Az 1427-es nagy adóösszeírás szerint Firenzében ezidőtájt még csak néhány 

égetőkemence működött, a 16. század végén már hétről tudni,414 míg a közeli 

Imprunetában a 15. században tizenöt, általában családi vállalkozásként, ahol a család több 

generációból származó férfitagjai dolgoztak.415  

Az égetőkemencék teljes kihasználtságon működve Firenzében évente kb. 16 

égetést bonyolítottak le, ami nagyjából azt jelentette, hogy háromhetente égettek.416 Egy 

égetés több napig (5-6) tartott, ezután a lehűlés ideje alatt a kiégetett téglák vagy más 

tárgyak több napon át még a kemencében maradtak. Az égetőkemencék működése 

kifejezetten az építkezésekhez szükséges tégla kiégetésére rendezkedett be, ami mellett a 

fazekasáru és a kifejezetten szobrászati célú (terrakottává) égetés csak egy töredékét 

tehette ki az itt végzett tevékenységnek. 

 Az agyagszobrok égetésére a Robbia család egy családi műhelyt hozott létre, 

melyet 1446-tól a Via Guelfán, a San Barnaba-templom közelében álló házban alakítottak 

ki.417 A ház elülső szobájában, ún. anticucinájában (előkonyha) volt a kemence és a 

mázazáshoz szükséges kádak („forno e trogoli riservati all’arte vetraria”).418 A 

lakóhelyként és műhelyként funkcionáló ház a további generáció tagjait is kiszolgálta. Arra 

a kérdésre, hogy vajon 1446-ot megelőzően hol állhatott Luca műhelye, hiszen a kutatás 

ma már az 1440-es évek legelejére datálja Luca első mázas terrakottaműveinek készítését, 

egyelőre nincs válasz. Az 1480-as évek elejétől a Robbia-műhely versenytársaként jelent 

meg a Benedetto Buglioni által vezetett műhely, melyet a kutatás a Campo Corbolinire 

                                                           
412 A mai Porta San Niccolò mögött. Uo. 181. 
413 Uo.  
414 Uo. 
415 Gentile, L. C.: Fornaci e fornaciai d’Impruneta: passato, presente e futuro di un illustre tradizione in: Il 
cotto dell’Impruneta. Maestri del Rinascimento e le fornaci di oggi. / The Impruneta terracotta. Renaissance 
masters and today’s kilns. A cura di Proto Pisani, Rosanna Caterina e Gentilini, Giancarlo. Exh. cat. 26 
marzo – 26 luglio, 2009. Impruneta, Basilica e Chiostri di Santa Maria. Pisa, 2009. 187.  
416 Uo. 183. Míg Firenzében nem volt megkötés (rendeleti szabályozás) az égetőkemencék éves működésére 
nézve, Velencében, Bolognában vagy Mantovában igen, ami azt jelentette, hogy a kemencéket csak 
szezonálisan lehetett működtetni, évi 3 vagy 6 hónapban, télen pedig használaton kívül kellett helyezni. Uo. 
187–188. 
417 Az épületet a 19. század közepén bontották le, ekkor találták meg a kemencék maradványait. L. Vaccari 
1998. 79. 
418 Idézet Andrea della Robbia végrendeletéből. L. Santi, 1998. 90. Andrea della Robbia testamentumának 
szövegét l. Mather, G. R.: Unpublished documents relating to the will of Andrea della Robbia. American 
Journal of Archeology 24 (1920). 136–145. 
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lokalizál a városon belül (Via Faenzán a Piazza di Madonna degli Aldobrandini 

környékén).419 

Nagy méretű, agyagból készített szobrokat – mint arról korábban szó volt – 

nemcsak a Robbiáktól, a Buglioni-műhelyből, hanem más szobrászoktól (Brunelleschi, 

Ghiberti, Michele da Firenze, Benedetto da Maiano, Andrea del Verrocchio, Andrea 

Sansovino, Giovanfrancesco Rustici, Agnolo di Polo stb.) is ismerünk a 15. századból, és a 

16. század elejéről. Valójában velük kapcsolatban merül fel a kérdés, hogy ők hol és 

hogyan gondoskodtak szobraik kiégetéséről, hiszen nem valószínű, hogy saját 

műhelyükben égetőkemencét építettek volna abból a célból, hogy az agyagból készített 

műveiket maguk égessék ki. Verrocchio és Agnolo di Polo esetében vélhetően családi 

kapcsolatok révén oldhatták ezt meg. Verrocchio apja téglaégető volt,420 s noha elég korán 

felhagyott a szakmával, kapcsolatai megmaradhattak, míg a Verrocchio-műhely 

tanítványának is tartott Agnolo di Polo nevében (eredetileg Agnolo di Polo de’ Vetri) 

üvegfúvó (üvegkészítő) felmenőinek szakmáját őrizte meg.  

A fenti szobrászok terrakottaszobrai között mázasak is voltak, ezek némelyike 

esetében Vasaritól tudjuk, hogy az égetést és a mázazást vagy a Robbia- vagy a Buglioni-

műhelyben bérégetéssel/bérmázazással oldották meg. Hogy melyik szobrász részesítette 

előnyben a mázas égetésnél a Robbia- és melyik a Buglioni-műhelyt, arról ma még kevés 

információval rendelkezünk. Vasari Vitéjében azt írja, hogy Andrea Sansovino és Giovan 

Francesco Rustici Giovanni della Robbiával álltak szoros kapcsolatban, szobraikat vele 

égettették ki.421 Míg Benedetto da Maiano kapcsán úgy a Robbia-, mint a Buglioni-

műhelyben történt mázazás is szóba jön.422 Konkrét részletekről, árakról, vagyis a 

bérégetésekről azonban sajnos nincsenek információink.  

A nagy méretű, életnagyságú agyagszobrok kiégetését, melyeket egy darabban 

égettek ki, a városfal menti téglaégető-kemencék bérbe vételével is meg lehetett oldani. 

Ezeknek a nagysága, noha a kemencék méretét a céhstatútumok szabályozták,423 akár öt 

méter magas agyagszobor kiégetését is lehetővé tette volna. Életnagyságú szobrok egyben 

                                                           
419 Gentilini 1992. Vol. II. 436. 
420 L. Mather, R. G.: Documents Mostly New Relating to Florentine Painters and Sculptors of the Fifteenth 
Century. The Art Bulletin 30 (1948). 31. 
421 Andrea Sansovinónak a Monte San Savinó-i egykori Sant’Agata-templom oltárát, mely a Madonna 
mennybevételét ábrázolja Szent Ágnes, Szent Lucia és Szent Romuáld társaságában, a Robbia-műhelyben 
mázazták. L. Vasari–Milanesi, 1876–1881. Vol. VI. 510–511.; Giovan Francesco Rustici több mázas 
terrakottaművének, például a Noli me tangere oltárnak a (1520 körül, jelenleg a firenzei Museo Nazionale del 
Bargellóban), égetését és mázazását Giovanni della Robbia végezhette. L. Gentilini 1992. Vol. II. 454–455. 
422 Uo. 454.  
423 Az égetőkemencék magassága a céhstatútumok előírása értelmében nem lehetett több Firenzében a 9 2 

bracciónál (kb. 5 2 méter). L. Goldthwaite 1982, 182. 
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való kiégetése azonban meglehetősen ritkának számított a korszakban.424 Ez technikailag 

meglehetősen nehéz feladat volt, és igen gyakran vezetett a szobor repedéséhez vagy 

szétrobbanásához.  

 

IV. 3. 3. Kikötések 

IV. 3.3.1. Szín és színezés  

Hogy miben állt Luca della Robbia „találmánya”, egy új mázrecept feltalálásában vagy a 

középkori firenzei fazekasok, majolikakészítők által is használt mázak nagy felületekre, 

életnagyságú szobrokra való adaptálásában, egyszersmind az időjárási viszonyoknak 

ellenállóbbá tételében, még mindig vita tárgya a kutatásban. Talán már nem vitatott 

azonban az, hogy a kísérletezésben őt időben megelőzte úgy Brunelleschi, Donatello mint 

Ghiberti, és e kísérletezésbe bekapcsolódva vagy attól inspirálódva jutott el végül Luca a 

mázas terrakotta szobrok és reliefeket vállalkozásszerűen előállító műhely létrehozásához, 

illetve „tömegtermékké” alakításához.  

A technikai újítás mibenléte – ahogyan azt az elmúlt közel négy évtized 

természettudományos vizsgálatai részben kiderítették – a mázösszetevők százalékos 

arányainak megváltoztatásában állt.425 Luca legkorábbi mázas terrakotta szobrászati művei 

az 1430-as évek végén, a 1440-es évek legelején készülhettek. Részben még ma is él az a 

nézet, hogy az első mázas terrakotta mű a peretolai tabernákulum lehetett, mely noha 

márványból készült, egyes részei (középrész félköríves lunettájának háttere, talapzatának 

és koronázópárkányának frízei, valamint a középrész felső ívháromszögei) ónmázas 

díszítésűek. 

                                                           
424 E ritka példák közé tartozik egy a Szépművészeti Múzeum Régi Szoborgyűjteményében őrzött, az 1500 
körüli években készített fehér mázas terrakotta Madonnát a gyermekkel ábrázoló szobor. Erről l. Pattantyús, 
M.: Baccio da Montelupo: Virgin and Child. Attribution proposal and some observations on problems faced 
by researchers of the glazed terracotta Madonna sin Budapest and Sèvres. / Baccio da Montelupo Madonna a 
gyermekkel. Attribúciós javaslat és néhány megjegyzés a budapesti és a sèvres-i mázas terrakotta Madonnák 
kutatásának problematikájához. Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts 110–111 (2009). 91–108, 277–
288. 
425 A Robbia-mázak technikai vizsgálatainak eredményeiről szóló legfontosabb tanulmányok: Kingery, W. 
D.-Aronson, M.: The Glazes of Luca Della Robbia. Faenza: Bollettino del Museo Internazionale delle 
Ceramiche in Faenza. 1990, 221–225.; Kingery, W. D. – Aronson, M.: On the Technology of Renaissance 
Maiolica Glazes. Faenza: Bollettino del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, 1990. 226–235.; 
Olson, R. J. M. – Burbour, D. S.: Toward a new method for studying glazed terracottas: examining a group 
of tondi by Andrea della Robbia. Apollo vol. 154, no. 475 (2001). 44–52.; Zucchiatti, A. et al. : Elemental 
analysis of a group of glazed terracotta angels from the Italian Renaissance, as a tool for the reconstruction of 
a complex conservation history. Archeometry vol. 45, no. 3 (2003). 391–404.; Zucchiatti, A. et al. : Non-
destructive characterization of Della Robbia sculptures at the Bargello Museum in Florence by the combined 
use of PIXE and XRF portable systems. Journal of Cultural Heritage 5 (2004). 183–188.; Bouquillon, 2004. 
161–166. 
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A Robbia-műhelyhez nyolc szerződés köthető.426 Közülük három származik a 15. 

századból, így nem alkalmasak arra, hogy képet adjanak a művekkel szembeni megbízói 

elvárások változásairól, mely változások jól láthatóan a színekben, mázas és mázatlan 

emberalakok készítésében mutatkoznak meg. Jóllehet szerencsésnek mondható, hogy a két 

legkorábbi ismert szerződés Luca della Robbiához kapcsolódik, és ónmázas műveinek 

korai, majdhogynem a megjelenésének időszakából valók. Az 1442-ből és az 1446-ból 

származó iratok, a firenzei dómopera megbízásából a dómba készítendő két 

lunettadombormű elkészítésére szólnak, melyek közül a korábbi, az északi sekrestye 

(Sagrestia delle Messe) feletti Krisztus Feltámadását (21. kép), a déli oldalon lévő 

(Sagrestia dei Canonici) Krisztus Mennybemenetelét (22. kép) ábrázolja. Ha valószínűleg 

nem is a legelső, de a kisebb darabokon kikísérletezett mázak után, a monumentális 

méretűek között az elsők között lehetett ez a két, már teljes egészében mázas dombormű. A 

korábbi lunetta elkészítésére szóló szerződés (19. dok.) tanúi között találjuk egyfelől az 

építész Brunelleschit, másfelől Andrea di Lazzaro Cavalcantit (il Buggianót), mely utóbbit 

ugyanekkor a sekrestye márványlavabójának elkészítésével bíznak meg (20. dok. A 

dombormű témáját szűkszavúan „Resurexionem Domini”-ként summázzák, egyéb 

részletek meghatározását mellőzik. A munka készítését egy év terminusban kötik ki. A 

domborművet a korábban bemutatott terv/rajz szerint kell, hogy készítse a mester, és ha 

lehet még jobban, vagyis szebben. A szerződés e kikötése: „prout videntur alia laboreria 

fieri et secundum designum factum et melius si melius fieri potest”, feltehetően korábban 

készített mázas művekre és egy már ehhez a domborműhöz korábban elkészített 

rajzra/modellre427 utal vissza, amely talán ez esetben tényleg egy rajz és nem szobormodell 

lehetett.428 A technikai újításra magában a szerződésben lényegében semmi nem utalt. Az 

árról nem esett szó, mert azt a mű elkészülte után a dóm építőműhelyének és a céh 

konzuljainak képviselői által választott szakértők határozzák majd meg – szólt a szerződés 

szövege. A kifizetés már a munka készülése közben elkezdődött, amit nyilván az 

anyagköltség indokolt.429 Az elkészült mű értékét értékbecsléssel állapították meg 1444-

                                                           
426 Ezek időben az 1442-es, 1446-os, 1489-es, 1518-as (2 db), 1519-es, 1522-es és 1524-es évekből 
származnak. 
427 A designum ebben az időben és a szerződések terminológiájában egyaránt jelenthetett rajzot és 
háromdimenziós modellt (l. a VI. fejezetet!) 
428 Mivel a szerződés szövege együtt említi a „más korábban készített műveket” és a valószínűleg a 
szerződéskötéskor már a megbízók kezében lévő tervet. Más véleményen van Gentilini.  
429 Egy 50 lírás kifizetésről értesülünk 1443. április 17-én (Poggi–Haines, doc. 1542.), egy ugyancsak 50 
lírásról 1444. január 24-én (uo. doc. 1546.). A kifizetések dátumai Marquandnál (1914. 75), és az ő 
forrásközlését átvevő Pope-Hennessynél (1980. cat. no. 6.) tévesen 1445-re datáltak, ahogy a napok is el 
vannak írva.  
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ben, 440 lírában.430 Ennek az összegnek a része volt az a 140 líra, amit a mű elkészítéséért 

és az invencióért fizettek ki.431 Invención ebben az esetben valószínűleg a technikai 

invenciót értették, azaz a mázas terrakottát mint újítást, minthogy a Luca féle „invenció” 

később Leonardo, Gaurico, Vasari és más szerzők írásaiban is megjelent, legkorábban úgy 

tűnik Filareténél.432 

Két évvel az első timpanon befejezése után, 1446 októberében kötötték Lucával a 

másik lunettadomborműre a szerződést. (19. és 20. dok.) A téma meghatározása mellett, 

mely itt a Mennybemenetel, a szerződésben leírták, hogy Jézus Krisztus alakját a 12 

apostol és Szűz Mária alakja kísérje. Ezúttal a szövegben megjelent egy a színre vonatkozó 

kitétel, mely szerint a készítendő művön a domb és a fák saját színük szerint készüljenek. 

Feltételezhető, hogy a fehér és a kék szín kettősére építő korábbi timpanon túlságosan 

absztrakt volt a megbízók (és a korízlés) számára. Itt is szó esett egy korábban bemutatott 

kis modellről, amit a mesternek követnie kell. A második timpanon elkészítésére a határidő 

szorosabb, egy év helyett 8 hónap. A kifizetést ez esetben is több részletben, részben már a 

készítés alatt kapta meg a művész.433 A kész mű értékéről döntést hozó Bernardo 

Rossellino és Pagno di Lapo Portigiani a honoráriumot ez esetben 520 líra434 értékben 

állapították meg.435 Joggal vetődik fel a kérdés, hogy a két azonos méretű és készítésében 

azonos technikai nehézségekkel járó timpanon elkészítésének eltérő díjazása miből 

adódhatott: talán a szorosabb határidőből, ami magasabb díjazást irányzott elő, de 

eredhetett a domborművön megjelenő újabb színek, a zöld és egy zöldeskék használatából 

is, és/vagy a korábbi domborművön szereplő alakoknál hárommal több alakból, vagyis 

számából is.436  

 A két timpanon kifizetésekor mindkét dokumentumban egy további rész is van 

(melynek a kutatás eddig nem igazán szentelt figyelmet), mely nem csak technikai 

szempontból érdekes: a timpanonok festéséért és aranyozásáért is történt kifizetés, mindkét 

                                                           
430 Poggi–Haines 1909, doc. 1548. Haines, 1983. 123.  
431 Poggi–Haines 1988. doc. 1548. 
432 Gentilini 1992. I. 11. note 1, 2, 5. p. 162.  
433 Az első részletet, 150 lírát 1450. december 23-án (Poggi–Haines 1988. 22. doc. 1569.), a másodikat, ami 
100 líra volt 1451. június 30-án (l. Poggi–Haines 1988. 22, doc. 1570.), a fennmaradó részt pedig feltehetően 
az értékbecslést (1451. augusztus 5.) követően. A teljes ár 520 líra volt. Minthogy a megbízások jelentős 
többségében a szerződés konkrétan a munka elkezdéséhez köti az első részlet kifizetését, vélhetően a 
timpanon 1450. decemberi első kifizetése egyszersmind a készítés elkezdését jelentette, ahogy azt Margaret 
Haines is vélte, vagyis nem arról van szó, hogy a második timpanon mintegy öt év leforgása alatt készült, 
hanem 1446 helyett csak 1450 végén kezdődhetett el (Haines 1983. 124.). 
434 Marquand, Pope-Hennessy, Gentilini is a dombormű elkészítéséért járó honorárium összegeként tévesen 
500 líráról írnak, Pope-Hennessy Milanesire hivatkozva. (Gentilini 1992. I. 96., Pope-Hennessy 1980. 235.) 
435 Poggi–Haines 1988. Vol. II. 23. doc. 1571. Kelt: 1451. augusztus 5-én. 
436 A több alak, magasabb honorárium összefüggéséhez l. az értékbecslésről szóló fejezetet! 
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alkalommal. Minthogy erre sem az első, sem a második timpanon szerződésében nem 

utaltak, azt kell feltételeznünk, hogy erről a megbízó és a művészek szóban állapodtak 

meg. A Feltámadás-timpanon festéséért és aranyozásáért Ventura di Moro festőnek két 

részletben összesen 52 líra 30 soldót437 fizettek ki, a másik timpanon esetében pedig az 

aranyozásért Jacopo d’Antonio festőnek 24 lírát.438 A kész mű aranyozási munkái nem 

vetnek fel kérdéseket, hiszen az aranyozás mindenképpen a munkálatok legutolsó 

fázisához tartozott (ellentétben az oltárak készítéstechnikájához, ahol az aranyozás volt az 

első és csak azután készült a színekkel való kifestés). Érdekes ebben talán csak az, hogy 

nem maga Luca aranyozta domborműveit, hanem ezzel mindkét alkalommal egy-egy festőt 

bízott meg vele, nem is akárkiket. Ventura di Moro (1395 –1402 között – 1486) és Jacopo 

d’Antonio elismert festői voltak a korabeli Firenzének. Noha nem egy generációhoz 

tartoztak, sőt Ventura, Jacopo nagyapjával, Giulianóval közös vállalkozást vitt a Corso 

degli Adimarin, ahová később az unoka, Jacopo d’Antonio is belépett.439 A festési munkák 

azonban önmagukban is érdekesek: hiszen a domborművön, amit kézzel, utólag kellett 

festeni, valószínűleg csak apró részleteket – szemöldökök, íriszek és pupillák – jelentett, 

illetve a felhőknek a háttér színétől árnyalatban kissé eltérő kékjeit. Olyan kis részletek 

ezek, hogy valójában sem a munka mennyisége, sem a jelentősége nem indokolta, hogy 

Luca egyrészt „kiadja” a munkát másnak, másrészt nem tűnik indokoltnak az sem, hogy 

arra egy már elismertnek számító festőt fogadjon fel, legalábbis Ventura di Moro 

személyében, aki ekkor már a negyvenes éveiben járhatott.440 Azt, hogy nem állandó, 

hanem eseti munkakapcsolat lehetett Luca és a két említett festő között, tanúsíthatja egy 

időben a két domborműhöz közeli másik megbízás, a dóm két fehér mázas térdelő 

angyalpárja, melynek 1447-es kifizetésekor egy harmadik festőnek, bizonyos Domenico di 

Francescónak fizettek.441  

A mázas terrakotta színeinek kérdése (vagy inkább problémája), vagy a 

természetben megtalálható színek alkalmazásának követelménye egy másik, Andrea della 

                                                           
437 Poggi–Haines 1988. Vol. II. 16. doc. 1547 és p. 17. doc. 1548. 
438 Uo. 22. doc. 1570. 
439 Procacci, U.: Di Jacopo di Antonio e delle compagnie di pittori del Corso degli Adimari nel XV 
secolo. Rivista d’arte XXXV (1960). 3–70.  
440 Krisztusé sárga írisz, sötét színű pupilla, az angyaloké szürkéskék írisz. Az aranyozás az angyalok haján 
és szárnyain, Krisztus nimbuszának keresztjén, a testét övező dicsfény, a katonák vértjének díszítésében van 
jelen. Az íriszek, pupillák, szemöldökök eltérő színű festésében Marquand „fejlődést” vélt felfedezni, és 
hívta fel rájuk a figyelmet (l. Marquand, 1914. 74, 76.), minthogy valószínűleg nem tudta, vagy elsiklott a 
felett, hogy nem Luca kezétől származnak. Feltételezhető, hogy más mázas terrakotta műveken is élt Luca 
vagy a műhely festők felfogadásával az utólagos festési munkáknak az elkészítésére, így e részletek más 
műveken más színnel vagy más stílusban festett hasonló részletekkel való összehasonlítása nem releváns a 
műveket készítő Luca „fejlődése” szempontjából.  
441 Marquand 1914. 96–97.; Poggi–Haines 1988. doc. 1104. 
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Robbiához kapcsolódó szerződésben is megjelenik. A pratói dóm főkapuja (21. dok.) 

lunetta domborművének (23. kép) elkészítésével, mely a Madonnát a gyermekkel, valamint 

Szent István protomártírral és Szent Lőrinccel ábrázolja, 1489-ben bízták meg Andreát. A 

megbízók fenntartották maguknak a jogot arra, hogy a szerződésben rögzített kék háttér és 

az ábrázolást keretező fehér szeráfok mellett, az alakok tekintetében a fehér színtől a 

későbbiekben eltérjenek, ha úgy döntenek. Az elkészült és ma is látható dombormű alapján 

azonban úgy tűnik, a megbízók ezzel a lehetőséggel mégsem éltek, minthogy az alakok 

színe fehér lett, csak a két szent mártír kezében tartott attribútumok, a pálmaágak zöldek. A 

timpanon-dombormű elkészítésére Andrea 4 hónapot kapott, és fizetsége 25 arany forint 

volt.  

A Robbia-műhely mázas terrakottái a 15. század végére „kiszínesedtek”,442 

amelyben vélhetően az a – valószínűleg szélesebb körű – megbízói igény is szerepet 

játszhatott, amelyről az említett két szerződés tanúskodik. A 16. század elején a Robbia-

műhely terrakottaszobrain, domborművein a mázas felületek mellett megjelennek a kézzel, 

„hidegen” festettek is. Az 1502-ben Angliába szállított Pietà és egy Mária Magdolna 

szobor az írott források szerint „parte invetriate, parte dipinte” voltak.443  

A Giovanni della Robbiával, a pisai San Marco in Calcesana-plébániatemplom (a 

19. században lebontották) egyik kápolnája számára készítendő Mária Mennybevételét 

ábrázoló oltárra (24. kép) 1518-ban kötöttek szerződést (23. dok.), melyen a Mária 

mennybevételét ábrázoló domborművön kívül az Atyaisten, szentek és próféták alakjait 

kellett a szobrásznak ábrázolnia. Az alakokat mázatlan formában, a keretelő 

díszítményeket mázas terrakottában. Jóllehet a szerződés készítője technikailag nem volt 

tisztában a szobrászati készítéstechnikákkal, amikor azt írta, hogy a készítendő 

díszítményeket és ábrázolt alakokat mázas terrakottából kell kifaragni,444 igyekezett 

minden ábrázolt alakra és díszítményre kitérni. Olyannyira, hogy a kiváló minőségű 

színek/festékek („cum coloribus perfectis”) használata mellett aranyozást is megkövetelt, 

                                                           
442 Kifejezetten a lunetta-domborművekre, Madonna-domborművekre és oltárretablókra gondolok, mert a 
címerek, a gyümölcsfüzérek korábban is színesek voltak. A színek használatában korlátot nem csupán a 
szándék, de az anyagi többletköltség, és az előállíthatóság, a készítéstechnika is határt szabott (pl. a fekete és 
a piros máz előállítására sokáig nem volt lehetőség). 
443 Corti, G.: New Andrea della Robbia documents, The Burlington Magazine vol. 112. no. 812 (1970). 751. 
doc. 5.  
444 „…Et que omnes figure et seu imagines cum ornamentis festone vase et aliis sint sculpte de terra cocta 
ismaltata et invetriate et adorata et oleum et coloribus perfectis.” L. Marquand 1920. 131. 
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és a szobrászra bízta, hogy az auro brunito, azaz polírozott „fényarany”, vagy mordent 

arany445 legyen.  

Ebben a szerződésben a mázas terrakotta elnevezésére megjelenik a terracotta inveriata 

mellett az olykor másutt is fel-feltűnő „terra cocta ismaltata” elnevezés is az előbbi 

szinonimájaként. Noha jelentésbeli különbség közöttük nincsen, az előbbi a máznak inkább 

az üveg jellegére, az utóbbi viszont zománc jellegére utalt.  

A 15. század végén, a 16. század elején működő, kifejezetten terrakottaszobrok 

készítésével foglalkozó Agnolo di Polo terrakottaszobrait olajjal festette és a hozzá köthető 

három fennmaradt szerződés szerint a szobrok kifestésére is rendszerint maga vállalkozott, 

vagyis nem adta ki a díszítő festésmunkát másnak. E kötelezettségének azonban az 1514 

októberében kelt egyik szerződése szerint nem tett eleget, így a korábban kifizetett előleg 

egy részének visszafizetésére kötelezték.446  

 

IV. 3.3.2. Kiüregelés447 

A terrakottaszobrok más készítéstechnikai részleteire a szerződések rendszerint nem térnek 

ki. Kivételes lehet ezért az a sienai eset, amikor Lorenzo di Marianóval, ismertebb nevén 

Marrina szobrásszal kötöttek szerződést a sienai Convento di Paradiso apácái 1521-ben 

egy Angyali üdvözlet-jelenet Szűz Mária és Gábriel arkangyal szobrának elkészítésére.448 

Az előírás szerint az egyenként két és kétharmad karhossz magasságú (kb. 150 cm), de 

három bracciónál semmiképpen sem magasabb szobrok a szerződés szerint el is készültek, 

de a megbízó nem találta őket megfelelőnek, így újra megbízta a művészt az 

elkészítésükkel, s ehhez már pontosabb instrukciókat adott. Előírta, hogy a szobrász 

készítse el az alakoknak csak a fejeit, ugyanúgy, ahogy a két elkészült szoborét csinálta, 

két karjukkal és felsőtestük egy nyolcadával, ezúttal stukkóból, úgy, „hogy könnyen 

öltöztethetőek legyenek”. Mindezeken felül a büsztök és a karok ne legyenek kiüregelve, 

Szűz Mária egyik kezében félig nyitott kis könyvecskét tartson. Hogy a szobrok végül 

                                                           
445 Lényegében a polírozott és a nem polírozható, fényesíthető arany közötti választást tette lehetővé a 
szobrász számára. Az aranyat kővel vagy foggal polírozták a középkorban, a mordent arany olajos alapra 
vagy vizes alapra is készülhetett. Az értelmezésben nyújtott segítségért Heitler András festő-restaurátornak 
tartozom köszönettel.  
446 Szerződéseket publikálta Waldman 2007c. 
447 A kiüregelés az agyag kikaparását jelenti a tömör szobrok belsejéből. A vékony falvastagság és a szobrok 
különböző részeinek közel azonos falvastagsága az egyenletes száradást segítette elő és minimálisra 
csökkentette a repedés lehetőségét úgy a száradás alatt, mint az égetés során. 
448 A szerződést l. Milanesi 1856. Vol. III. doc. 214.  
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elkészültek-e vagy sem, arról a források hallgatnak, ahogy arról is, hogy a két elkészült, de 

el nem fogadott szobor sorsa a későbbiekben hogyan alakult.449 

 

IV. 3. 4. A kész művek szállítása 

Talán 1446, Brunelleschi halálának éve volt az a „korszakhatár”, ami – Gentilini szerint – 

Luca számára a felszabadulást, a mázas terrakotta szobrászi alkotások számára pedig 

Európa meghódítását jelentette, mely évtől kezdve a robbianák Firenzén kívülre és Itália 

határain túlra, Francia- és Spanyolországba, Portugáliába is eljutottak.450 Mindehhez egy 

jól szervezett műhely és vállalkozás kiépítésére volt szükség, mert a kész műveket el 

kellett juttatni rendeltetési helyükre. A több darabból – a nagyobb retablók esetében akár 

száznál is többől451 – összerakható oltárakat szétszedve, ládákba csomagolva szállították 

öszvéreken vagy lovakon.452 Egy állat, súly és méret függvényében, két vagy több ládát 

cipelt. Hosszabb távolságra a szállítást részben vízen, részben szárazföldön oldották meg, 

kereskedők közreműködésével.453  

Andrea della Robbiának az arezzói dóm Cappella della Madonna del Confortójába 

készített Szentháromság-oltára Szent Donát és Szent Bernát alakjával az 1480-as évek első 

felében készült.454 Noha a szerződés nem került elő, a kész mű szállítására vonatkozóan 

rendelkezünk forrásokkal. E szerint a kész oltár darabjait két részletben szállították 

Firenzéből Arezzóba. Az első szállítmány 1485 szeptemberében indult útnak 7 ládába 

csomagolva az oltár darabjait, 12 másik láda viszont csak 1486 áprilisában. Hogy mi volt a 

tényleges oka annak, hogy a két szállítmány időben így eltolódva követte egymást, nem 

ismert. Okát egyesek a téli időjárással magyarázzák.455  

A forrásokból ismert, hogy a szicíliai Militello grófja által 1487-ben megrendelt 

Születés-oltárt darabjaira szedve 17 ládában szállították. Az útvonal Firenzéből Pisába az 

                                                           
449 Érdekességként érdemes megemlíteni, hogy a szerződés tárgyát képező Angyali üdvözlet Gábriel 
arkangyalszobrát Enzo Carli azzal az egykor festett, életnagyságú terrakotta Gábriel arkangyalszoborral 
azonosította, melyet a Szépművészeti Múzeum Régi Szoborgyűjteménye őriz (ltsz. 1190). L. Carli, E.: Arte 
senese e arte pisana. Torino, 1996. 142. és tav. 113.  
450 L. Gentilini 1992. Vol. I. 104–105. Úgy vélem, hogy nem Brunelleschi halála, hanem az éppen ebben az 
évben, 1446. augusztus 31-én történt házvásárlás, ahol azután a műhelyt kialakították, volt az oka az ettől az 
évtől, illetve a rákövetkező évektől megnövekedő termelésnek.  
451 A veronai oltárok közül az Angyali üdvözlet 86, a Jézus születése 95, a Madonna della Cintola 325, a 
Mennybemenetel 680, a Madonna szentekkel oltár pedig 180 darabból állt. L. Gentilini 1992. Vol. I. 269. 16 
jegyzet. 
452 Vaccari 1998. 82. 
453 Uo. 
454 Sulle tracce dei della Robbia. Le vie della terracotta invetriata nell’Aretino. A cura di L. Fornasari e G. 
Gentilini. Milano, 2009. 16. 
455 Uo. 
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Arnón,456 Pisából Palermóba tengeren vezetett, a szállító a Strozzi család cége volt.457 A 

szállítás költsége 21 arany forint 18 soldóba került.458 Ez a kész mű árának egynegyedét 

jelentette. A szállítócég profitja kb. 12%-os volt.459 

1502-ben egy Andrea della Robbiától rendelt nyolcalakos Pietà szoborcsoportot és 

egy Mária Magdolna mázas terrakotta szobrot szállítottak Londonba 24 ládába 

csomagolva, egy bizonyos Aldobrandino Tanagli és cége.460 Ez esetben az útvonal Firenze 

Orbetello, majd onnan a sienai Venturi cég segítségével Port’Ercole, s onnan a tengeren át 

London volt. A szállítás díja Firenze és Orbetello között 90 líra, Orbetello és Port’Ercole 

között 32 líra 11 soldo volt.461 A ládák készítésével megbízott ács volt egyszersmind 

megbízva a csomagolással is.462 A nyolc alakos szoborcsoportot egy két évvel későbbi 

Krisztus-szobor követte, mely 1504 júniusában érkezett Londonba Campigliából.463 A hajó 

a Santa Maria alias Afinci nevet viselte, hogy milyen nemzetiségű zászló alatt, azt nem 

tudni, de kapitánya német volt. 

  

IV. 3. 5. Az oltárak összerakása, az installálás 

A darabokban érkező oltárakat a művek rendeltetési helyén fel kellett állítani. A nem 

Firenzébe, hanem más városba készített művek esetén, mint az említett pratói megbízás, 

vagy az Empoliba készített Madonnát a gyermekkel (25. kép) ábrázoló fülkeszobor (1518), 

a szerződés rendelkezett arról is, hogy a művet a szobrász – az említett esetekben Andrea 

della Robbia – köteles a felállítás helyére szállítani, a vámot kifizetni és a művet felállítani, 

illetve az empoli megbízás esetében befalazásáról gondoskodni.464 A pratói szerződés 

esetében a befalazáshoz a megbízó biztosította az embert és a szükséges anyagot. 

A nagyobb oltárak installálása több embert igényelt és ritka az olyan forrás, mely az 

efféle eseményekről információval szolgál. Ezért is tarthat érdeklődésre számot a már 

említett arezzói Szentháromság-oltár, melyről tudható, hogy felállítására áprilisi 

megérkezése után csak 1486 júniusában került sor. A mű installálása 6 napot vett igénybe 

                                                           
456 Russel Sale, J.: New Documents for Andrea della Robbia’s Militello Altar-Piece. The Burlington 
Magazine, vol. 122. no. 932 (1980), 765.  
457 Corti 1970. 749. 
458 Uo. 
459 Andrea della Robbiának fizetett összeg: 73 fiorini a oro 9 soldi, a megrendelőnek kiszámlázott összeg: 79 
fiorini a oro 10 soldi, a szállításért felszámolt: 21 fiorini a oro 18 soldi. L. Corti fent hivatkozott tanulmányát. 
460 Uo. 750. 
461 Uo. 751. 
462 Francesco di Domenico, nevezett Monciatto nem egy egyszerű ács lehetett, sokkal több annál, ő volt 
ugyanis a testvér elleni házöröklés kapcsán kialakult vitában Andrea egyik tanúja. L. Gentilini 1992. I. 268. 
15 jegyzet.  
463 Corti, G.: Addenda Robbiana, The Burlington Magazine, vol. 115. no. 844 (1973), 468. 
464 A szerződést l. Waldman 1999. 20.  
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(1486. június 15–20. között), Andrea irányítása alatt egy mester és egy munkás 

közreműködésével.465 

 

IV. 3. 6. A terrakotta szobrászati művekért fizetett honoráriumok és árak 

A Robbia-műhelyből kikerült, megrendelésre készített művek között a firenzei dóm már 

említett két timpanon-domborművéért az 1440-es években a mázas terrakották 

megjelenésének idején, 440, illetve 520 lírát fizetett a megrendelő. Az ugyanebbe a 

kategóriába sorolható prátói lunetta-domborműért jó negyven évvel később Andrea már 

jóval kevesebbet, „csak” 25 forintot kapott, és ebben a jelentősen, majdhogynem 

negyedére csökkenő árban bizonyára az újdonság jelleg elvesztése és a Robbia-műhelyből 

kikerülő mázas terrakották „iparszerű” gyártásra ráálló műhelytermék jellege is benne volt. 

A Giovanni della Robbiától a San Marco in Calcesana-templomba 1518-ban megrendelt 

oltárért szerződésének értelmében a szobrász 37 forintot kapott.  

A körszobrok árainak tekintetében ismert a már említett, Londonba szállított kilenc 

szoboré, melyek között egy Pietà és egy Mária Magdolna szobor is volt, együttes áruk 

pedig 69 ft, 16 soldo volt, 466 ami durván 7 és fél-8 forintot jelentett szobronként.  

A műhelyből sorozatgyártásban kikerülő, nagy népszerűségnek örvendő Madonna 

domborművek ára 2-3 forint között mozgott,467 amelyek közül az Andrea által készített 

1474-es Építészek Madonnája 10 forintos468 árával kiemelkedett a sorból. A Lorenzo de’ 

Medici-inventáriumokban szereplő Madonna-domborművek áraival összevetve az látszik, 

hogy egy Madonna dombormű ára ott is 3 forint volt, kivéve a nagyon nagy méretű, több 

méter széles és magas domborműveket.469 A címerek árai 6-7 líra körül mozogtak.470 

 

 

  

                                                           
465 Gentilini 1992. Vol. I. 165. 12. jegyzet 
466 Corti 1970. 750. 
467 Santi, B.: Una bottega per il commercio. Repertori, vendite, esportazioni. In: I della Robbia e l’arte nuova 
della scultura invetriata. Fiesole, 1998. 88. 
468 L. Marquand, A.: Andrea della Robbia and his atelier. Princeton, University Press, 1922. Vol. I. 21. 
469 L. Gentilini 1992. Vol. I. 155. 30. jegyzet. Lorenzo de’ Medici inventáriumáról van szó. „una Nostra 
Donna di mezzo rilievo invetriata”. 3 f. 
470 Santi 1998. 88. 
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IV. 4. Fa 

 

Figurális faszobrászati művek kevesebb számban készültek Firenzében (nemcsak a vizsgált 

korszakban, de már azt megelőzően is) és alig, majdhogynem egyáltalán nem rendelkezünk 

róluk írott szerződésekkel. A szerződések elenyésző száma a megrendelések vélhetően 

alacsonyabb számát is jelenti a más, korábban tárgyalt nyersanyagokból készített 

szobrokhoz képest. Magyarázatot ad részben a figurális szobrok kevesebb számára a céhes 

rendszer szerkezeti felosztása, részben a figurális faszobrászat alkalmazásának szűkebb 

kerete, mely középkori hagyományként öröklődött a reneszánsz korára.  

A firenzei céhes rendszer struktúrájában, a 15–16. században a faszobrász 

kategóriája, azaz a fával dolgozó szobrászé, aki kifejezetten figurális szobrok készítésére 

specializálódott és ebből élt volna, lényegében nem létezett.471 A szobrász vagy faragó 

elsősorban a követ faragó mesterember definíciója volt. Noha a követ faragó mesterek egy 

része olykor faragott szobrot fából is, mégis legtöbbjük tevékenységében ez csak 

mellékszál vagy egy rövid kitérő volt, olykor csak egyetlen műre korlátozódó.472 A fával 

dolgozó mesterek egy másik, az előbbiekénél népesebb és hangsúlyosabb csoportja volt a 

faműveseké (legnaioli, magistri lignaminis), akik kizárólag fával dolgoztak, de elsősorban 

bútort (szekrények, székek, ágyak, cassonék stb.) vagy templomok berendezéseit alkotó 

kóruspadokat, felolvasópultokat készítettek, ugyanakkor a tevékenységi körükbe tartozott 

az oltárarchitektúrák (melyeknek szintén lehetett figurális szobordísze) készítése is. A 

bútorokat készítő asztalosok egy része intarziakészítésre specializálódott, közülük többen 

figurális faszobrászati feladatokat is vállaltak (például Giuliano da Maiano, vagy a Del 

Tasso család tagjai), mégis alapvetően a faművesek közé sorolták őket. Az említett 

tevékenységi körök korabeli szigorú szétválasztását tükrözi a 15. századi firenzei 

szobrászok/faragók céhes besorolása: a kőfaragó szobrászok az Arte dei Maestri di Pietra e 

Legname céh, míg a fő tevékenységüket tekintve intarziátorokként, asztalosokként 

dolgozók az Arte dei Legnaioli céh tagjai voltak.473  

                                                           
471 Milánóban régi hagyománya volt a faszobrászatnak, itt a faszobrászok külön céhbe tömörültek, az 
„Università dei Legnamari”-ba, míg a kőszobrászoknak nem volt testülete. Erről l. Shell 1995. 19–27., 
valamint Santoro, C. – Visconti, A.: Collegi professionali e corporazioni d’arti e mestieri della vecchia 
Milano. Catalogo della mostra a cura di Caterina Santoro e con premessa storica di A. Visconti. Milano, 
1955.  
472 Fafeszületet a legnagyobb szobrászok, így Donatello, Brunelleschi, Michelozzo, Benedetto da Maiano, 
Andrea del Verrocchio, Antonio del Pollaiuolo, Michelangelo életművében is találunk.  
473 A fával dolgozó mesterséget űzők szétválasztása Firenzében magával az építéssel függött össze. Az Arte 
dei Maestri di Pietra e Legnaméba tartozott mindenki, akinek a tevékenysége építés vagy épületszerkezeti 
munkához köthető (a kővel dolgozók közül: fondatori, muratori, stuccatori, imbiancatori, copritetti stb. a 
fával dolgozók közül: carpentieri), az Arte dei Legnaioliba pedig minden olyan faműves tevékenység 
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A korszak firenzei figurális faszobrászati emlékei kapcsán a másik fontos tényező, 

hogy a fa, mint szobrászati nyersanyag használata szorosan kötődött a keresztény vallási 

ikonográfiához, a templomok dekorációjához.474 Ideológiai gyökere ennek, azokhoz az 

ókori auktorokhoz nyúlhatott vissza, akik a faszobrokban a vallási kultusz szolgálatában 

álló szobrászat ősi (primitív) formájának megtestesülését látták,475 talán jellemző, hogy 

Gauriconak 1504-es De Sculpturájában korának kiváló szobrászait sorolva fel a 

faszobrászok között nem is jutott más eszébe, mint a mítikus Dedalos és az Aigina-i 

Smilis.476  

 

IV. 4. 1. Nyersanyag, anyagbeszerzés, szállítás 

Amíg az Alpokon túl a szakrális szobrok készítéséhez céhelőírás szerint Hamburgban, 

Lübeckben és Lüneburgban csak tölgyfát lehetett felhasználni,477 addig Firenzében (és 

Toszkánában) erre vonatkozó előírással nem találkozunk. A traktátusokban Vitruviustól 

Vasariig, vagy Pietro Cataneóig a fa fajtájának kiválasztására vonatkozóan, úgy a 

táblaképekre, mint a faragott szobrokra nézve sok ajánlást olvashatunk. Míg Cennino 

Cennini Il libro dell’artéjében a táblaképekhez leginkább a nyárfát ajánlotta, valamint a 

hársfát és a fűzfát,478 addig szobrok tekintetében gazdagabb volt a javasolt kínálat. A 

szobrok faragásához Vitruvius leginkább a könnyebb megmunkálás szempontjára helyezve 

                                                                                                                                                                                

mestere, amely nem épületszerkezeti munkának tekinthető, a bútorkészítőtől (torniaio, tavolacciaio) a 
fiókkészítőn (cassettaio), a ládakészítőn (cofinaio vagy cofanaio) át a fűrészárú készítőig (segatore) stb. 
Az Arte dei Maestri di Pietra e Legname szó szerinti fordítása ’a kő és fa mestereinek céhe’, amit magyarra 
leggyakrabban a ’kő- és fafaragók céhé’-nek fordítanak, ritkábban ’építőmesterek és ácsok céhé’-nek (az 
angol nyelvű szakirodalomban ’Building-craft Guild’-nek vagy ’Master Builders and Carpeners Craft’-nak). 
Goldthwaite 1982. 126. A céhbe tartozás ugyanakkor nem volt kizárólagos. Minthogy tevékenységükben a 
korabeli mesterembereket sokoldalúság jellemezte, a többféle mesterséget űzők egy időben több céh tagjai is 
lehettek, így a legnaiuolók közül többen szerepeltek az Arte dei Maestri di Pietra e Legname tagnévsorában 
is. Goldthwaite 1998. 57–75. és Uő, 1982. 254. 
474 Ehhez lásd: Paoletti, J. T.: Wooden sculpture in Italy as sacral presence. Artibus et Historiae, Vol. 13., no. 
26 (1992), 85-100. 
475 Az auktorok szerint ezek az ókori görögöknél fából, a rómaiaknál pedig fából vagy agyagból készültek. 
Az ókori szerzők közül pl. Callimachus, aki a Számosz szigetén élő Héra-kultusz fából faragott szobráról 
szólva azt egy bizonyos Skelmisnek tulajdonította, míg egy másik hagyomány az Aigina-i Smilisnek. (L. 
Collareta, M.: Le immagini e l’arte. Riflessioni sulla scultura dipinta nelle fonti letterarie. In: Scultura lignea. 
Lucca 1200-1425. Cat. della mostra, Lucca, 1995. 4-5., A görög művészet világa I. 1962. 124-125. Vasarinak 
azok a sorai pedig, melyekben azt írta, hogy: „az igazat megvallva senki sem tudja megadni a fának azt a 
testesség-szerű kinézetet és lágyságot, amit meg lehet adni a fémnek és a márványnak, vagy azoknak a 
szobroknak, amik más anyagból készültek, stukkóból, viaszból vagy agyagból” (l. Vasari-Milanesi 1878-
1881. Vol. I. 167. Introduzione, Della scultura, Cap. VII.) szintén nem kedveztek a fa, mint nyersanyag 
kedveltté válásának. Ugyanakkor az olyan ikonográfiai témáknak, melyekben az ősi formák, a nyersesség, a 
ridegség hangsúlyt kapott, a fa kedvelt anyaggá vált, például a Mária Magdolna szobrok esetében.  
476 Uo. 5. és l. az előző jegyzetet. 
477 Brachert, T.: Die Techniken der polychromen Holzskulptur. Maltechnik Restauro 3–4 (1972). 153–204. 
478 Cennino Cennini: Il Libro dell’arte. A cura di Fabio Frezzato. Vicenza, 2003. Capitolo CXIII, p. 142. 
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a hangsúlyt, a fehér és a fekete nyárfát, a fűz-, a hársfát tartotta megfelelőnek.479 Alberti 

pedig a Vitruvius által ajánlott kétféle nyárfán és fűzfán kívül a gyertyánt (carpino), a 

berkenyét (sorbo), a bodzafát (sambuco), és a fügefát (fico) is megemlíti,480 a legjobbnak 

azonban mégis a hársfát (tiglio) és a jujubát (giuggiolo) vélte. Számára a könnyű 

megmunkálhatóság nem volt kizárólagos szempont, mivel – a felsoroltak közül – a 

gyertyán és a berkenye kemény fafajták, faragásuk nem könnyű. A hársfa mellett tette le a 

voksát Vasari is, mert mint írta, ez az egyetlen olyan fafajta, amely egyenletesen eloszló 

pórusai miatt egyenletesen tudja magába szívni a vizet, és egyszersmind puhasága miatt 

könnyen faragható.481 Vasari tanácsa azonban, úgy tűnik lényegében csak tanács maradt, 

mert a feszületek és szobrok készítésénél – a fennmaradt művek tanúsága szerint – a 

szobrászok bátran nyúltak más fafajtákhoz is.482 

A Firenze környéki erdők sokféle fafajta elérésére adtak lehetőséget.483 A 

műtárgyak készítéséhez használt fafajták közül Itáliában csak néhány nem volt 

megtalálható, így a lucfenyő, a puszpáng, a szil, a nyír, az éger és a kőris.484 Nemcsak az 

építkezésekhez szükséges faanyagot, hanem a szobrok készítéséhez alkalmas fát is – ahogy 

a márványt – lehetőségük volt a szobrászoknak a dóm műhelyéből is beszerezni, 

                                                           
479 „Il Pioppo così bianco, che nero, il Salice, la Tiglia, ed il Vitice, perché hanno molto di fuoco, e d’aria, 
alquanto d’acqua, poco di terra, ed essendo per coseguenza d’una tempera più leggiera, riescono nel lavoro 
di maravigliosa finezza; ed in fatti, non potendo essere duri per mescolanza di terra, sono al contrario per la 
porosità bianchi e comodi, e specialmente per l’intagli.”  L. L’architettura di Marco Vitruvio Pollione 
tradotta e commentata da marchese Berardo Galiani. Napoli, 1790. 44. (Libro secondo)  
480 Alberti, L. B.: I dieci libri di architettura. Tradotti in italiano Cosimo Bartoli. Roma, 1784. Della materia, 
67.  
481 Vasari–Milanesi 1876-1881. Vol. I. 167.   
482 Brunelleschinek a Santa Maria Novellában található feszülete és a „versenytárs” darab, Donatellóé a Santa 
Crocéban körtefából készültek, Benedetto da Maiano feszülete a Santa Maria del Fiore-székesegyházban 
hársfából, Donatello padovai feszülete a Chiesa dei Serviben, valamint Keresztelő Szent János szobra a 
velencei Santa Maria dei Frariban és Mária Magdolna szobra (ma a Museo dell’Operában) nyárfából. 
Antonio del Pollaiuolo Feszülete a San Lorenzóban parafából, Desiderio da Settignano által elkezdett, majd 
Andrea di Giovanni által befejezett a firenzei Santa Trìnitába készített Mária Magdolna szobor pedig 
többféele fafajtából: fűzfából (törzs, fej, lábak), parafából (kezek) és körtefából (oldalsó részek). 
Az idézett példák restaurátori vizsgálatok nyomán meghatározott fafajták, L. Stiberc, P.: La scultura lignea 
policroma del Rinascimento fiorentino. Osservazioni sulla tecnica scultorea. OPD Restauro 17 (2005). 304–
316., ’Maddalena’: Desiderio da Settignano (Settigano 1430 circa – Firenze 1464) e Benedetto da Maiano 
(Maiano 1442 – Firenze 1497) Firenze, Chiesa di Santa Trinita. OPD Restauro no. 2 (1990) 155-156. 
A fafajta kiválasztása mögött többféle megfontolás állhatott: körmeneti feszületek esetében a könnyű súly 
(mint a parafáé), a könnyebb megmunkálhatóság (puhafák), a művészek korabeli famegmunkálási eszközei 
vagy idővel az azokban bekövetkező változás, de a műhelygyakorlat vagy az anyagi megfontolás éppúgy. A 
nyárfát olcsósága miatt használták gyakran Itáliában, úgy a táblaképekhez, mint a szobrokhoz, elsősorban 
hordozóként, azaz festett rétegek alá. Ehhz l. Fidanza, G. B.: Caratteristiche technologiche e formali delle 
specie legnose: una verifica su statue e intagli di età moderna. In: Statue di legno. Caratteristiche 
tecnologiche e formali delle specie legnose. a cura di Giovan Battista Fidanza, Nicola Maccioni. Atti del 
seminario di studi (Perugia 1o-2 aprile 2005), Roma, 2008. 33-57. 
483 Staley 1906. 332. és Gabrielli, A. – Settesoldi, E.: La storia della foresta casentinese nelle Carte 
dell’Archovio dell’Opera del duomo di Firenze dal secolo XIVo al XIXo. Roma, 1977. 
484 Tuzson E.: Műtárgyak mikroszkópos fafaj-meghatározása. Restaurátori vizsgálatok és egyéb 
tudományterületek kapcsolata. DLA-értekezés, Budapest, 2014. 16. I.2 táblázat. 
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megvásárolni. A firenzei dóm építőbizottságának és a kamalduli szerzeteseknek 

tulajdonában voltak ugyanis a casentinói erdők, melyek a Bidente folyó három ágát, a 

Corniolo, a Ridracoli és a Pietrapazza folyókat vették körbe.485 Az erdők adományozás 

útján, több lépcsőben (1380-ban, majd 1442-ben) kerültek a dóm építőbizottságának 

tulajdonába.486 A korábban a Modigliana és a Poppi grófok tulajdonában lévő erdőket 

gazdáiktól egy felkelés miatt kobozták el, és adták a firenzei dóm műhelyének. A területen 

senkinek nem szabadott engedély nélkül fát kivágnia, a rendelkezést megszegőket 

pénzbüntetéssel sújtották. A fakivágással és a szállítással egy meghatározott emberekből 

álló csapatot bíztak meg. A fa szállítását Firenze kikötőjéig487 vízen, a városban ökrök 

vontatta szekereken oldották meg.488 Szállításra évente 90 alkalommal került sor, 

meghatározott időszakokban. A foderónak nevezett (kötelekkel egymáshoz rögzített 

farönkökből álló tutaj) formában vízen szállított farönkök ára 35 soldo/fodero volt.489 A 

casentinói erdőktől Firenzéig az út mintegy 10 napig tartott dagály idején (március–

április).490 A fa minőségének ellenőrzéséről a legnaiuolók céhe gondoskodott.491 

 

IV. 4. 2. Kikötések  

IV. 4.2.1. A nyersanyagra vonatkozó kikötések  

„di noce buono et bello, colorito et sanza nodi” és „secco e ben stagionato” 

A fából faragott művek készítésénél a nyersanyagra vonatkozóan két kikötés tűnik fel a 

dokumentumokban: a „di noce buono et bello, colorito et sanza nodi”492 és a „secco e ben 

stagionato”. Az előbbi, a csomóktól mentes faanyag mindenképpen esztétikai elvárásként 

értelmezhető, az utóbbi azonban elővigyázatosságon és tapasztalaton alapulhatott, ha úgy 

tetszik, garanciális kikötés volt.  

A nemcsak szobrokkal, de minden fából készített művel (oltárak, székek, templomi 

bútorzat stb.) szemben a forrásokban rendre felbukkanó utóbbi elvárás volt, hogy a 

                                                           
485 Gabrielli–Settesoldi 1977. 15. 
486 Uo. 15–16. 
487 A jelenlegi Piazza Mentanáig, amelynek a közelében az Arte dei Legnaiolinak volt egy raktára, ahol 
fafeldolgozással is foglalkoztak. L. Bellandi, A.: I „materiali” in viaggio: osservazioni sulle modalità di 
trasporto di alcune sculture fiorentine in legno del rinascimento. In: Scultura lignea. Per una storia dei 
sistemi costruttivi e decorativi dal Medioevo al XIX secolo. Atti del convegno (Serra San Quirico e Pergola, 
13–15 dicembre, 2007). A cura di G. B. Fidanza – L. Speranza – M. Valenzuela. Roma, 2012. 255.  
488 Gabrielli-Settesoldi 1977. 38. 
489 Gabrielli–Settesoldi 1977. 63. 
490 Bellandi 2012. 255. 
491 Staley, 1906. 329. 
492 Francesco e Marco del Tasso szerződése a firenzei Badia-templom kóruspadjaira 1501-ből. Milanesi 
1873. doc. II. 
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megrendelt mű vagy áru, száraz és jól kiszárított fából készüljön.493 A stagionatura, a fa 

természetes kiszárítása a fából készített szobrok, oltárak, bútorok szempontjából 

elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a fa később a levegő változó nedvességtartalmának 

hatására ne változtassa a térfogatát, ami idővel a fa vetemedéséhez, repedésekhez 

vezethetett. A természetes kiszárítás célja a kivágott fa nedvességtartalmának csökkentése 

volt, emellett olyan klímájú helyen történő tárolása megmunkálás előtt, amilyenbe majd a 

kész szobor (oltár vagy bútor) vélhetően később került. Alberti a lassú kiszárítás mellett 

érvelt, friss levegőjű, jól szellőztethető helyiségben a repedés elkerülése érdekében, 

emellett javasolta a fa tehéntrágyával való beszórását is. A kiszárításhoz szükséges idő 

akár éveket is jelenthetett, amit – bizonyára – a szobrászok igyekeztek lecsökkenteni.  

 

IV. 4. 3. Két figurális faszobrászati szerződés 

A nagy méretű templomi fafeszületek készítői között említhető szobrászok, Donatello,494 

Brunelleschi,495 Michelozzo,496 Benedetto da Maiano,497 Andrea del Verrocchio,498 

Antonio del Pollaiuolo,499 Michelangelo500 Firenzében ma is látható fafeszületeinek 

megbízásairól nincsenek fennmaradt szerződések, ahogy nem ismerjük a mellettük 

ténylegesen a fafeszületek készítésére szakosodott mesterek műhelyeiben (Giuliano és 

Antonio da Sangallo, Baccio da Montelupo vagy a Del Tassók) készült feszületek 

szerződéseit sem.501 Mindössze egy szerződés tudósít hasonló, a fenti szobrászok által 

készített keresztre feszített Krisztust ábrázoló feszület megrendeléséről: Chimenti di 

Francesco del Tassótól és fiától, Leonardótól a firenzei San Pancrazio-templomba 

megrendelt darabról (24. dok.).502 A dokumentum egy ricordo, mely egy három héttel 

korábbi megrendelésre utal vissza. A monostor apátja, Don Giovanni Gualberto 1497 

februárjában (firenzei időszámítás szerint 1496-ban) bízta meg apát és fiát egy diófa ajtó 

készítésével, amely a templom kórusa elé készült volna, az ajtó felett egy ívezettel, s e 

mellett – kevésbé hangsúlyosan – szól a megbízás az ívezet felett elhelyezendő 

                                                           
493 Megjelent például a Francionétól 1461-ben megrendelt, a pisai Primaziale kóruspadjaikhoz készített 
baldachin szerződésében, l. Milanesi 1901. doc. 131.  
494 A Santa Crocéban, festett fa, készült 1406–1408. körül, mérete: 168 × 173 cm (az adatok a Mugello culla 
del Rinascimento című kiállítási katalógusból származnak, l. Mugello 2008). 
495 A Santa Maria Novellában, készült 1410–1415 körül, mérete 170 × 170 cm.  
496 San Niccolò in Oltrarno, festett fa, készült az 1430–1440-es években.  
497 A Santa Maria del Fioréban: festett, fa, készült: 1495–1497.  
498 Jelenleg a Museo Nazionale del Bargello kiállításán. 
499 A San Lorenzóban, festett, készült: 1470 és 1480 között. 
500 A Santo Spirito-templomban (Sagrestia, Cappella Barbadori) festett, készült 1493–1494 k.  
501 A feszületekhez l. Lisner, M.: Holzkruzifixe in Florenz und in der Toskana von der Zeit um 1300 bis zum 
frühen Cinquecento. München, 1970. 
502 Ma a fossatói San Lorenzo-templomban, l. Traversi 2013. 95–103. 
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fafeszületről is. A megbízás teljesítéséért apa és fia összesen 31 forintot kapott volna, 

amiből az ajtó és a felette lévő ívezet/ívmező 22 forintba került, maga a feszület 9 forintba. 

A feszületről nem árul el sokat a dokumentum, mindössze annyit, hogy egy korábban 

bemutatott rajz és egy bizonyos Jacopo di Bartolomeo Boccacci által írt dokumentumban 

foglaltak szerint kell elkészítenie a szobrászoknak. A hivatkozott dokumentum bizonyára a 

szerződés lehetett. Az ajtó és az ívezet elkészítésének határideje alig több mint két hónap 

volt, március 24., a feszületé pedig április 15. A feszületet nemrégiben a fossatói San 

Lorenzo-templom főoltárát díszítő keresztre feszített Krisztus szobrával azonosították.503 A 

Krisztus-szobor eszerint életnagyságú lehetett (amit a szerződés nem említett), húsvéti 

körmenetben (vagy misztériumjátékokban) is funkcionáló darab, minthogy a két keze 

mozgatható volt. 

 A másik szerződés négy darab, közelebbről meg nem nevezett faszobor 

elkészítésére szólt, 1421 januárjából (firenzei időszámítás szerint 1420-ból). A sienai dóm 

építőbizottságának tagjai rendelték meg a szobrokat Alberto di Betto, Assisiből származó 

mestertől. A négy szobrot a dóm Szent Kereszt-kápolnájában (Cappella del Crocifisso) 

kívánták felállítani. A szerződésben a szobrokra vonatkozóan egy kikötés szerepelt, hogy a 

mester jól és arányosan, a „jó szobrászok megítélésének megfelelően” ( „quattro fichure di 

legnio, bene fatte, e bene proporzionate a giudizio d’ogni buono ischolpitore”) faragja ki 

őket.504  

 Ahogy a korábban említett szerződés esetében, itt is lényeges, hogy magából a 

szerződésből, a szerződésben meghatározott ábrázolandó alakok/a téma alapján nem 

azonosítható be a kész mű. Az utóbbi ugyanis – ma már elfogadott nézet szerint – nem 

négy külön álló szoboralak volt, hanem egy négyalakos Krisztus siratása-jelenet. A szobrot 

rendeltetési helye, a sienai dóm Szent Kereszt kápolnája nyomán lehetett azonosítani, 

minthogy a 17. század közepéig az elkészült négy szobor alkotta csoport ott volt. Egy Szűz 

Mária és Evangélista Szent János alakjai által kétoldalról közrefogott feszület elé rendelték 

meg, mely nem sokkal korábban készült, erre a szerződésben azonban nem történt 

utalás.505  

 

                                                           
503 L. Traversi, F.: Per i Del Tasso. Il Crocifisso di San Pancrazio da Firenze a Fossato e una nota su 
Benedetto da Maiano. Prato 113 (2013). 95–103.  
504 A szerződést l. Milanesi 1854. Vol. II. doc. 68. 
505 L. A.27. számú katalógustételt: Alberto di Betto: Compianto su Cristo morto, 1421. (Antonio Galli). In: 
Da Jacopo della Quercia a Donatello. Le arti a Siena nel primo Rinascimento. A cura di M. Seidel, Siena 26 
marzo – 11 luglio, 2010, Santa Maria della Scala, Opera della Metropolitana, Pinacoteca Nazionale. Milano, 
2010. 92–93. 
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IV. 4. 4. A fa szobrászati művekért fizetett összegek 

1409-ben egy, a sienai dóm számára faragott Bambino szoborért Francesco Valdambrino 3 

sienai aranyforintot kapott.506 1410-ben ugyancsak a dóm számára faragott négy szent 

szobráért 48 forintot és egy véka (1 moggio = 5,847 hl) búzát kapott, 507 vagyis 

szobronként tizenkettőt. A három fennmaradt példány csonkolt állapotú, büsztként 

megmaradt szobor eredetileg ereklyetartóknak készült. Alig valamivel több az a fizetség, 

amit 1421-ben Jacopo della Querciának a San Gimignanó-i Collegiata számára faragott 

Angyali üdvözlet szoborcsoportért fizettek ki: 110 líra 10 soldót.508 A szobrok ma is a San 

Gimignanó-i Collegiatában vannak, életnagyságúak (173 és 174 cm). 1442-ben Vecchietta 

egy Feltámadt Krisztust ábrázoló szoborért, amit a sienai dóm oltárára készített, 30 lírát 

kapott.509 Ugyancsak ő 1457-ben egy Angyali üdvözlet-jelenet két szereplőjének 

faszobráért, amit a Santa Maria della Scala templomba készített, 40 lírát.510 Az 

árkülönbség Quercia és Vecchietta Angyali üdvözlet-szobrai között nagy, hiszen míg 

Quercia az Angyali üdvözlet-jelenet szobraiért külön-külön több mint 55 lírát kapott, 

Vecchietta ugyanazon ikonográfiába tartozó szobrokért mindössze 20-20 lírát. Vecchietta 

szobrai – melyeknek méreteit nem ismerjük – ennélfogva bizonyára kisebbek lehettek az 

életnagyságnál.  

A fafaragó-tevékenységéről egyáltalán számon nem tartott szobrász, Andrea della 

Robbia egy fafeszületet készített a firenzei dóm számára, amiért neki 5 forintot fizettek. 9 

forintot kapott a már említett San Pancrazio-templomba faragott feszületért Chimenti di 

Francesco del Tasso és fia, Leonardo.  

A figurális szobrok mellett érdemes néhány szót ejteni más faszobrászati művek 

árairól is, minthogy árban jelentősen eltérnek a fent említett egyalakos szobroktól. Egy 

templomi kóruspadot a korszakban székenként áraztak be. Az 1419/1420 januárjában a 

firenzei Santa Trinita-templom sekrestyéjébe megrendelt kóruspad 11 székéért, székenként 

16 aranyforintot adtak,511 ez egy intarzia-berakásokkal és más faragott díszítményekkel 

díszített padsor volt. Nagyon magas ár volt ez ahhoz képest, hogy 1454-ben a pistoiai San 

Giovanni Fuoricivitas-templom huszonhat székből álló padsoráért 800 lírát (kb. 160 ft) 

ígértek,512 székenként kb. 31 lírát. Noha erről sem hiányoztak a faragások (spiritelli) és az 

                                                           
506 Scultura dipinta 1987. 138.  
507A sienai szobrok esetében a továbbiakban is sienai aranyforintról beszélünk. Scultura dipinta 1987. 140. 
508 Uo. 156. 
509 Uo. 172. 
510 Uo. 173. 
511 A szerződést l. Milanesi 1854. Vol. II. doc. 92. 
512 A szerződést l. uo. doc. 117. 
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intarzia-berakások. A korban luxuscikknek számító ágyért, 15 vagy akár mérettől és 

díszítéstől is függően 23 forintot is elkértek.513  

Az intarziaberakásos művek árát a megmunkált felület alapján, azaz 

négyzetbraccióban állapították meg (ahogy a többféle márványbból vagy kőből készített 

padozatberakások esetében is). Giuliano da Maianónak a firenzei dómba készített 

stallumjainál, ahol a padok háttámláját díszítették berakások, egy 1463-as szerződésben 

négyzetbracciónként 3 forintot ajánlottak, az 1465-ös, a stallum harmadik részére kötött 

szerződésben viszont már 5 forintot.514 

  

                                                           
513 A szerződéseket l. Milanesi 1901. doc. 138. és doc. 166.  
514 1463. július 20. „debba avere f. III d'ongni braccio quadro et non più…”. 1465. április 19. „per pregio e 
nome di preg[ilo di f. V per ongni bracc[i]o quadro”, a szerződéseket közli Poggi–Haines 1988. doc. 1587. 
és doc. 1595. 
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V. A SZERZŐDŐ FÉL/FELEK 

AVAGY A SZOBRÁSZOK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, A TÁRSAS 

VÁLLALKOZÁSOK FORMÁI 

 

 

A 15–16. században szerződést Itáliában jogilag minden nagykorú mesterember/művész 

köthetett. A nagykorúság életkori határa városonként eltérhetett, ugyanakkor a 

nagykorúság fogalmának jelentéstartalma összetettebb volt, mint ma, mert nem csak a 

betöltött tizennyolcadik vagy huszadik (olykor még ennél is későbbi) életévet jelentette. 

Milánóban például, aki elérte a 18. életévét, jogi ügyletet nem létesíthetett, de felelősségre 

vonhatóvá vált, ha betöltötte a húszat, akkor szerződhetett csak le, vagyis válhatott 

aláírójává egy szerződésnek.515 Egy firenzei516 vagy egy bergamói517 fiatal viszont 

tizennyolc évesen, míg egy luccai csak 25 évesen.518 Befolyásolta a nagykorúság fogalmát 

az is, ha az apa mint családfő életben volt. Ekkor ugyanis a fiúnak vagy fiúknak 

hivatalosan, jogilag külön kellett válniuk tőle, nagykorúsítani kellett őket, amit egy jegyzői 

dokumentum mindkettejük általi aláírásával, az ún. emancipatióval vagy licentiával tudtak 

igazolni a jegyző előtt, ha a későbbiekben bármilyen szerződést kötöttek.519 

Az alábbiakban azt a kérdést vizsgáljuk meg, hogy egy szobrászati szerződés 

aláírójának (aláíróinak) aláírása mit jelent a mű ténylegesen kivitelezése tekintetében, 

jelent-e bármi nemű kötelezettséget az aláíróra nézve a megvalósításban. Továbbá, hogy a 

szerződéses vállalás milyen társas vállalkozási formákat takarhat több aláíró esetében. 

 

V. 1. „Saját kezével” 

Ha a mű elkészítésével megbízott szobrász egymaga szerződött le, azaz a szerződést egy 

személyben írta alá, nem feltétlenül jelentett egyet azzal, hogy azután a művet is egymaga 

készítette el. Ha a megbízó biztos akart lenni abban, hogy a művet az általa felkért mester 

saját kezűleg csinálja meg, akkor a szerződésben erről konkrétan rendelkezett. Így például 

az Andrea Sansovinót megbízó firenzei városháza építőbizottságának a belső berendezés 

elkészíttetéséért felelős tagjai, akik a firenzei Palazzo del Popolo új tanácstermébe 

                                                           
515 L. Schofield–Shell–Sironi 1989. 20. Az árvák csak húszévesen váltak nagykorúvá.  
516 Kuehn, T.: Emancipation in late Medieval Florence. Rutgers University Press, 1982. 36.  
517 L. Schofield–Shell–Sironi 1989. 20. 
518 Leverotti, Franca: Struttura familiari nel tardo medioevo italiano. Revista d’Història Medieval 10 (1999). 
250. A nagykorúvá válás évét a városi statútumok szabályozták. Uo. 
519 Az emancipatio korabeli jogi értelmezéséhez l. Kuehn 1982. különösen: 35–75., valamint Herlihy, D. – 
Klapisch-Zuber, C.: I Toscani e le loro famiglie: Uno studio sul catasto fiorentino del 1427. Bologna, 1988. 
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készítendő Krisztus-szobor faragására kötöttek szerződést a szobrásszal 1502-ben, a 

szerződés szövegében a következő kikötést tették: „…ad faciendum euis manu propria et 

non per alios…”(11. dok.). Ghibertinek pedig – mint korábban arról szó volt – a firenzei 

Keresztelőkápolna északi bronzkapujának reliefjeinél „az alakokat, a fákat és hasonló 

dolgokat” kellett saját kezével megcsinálnia.520 

III. Pius pápa síremlékének készíttetésekor – melyre megbízást két firenzei 

szobrász, Francesco di Giovanni és Bastiano di Francesco kapott a már megboldogult pápa 

végrendeletének exekutoraitól – a megrendelők elképzelése szerint a Madonnán kívül II. és 

III. Pius pápa térdelő alakjai, az utóbbi három hárpia alakja által tartott urnájával, valamint 

hat szent (Szent Péter és Pál, András és Jakab, György és Antal) kapott volna helyet. 

Ebben az esetben a síremléknek csak ezekre a részeire, vagyis csak a figurális szobrokra 

vonatkozott a „saját kezével” kikötés („…promette et obligase fare tutte le figure vanno in 

essa sepoltura di sua mano…”),521 a síremlék architektúrájára nem. Ez utóbbi gyakorlat, 

hogy a „saját kezével” kikötést nem a teljes műre, hanem csak bizonyos részeire 

vonatkozóan írták elő, a festészeti szerződésekben gyakoribb. Ott is leginkább az alakok 

megfestésénél tűnik fel, míg a háttér, a képben megjelenő architektúra vagy más 

díszítmények megfestése a műhelytagokra hárult.522  

A saját kezűleg kikötés szerződésbe foglalásával a megbízó úgy tűnik, azt akarta 

elkerülni, hogy a munkát kizárólag a műhelytagokkal végeztessék el, egyúttal garanciát 

szerezni a minőségre, mint művészi kvalitásra és egy „személyhez kötött” stílusra. 

O’Malley felvetése szerint viszont (festészeti megbízásoknál) a kitétel a munka egy 

részének vagy teljes egészének alvállalkozásba adásának kiiktatására irányulhatott.523 

Bizonyosan tovább árnyalható a kikötés megjelenése más, speciális körülmények vagy 

konkrét művészek személyiségének, viselkedésének, szokásainak, vagy tulajdonságainak 

figyelembevételével (melyekről leginkább Vasari nyomán lehet némi sejtésünk). Így a fent 

                                                           
520 L. a IV. fejezet bronzról szóló részének 356. jegyzetében írtakat! 
521 Noha a megbízást két kőfaragó kapta, a szerződés végig egyes számban sorolja fel a szobrászok 
kötelezettségeit, aminek oka nem feltétlenül világos. Később azonban egy helyütt kifejezetten Bastianót 
emeli csak ki a szöveg, így valószínű, hogy a két megbízott szobrász közül ő volt az, aki kettejüket képviselte 
vagy kettejük nevében tárgyalt. A szerződés szövegét l. Milanesi 1856. Vol. III. doc. 201. 
522 Duccio di Buoninsegna Maestà oltárképe az egyik talán legismertebb példa, noha ez esetben 
valószínűtlennek tűnik, hogy a mester ennek a kikötésnek eleget tett volna. A szakirodalom stíluskritikai 
alapon számos asszisztens közreműködését feltételezi. A kikötés megtalálható többek között Piero della 
Francescának a sansepolcrói Compagnia della Misericordia oltárképénél is. Egy érdekes példa Luca 
Signorellihez kötődik: az orvietói dóm Cappella Novájába (Cappella della Madonna di San Brizio) festett 
Földi paradicsom freskójánál a festő kötelezte magát arra, hogy a Fra Angelico által ötven évvel korábban 
elkezdett freskón az alakokat ő maga festi meg, legalábbis az arcokat, illetve az alakokat deréktól felfelé. L. 
ehhez és további festészeti példákat még: O’Malley 2005. 92–93. 
523 O’Malley 2005. 90. 
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említett Andrea Sansovino kapcsán talán leginkább azzal a ténnyel lehet összefüggésben, 

hogy a Firenzébe visszatérő és az 1500 és 1505 közötti időszakban a városban dolgozó 

szobrász, előkelő portugáliai megbízatásai524 után „felkapottá” válhatott, és a megbízásokat 

egymás után kapta, nemcsak a firenzei testületektől, de Genovából, Volterrából is. Ezeket 

mind elvállalta, olykor párhuzamosan vagy egymással átfedésben,525 azonban 

túlvállalásaiból fakadóan bizonyos megrendeléseket azután félbehagyott, mint a firenzei 

Battistero keleti kapuzata fölé készítendő Krisztus megkeresztelése szoborcsoportot, vagy 

a firenzei dómba készítendő oltáriszentségtartó tabernákulumét, mely utóbbinál csak a 

famodell elkészítéséig jutott, más megrendelések teljesítésébe pedig valószínűleg bele sem 

kezdett.526 

 

V. 2. Egy aláíró, műhelymunka, familia fraterna 

A fenti „di sua mano” kikötés hiányában általánosnak tekinthető a korszakban az a 

középkorból eredő gyakorlat, hogy a művet a mester műhelyének tagjaival közösen 

csinálta, de előfordulhatott az is, hogy egyáltalán nem vett részt a kivitelezésben. Erről a 

szerződések nem tanúskodnak és nem is utalnak. Ezeket egyfelől a kifizetések és 

adóbevallások (Portate al Catasto), másfelől az elkészült művek fedhetik fel. Egy művön 

az eltérő faragásmódot mutató részek különböző közreműködő „kezeinek” azonosítása a 

stíluskritika segítségével több-kevesebb bizonyossággal talán meghatározható, azonban a 

források – sem a szerződések, sem a kifizetések – nem sietnek ezt alátámasztani, a 

szövegek általános megfogalmazása vagy a kifizetések esetén a garzonék, stb. 

felsorolásának rendszerint nem teljes jellege miatt. A stílus tekintetében sem feltétlen 

nyilvánvaló műhelymunka ütköztethető ugyanakkor az egy időben vagy közel egy időben 

vállalt megbízatások relatíve nagyobb számával, mely önmagában is árulkodó lehet arra 

nézve, hogy a műhelyt vezető mester felvállalta ugyan, de csak nevét adta az elkészítéshez. 

                                                           
524 E témában legújabban l. Moreira, R.: Andrea Sansovino au Portugal (1492–1501). Revue de l’art 133 
(2001). 33–38.; Pereda, F.: Andrea Sansovino en Espana. Algunos problemas. El mediterráneo y el arte 
Espanol (1998). 97–103. 
525 Érdemes megnézni a szobrász 1502–1505 közötti megbízásait e tekintetben: valamikor 1502. március 17. 
előtt szerződhetett le a volterrai keresztelőkút elkészítésére, 1502. április 28-án a firenzei Battistero Krisztus 
keresztelése szoborcsoportjára, majd ugyanez év június 10-én a Palazzo Vecchióba készítendő Krisztus-
szoborra. Miután mindezeket bevállalta, még utazni is jutott ideje, mert 1503 elején maga vitte el kész 
szobrait Genovába, s ezért nem tudott jelen lenni a Dávid szobor elhelyezéséről szóló megbeszélés 
„zsűrijében”. Később, 1504. december 30-án a firenzei dóm Corpus Christi tabernákulumának elkészítésére 
is leszerződött. A dokumentumokat l. Andrea Sansovino: I documenti. A cura di Nicoletta Baldini – Renato 
Giulietti. Comune di Monte San Savino, Comitato di Studi su Andrea Sansovino. Firenze, 1999. doc. 41, 42, 
46.a és 56. 
526 Az említettek közül a Palazzo Vecchio tanácstermébe készítendő Megváltó Krisztus szobra valószínűleg 
sosem készült el.  
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Az aláíró vagy a megbízást elvállaló (merthogy láttuk, hogy fizikailag nem volt minden 

esetben szükség a művész tényleges aláírására), személye ebben az esetben a minőségi 

garanciát jelentette, illetve kötelezettség-vállalást arra, hogy a munka határidőre (vagy 

ahogy a gyakorlatban ez sokszor megtörtént: határidőn túl, de) elkészül.  

Ha a műhely családi vállalkozásként működött, ahol akár több generáció férfitagja 

is együtt dolgozott, általában az apa vagy az idősebb fivér, vagyis a rangidős írta alá a 

szerződést. Ha az apa meghalt és a családi műhelyt azonos generáció férfitagjai 

működtették tovább, akkor „familia fraterna”527-nak nevezték. Ilyen kőfaragóműhely több 

is létezett a 15. századi Firenzében például a Da Settignano fivéreké (Desiderio, Francesco 

és Geri da Settignano), a Ferrucciké (Francesco di Simone és Bernardo di Simone) és a Da 

Maianoké (Giuliano, Giovanni és Benedetto da Maiano). 528 Ezekben – függetlenül attól, 

hogy a műhelyt ki vezette – szerződést bármelyik nagykorú aláírhatott, és például csőd 

esetén minden nagykorú tag kölcsönös felelősséggel tartozott.  

A Da Maiano családban a három fivér, Giuliano (1432–1490), Giovanni (1439–

1478) és Benedetto (1442–1497) közül Giuliano, a legidősebb, már igen korán 

dokumentált az apa munkái kapcsán, míg a két másik testvér az 1460-as évek közepéig 

nem jelenik meg a dokumentumokban. Giuliano vette át a fafaragóműhely vezetését 

apjuktól (Nardo d’Antonio) halála után és ő volt az, aki a firenzei dóm sekrestyéjébe 

készítendő stallumok szerződését egymaga írta alá,529 noha mindhárman (több segéddel 

együtt) részt vettek a kivitelezésében.530 A familia fraternára a dokumentumok a „e 

fratelli” kifejezéssel utaltak a kifizetések dokumentumaiban, azonban ez a fent említett 

szerződésben az aláírók kapcsán nem jelent meg. 

 

 
                                                           
527 A familia fraterna problematikájához a Da Maianók kapcsán l. Margaret Haines tanulmányát további 
szakirodalmakkal: Haines, Margaret: Giuliano da Maiano capofamiglia e imprenditore. In: Giuliano e la 
bottega dei da Maiano. Atti del Convegno internazionale (Fiesole, 1991), Firenze, 1994. 131–142. A familia 
fraterna elnevezése Velencében a compagnia fraterna volt. L. Connell 1988. 42–48. A velencei társulási 
formák részben eltérnek a firenzeiektől/toszkánaiaktól. Így például ott gyakori volt még a colleganza vagy 
comenda is, mely társulás a kölcsönadott pénzösszegen alapult. Ehhez és a 15. században Velencében létező 
társulások formáihoz l. uo. Connell 1988. 48–53. 
528 A Da Settignano- és a Ferrucci-műhelyhez köthető szobrászi szerződések nem ismertek, de tudjuk, hogy a 
Da Settignano fivérek 1461-ben vagyonmegosztást kértek, ami valószínűleg hasonló adózási formához 
vezethetett, mint amit a Rossellinóknál majd látunk, jóllehet a Da Settignanók Portata al catastója nem 
ismert. A vagyonmegosztással a familia fraterna megszűnt. A Da Settignanókhoz l. Darr, Alan Phipps – 
Preyer, Brenda: Donatello, Desidero da Settignano and His Brothers and Macigno Sculpture for a Boni 
Palace in Florence. The Burlington Magazine 141 (December 1999). 731.  
529 A szerződéseket l. Poggi–Haines 1988. doc. 1587. és doc. 1595.  
530 1473 után a da Maiano fivérek familia fraternája megszűnt, és ettől kezdve compagnókként dolgoztak 
együtt. L. Carl, Doris: Benedetto da Maiano. A Florentine sculptor at the threshold of the high Renaissance. 
Vol. I. Turnhout, 2006. 33. 
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V. 3. Két vagy több aláíró 

Érdeklődésre igazán azok a szerződések tarthatnak számot, ahol az aláírók száma nem egy, 

hanem több szobrász/kőfaragó mester volt. A több művész által aláírt szerződések többféle 

együttműködést takarhatnak.  

Ha a szerződést két művész írta alá, részt vehettek ténylegesen a munkában mind a 

ketten. A Rossellino fivérek a firenzei San Miniato al Monte-templomban a portugál 

bíboros kápolnájába készítendő síremlékre szerződtek le. Nem tudni, mi okból, azután, 

hogy a szerződést Antonio egymaga 1461. december elején aláírta,531 rövid időn belül, 22 

nappal később új szerződés készült, amit viszont már Antonio és Bernardo közösen532 

szignáltak. A kifizetések 1462 decemberétől 1464 májusáig Bernardónak és párhuzamosan 

1462 júniusától és 1466 szeptemberéig Antoniónak is történtek.533 1466 májusa és 

szeptembere között már csak Antoniónak a kápolnában álló trónusra,534 mivel Bernardo 

1464 szeptemberében meghalt. A kifizetések – mint mindig – szűkszavúak, így nem 

említik a két testvér és garzonéik közötti munkamegosztást, de vélhetően az építészeti 

struktúra és a díszítőfaragványai tulajdoníthatók Bernardónak (és garzonéinak), míg a 

figurális szobrászi művek Antoniónak (és garzonéinak). A családi vállalkozásként már a 

negyvenes évek elejétől működő Rossellino-műhely korábbi munkáival ellentétben a „fő 

vállalkozó” itt nem Bernardo,535 hanem Antonio volt, s a szerződésben az aláírók sorrendje 

valószínűleg erre is utal. 

Nem szabad ugyanakkor elfelejteni azt sem – ami szintén indokolhatja, hogy két 

külön aláíróként szerepel Antonio és Bernardo –, amit 1458-as adóbevallásaikból536 

                                                           
531 Ez a szerződés nem maradt fent. Domenico Maria Manni 18. századi leírásából tudjuk, hogy volt ilyen, és 
hogy 1461. december 1-jén kelt. Alvaro püspök Antonio Rossellinóval kötötte a síremlék elkészítésére és 425 
fiorini di sugello lett volna az érte járó fizetség. Manni szövegét közli: Hartt, F. – Corti, G. – Kennedy, C.: 
The Chapel of Cardinal of Portugal, 1434–1459, at San Miniato in Florence. Philadelphia, University of 
Pennsylvania Press, 1964. doc. 3. pp. 134–135. 
532 A szöveget közli: uo. doc. 6. p. 141. 
533 Ezeket l. uo. 143., 145., 146., 150., 156. 
534 A kifizetések dokumantumait l. uo. pp. 152., 153. 
535 Bernardo Rossellinóhoz több szerződés köthető, amelynek ő az egyedüli aláírója: az 1446-os márvány 
kapukeret a sienai Palazzo Pubblico Sala del Concistorójába, a Beata Villana síremlékének szerződése 1451-
ből, és Filippo Lazzari síremlékéé 1462-ből. Szerződéseiket l. Milanesi 1854. Vol. II. doc. 174. Schulz, A. 
M.: The Sculpture of Bernardo Rossellino and his Workshop. New Jersey, 1977. 59–63., 107–111.; és 
Milanesi, 1901. doc. 133.  
536 Egy 1427. május 22-ei dekrétum határozott az új adózási rendszerről, Portata al Catastóról. Ez a korábbi 
Estimónak nevezett indirekt adózással szemben, mely kevés bevételt eredményezett, direkt adózást vezetett 
be. Az újfajta adózási rendszert a milánói hercegséggel vívott háborúk miatti rossz gazdasági helyzet hívta 
életre. Minden firenzei polgárnak nyilatkoznia kellett vagyoni helyzetéről, de mentességet kapott az 
adófizetés alól az, akinek nem volt bevallható jövedelme vagy elmúlt 70 éves. A bevallónak nyilatkoznia 
kellett a nevéről, a családtagjai nevéről és életkoráról, a munkájáról, Firenzében és azon kívül található ingó 
és ingatlan vagyonáról (házak, telkek stb.), állatairól, bérbeadásokról és bérleményekről, készpénzéről, 
tartozásairól (kinek és mennyivel), a neki tartozókról (ki és mennyivel), a munkájából származó bevételről, 
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tudunk, hogy jóllehet közös műhelyt béreltek a Via del Proconsolón,537 külön adózott 

Bernardo és külön Antonio három fivérével: Domenicóval, Giovannival és Tomasóval, 

vagyis két vállalkozást futtattak.538 A bevallásból kiderül, hogy Bernardo öt, Antonio hat 

garzonét foglalkoztatott a műhelyben. Azt, hogy mikortól, pontosan melyik évtől váltak 

szét pénzügyileg és hogy Bernardo építészeti megrendelési indokolták-e ezt – jelesül az, 

hogy lényegesen több és anyagilag is jobban jövedelmezőbb megbízást hozott ő a házhoz, 

mint Antonio és három fivére –, biztosan nem tudhatjuk, de talán ez lehetett az oka. 

Ugyanakkor nem valószínű, hogy ez a műhelyen belül is rigorózus elkülönülést jelentett 

volna a garzonék és a testvérek gyakorlatában az épületszobrászati és az inkább az Antonio 

végezte figurális szobrászati megrendelések elvégzése között. És akkor még mindig nem 

látjuk tisztán, hogy pontosan mi volt a másik három fiútestvér feladata a műhelyen belüli 

munkamegosztásban, és miért maradtak Antonióval és nem a korban hozzájuk közelebb 

álló, megrendelésekben is bővelkedő Bernardóval.539 

 Két aláíró esetén az a lehetőség is fennáll, hogy egyikük ténylegesen nem vesz részt 

a kivitelezésben. A portugál bíboros kápolnájának kőfaragó munkái mellett, időben 

párhuzamosan került sor a Bernardo halála miatt a pistoiai Filippo Lazzari-síremlék (26. 

kép) készítésének átvállalására és új szerződés megkötésére, Antonio és Giovanni által.540 

A szerződést ketten közösen írták alá. A kifizetések 1465 januárjától 1467 augusztusáig 

végig Giovanninak történtek. 1467. július és augusztusban Giovanni mellett egy bizonyos 

Paulino da Bonellének is, aki a már kész síremléket fuvarozta Firenzéből Pistoiába.541 Az 

egyik dokumentumban konkrétan említik, hogy „Giovanni lastraiuolo che fa la 

sepoltura”,542 vagyis Giovanni kőfaragó, aki a síremléket csinálja. 1467. december 8. az 

utolsó kifizetési dátum, ahol jóllehet Giovanni mellett Antonio neve is feltűnik, nem 

valószínű, hogy a síremlék készítésében Antonio részt vett volna, mivel ebben az időben a 

                                                                                                                                                                                

közös vállalkozásról másokkal stb. Részletesebben l. 
http://cds.library.brown.edu/projects/catasto/translations/It_catasto_ codebook.html; valamint Arany, K.: 
Florentine Families in Hungary in the First Half of the Fifteenth Century. PhD dissertation. Central 
European University, Budapest, 2014. 16. és Procacci 1966. 15–20. 
537 Markham Schulz szerint. L. Dizionario Biografico degli Italiani. Vol. 52 (1999): 
http://www.treccani.it/enciclopedia/gamberelli-bernardo-detto-bernardo-rossellino_(Dizionario-Biografico)/ 
538 A Portata al Catastót publikálták Fabriczy, 1900. 110. doc. 3., Mather, 1948, 35–36. doc. 1., később 
Hartt–Corti–Kennedy 1964. 177. doc. 31.  
539 A fivérek tevékenységének, „kezének” stíluskritikai alapon történő kimutatásának kísérletéhez l. Schulz, 
1977. A források segítségével történő megkülönböztetéséhez Kennedy: The Tomb. In: Hartt–Corti–Kennedy 
1964. 88.  
540 Az első, Bernardóval kötött szerződést l. Milanesi 1901. doc. 133., a második, Giovannival és Antonióval 
kötött szerződést pedig l. Milanesi 1901. doc. 135. 
541 Caburlotto, L.: Giovanni Rossellino e il monumento a Filippo Lazzàri in San Domenico a Pistoia. 
Paragone 48 1997 (1998). 7–8. 
542 Caburlotto, 1997. 7. 
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portugál bíboros síremlékkápolnájának munkáival volt elfoglalva,543 és ezt látszik 

alátámasztani a Lazzari-síremlék stíluskritikai elemzése is.544 

 

Egy feladatra létrejövő társas vállalkozás (compagnia)  

A Rossellino fivérek egyműhelyes kettős adózású,545 s ebből adódóan minden bizonnyal 

kettős „könyvelésű” vállalkozása speciális családi vállalkozás. Ha nem családtagokkal 

vállalt el két művész közösen egy megbízást, akkor a szerződésben társulásukra a 

„compagni” vagy „socii” kifejezések utaltak.546  

Két művész társulásának célja éppúgy lehetett egy konkrét mű elkészítése, mint egy 

hosszabb-rövidebb időtartamra összeálló közös vállalkozás. A kettő közül az előbbi, vagyis 

egy konkrét munka elvégzésére összeálló vállalkozások létrejöttét indokolhatta a munka 

nagysága, vagy valamilyen speciális technikai tudás (például a bronzöntés fortélyának) 

hiánya.  

A kettő együtt – vagyis a munka nagysága és a szakértelem hiánya – hozhatta össze 

a már korábban említett hármast, Michelozzo di Bartolomeót, Maso di Bartolomeót és 

Luca della Robbiát a firenzei dóm északi sekrestyéje bronzkapujának kivitelezésére kötött 

                                                           
543 1466. szeptember 2-án szentelték fel a portugál bíboros kápolnáját, így lényegében volt még egy év hátra 
a Lazzari-síremlék installálásáig. Így joggal felvethető, hogy Antonio 1466 szeptembere körül mégiscsak 
„beszállt” a síremlék munkálataiba, s az utolsó mintegy egy évben együtt faragták a síremlékből azt, ami még 
hátra volt. Mindezt azonban nem tartjuk valószínűnek. Egyrészt a munka volumene miatt, másrészt a munka 
valószínűsíthetően előrehaladott állapota miatt. Antonio működésének rekonstruálása 1466 szeptembere és 
1467 decembere közötti időszakban mai ismereteink szerint – írott források segítségével – nem lehetséges. 
544 Caburlotto 1997. 9–15. Korábban Hartt is gyanakodott arra, hogy a Lazzari-síremlék Giovanni munkája 
lehetett. Ezt azzal indokolta, hogy a kápolna építészeti faragványainak faragásában részt vevő Giovanni, 
miután készen volt, munka nélkül maradt és így ráért a Lazzari-síremléket faragni. Kennedy stíluskritikai 
alapon azt is feltételezte, hogy Giovanni egy segédet is magával vitt Pistoiába. L. Hartt–Corti–Kennedy 1964. 
88. Ez utóbbi feltételezés lehetőségével itt most nem foglalkozunk, csak azt jegyeznénk meg, hogy az 
említett dokumentumok szerint a síremlék Firenzében készült és nem Pistoiában, ahogy arra már Caburlotto 
is rámutatott.  
545 A Rossellino fivérek „kettős” adózása csak egy bizonyos időszakban élt, a történet röviden így alakult: az 
öt fivér közös adózású időszaka 1458-ig állt fenn, hogy mikortól, nem tudni. 1458 (post quem) és 1464 vagy 
1469 (ante quem) kettős volt, külön adózott Bernardo és Antonio a többi testvérével. Azután ez a formáció 
valamikor 1469 előtt (de legkésőbb 1469-ben, amikor újabb adóbevallás történt) átalakult úgy, hogy Antonio, 
Tommaso külön adózókká lettek, míg Domenico és Giovanni együtt adóztak. Tudjuk, hogy 1469-ben 
Antonio már külön műhelyt bérelt (Schulz, 1977. doc. 5.). Az utóbbiak catastójából pedig úgy tűnik, hogy ők 
ketten 1469-ben és azután már inkább macigno bányászatból éltek: „…nel popolo di Santo Lorenzo 
avincigliata luogho detto allechave conuna cava dachavare pietre di macigno dove facciamo larte nostra 
dello scharpellare” (l. Schulz, 1977. doc. 6. pp. 143–144.). Ugyanígy Tomaso is 1469-es catastóban a 
kőbányászatot vallotta mesterségének, miközben több ízben tűnt fel Rómában is. A dokumentumokat l. 
Schulz, 1977. doc. 7. pp. 145–146. és p. 130. Az adózások változását egyfelől a bevétel okozhatta (jobban 
jártak, ha külön adóztak, mert bizonyos bevétel alatt nem kellett adót fizetni), másfelől viszont bizonyára 
befolyásolta az is, hogy mindegyik fivér idővel családot alapított és gyerekei születtek, akiknek a kiházasítása 
már a családfőre hárult. 
546 Mindenképpen felmerül a kérdés, hogy a Rossellinók külön adózással működő vállalkozása vajon nem 
gazdasági társulás, azaz a compagnia egy formája volt-e, annak ellenére, hogy a compagno vagy socio 
megnevezés a Rossellino fivérek szerződéseiben nem jelent meg.  
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közös szerződésbe (18. dok.), ahol a bronzöntés minden bizonnyal Michelozzo és Maso 

feladata volt. Másrészt ez esetben a partneri társulást, azaz hármójuk egyenrangú félként 

való társulását a tapasztalat, a hírnév és a közel azonos életkor (Luca szül. 1399, 

Michelozzo 1396, Maso 1406) tette lehetővé, abban az értelemben, hogy ekképpen 

egyikük sem tudott fővállalkozóként fellépni és a többiek fölé kerülni.547  

Egy konkrét feladat elvégzésére létrejövő társulás nemcsak a megbízott szobrászok 

szándékából vagy szükségéből keletkezhetett, hanem a megbízó vagy megbízók akaratából 

is. A firenzei dóm Ábrahám és Izsák márványszobrának (27. kép) elkészítésével a dóm 

építőbizottsága Donatellót és Nanni di Bartolót (Il Rosso) együtt bízta meg. Az 1421. 

március 10-én (stile moderno) kelt pár soros deliberazionéból548 nem derül ki sem a 

készítendő szobor mérete, sem az elkészítésre adott határidő, az ígért honorárium, sem 

annak oka, hogy vajon a más esetben egy kőfaragó által is elvégezhető volumenű feladatot 

most miért bízták két szobrászra, két olyan szobrászra, akik nem voltak egy műhely tagjai 

és egymás compagnói sem.549 Minthogy mindkét szobrász a szóban forgó megbízást 

megelőzően már több feladatot is elvégzett a megbízó, a dóm építőbizottsága számára, az a 

magyarázat látszik kézenfekvőnek, hogy a megbízó nem tudta eldönteni, melyiküknek 

adná inkább a megbízást. Azt, hogy pontosan milyen munkamegosztást várt el a 

megrendelő a Donatello Nanni di Bartolo párostól nem tudjuk, és ebben az esetben a 

stíluskritika sincs túlzottan a kutatók segítségére.550  

 

V. 4. Egy időszakra létrejövő társas vállalkozás (compagnia) 

Egy időtartamra s nem egy konkrét feladat elvégzésére létrejövő „compagnia”551 

létrehozásának a célja egyértelműen gazdasági volt. A compagniákban általában egy jól 

                                                           
547 Nem így volt ez Ghiberti és Michelozzo esetében a bronzkapuknál, ahol Michelozzo még nem 
compagnóként vett részt a munkában. 
548 Poggi–Haines 1988. 41. doc. 245.  
549 Az elkészült szoborcsoport kompozíciójából (az álló Ábrahám bal lába mellett térdel a gyermek Izsák) 
egyébiránt szintén nehéz elképzelni azt, hogy a munka felosztása a két szobrász között minek a mentén 
történhetett. Logikus volna az egy-egy alak készítése szerinti feladatmegosztás, ám stíluskritikailag ez nem 
valószínű, és a kérdésben stíluskritikai alapon szintén nincs a szakirodalomban konszenzus. 
550 Pope-Hennessy szerint Ábrahám próféta haját, szakállát Il Rosso faraghatta, aminek esetleg a 
befejezésénél működött közre Donatello, a jobb váll és a kést tartó kéz, a farakás és az azon támasztott jobb 
láb szintén Il Rossóhoz köthető, míg Izsák fejének profilja, római szarkofágokról származó térdelő tartása 
logikusan Donatellótól eredhetett, de faragása tekintetében ugyancsak a másik szobrász munkája. L. Pope-
Hennessy 1993. 62–63.; Kauffmann szerint az egész szobrot Nanni faragta, Janson és Middeldorf szerint 
viszont Donatello, míg Becherucci szerint a Ábrahám fejét és testének jobb oldalát Donatello, míg bal oldalát 
a gyengébb kezű Nanni.  Ehhez l. Rosenauer, 1993. 55.  
551 A compagnia fogalmáról a korszakban l. Procacci 1960. 11–18. és Procacci 1966. 24. és McNeal, 
Caplow, H.: Sculptors’ Partnerships in Michelozzo’s Florence. Studies in the Renaissance 21 (1974). 145–
175. Legutóbb: Goldthwaite, R.: La cultura economica dell’artigianato. In: La grande storia dell’artigianato. 
Vol. I. Medioevo. Firenze, 1998. 71–72. 
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menő műhelyt vezető mester egy kevésbé jól futó műhelyt vezető mesterrel állt össze, és 

ekképpen ketten több munkát tudtak maguknak megszerezni, mint külön-külön.552 A 

kisebb mester számára ez azért volt kedvező, mert a nevesebb mester „hírneve” több 

munkát hozott, mint amit ő meg tudott volna szerezni, a nevesebb mester számára pedig 

azért, mert a kisebb munkákat, ekképp a munka tetemesebb részét nem ő végezte, hanem a 

másik mester és a műhelytagok, főként az olyan, nem művészi, hanem kézműves 

munkákat, amelyeket a festő- és kőfaragóműhelyek a megélhetésért vállaltak el és amelyek 

a mindennapi tevékenységükhöz tartoztak.553 A társas vállalkozás a mesterek hosszabb 

betegsége esetén is biztosította a megélhetéshez szükséges jövedelmet, vagyis biztonságot 

jelentett, mert a vállalkozások minden bevételén osztoztak a felek, de ugyanígy a 

veszteségen is. Az osztozkodás alapja rendszerint fele-fele volt, de ismerünk olyan 

vállalkozást is a korabeli festők között, ahol ez százalékosan az egyik mester javára 

kedvezőbb volt.554  

A compagniákat a mesterek Firenzében általában hároméves (esetenként ötéves)555 

időtartamra létesítették, amit azután újabb három évre, vagy akár többször három évre 

meghosszabbíthattak. Velencében ugyanakkor az öt évre szóló társulás volt az általános.556 

Az időtartamra szóló társulás vagy vállalkozás létrejöttét ugyanúgy szerződésbe 

foglalták,557 mint például az egy mesternél a kőfaragó vagy festőmesterséget kitanuló 

tanonc foglalkoztatását. 

Ilyen közös vállalkozást/társulást hozott létre 1424 év eleje-kora tavaszán (stile 

fiorentino) körül Donatello és Michelozzo, akiknek az esete semmiképpen sem nevezhető a 

                                                                                                                                                                                
Az időtartamra szóló compagnia vagy societas létrejötte a művészek között szintén szerződéssel történt. 
Ezekből a típusú dokumentumokból meglehetősen kevés maradt fent. Ahogy Toszkánában, Lombardiában is 
– a dokumentumok tanúsága szerint – a társulásra lépő felek, mint a mai Bt.-k, Kft.-k alapítása esetén, be 
kellett hogy invesztáljanak bizonyos összeget a társulásba a létrejöttekor. A művészek között létrejövő 
társulás egy másik formája Lombardiában a consortia, amely Giovanni Antonio Amadeo kapcsán ismert. Ez 
a típus nem engedte meg a tagoknak, hogy saját műhelyt futtassanak ez idő alatt vagy egymaguk vállaljanak 
el megbízást. L. Schofield–Shell–Sironi 1989. 22 és 32.  
552 Procacci 1960. 11–18.; Procacci 1966. 24. 
553 Festészeti példák felsorolásával, melyek eredeti forrásdokumentumokon alapulnak, l. Procacci 1960. 12–
13. 
554 Procacci 1960. 11. Ilyen nem fele-fele arányú osztozkodás volt Bicci di Lorenzo és Stefano di Antonio 
társulásában, ahol az előbbi 58%-ot kapott, a példát idézi McNeal Caplow, l. uő. 1974. 147. 5. jegyzet.  
555 Procacci 1960. 15., Procacci 1966. 24.  
556 L. Connell 1988. 49. Jacopo Bellini egy bizonyos Donato Bragadino festővel állt össze közös 
vállalkozásba 1440-ben, nem sokkal aztán, hogy a testvérével meglévő fraterna compagniát megszüntették.  
557 A szerződés rögzítette a felek kölcsönös felelősségvállalását, a befektetett anyagi tőkét, a 
munkamegosztást, és a bevétel elosztásának arányát. Ezekből a típusú dokumentumokból meglehetősen 
kevés maradt fent. L. Carl 2006. 33. L. Betto di Francesco di Duccio és Bernardo Cennini szerződését: Carl 
1984. 189–202. Az itt szereplő, általunk hozott példákhoz sajnos nem tudunk olyan eredeti dokumentumokat 
kapcsolni, mely a társulás szerződése lenne. 
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neves és a kismester társulásának.558 1434-ig, háromszor három évre szólt az 

együttműködésük.559 Ebbe az időszakba esett bele a pratói külső szószék (28. kép), a 

Brancacci-, a Coscia-síremlék, később a Michelozzo készítette montepulcianói Aragazzi-

síremlék, valamint Donatello részéről Habakuk és Jeremiás próféta szobrai és az 

énekeskarzat korai munkái. Az együttműködéshez – bár nem volt minden társulásra 

jellemző vagy kötelező, hogy a mestereknek fel kellett adniuk saját műhelyüket,560 hogy 

ezután közöset béreljenek – Donatello és Michelozzo több műhely közös fenntartása 

mellett döntöttek.  

A társulás nem jelentette azt, hogy minden munkát közösen kellett a mondott 

időszakban elvégezni, a mesterek bizonyos munkákat – amit nyilván annak kisebb 

nagysága is indokolt – egyedül is elvégezhettek. Ilyen volt a fent említett két, a 

campanilére készített prófétaszobor Donatello részéről és az Aragazzi-síremlék 

Michelozzoéról a társulásuk alatti időszakban. Az ebből befolyó bevétel azonban a közös 

kasszát gyarapította, ahogy arról a szobrászok adóbevallásai tanúskodnak,561 ugyanis a 

fenti munkák közül szerződése csak a pratói dóm külső szószékének és az Aragazzi 

síremléknek (de csak befejezésére)562 maradt meg. A pratói szerződés563 felfedi, hogy a két 

szobrász compagniában dolgozik, jóllehet a szerződés aláírásakor Donatello nem volt ott, 

így csak Michelozzo írta alá, de kettejük nevében. Ha csak önmagában a szerződést 

vizsgálnánk, akár (tévesen) arra a következtetésre is juthatnánk, hogy a compagnia csak 

ennek az egy munkának az elvégzésére jött létre.  

1427-es adóbevallásukban mindkét szobrász azt nyilatkozta, hogy mintegy két éve 

társak.564 A munkamegosztás feltehetően nem a bronzöntés és kőfaragás elkülönítése 

mentén történt, mert valószínűleg Michelozzo is részt vett a kőfaragó-munkákban. Nagy 

kérdés, hogy vajon Michelozzónak ez a társulás megérte-e. Elképzelhető, hogy a munkák 

megszerzésében Donatello jobb volt, a nagy volumenű bronzöntési munkákban viszont 

nem (erre utalhat, hogy az öntést általában más végezte helyette korábbi munkáinál is), így 

számára is kedvezőbb volt társulni. A kilenc év alatt több műhelyt tartottak fent: 1424/25 

                                                           
558 A társulásról és az együtt készített művekről részletesen l. Lightbown, 1980. Vols. I-II. 
559 McNeal Caplow 1974. 149–156. 
560 McNeal Caplow 1974. 148. 
561 Michelozzo 1427-es adóbevallásáról Procacci 1966. 26–27. 
562 A síremlék szerződésének szövegét közölte: Fabriczy, C. von: Michelozzo di Bartolomeo. Jahrbuch der 
Königlich preussischer Kunstsammlungen 25 (1904). 78–80. és Milanesi, G.: Nuovi documenti per la storia 
dell’arte toscana. Roma, 1893. No. 105. p. 88. A szerződést Michelozzo egy személyben, saját nevében írta 
alá. 
563 A szerződés szövegét közreadta: Fabriczy 1904. 71–74.  
564 Idézi McNeal Caplow 1974. 149. 
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és 1427 között a firenzei Corso degli Adimarin, majd 1427 júliusa és 1433 között pedig a 

Via Santa Reparatán, melyeket Tedaldo di Bartolo Tedalditól béreltek.565 Ez utóbbi 

valójában két egymás melletti műhelyként szolgáló helyiség volt. A kettő közül valószínű, 

hogy az egyik a márványfaragásra, a másik a bronzöntésre szolgált. A firenzei műhelyek 

mellett 1427-ben béreltek egy műhelyt Pisában is, amikor a Brancacci-síremlék munkái 

folytak. Ennek ugyanis praktikusan az volt a célja, hogy a majdan elkészülő művet hajón 

szállítsák el Nápolyba, a rendeltetési helyére. Az 1430-as évek elején mindezek mellett 

Pratóban és Martinelli szerint Rómában is volt egy-egy műhelyük.566 A két művész 

társulása valamikor 1434-ben felbomlott, az okát nem ismerjük, egyes vélemények szerint 

Michelozzo Firenzéből történt elutazása miatt.567 

Egy ilyen, hosszabb időszakra és nem feladatra összeálló vállalkozás képe kezd 

lassan körvonalazódni a 15. század végén Andrea Ferrucci és Jacopo d’Andrea del Matteo 

(Iacopo del Mazza) együttműködése kapcsán. 1492-ben a szerződés szövege szerint 

társakként együtt szerződtek le a fiesolei dóm Gondi-síremlékkápolnájának kőfaragó 

munkáira egy 1488. szeptemberi első, a család és az egyház közötti nézeteltérés miatt 

meghiúsult megbízást követően.568 Bár egy éven belül kellett volna, hogy befejezzék az 

oltárat, 1494. július 8-án még nem volt készen.569 Mindeközben 1494. április 17-én, majd 

1495. augusztus 31-én a fiesolei San Girolamo-templom Tita Salviati által megrendelt 

oltárával (ma a londoni Victoria and Albert Museumban) kapcsolatos kifizetéseket is 

ketten kapták.570 1497-ben ismét együtt vállalkoztak, ezúttal a pistoiai székesegyház 

keresztelőkútjának kifaragására, amelynek modellje Benedetto da Maianótól származott. A 

szerződés ez utóbbi megbízásról nem maradt fenn, azonban ebben az esetben a kifizetések 

(1498 szeptemberétől következő év júniusáig) azok a dokumentumok, amelyek 

egyértelművé teszik, hogy két mester még ekkor is társak voltak.571 Egy nemrégiben fellelt 

                                                           
565 Uo. 154–155. 
566 Uo. 155. A római műhely létezésében kételkedem. 
567 Uo. 156. 
568 „…di fare detta chapella el detto Giuliano di Lionardo Ghondi da una parte e Andrea di Piero da Fiesole 
e Jacopo d’Andrea del Maza chompagno nello esercizio dello scharpellatore dall’altra parte…” A szerződés 
szövegét közli: Giglioli, O. H.: Il dossale d’altare di Andrea Ferrucci nel Duomo di Fiesole. L’illustratore 
fiorentino I (1914). 63–67. A szerződés kelte: 1492. május 29. A korábbi meghiúsult megbízáshoz l. Naldi, 
R.: Andrea Ferrucci. Marmi gentili tra la Toscana e Napoli. Napoli, Electa, 2002. 13., 21. (Naldi a 
szerződésnek csak egy részét publikálta, az elejét, amiből kiderül a társulás, nem.) 
569 Naldi 2002. 21. 7. jegyzet. 
570 Uo. 14. és p. 22. 17. jegyzet. Az 1495. augusztus 31-i kifizetés a végső kifizetés volt. A dokumentumban 
„Andree Pieri Marci et Jacopo Adree del Maza eius socio, scarpellinis” nevezik meg őket. 
571 „…a Piero di Marcho e chonpagnia”, részletkifizetés dokumentuma, 1498. február 3. – június 6.; 
„Andrea soprascritto e del Maza suo chompagno”, részletkifizetés dokumentuma 1499. április 20. – június 
11. l. Bacci 1912. 150, 159. 
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korai szerződés segítségével pedig együttműködésüket lehetett kimutatni 1487-ben, 

Rómában, s emellett Jacopónak a Ferrucci család egy másik tagjával, Francescóval való 

munkakapcsolatát már 1477-ben.572  

 

V. 6. Alvállalkozási formák 

A firenzei reneszánsz művészetben a művészek együttműködésében gyakori vállalkozási 

forma az alvállalkozás. Ha a művész elég „ügyes” volt, akkor megszerezte magának a 

teljes munkát és ő döntötte el, hogy kinek adja ki a kisebb munkákat. Erre kettejük között 

nem feltétlenül született írásbeli megállapodás vagy szerződés. Egy munkába 

alvállalkozóként bedolgozó művész, például az intarzia- vagy márványberakásokhoz rajzot 

adó festő munkáltatója, vagy „fővállalkozója” közvetlenül maga a megrendelő is lehetett, 

ha a honoráriumát tőle kapta.  

Alvállalkozás formájában szolgáltathattak Giuliano da Maianónak színes rajzokat a 

dómsekrestye bútorzatának intarziaberakásaihoz Alesso Baldovinetti és Tommaso 

Finiguerra.573 Minderről kifizetések tanúskodnak az előbbi kapcsán 1463-ból, az utóbbi 

kapcsán pedig utóbbi 1463/64 februárjából. Alesso egy Jézus születése-jelenetet, míg 

Tommaso egy Madonna, egy angyal, egy Szent Zenóbius és két diakónus rajzát készítette 

neki, erre Baldovinetti műhelyének könyvelése utal.574 Ghiberti rendszeresen készített 

rajzokat mások által kivitelezendő művekhez, így a dóm üvegablakaihoz vagy 

síremlékekhez (Lodovico degli Obizi vagy Bartolomeo Valori síremlékéhez), 575 egyelőre 

nem tudni, hogy milyen alvállalkozási vagy egyéb formában. 

                                                                                                                                                                                
A korábban teljesen ismeretlen, nem különösebben jelentős, inkább csak ornamentumokat készítő kőfaragó, 
Jacopo del Mazza származásának, életútjának és a firenzei szobrászokkal – nemcsak Andrea Ferruccival, de 
sokkal inkább a Da Sangallo fivérekkel, Giulianóval és Antonióval – való együttműködését sikerült 
nemrégiben rekonstruálnia Doris Carlnak. E szerint Del Mazza családi kapcsolatban állt a Da Sangallókkal, 
sógorok voltak, mivel lánytestvérüket, bizonyos Lisát vette el feleségül. Ezzel magyarázható, hogy az 1470-
es évektől kisebb kihagyásokkal szinte folyamatosan nekik dolgozott, a fivérek szobrászi terveit kivitelezte, 
jórészt épületszobrászati műveket, oszlopfőket, lábazatokat, kandalló reliefeket stb. faragott. Del Mazza 
maga is kőfaragó családból származott, apja Andrea di Marco, és két fiútestvére Benedetto és Matteo is 
kőfaragó volt, anyai nagyapja, Nofri di Marco pedig a Palazzo Medici capomaestrója 1450-ben. 
Unokafivére, Antonio di Giorgio Marchissi a nápolyi aragóniai király főépítésze révén kerülhetett Nápolyba, 
és ő hívhatta oda későbbi társát, Andrea Ferrucccit is. L. Carl, D.: Jacopo del Mazza und die Brüder da 
Sangallo: Das Problem der Bildhauerwerkstatt. Commentari dell’Arte vol. 20, nos. 58–59 (2014), 78–92. és 
42. jegyzet. 
572 Parmiggiani, P.: Sulla giovinezza di Andrea di Pietro Ferrucci e il monumento di Marco Albertoni in 
Santa Maria del Popolo a Roma. Prospettiva 141/142 (2011). 73.  
573 Azt, hogy Finiguerrával nem született külön szerződés erre a munkára indokolhatja az a tény is, hogy 
családtag volt. Giuliano da Maiano 1454-ben vette el Tommaso Finiguerra lányát, Lenát.  
574 L. doc. 149. In: Haines 1983. 298. 
575 Mindkettő a Santa Crocéban áll és mindkettőt Filippo di Cristofano faragta. L. Krautheimer 1956. 411. 
dig. 145, 146. 
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A szobrok és domborművek festését és aranyozását az esetek többségében nem a 

szobrot faragó mester, hanem egy ezzel a munkával külön megbízott festő végezte.576 Neri 

di Bicci Ricordanzéja ennek számos példáját hozza. A sokszor idézettek közé tartozik 

Desiderio da Settignano egy népszerű Madonna-domborművének kifestése, amit a torinói 

Galleria Sabauda Madonna-dombormű egy stukkóváltozatának tartanak.577 Neri 

Desiderión kívül számos esetben dolgozott Giuliano da Maianónak is. Kettejük 

együttműködése nem a két műhely compagnia formájában történő társulása volt, hanem 

olyan alvállalkozás, amelyben hol az egyik, hol a másik mester műhelye volt az 

alvállalkozó.578 Együttműködésük 1455. február 28. és 1472. november 14. között 

dokumentált, de elképzelhető, hogy ezen időszak előtt és után is tartott. Giuliano az 

egyszerűbb képkeretektől a bonyolultabb oltárarchitektúráig készített faragványokat, 

összesen harmincöt alkalommal.  

A faszobrok festésének kis költsége volt, valószínűleg nem kellett külön szerződést 

kötni szobrász és festő között, és az együttműködések feltehetően nem csak egy alkalomra 

szóltak. Ritkán jelennek meg a forrásokban a szobrok, reliefek kifestését végző festők 

nevei, rendszerint akkor is csak keresztnevükkel, így szinte lehetetlenné válik az 

azonosításuk. Erre és a nem egyetlen alkalomra szóló együttműködésre említhető 

példaként, hogy Baccio da Montelupo faszobrait a kifizetések dokumentumai szerint egy 

bizonyos Andrea, illetve „Raffaello dipintore” festették.579 Noha egy faszobor kifestése – 

úgy vélhetnénk – a műhelyben inasként vagy tanoncként dolgozó tagokra, semmint a 

műhelyt vezető, neves vagy elismert festőkre tartozott, cáfolja ezt az a példa, hogy 

                                                           
576 Festők és szobrászok e téren való együttműködése ma már viszonylag jól ismert területe a szobrászat 
kutatásának. Ennek egy részterülete a különféle szobrászati médiumokban sokszorosított Madonna a 
Gyermekkel-ábrázolások domborműveinek kutatása, melyről kiváló tanulmány Ulrich Middeldorfé: Some 
Florentine Painted Madonna Reliefs. In: Collaboration in Italian Renaissance. Ed. Wendy Stedman Sheard – 
John T. Paoletti, New Haven – London, 1978. 77–84.  
577 „…Nostra Donna di gesso di pocho rilievo e Nostro Signore che abbraccia la Nostra Donna ignudo, di 
mano di Desiderio […] messa d’oro fine dinanzi e d’azzurro di Magna dove achade e tutta bene ornata e 
cholorita …al’anticha”. In: Neri di Bicci, 1977. 186. doc. 369. L. még: Gentilini 2007. 36–37. A 
domborműnek egy másolata Magyarországon is megtalálható a budavári Mátyás-templom egyházi 
gyűjteményében, anyaga márvány. Ehhez l. a domborműről általam írt katalógustételt a Mátyás-templom 
történetéről rendezett kiállítás katalógusában: Desiderio da Settignano után: Madonna a gyermekkel 
dombormű (kat. 9.19, Pattantyús Manga). In: Mátyás-templom, 2015. 705.  
578 Ehhez l. Santi, B.: Giuliano da Maiano e Neri di Bicci. Due botteghe quattrocentesche in collaborazione. 
In: Giuliano e la bottega dei da Maiano. Atti del Convegno internazionale (Fiesole, 1991). Firenze 1994. 
143–147. 
579 Fabriczy, C. von: Sculture in legno di Baccio da Montelupo. Miscellanea d’Arte (1903). 67–68. Andreát 
Andrea Feltrinivel, Raffaellót pedig Raffaellino del Garbóval azonosította Fabriczy. Uo. 
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Benedetto da Maianónak a firenzei dóm számára készített és ma is a dómban őrzött 

fafeszületét Lorenzo di Credi festette ki (29. kép).580 

Bár az aranyozás korántsem egyszerű fortélyának elsajátítása Cennino Cennini Il 

Libro dell’artéja szerint a festők képzésének részét képezte,581  amit Vasari is megerősített, 

aranyozással az élvonalbeli vagy ambiciózusabb festők nem foglalkoztak.582 Az 

aranyozómesterek festőtevékenységük részeként és nem kizárólag aranyozóként működtek 

Itáliában még a 15. század folyamán. Önállósulásuk a kizárólagosan aranyozóként való 

tevékenykedés felé nagyjából a 15–16. század fordulójára tehető.583 

A fa- és terrakottaszobrok festését végezhette maga a művész is.584 Az Agnolo di 

Polo személyével kapcsolatos szerződések terrakottaszobroknak a szobrász általi festésére 

utalnak.585 Dello Delli a firenzei Sant’Egidio-templom Mária koronázását ábrázoló, szintén 

terrakotta timpanon-domborművének a kifestését Bicci di Lorenzo készítette.586 

Ugyanakkor Luca della Robbia mázas terrakottái kapcsán – mint már láttuk – úgy tűnik, 

gyakoribb volt, hogy az utólag „hidegen” festett részeket – az alakok szemeinek írisze, 

vagy a szemöldökök stb. – egy ezzel a munkával megbízott festő készítette. A dómba 

készített két fehér mázas kandelábert tartó terrakotta angyalszobrai estében a festés viszont 

egy bizonyos Domenico di Francesco nevű festőhöz kötődik. A kifizetés dokumentuma 

arra enged következtetni, hogy inkább a dóm számára közvetlenül, s nem Lucával 

alvállalkozásban bízták meg.587 

Szószékek, tabernákulumok és olyan szobrászati művek esetén, ahol az építészeti 

architektúra hangsúlyosabb és a dekoratív szobrászi faragás domborművekre korlátozódik, 

a dombormű kifaragását nem egy ismert esetben nem ugyanaz a kőfaragó végezte, mint aki 

az architektúrát, a szerkezetet faragta: például a firenzei Santa Maria Novella-templom 

                                                           
580 Történetéhez legújabban l. Verdon, T.: Il pathos del legno e del colore. Il Crocofisso di Benedetto da 
Maianonel duomo di Firenze. In: „Fece di scoltura di legname e colorì.” La scultura del Quattrocento in 
legno dipinto a Firenze. A cura di A. Bellandi – M. Onali. Catalogo di mostra. Firenze, 2016. 125–137., a 
forrásadatra: uo. 123. 
581 L. a következő jegyzetben hivatkozott irodalomban! 
582 Waldman, A. L.: A Raffael riddle resolved. The Burlington Magazine vol. 146, no. 1220, Raphael (2004). 
754.  
583 Skaug, E. S.: Painters, Punchers, Guilders or Goldbeaters? – A critical survey report of discussions in 
recent literature about early painting. Zeitschrift für Kunstgeschichte vol. 71, no. 4 (2008). 574. 
584 Brunelleschi a Santa Maria Novella-templomban ma is látható fafeszületét – Manetti leírása nyomán úgy 
tudjuk, hogy – Brunelleschi maga festette ki. L. Antonio di Tuccio Manetti: Filippo Brunelleschi élete. In: A 
reneszánsz művészet történetének olvasókönyve I. XV. század. Összeállította Hajnóczi Gábor. Budapest, 
2004. 90. 
585 A szerződéseket l. Waldman 2007c. doc. 3. és doc. 5. 
586 Middeldorf 1941. 71–78. és Middeldorf, U.: Dello Delli and The Man of Sorrows in the Victoria and 
Albert Museum. The Burlington Magazine 78 (1941). 77–78.  
587 Poggi–Haines 1988. doc. 1104.  
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Rucellai-szószékének oldalait díszítő domborműveket Andrea di Lazzaro Cavalcanti.588 

Nem feltétlenül indokolta a munkamegosztást, hogy a szerkezet hangsúlyosabb volt, mert 

kisebb volumenű kőfaragómunkák esetén is előfordult, hogy a nem figurális, általában 

növényi vagy geometrikus díszítményeket más kőfaragó faragta, mint az alakokat, például 

a firenzei dóm északi sekrestyéjének márvány lavabója kapcsán, ahol a megbízásra 

vállalkozó kőfaragó Andrea di Lazzaro Cavalcanti volt, a növényi díszítmények faragója 

pedig Pagno di Lapo Portigiani.  

A Lorenzo di Credi és Giovanni d’Andrea között létrejött szerződés Verrocchio 

Colleoni lovas szobrának befejezésére, mely egyértelműen szerződéses alvállalkozás volt, 

kifejezetten a bronzöntésre irányult.589  

Összefoglalva a fent írtakat, lényeges, hogy a megbízásokat elvállaló 

kőfaragók/szobrászoknak – mint a szerződésben megnevezett félnek vagy feleknek – a mű 

elkészítésében vállalt szerepe nem állapítható meg csupán a szerződésekből. Bizonyos 

együttműködések fajtájának megállapítása a források szűkszavúsága miatt sokszor szinte 

lehetetlen. A compagnia szó megjelenése a szerződésben éppúgy utalhatott egyszeri, csak 

az adott munkára összeálló társulásra, mint egy több éves időtartamra, mely mögött 

szerződéses alapú gazdasági társulási forma húzódott meg, így a szó pontos értelmezése 

csak a szerződés más dokumentumokkal való összevetésével együtt adhat információt a 

konkrét eset meghatározásához. Nem feledve azt sem, hogy a compagnia szó éppúgy el is 

maradhatott a szerződésből annak ellenére, hogy a két szobrász egymás társai voltak egy 

gazdasági társulás formájában. Az alvállalkozás a szobrászati művek (különösen a festett 

szobrok) készítésénél gyakori forma volt, melynél a munka nagysága nem feltétlenül 

játszott szerepet abban, hogy a szobrot készítő mester a feladatot ne adja ki másnak. 

  

                                                           
588 Ehhez l. még az értékbecslésről szóló fejezetben írtakat! 
589 A szerződést közli: Milanesi 1901. doc. 171. 
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VI. A SZERZŐDÉSHEZ KÉSZÍTETT RAJZ VAGY SZOBORMODELL 

 

 

A vizsgált szerződések egy részében szó esik valamiféle modellről vagy rajzról, amit a 

szobrász már korábban bemutatott a megbízónak a készítendő műről. Tehát már a 

megrendelés szerződésbe foglalása előtt történtek egyeztetések, sőt munkavégzés is a 

leendő megrendelő és az általa majdan a mű elkészítésével megbízott szobrász között. 

Ezekről az egyeztetésekről lényegében nem rendelkezünk információval. Az egyeztetések 

valószínűleg személyesen, szóban történtek.590  

Világosan kirajzolódik a vizsgált szerződésekből, hogy a bemutatott modell éppúgy 

lehetett rajz, mint szobormodell. Az, hogy melyik lett végül – úgy tűnik –, inkább a 

szobrász döntésén múlt, nem a megbízóén, és hogy melyik szobrász készített inkább rajzot 

egy készülő műhöz, és melyik döntött inkább a szobormodell mellett, azt nagyban 

befolyásolta a művész saját alkotói vagy mindennapi munkamódszere, a gyakorlat pedig 

műhelyről műhelyre eltért.  

Tudjuk, hogy voltak művészek, akik kizárólag rajzot prezentáltak a megbízónak, 

ilyen volt például Jacopo della Quercia. Fennmaradt szerződései alapján a sienai főtéren 

egykor álló Fonte Gaiához (a kút ma a sienai Santa Maria della Scala múzeumban van),591 

az ezt öt évvel megelőző ferrarai gránátalmás Madonnát a gyermek Jézussal ábrázoló 

márványszoborhoz,592 vagy a bolognai San Petronio-templom szobrokkal díszített 

kapuzatához is bemutatott a megrendelőnek rajzot, s ezeket nem feltétlenül saját kezűleg 

készítette, hanem mások által készített rajzokat használt.593 A szobormodell készítésének 

                                                           
590 Nemcsak a rajzokról/modellekről egyeztettek a szerződés megkötése előtt, hanem más kérdésekről is, 
például a nyersanyag beszerzéséről. Ezt tanúsítja Michelangelo római Pietà szobra is, melynek 
márványtömbjét a szerződés megkötése előtt mintegy tíz hónappal már beszerezték (l. Hirst, M.: 
Michelangelo, Carrara, and the Marble for the Cardinal’s Pietà. The Burlington Magazine 127 (1985). 152–
159.) vagy Ghiberti Szent Máté szobrának esete, ahol Ghiberti mintegy egy hónappal a tényleges 
szerződéskötés előtt már elvégzett előkészítő munkákat a szobor későbbi öntéséhez, mint például az öntéshez 
szükséges gödör kiásása és burkolása, a fémszerkezet megépítése és az agyag megvásárlása (l. Krautheimer 
1956. 405–406. dig. 68. [1418. július 8. és július 28. között]).  
591 A Fonte Gaiához készített rajzról a 618. jegyzetet! 
592 A ferrarai gránátalmás Madonnához a szerződésben írottak szerint nem is egy, hanem két rajzot készített a 
szobrász, saját kezűleg. L. Geddes, H.: Jacopo della Quercia’s „Virgin and Child” in Ferrara, and the 
Patronage of Virgillio de’ Silvestri da Rovigo. Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz vol. 
50, nos. 1/2 (2006). 28. A megbízásról és a szerződésről l. Rondelli, N.: Jacopo della Quercia a Ferrara 1403–
1408. Bullettino Senese di Storia Patria XXIII (1964). 131–142. 
593 A bolognai San Petronio-templom kapuzatához l. James Beck írásait: Jacopo della Quercia’s design for 
the Porta Magna of San Petronio in Bologna. Journal of Society of Architectural Historians 24 (1965). 115–
126. és Uő: Jacopo della Quercia e il portale di S. Petronio a Bologna. Ricerche storiche, documentarie e 
iconografiche. Bologna, 1970. Ez utóbbi megbízásnál a szerződés-rajzot nem maga a szobrász, hanem egy 
bizonyos Giovanni da Modena készíthette, amire 1425-ös kifizetési dokumentumok utalnak. L. Beck 1970. 
92. doc. 4. és 5., 93. doc. 15.  
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gyakorlatát részesítette ugyanakkor előnyben például Jacopo Sansovino594 vagy Benedetto 

da Maiano, mely utóbbitól több terrakottamodell is fennmaradt.595 Voltak olyan művészek 

is, akik egyszer rajzot, máskor szobormodellt készítettek (esetleg mindkettőt) a megbízó 

számára, például Michelangelo. Fontos hangsúlyozni, hogy most a szerződésekben 

rögzített, a szobrász elképzelését a megrendelő számára bemutató darabról – akár rajz, akár 

szobormodell volt is – van szó, és nem általában véve a művész alkotói gyakorlatából vagy 

munkamódszeréből (mely ugyanúgy produkálta mindkét típust) adódóan ránk maradt rajzi 

vagy plasztikai modellekről. Ez utóbbiak létrehozása a szerződésben említett bemutatásra 

szánt modellektől céljában különbözött, de vizuális kinézet tekintetében már nem 

feltétlenül vagy nem egyértelműen, s mint később arról szó lesz, éppen ezeknek az 

alkotásoknak a bemutatott modellekkel és rajzokkal való összetéveszthetősége az, ami a 

kutatás számára megnehezíti hajdani funkciójuk azonosítását.  

A szerződésekben a bemutatott rajz vagy modell megnevezése disegno és 

modello.596 Miközben a két kifejezés egyértelműen megkülönbözteti egymástól a rajzot és 

a háromdimenziós modellt, a 15–16. századi szerződésekben – ahogy arra Glasser és az ő 

nyomában mások597 is rámutattak már – használatuk nem tükrözte minden esetben 

egyértelműen azt, hogy a bemutatott modell rajz vagy szobor volt-e.598 A disegno szót 

éppúgy használták a szobormodell megnevezésére – a szó tervként való értelmezésben –, 

mint a modellót a rajzra. A Glasser által idézett példák599 mellé, ahol a modello szó 

egyértelműen rajza vonatkozott, az általunk vizsgát anyagból a disegno szó szobormodellre 

                                                                                                                                                                                

Szobormodell esetén is van példa más művész által készített modell felhasználására, mint például Luca della 
Robbia 1439-es megbízása esetén, amit vele egy Szent Péter és egy Szent Pál márványból készítendő 
oltárának elkészítésére kötöttek és a szerződésbe beleírták, hogy a Szent Pál-kápolna oltárának esetében a 
Donatello által korábban elkészített modell alapján kell hogy dolgozzon. A szerződést l. Poggi–Haines, 1988. 
doc. 1080. Andrea Sansovinónak pedig a firenzei Palazzo del Popolo tanácstermébe készítendő Krisztus 
szobra kapcsán a szerződésben az szerepel, hogy a bemutatott modellt csak részben készítette a művész saját 
kezűleg, ámde a megrendelt szobrot már maga kell hogy elkészítse. L. a függelék 11. dokumentumát! 
594 A Sansovino-modellekről többek között l. Pattantyús, M.: Few remarks on a Renaissance sculptural 
model. Jacopo Sansovino: Madonna and Children. Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts 119 (2014). 
187–195. 
595 Benedetto da Maiano modelljeihez l. Myssok, J.: Bildhauerische Konzeption und plastisches Modell in 
der Renaissance. Münster, Rhema, 1999. (Beiträge zur Kunstgeschichte des Mittelalters und der 
Renaissance. Band 8. Hrsg. Joachim Poeschke.)  
596 A modello kifejezés mellett feltűnhetett az exemplum (esempro, asempro, assenpro) elnevezés is. L. 
Glasser 1977. 116. Az általam összegyűjtött szobrászi szerződésekben erre az utóbbira nem találtam példát. 
Feltűnik viszont egy másik szó a modell megnevezésére: a mòdano, szintén az esemplare szinonimája. A szó 
eredetéhez l. http://www.etimo.it/?term=modano&find=Cerca A mòdano szerepel Antonio és Bernardo 
Rossellinónak a portugál bíboros síremlékének elkészítéséről szóló ricordójában (Hartt–Corti–Kennedy, 
1964. doc. 6.). 
597 Az építészeti rajzok és modellek gyakorlatára nézve l. Goldthwaite 1982. 369–370. 
598 Glasser, 1977. 116. Glasser szerint a trecentóban terjedt el a két szó egymás szinonimájaként való 
használata. A kérdéshez l. még: Hirst, M. – Bambach Cappel, C.: A Note on the Word Modello. The Art 
Bulletin 74 (1992). 172–173. Myssok 1999. 15. 
599 L. Glasser 1977. 120–121. 
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való használatára példaként idézhető Andrea di Lazzaro Cavalcanti (Il Buggiano) második 

márvány lavabója (1. dok.), melynek szerződésében „designum” szerepelt, de egy későbbi 

dokumentumban pontosan leírják, hogy agyaból készített modellről volt szó.600 Hasonló az 

eset Jacopo Sansovinonak a római Sant’Agostino templomba készített Madonna del 

Partója kapcsán. Az írott szerződés szerint ehhez a szobrász disegnót készített (13. dok.), 

amelyről a szövegkörnyezetből nem derül ki egyértelműen, hogy rajz vagy modell volt-e. 

Vasari Vitéjének sorai azonban egyértelművé teszik, hogy plasztikai modellről volt szó: 

„Mindazonáltal ha már Rómában volt, nem akart dolgavégezetlen visszamenni Firenzébe, s 

elhatározta, hogy egy időre ott marad, és a szobrászatot és az építészetet tanulmányozza. 

Így aztán a firenzei Giovanfrancesco Martelli megbízásából hozzákezdett egy márvány 

Miasszonyunk-szoborhoz, az életnagyságúnál nagyobb Madonna a kisdedet tartotta 

karjában; Sansovino gyönyörűen kifaragta; a szobor azután a Sant’Agostino-templom 

főkapuja melletti oltárra került, a belépőnek jobb kéz felől. Sansovino az említett szobor 

agyagmodelljét a római Salviati perjelnek ajándékozta, az pedig palotájának egyik 

kápolnájában helyezte el a Piazza di San Pietro sarkán, a Borgo Nuovo elején.”601  

A korábban bemutatott rajzot a szerződés írásba foglalásakor gyakorta a 

szerződéshez csatolták, erre utal több rajz korábbi lelőhelye, melyeket a szerződésről 

időközben már leválasztottak és múzeumi grafikai gyűjteményekben helyeztek el. Több 

szerződés szövegében leírják azt is, hogy a megrendelt mű készítésének ideje alatt a rajzot 

a jegyző, máskor a megbízó, magánál tartotta.602 

A szerződésben említett, a szerződéshez csatolt rajzot az angolszász szakirodalom 

contract drawingnak, prospectus drawingnak vagy presentation drawingnak (újabban 

demonstration drawingnak) nevezi (megkülönböztetve a preliminary vagy a preparatory 

drawingtól, amit a művész egyértelműen a maga vagy műhelye számára készített), az 

itáliai szakirodalom pedig leginkább disegno di presentazionénak. A magyar nyelvnek 

azonban erre nincs külön szava. Jobb híján ezért a szóban forgó rajztípust csak körülírni 

                                                           
600 Poggi–Haines 1909. doc. 1537. 
601 L. Jacopo Sansovino életrajzát Vasarinál: Vasari, 1983. II. 490. (Ford. Zsámboki Zoltán.) Eredeti szövege 
szerint: „…Tuttavia, essendosi condotto a Roma, per non tornarsene a Firenze invano, si risolvé fermarsi in 
Roma e quivi attendere alla scultura et architettura. E così avendo tolta a fare per Giovanfrancesco Martelli 
fiorentino una Nostra Donna di marmo, maggiore del naturale, la condusse bellissima col putto in braccio, e 
fu posta sopra un altare dentro alla porta principale di Santo Agostino quando s’entra a man ritta. Il 
modello di terra della quale statua donò al priore di Roma de’ Salviati, che lo pose in una cappella del suo 
palazzo, sul canto della piazza di San Piero al principio di Borgo Nuovo.” L. Vasri-Milanesi 1876-1881. 
Vol. VII. 496-497. 
Bruce Boucher, aki Sansovinóról írt monográfiájában mindenütt rajzról ír a bemutatott modell kapcsán, nem 
figyelt fel Vasari eme passzusára. Vö. Boucher 1991. I. 25–26.  
602 Szerepel például Vincenzo de’ Trinci síremlékének szerződésében a jegyző kezében, a Marrina által 
készítendő Piccolomini-oltár szerződésében a megbízóknál (9. dok. és 12. dok.). 
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lehet, vagy – és a továbbiakban ezt teszem – a szó tükörfordítását, a szerződés-rajz 

elnevezést használom.  

A szerződések a bemutatott disegnóról/modellóról lényegében vagy semmit, vagy 

csak minimális információval szolgálnak, ezért az alábbiakban külön-külön vizsgálva a két 

műfajt, röviden összefoglaljuk, amit a szerződés-rajzokról és modellekről az írott 

szerződésekből vagy a fennmaradt példákból tudható vagy kikövetkeztethető. 

 

 

VI. 1. A szerződés-rajz 

 

Az itáliai reneszánsz művészet szerződés-rajzainak kutatása nem tartozik a különösebben 

kutatott témák közé a grafika területén. Szobrok kapcsán nehezíti az amúgy sem túl jó 

helyzetet, hogy a rajz- és grafikakutatásban, ellentétben az itáliai reneszánsz festőihez 

köthető rajzokkal, kevés előzménye van a szobrászok által készített rajzok kutatásának, 

mely csak napjainkban kezd hangsúlyosabbá válni.603 Amíg a szobrászok rajzainak 

kutatása gyerekcipőben jár, addig nem várhatók jelentős eredmények a szobrászok által 

készített rajzoknak a festőkhöz köthető rajzoktól való megkülönböztetésében, és az erre 

támaszkodó szobrászati szerződés-rajzok kutatásában sem.  

További nehezítő körülmény, hogy a szerződés-rajzokat a grafikakutatás 

lényegében – noha sokféle elnevezést használ rá – nem kezeli elkülönítve, terv (design, 

disegno) vagy tanulmányrajzként (study) a szerződés-rajzok beleolvadnak a többi rajz 

közé,604 nehéz ezért meghatározni, hogy a fennmaradt 15–16. századi itáliai rajzok között 

ténylegesen mennyi a szerződéshez, a megbízónak való bemutatásra készített rajz.605 A 

fennmaradt példányok száma az általunk is vizsgált időszakban (1400–1530) – ebben nem 

lehet kétségünk – meglehetősen kevés,606 és azonosításuk sem könnyű, mert kevés olyan 

                                                           
603 Eisler, C.: Sculptor’s drawings over six centuries 1400–1950. New York, é. n. (1981); Donatello, 
Michelangelo, Cellini. Sculptors’ Drawings from Renaissance Italy. Exh. cat. Isabella Stewart Gardner 
Museum, Boston, 23 October 2014 – 23 January 2015. Catalogue by Michael Cole – Oliver Tostmann et al. 
London, 2014. 
604 Szemléletesen demonstrálják ezt a nagy európai múzeumok grafikai gyűjteményeinek weben is elérhető 
katalógusai, mint a londoni British Museumé, az oxfordi Ashmoleané, a párizsi Louvre-é, vagy a tengerentúl 
a New York-i Metropolitan Museum of Artsé stb. 
605 Ames-Lewis és Wright a szerződés-rajzokat a kompozícióvázlat/tanulmány (compositional drawing) 
kategóriájába sorolja, ahová tartoznak például a kartonok is. L. Ames-Lewis, F. – Wright, J.: Drawing in the 
Italian Renaissance Workshop. London, 1983. 219–220. 
606 O’Malley az oltár- és freskómegrendelések szerződéseit vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy a 
festészeti szerződések esetében a 15. század közepétől válik általánossá az a gyakorlat, hogy a 
megrendeléshez előzetesen rajzot készítenek. L. O’Malley 2005. 197. 
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jellegzetességük van, amely általánosnak, minden esetben fellelhető jegynek tekinthető, s 

ilyen módon egyértelművé tenné szerződés-rajz voltukat. 

A szerződés-rajzok ismertetőjegyei közé sorolható, hogy szinte mindig külön lapra 

készítették őket.607 Minthogy sorsuk rendszerint a szerződésével volt közös, egy utat jártak 

be, ehhez általában kis méretűre hajtogatták össze őket, s ezek a hajtásnyomok – jóllehet 

ma már a gondos restaurátorkezek eltüntették vagy igyekeznek eltüntetni – szintén 

árulkodó ismertetőjegyeik lehetnek.608 

Másik jellegzetessége a rajzoknak, hogy rendszerint magyarázó feliratokkal is 

ellátták őket, de nem minden esetben. Nagy méretű oltárak esetén – ahol az oltárszerkezet 

készült kőből vagy fából, szobrászok vagy fafaragó asztalosok által – a méreteket gyakorta 

gondosan feltüntették, ugyanakkor az aprólékos, finom részletekbe menő kidolgozás nem 

volt e rajzok minden részletére vonatkozóan jellemző, magának az architektúrának sokszor 

csak az egyik oldalát rajzolták meg teljes egészében, tükörszimmetrikusan ugyanott 

elhelyezkedő részeinek ornamentális díszítményeit már nem feltétlenül.609 Jellegzetes 

vonása a szerződéshez készített rajzok egy másik csoportjának viszont éppen az, hogy az 

oltárszerkezet oszlopainak, pilasztereinek vagy lizénáinak domborműves faragott 

díszítményei a jobb és bal oldalon eltérőek, alternatív javaslatot kínálva fel a 

megrendelőnek.610 Oltárrajzok vagy síremlékek esetében egyik legszembeötlőbb 

ismertetőjegye még a szerződés-rajzoknak, hogy az építészeti szerkezetet nem szabad 

kézzel, hanem vonalzóval rajzolták meg. Ugyanakkor a rajzoknak sem a hordozója, amire 

készültek, sem a technikája, amivel készítették őket, nem volt műfajspecifikus.  

A szerződés-rajzok számos kérdést vetnek fel. Mindenekelőtt, tudva azt, hogy maga 

a szerződés nem egy példányban íródott, hány példány készült a rajzokból? Ha kettő vagy 

több, akkor ki másolta le a további példányokat? Vajon minden esetben a mű elkészítésére 

szerződő kőfaragó/szobrász készítette a rajz prototípusát, ha másolatai is voltak, vagy 

valaki más? S ha valaki más, akkor ez a valaki vajon a műhely egyik tagja volt vagy 

műhelyen kívüli személy? 

Ismert, hogy a 14. század vagy korábbi időszakok építési gyakorlatában az 

épületszobrászati részletek kifaragásához a rajzot nem a kőfaragó, hanem az építész vagy 

                                                           
607 Mint mindenben, itt is van természetesen kivétel, l. később a fra Mattia della Robbia tondó rajzáról 
írtakat! 
608 Kárpáti Z. – Seres E.: Raffaello. Rajzok Budapesten. Kiáll. kat. Budapest, 2013. 19. 
609 Ehhez és az oltárarchitektúrák rajzaihoz l. Anabel Thomas és Michel O’Malleynél hozott példákat: 
Thomas 1995. 109–131., különösen: 118–131. és O’Malley 2005. 198–216.  
610 Uo.  
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másik kőfaragó, nemritkán egy festő készítette.611 Ez utóbbi gyakorlat, hogy festő készített 

rajzot a fa- vagy kőfaragó számára, Itáliában a 15. században is továbbélt bizonyos 

területeken, például a kő és fa intarziaberakások esetében, melyeket leginkább 

kifizetésekről szóló forrásdokumentumok, de olykor szerződések is igazolnak.612 A rajz és 

a szobormodell közül kétségkívül a rajz volt a korábbi, régebb óta használatban lévő 

forma, amihez képest a plasztikai modell megjelenése a szobrászatban „reneszánsz 

találmány”-nak tekinthető.613 Gentilini az 1430-as évekre teszi a szobormodellek 

megjelenését.614 Ugyanakkor a szobormodell sem megjelenésekor, sem később, általános 

elterjedése után sem szorította ki, vagy vette át teljesen a rajz helyét. 

Kézenfekvőnek tűnne, hogy akár rajzot, akár modellt készített a szobrász a 

megrendelőnek, azt a műhelyt vezető mester készítse, de a gyakorlat azt mutatja, hogy nem 

minden esetben történt így.615 Jacopo della Quercia sienai szökőkútjához legelőször a 

sienai városháza, a Palazzo Pubblico tanácstermének falára kellett a kút tervét felrajzolnia 

vagy felrajzoltatnia.616 A falra rajzolt terv/modell példája nem egyedi eset, a középkorból 

eredő gyakorlathoz hasonlóról Firenzében is megemlékeztek meg egy ízben.617 A sienai 

kút második szerződésében (1408/1409) azonban már pergamenre készült rajzot 

említenek,618 mely két fragmentumban maradt fent, az egyiket a New York-i Metropolitan 

Museum of Art (a rajz bal oldalát), a másikat a londoni Victoria and Albert Museum (a rajz 

jobb oldalát) őrzi (30.a és b kép). A két darabban tanulmányozható rajz körüli évszázados 

                                                           
611 A trecentóban Agnolo Gaddi volt például az egyik olyan festő, aki a firenzei szobrászi megbízásokhoz 
meglehetős gyakorisággal szolgáltatott általa készített rajzokat mintaként. L. Frey, K.: Die Loggia dei Lanzi. 
Belin, 1885. 302–305. Agnolo Gaddi mellett Lorenzo di Bicci és Spinello Aretino a firenzei dóm 
homlokzatainak szentjeihez és apostolalakjaihoz készített rajzokat. L. Poggi–Haines, 1988. doc. 52, 53, 54.  
612 Érdekes eset az, amikor nem magánál a jelenetnél, hanem a keret díszítésénél kell a szobrásznak valaki 
által készített rajzot követnie, mint az Antonio Federighivel kötött 1451-es szerződés esetében, amit a 
szobrásszal a sienai San Giovanni-templom főkapuja előtti kőpadozat berakásának elkészítésére kötöttek, s 
ahol a szerződés szövegében meghagyták, hogy a szobrász egy bizonyos Stagio festő rajzát kövesse a keretek 
készítésénél. A szerződést l. Milanesi 1854. Vol. II. doc. 187. 
613 Modellek készítésére és előzetes bemutatására az építészetben már jóval előbb sor került, eredetük nem is 
a középkorba, hanem az ókorba nyúlhat vissza. L. A görög művészet világa I. Összeállította, az előszót és a 
jegyzeteket írta Szilágyi János György. Budapest, 1962. 180. 
614 Gentilini 1980. 81. 
615 L. az  593. jegyzetben írtakat! Tudható, hogy az építészeti modelleket, melyek legtöbbször fából 
készültek, nem feltétlenül maga az építész, hanem asztalosok készítették. L. ehhez Goldthwaite 1982. 381.  
616 „In prima, che maestro Jacomo predetto sia tenuto e debba fare o far fare uno disegno d’una fonte nella 
sala del Consiglio, con intagliamenti, figure, fogliami, e cornici, gradi, pilastri e beccatelli, e altri lavorii 
ragionati.” (1416-os, harmadik szerződés.) L. Milanesi 1854. Vol. II. doc. 26. 
617 L. Haines, M.: Brunelleschi and Bureaucracy: The tradition of public patronage at the Florentine 
Cathedral. I Tatti Studies in the Italian Renaissance, vol. 3 (1989), 101. 47. jegyzet 
618 A Fonte Gaia kapcsán a Sala dei Priori falára rajzolt tervről az 1416. december 11-i harmadik 
szerződésben esik szó, a rajz valószínűleg még a második szerződés megkötése előtt, 1408. november–
december folyamán készülhetett. Az 1408/1409. január 22-i (második) szerződésben viszont egy pergamenre 
rajzolt rajzot említenek, amit Quercia saját kezűleg készített. L. Coffin Hanson, A.: Jacopo della Queria’s 
Fonte Gaia. Oxford, 1965. 101.  
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vitában sok minden megkérdőjeleződött már (összetartozásuk, szerződés-rajz voltuk, 

eredetiségük, datálásuk stb.),619 de azokban az esetekben, ahol a kutatás elfogadta 

szerződés-rajz szerepüket, ott Quercia szerzősége vált vita tárgyává a rajzok 

kidolgozottságának minuciózus, szinte miniatúrafestőre jellemző aprólékossága miatt – 

mely elképzelés egyébiránt Vasaritól eredt –, ezért aztán többen egy festő kezétől 

származónak vélték őket.620 Azt, hogy ez az elképzelés nem volt a valóságtól 

elrugaszkodott, egyfelől az a már említett bolognai példa valószínűsíti, ahol Quercia nem 

sajátkezű rajzát mutatta be a megbízónak, másfelől az, hogy a kút szerződésében megadták 

a szobrásznak azt a lehetőséget, hogy mással készíttesse el a tervet.  

 A szerződés-rajz a korszakban nem feltétlenül egy példányban készült.621 Ismerünk 

egy festészeti, egy oltármegrendeléshez kapcsolódó példát, amikor a jegyzőnek és a 

megrendelőnek is volt példánya a szerződésben említett rajzból: Liberale da Verona egy 

Szűz Mária mennybevétele ábrázolás elkészítésére kötött szerződését 1487-ből.622 A 

Marrinának nevezett sienai szobrásznak (eredeti nevén Lorenzo di Mariano) a sienai San 

Francesco-templom Szent András-kápolnájába készítendő Piccolomini-oltár elkészítésére 

kötött szerződésében (12. dok.) az áll, hogy a szobrász által korábban bemutatott rajz két 

lapon van, az egyiket a szerződés „reale”-nak, a másikat „comune”-nak nevezi,623 mely 

elnevezések az ekkor használatban lévő lapok standard méreteire vonatkoztak.624 A kétféle 

                                                           
619 A londoni darab bukkant fel előbb, 1874-ben, kezdetben ismeretlen sienai mesternek tulajdonították. Ezt a 
rajzot az 1920-as évek végén Lányi Jenő hozta először összefüggésbe Jacopo della Querciával és elsőként 
vetette fel, hogy a szerződésben említett rajzzal azonos lehet, ugyanakkor kételkedett abban, hogy a szobrász 
saját kezű rajza lenne, és inkább Quercia festő bátyjának, Priamónak tulajdonította. 1949-ben bukkant fel a 
New York-i fragmentum. Immáron mindkét rajz ismeretében Richard Krautheimer elfogadta Lányi 
felvetését, hogy a rajz a szerződésben említett rajzzal azonos, de a rajzot másolatnak, nem eredetinek tartotta. 
L. Lányi, J.: Der Entwurf zur Fonte Gaia in Siena. Zeitschrift für bildende Kunst LXI (1927). 257–266.; 
Krautheimer, R.: A Drawing for the Fonte Gaia in Siena. The Metropolitan Museum of Art Bulletin. New 
Series, vol. 10, no. 10 (1952). 265–274. A rajzok legújabb szakirodalmához a vonatkozó szakirodalmak 
bibliográfiájához is egyúttal l. Da Jacopo della Quercia a Donatello. Le arti a Siena nel primo Rinascimento. 
A cura di Max Seidel, Siena 26 marzo – 11 luglio, 2010, Santa Maria della Scala, Opera della Metropolitana, 
Pinacoteca Nazionale. Milano, 2010. 68–70. (18. katalógustétel.) 
620 Charles Seymour Jr. Parri Spinellinek és Martino di Bartolomeónak tulajdonította: „Fatto di sua mano”. 
Another look at the Fonte Gaia Drawing Fragments in London and New York. Festschrift Ulrich Middeldorf. 
Hrsg. Antje Kosegarten – Peter Tigler. Berlin, 1968. 93–105. Pèleo Bacci a rajzot Francesco 
Valdambrinónak tulajdonította. L. Da Jacopo della Quercia a Donatello (hivatkozását l. az előző 
jegyzetben). 
621 L. az 592. jegyzetet! 
622 O’Malley 2005. 311. 3. jegyzet. 
623 „…E quali disegni sonno in due fogli; cioè uno reale, e l'altro comune, sottoscripti di mano di decto 
Lorenzo, et di mano di me Figlitiano notaro infrascritto, e quali rimesero per fermeza, e chiareza delle cose 
predecte presso alli decti misser Francesco e Andrea procuratori.”  
A „reale” elnevezés feltűnik egy másik esetben is, a pistoiai Iacopo di Giovanninak a pistoiai San Paolo-
templom számára készítendő oltárarchitektúrája kapcsán: „et secundum quoddam designum factum et 
designatum per ipsum Jacobum in quodam foleo reali:” l. Milanesi 1901. 78, doc. 94.  
624 A foglio comune nagysága 14,2 × 21,3 cm, a foglio realeé pedig 29,5 × 43,4 cm volt, l. Colli, V.: Per uno 
studio della letteratura consiliare: notizia del ms London, BL, Arundel 497, autografo di Lapo Castiglionchio 
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lapméretből (melynél az egyik mintegy a kétszerese a másiknak) arra is következtetni 

lehet, hogy valószínűleg nem ugyanannak a rajznak a két példánya lehetett, hanem hogy a 

két rajz nem ugyanazt ábrázolta, az egyik talán az oltárat, a másik a szerződésben említett 

kaput. Megemlítik még azt is, hogy mindkét rajzot szignálta a szobrász és rajta kívül a 

jegyző is,625 és hogy a rajzok azért maradtak a megbízóknál, hogy segítségükkel később 

tisztázhassák, hogy a szerződésben foglaltak szerint készült-e el a mű.  

Egy másik esetből kiderül, hogy egy ízben maga a jegyző másolta le(!) a 

szerződéshez csatolt rajzot a faműves számára, hogy az architektúrát az alapján el tudja 

készíteni az asztalos,626 míg máskor – szintén egy festészeti megrendelés kapcsán – a 

megbízott festő készített egy kis rajzot az eredeti után az alvállalkozója számára, aki a 

készítendő mű festésében vállalt részmunkát.627 

A rajz szerepe – ahogy arról már szó esett – az volt, hogy biztosíték legyen a 

megrendelő kezében ahhoz, hogy a megrendelt mű olyan lesz, mint maga a rajz, vagyis 

amit a szerződésben szavakkal nem tudtak rögzíteni, azt volt hivatva ábrázolni a rajz. 

Mindez két dolgot biztosan feltételez, az egyik, hogy a rajzon később már nem 

változtattak, vagyis a koncepció továbbfejlesztésére ez a rajz nem szolgált, másrészt 

viszont a művésznél kellett hogy maradjon egy példány, ami alapján dolgozott. Mindezt 

azonban nem úgy kell elképzelni, hogy a művész ténylegesen a rajz nyomán készítette el a 

művet, hiszen sem kidolgozottságában, festmény esetén színeiben sem (minthogy legtöbb 

esetben színek nélkül, csak a megfelelő részekre szövegesen ráírva) szolgált útmutatóul,628 

hanem csupán emlékeztette arra, hogy mi volt az eredeti, a szerződés szerinti megállapodás 

és a rajz, amit a megrendelőnek bemutatott. Ugyanakkor minden bizonnyal a megrendelő 

rugalmasságán is múlt, hogy mennyire ragaszkodott a későbbiekben a rajz követéséhez, 

kivitelezéséhez és mennyiben engedett később is szabad kezet abban, hogy a művész 

                                                                                                                                                                                

il Vecchio. In: Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri. La formazione del 
diritto comune. Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII). A cura di Paola Maffei – Gian Maria Varanini. 
Firenze, 2014. p. 30., 17. jegyzet. Köszönettel tartozom dr. Bónis Péternek az információért.  
625 A szerződés-rajz a művész és a jegyző általi szignálására más példák is fellelhetők, nem következik 
azonban ebből az, hogy aláírása a szobrász és a jegyző által kötelező lehetett, mert azon a néhány szerződés-
rajzon, amely fennmaradt, nem találunk aláírást.  
626 1499. Fincenzo Foppa szerződése. L. O’Malley 2005. 311. 3. jegyzet 
627 1506. Pinturicchio, Eusepio de San Giorgio festőnek. L. O’Malley 2005. 311–312., 3. jegyzet. 
628 Ugyanakkor nincs szó arról, hogy a szerződés-rajzok egyike-másika ne lehetett volna színes, mivel 
szerződések szövegei ezt konkrétan cáfolják. Erről és a hozott példákról l. McGrath, T.: Colour in Italian 
Renaissance Drawings. Reconciling theory and practice in Central Italy and Venice. Apollo 429 (1997). 23. 
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változtasson eredeti elképzelésén, ha akar. A rajz nyomán történő számonkérésre ismertek 

példák.629  

A szerződés-rajzoknak létezett egy olyan változata is, amikor a rajzot nem 

feltétlenül kapcsolhatták hozzá a szerződéhez, hanem a művésznél maradt és a megbízó 

kívánságára a változtatásokat eszközölt rajta és újabb rajzokkal állt elő.630 Erre inkább 

festészeti megbízások kapcsán ismerünk példákat, például Ghirlandaióval 

összefüggésben.631 Ezek a rajzok egy továbbfejlesztett, vagy a megbízó elvárásainak 

következtében vagy a mester elképzelésének változtatása miatt továbbgondolt állapotokat, 

fázisokat mutatnak.  

A Fonte Gaia fent említett, fragmentumokból összeálló rajza – noha továbbra is 

hiányos, minthogy a két rajz nem közvetlenül illeszkedik, egy darab a közepéből még 

hiányzik – tudomásom szerint az egyetlen olyan ma ismert szobrászati műhöz készített 

szerződés-rajz, ahol a rajz mellett az írott szerződés és az elkészített mű is fennmaradt. 

Bonyolítják a szerződés-rajz problematikáját ebben az esetben további olyan rajzok, 

melyek a kút egy-egy alakjáról külön készültek, közöttük azé a Carità alaké, amelyet a 

novarai Biblioteca Civica őriz.632  

A Fonte Gaián kívül a vizsgált korszakból egyelőre egy olyan rajzot ismerünk, 

amelynek a szerződése ugyan nem, de a rajz nyomán elkészített mű fennmaradt, és 

Francesco di Simone Ferruccihoz köthető: ez a minden kétséget kizáróan szerződés-

rajzként azonosítható rajz és elkészült szobrászi mű, Alessandro Tartagni bolognai jogász 

síremléke a bolognai San Domenico-templomban (31.a kép. A ma Stockholmban található 

rajzot633 (31.b kép) 1949-ben Osvald Sirén fedezte fel és határozta meg helyesen Francesco 

di Simone Ferrucci rajzaként,634 funkciója szerint pedig progettóként, azaz tervként 

definiálva.635 Magának a síremléknek a datálása körül nagy időbeli ingadozások vannak 

                                                           
629 L. Krohn, D.: Taking Stock: Evaluation of Works of Art in Renaissance Italy. In: Fantoni, M. – Chevalier 
Matthew, L. – Matthews-Grieco, S. ed.: The Art Market in Italy (15th–17th Centuries). Modena, 2003. 208. 
630 Erről a típusról, melybe például Domenico Ghirlandaio Tornabuoni-kápolnájának freskóihoz készített 
rajzok is tartoztak, l. O’Malley, M.: Subject Matters: Contracts, Designs, and the Exchange of Ideas between 
Painters and Clients in Renaissance Italy. In: Artistic exchange and cultural translation in the Italian 
Renaissance city. Ed. Stephen J. Campbell – Stephen J. Milner. Cambridge, 2004. 23–31. 
631 L. az előző jegyzetben!  
632 L. a 20. katalógustételt. In: Da Jacopo della Quercia a Donatello, 2010. 76–77. Anyaga és technikája 
papír, barna tinta. 
633 Nationalmuseum, Stockholm, ltsz. NMH THC 2090. 32,8 × 22,8 cm, papír, barna tinta. 
634 Sirén, O.: Florentine drawings in Stockholm. Critica d’arte 8 (1949). 30., 274–275.  
635 Sirén felhívta a figyelmet a rajznak a Desiderio da Settignano Marsuppini-síremlékével való rokonságára, 
valamint a ma is álló Tartagni-síremlékkel való szoros kapcsolatára, ugyanakkor ez utóbbi kapcsán a rajz és a 
síremlék közötti csak néhány különbségre. A progetto definícióba beleértendő a művész saját maga vagy 
műhelye számára készített rajza éppúgy, mint a megrendelő számára bemutatásra készített terv, vagyis 
szerződés-rajz. A különbség a funkcióban van, aminek nyomát a rajzokon megtalálni véleményem szerint 
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még mindig a szakirodalomban. A kutatók egy része a bolognai síremléket az 1470-es évek 

végére, mások a nyolcvanas évek különböző időszakára teszik.636 A rajz datálása pedig – 

abból adódóan, hogy sokáig nem ismerték fel szerződés-rajz voltát – inkább a nyolcvanas 

évekre helyeződött, és független életet élt a síremléktől. A már említett jellegzetes 

szerződés-rajz jegyek a Tartagni-síremlék rajzán megtalálhatók: a kétoldalt álló pilaszterek 

kétféle díszítési lehetőséget kínáló megoldása (a bal oldalin a pilaszer díszítetlen, és előtte 

áll egy címert tartó puttó, a jobb oldali pilaszter gazdagon díszített). A fentről lecsüngő 

girland a jobb oldalon kidolgozott, a bal oldalon csak a tömegét érzékeltették, az építészeti 

struktúrát vonalzóval rajzolták meg, és a rajz többrét volt vízszintesen összehajtogatva 

valószínűleg hosszabb ideig, a hajtogatás nyomai jól kivehetők.  

A síremléket a rajzzal összevetve jelentősek a különbségek: a rajzon még szereplő, 

a koronázópárkány két oldalán lecsüngő girlandok, valamint a koronázópárkányon álló, a 

girlandokat tartó meztelen ifjak a síremléken nem kerültek kivitelezésre. A felkínált 

alternatívák közül a jobb oldali, a vázákkal és növényi motívumokkal díszített pilasztert 

valósították meg végül. A síremlék hátfalának lunettájában helyet kapó tondóban ábrázolt 

Madonna a gyermekkel kompozicionálisan változott és a gyermek alakja a Madonna jobb 

oldaláról átkerült a bal oldalára. A kisebb díszítésbeli eltérések tovább sorolhatók, például, 

hogy a sírasztal, amin a halott fekszik, végül díszítetlen maradt, hogy az íves felső lezárást 

díszítő növénymotívum, amit csak itt-ott díszített egy-egy toboz a rajzon, a síremléken 

tömötten faragott, gyümölcsökkel és termésekkel gazdagon megrakott növényi díszítésre 

változott.  

A rajz kapcsán megjegyzendő, hogy jelentős javításokat eszközölt benne a készítő, 

illetve készítők, mivel legalább ketten lehettek. A perspektivikus rövidülésben ábrázolt 

övpárkányzatnál eredetileg a rajzoló az övpárkányzat architrávját a rajzon láthatónál 

lejjebb rajzolta meg, amely jelentős alulnézetből ábrázolta volna. Ezt végül korrigálták, 

azonban a bal oldalon egy helyütt – az oldalsó pilaszternek a belső, fülke felé eső részén, a 

pilaszter fejezeténél – már nem javították. Az a rajzoló, aki az architektúrát rajzolni kezdte, 

nem volt birtokában a perspektivikus rövidülésben ábrázolt architektúra helyes 

                                                                                                                                                                                

egy ponton lehet, ez pedig a vonalzóval megrajzolt/szerkesztett architektúra, ugyanis nem valószínű, hogy 
csupán műhelybeli felhasználásra készített rajz esetén bíbelődtek volna azzal, hogy az építészeti architektúrát 
vonalzóval húzzák meg.  
636 Cicognara és Cruttwell 1477-re, Covi 1477 és 1480 közé, Negri Arnoldi 1479–1480-ra, Sirén 1480–1482 
(Sirén, 1949. 275.), Butterfield az 1480-as évek közepére, Pisani 1485 és 1487 közé, Perkins 1488-ra. L. 
Pisani, L.: Francesco di Simone Ferrucci. Itinerari di uno scultore fiorentino fra Toscana, Romagna e 
Montefeltro. Firenze, 2007. 131–132. 
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megrajzolásának, amit a nem javított rész árul el.637 Elképzelhető, hogy az architektúrát 

vonalzóval valószínűleg nem maga a mester, hanem az egyik műhelytag rajzolhatta, 

nemcsak ebben az esetben, hanem talán más esetben is. 

A rajzzal többen is foglalkoztak már, de csak nemrégiben figyeltek fel arra, hogy a 

hátoldalán írástöredék is felfedezhető, a rajzzal feltehetően egykorú, melyben szó esik 600 

forintról.638 Tekintettel arra, hogy a rajzot feldolgozó, egykor Vasari tulajdonában lévő 

rajzok corpusában a katalógus szerzője a hátoldalon lévő írással nem foglalkozott,639 a 

lapon való elhelyezkedését nem tudjuk, ahogy azt sem, hogy mivel írták rá a lapra, vagy 

hogy a szöveg mitől töredékes (elmosódott és azért nem olvasható, vagy nem fért ki?). 

Valószínű ugyanakkor, hogy a hátoldalon szereplő összeg a síremlékkel áll összefüggésben 

és az elkészítéséért ígért összegről vagy már a kifizetéséről szól, ahogy azt Linda Pisani is 

feltételezte.640  

Otto Kurz az 1950-es években egy hét darab rajzból álló oltártervrajz csoportot 

különböztetett meg, mely véleménye szerint egykor ugyanahhoz a kőből faragandó 

oltárhoz készülhettek.641 Sem a megbízó személye, sem az elkészült oltár vagy a tervezett 

helyszín a rajzokkal kapcsolatban nem beazonosítható. A rajzok – melyek ma Firenzében 

(Uffizi642), Londonban (Victoria & Albert Museum643) és Párizsban (Musée du Louvre644) 

találhatóak (32. a, b, c képek) – szintén rendelkeznek a szerződés-rajzok egynémely 

jellegzetes ismertetőjegyével (vonalzóval megrajzolt architektúra, tükörszimmetrikusan 

csak az egyik oldalon megrajzolt pilaszter- vagy fülkedíszítések). A rajzok egy részét ma 

Francesco di Simone Ferruccinak tulajdonítják.  

Noha nem firenzei, figyelemre tarthat még számot, minthogy műfajában 

egyedülálló, egy mázas terrakotta Madonna-tondóhoz készített szerződés-rajz, egészen 

                                                           
637 Pócs Dániel szerint valójában ez a javítás a kétféle perspektíva, az axiális és a centrális perspektíva 
választása közötti hezitálás lehetett, és maga a mester döntött úgy, hogy a centrális helyett mégis az előbbit 
választja. L. Pócs, 2012. 233. jegyzet 
638 Dabell, F.: Review on Italian drawings from the Collection of Giorgio Vasari. Drawings in Swedish 
Public Collections, Vol. 7. by Per Bjurström. Master Drawings 40 (2002). 264. A töredékes feliratot közli 
Pisani: „…nda sono fiorini segento larghi oro.600”. L. Pisani 2007. 166. cat. IX.  
639 Bjurström, Per: Italian Drawings from the Collection of Giorgio Vasari. Drawings in Swedish Public 
Collections. Vol. 7. Stockholm, Nationalmuseum, 2001. No. 1074. Bujström közli ugyan a felirat fotóját, de 
átírását nem.  
640 A hivatkozást l. a 637. jegyzetben! 
641 L. Kurz, O.: A Group of Florentine Drawings for an Altar. Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes 18 (1955). 35–53. Vélenyem szerint nem mindegyik rajz ugyanahhoz az oltárhoz készülhetett, mert 
különböző szélességű és magasságú oltárokról van a rajzok esetében szó. Egy konkrét megrendelés kapcsán a 
helyszín adott és méretei is, ezeknek a rajzoknak az egyik része kétszintes oltár, másik része háromszintes, a 
harmadik részük pedig egy jóval keskenyebb szélességű és arányú oltárterv.  
642 (Kurznál Design C) ltsz. 1436E, (Kurznál Design E) No. Orn. 615., (Kurznál Design F) No. Orn. 614.  
643 (Kurznál Design A, B és D) ltsz. 4903, 4904, E.1958-1924. 
644 (Kurznál Design G) No. R.F. 1870: 454. 
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pontosan kettő és fél, melyek bizonyosan Fra Mattia della Robbiához köthetők. Az oxfordi 

Ashmolean Museum grafikai gyűjteményében őrzött rajzokat645 (33. a és b kép) 

ténylegesen az 1524. június 4-i keltezésű szerződést tartalmazó lapra rajzolta rá a szobrász. 

Az előoldalon van, ahol a szerződés szövege is, a részletesen kidolgozott rajz, a hátoldalon 

egy vázlat, valószínűleg egy variáció és egy tondó girlandos keretének részlete. A mű 

megrendelője a szerződés szövege646 szerint Alberto Serra apostoli nótárius. A megbízás 

Rómában kelt, a művet Mattiának másfél hónap alatt kellett elkészítenie. A tondó – ha el is 

készült – nem maradt fenn.  

Bár az említett Francesco di Simone Ferruccin kívül vannak még olyan 

szobrászrajzok a korszakból, köztük firenzei szobrászokhoz köthetők is, melyek szerződés-

rajzok lehettek, a rajzokhoz írott szerződés nem kapcsolható. Közéjük tartozik például egy 

Andrea Sansovinóhoz köthető síremlék rajza,647 melyet Ascanio Sforza római síremlékével 

hoznak összefüggésbe.648 A rajz és a síremlék között, vagyis terv és megvalósított mű 

között azonban jelentősek a különbségek, így az sem elképzelhetetlen, hogy csupán 

általában véve síremlékhez készített terv, nem konkrétan az említett római műhöz tartozó. 

 

 

VI. 2. A szobormodell 

 

A szobormodellek vagy szobor-előtanulmányok kérdése meglehetősen zavaros területe a 

korszak szobrászati kutatásnak. Noha múzeumi gyűjtemények számos szobormodellt 

őriznek, ezeknek a daraboknak modellként való beazonosítása, megkülönböztetésük a kész 

művektől, a szobortanulmánytól, olykor a szoborvázlattól (bozzetto), nem egyszerű 

feladat.649 Ezek a „modellgyanús” szobrok ugyanis meglehetősen kevés, egyszersmind 

nem egyértelmű ismertetőjeggyel rendelkeznek, másrészt viszont, ha már modellként 

                                                           
645 Ltsz. WA1936.46 A lap hátoldalára írt szöveg: „Die quarta .junij 1524. Fr Mathias Andree de Floretia 
ornis Sti Dmci sponte etc. promisit etc. d alberto / Serra Curie Car Came apce nota prti etc. dno meo, ei 
construere et facere figuras supra designatas / de terra dicta Creta Cocta in”. 
646 A szerződés szövegét publikálta Maud Cruttwell: Luca & Andrea della Robbia and their successors. 
London, 1902. 315., a szerződés újabb publikációja in: Donatello, Michelangelo, Cellini. Exh. cat. Boston, 
2015. 168. 
647 Victoria & Albert Museum, London, ltsz. 8621. 
648 L. Middeldorf, U.: Two Sansovino drawings. The Burlington Magazine for Conoisseurs vol. 64, no. 373 
(April 1934). 159–164. Ebben a tanulmányában Middeldorf egy másik síremlékrajzot is Andrea 
Sansovinóhoz köt, és úgy véli, hogy Basso della Rovere római síremlékének terve. Véleményem szerint az a 
rajz nem Sansovinótól való lehet és valószínűleg időben is későbbi, mint a 16. század eleje.  
649 Erre hívta fel a figyelmet Irvin Lavin is már a hatvanas években írt tanulmányában: Bozzetti and Modelli. 
Notes on Sculptural Procedure from the Early Renaissance trought Bernini. In: Stil und Überlieferung in der 
Kunst des Abendlandes. Akten des 21. internationalen Kongresses für Kunstgeschichte in Bonn, 1964. 
Berlin, 1967. III. 93. 2. jegyzet.  



139 

 

azonosítva lettek, akkor elnevezéseikben kisebb káosz uralkodik, ami a különböző 

nyelvekre eltérő módon lefordítva újabb zavarokat gerjeszt.650 Ahhoz azonban, hogy 

lássuk, a megbízás során a megrendelőnek előzetesen bemutatott modell hol helyezkedik el 

a „modellek nagy egészében”, szükséges valamilyen módon röviden tisztázni, hogy a 

modell, a tanulmány és a vázlat milyen fogódzók mentén különíthető el, valójában 

hányféle modellt különböztethetünk meg funkció szerint, s milyen kategóriákba 

sorolhatók. 

Vasari Vitéjének technikai bevezetőjében a szobrokhoz készített modellről szólva, a 

méretét megközelítően fél braccio nagyságúnak (kb. 24 cm) javasolja.651 Anyagát 

viasznak, agyagnak vagy stukkónak. A fa mint modellkészítésre használható nyersanyag 

azonban Vasarinál egyáltalán nem szerepel, mégpedig valószínűleg azért nem, mert a 

modellkészítés – az ő elképzelése szerint – azt a célt szolgálná, hogy a szobrász saját maga 

számára készített modellje révén megmintázva a formát szembesüljön a nehézségekkel, és 

a tényleges (leginkább márvány-) mű készítése során ne vétsen visszafordíthatatlan hibát. 

Márpedig a fafaragás, amely a márványfaragáshoz hasonlóan deduktív módszer – 

ellentétben a viaszból, agyagból, gipszből való modellálással, mely additív –, ezt nem teszi 

lehetővé. Vasari a kis méretű szobormodell elkészítése után az 1:1-es modell készítését is 

ajánlja a szobrásznak. Az utóbbi segítségével a szobor méretei – ahogy azt Alberti is 

bemutatta – mechanikusan átvihetők a készítendő műre.  

Vasari kétféle modellről beszél, amelyek kidolgozottságukban és méretükben is 

eltértek: a szoborvázlatról (bozzetto, sketch model) és az előkészítő vagy segédmodellről 

(modello ausiliario/preparatorio, preliminary model). Az előbbit az első ötlet gyors 

felvázolása, friss jellege és legfőképpen befejezetlensége különbözteti meg az utóbbitól. A 

bozzetto minden esetben kisebb a készítendő műnél, és nem a méretek mechanikus 

átvitelére, hanem konkrét problémák, például egyensúly-elosztás stb. kipróbálására 

szolgált. Közös azonban bennük, hogy mindkettő a szobrász munkáját segíteni hivatott. 

Funkciója szerint a modelleknek még további csoportjai léteztek. Egy másik csoport a 

festők számára készített szobormodelleké, melyen a festő a térben forduló plasztikát, a 

                                                           
650 Az elnevezések zavarához l. Dario Covi tanulmányát: Reinterpreting a Verrocchio Document. Sources: 
Notes in the History of Art vol. 12, no. 4 (1993). 5–12. Noha Myssok látta és felhívta a figyelmet a 
szóhasználatból is fakadó keveredésekre, írásában (mely noha alapos, aprólékos mű) a modellek 
megnevezésében a funkciók megkülönböztetésére nem tett kísérletet, és saját szóhasználatával sem segítette 
azt elő, hogy tisztábban lássunk. L. Myssok 1999. 19. 
651 Vagy annál kisebbnek, vagy ha úgy kényelmes nagyobbnak (l. Vasari–Milanesi 1876–1881. 152. 
Introduzione, capitolo II.), ez a méretekre vonatkozó megengedő magatartás egyébiránt jellemző egyes 
szerződések szövegezésére is.  
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fény-árnyék hatásokat, a drapériát tanulmányozhatta, és tapasztalatait vihette át 

részleteiben vagy a modellen látható módon festményeire.652  

A harmadik csoportba a bemutatásra szánt modellek sorolhatók, mely csoportban a 

pályázatra készített modell653 és a megrendelő számára, jóváhagyására szánt modell 

különböztethető meg, ez utóbbi az, ami a szerződésekben szerepel. A pályázatra készített 

modellek száma természetükből fakadóan mindig több, az egy művésztől megrendelt 

modellé viszont rendszerint egy. 

A modellek negyedik fajtája a bronzöntéshez készített modell, mely általában 

festetlen terrakotta, és a direkt viaszvesztéses öntés során, ha betöltötte a neki szánt 

funkciót, nem is maradt fenn, csak indirekt öntés esetén.  

Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy egy szobormodell története során több 

funkciót is betölthetett, azaz egy szerződés miatt készített modell később szakrális 

funkcióba is kerülhetett – mint például Benedetto da Maiano Szent János evangélista 

terrakottája (ma Lugano, Museum Thyssen-Bornemisza), mely eredetileg a szobrász 

munkáját segítő modellnek készült, amit Benedetto halála után a pisai San Frediano-

templom apátja vásárolt meg abból a célból, hogy ezt és más modelljeit felhasználva 

oltárat készíttessen –,654 vagy akár modellként egy másik modellfunkciót is felvehetett.655 

A szerződésben említett bemutatásra szánt modellhez visszatérve, azzal kell 

szembesülnünk, hogy a szobrászati modellnek erről a típusáról nem sok információval 

rendelkezünk. A szerződésekben leírtak szerint anyagát tekintve a szobormodell 

                                                           
652 A 15. századi firenzei festők által használt modellekhez l. Fiosco, L.: The use of sculptural models by 
painters in Fifteenth-Century Italy. The Art Bulletin 64 (1982). 175–194.; Kifejezetten Perugino által 
használtakhoz l. Coonin, A. V.: The interaction of painting and sculpture in the art of Perugino. Artibus et 
Historiae vol. 24, no. 47. (2003). 103–120.; Francesco di Simone Ferrucci kapcsán pedig l. Pisani, L.: The 
exchange of models in Florentine workshops of the Quattrocento: a sheet from the „Verrocchio Sketchbook”. 
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes LXVII (2004). 269–274. és Uő: 
http://www.predella.it/archivio/ 
indexb422.html?option=com_content&view=article&id=207&catid=75&Itemid=102. 
653 Jacopo Sansovino viasz Madonna-szobráról (Szépművészeti Múzeum, ltsz. 1177) l. Pattantyús, 2014. 
187–195. Luca della Robbia Krisztus és Szent Tamás szobrához (Szépművészeti Múzeum, ltsz. 4974) Jékely 
Zs. kat. 8. in: Verrocchio Krisztusa / Verrocchio’s Christ, 2003. 64–65. és Pattantyús M.: Krisztus és Szent 
Tamás. In: Remekművek. Szépművészeti Múzeum. Szerk. Vécsey Axel. Budapest, 2013. 52.  
654 Radcliffe, A.: The Model and the Marble in the Renaissance. In: The Thyssen-Bornemisza Collection. 
Renaissance and later sculpture with works of art in bronze. Ed. Radcliffe, Anthony – Baker, Malcolm-Maek 
– Gérard, Michael. London, 1992. 13. 
655 Mint a már említett Jacopo Sansovino által készített római Madonna del Parto szobor agyagmodellje, 
Vasari korábban idézett sorainak értelmében, mely utóbb egy kápolnába kerülve kapott szakrális funkciót, 
vagy, ugyancsak Sansovinóhoz kapcsolódóan, a Budapesten őrzött viasz Madonna. Érdekessége ez utóbbi 
szobornak, hogy egykori szakrális funkciójáról nem írott források tanúskodnak, hanem az illata, a tömjéné, 
amit akkor is lehetett még érezni, amikor a szobrot kiemeltük a múzeum egyik vitrinjéből, ahol több éven, 
vagy akár évtizeden át háborítatlanul tárolták. L. Pattantyús 2014. 187–195. 
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készülhetett viaszból,656 agyagból,657 vagy fából658 (és gipszből/stukkóból is, de ennek 

írásos nyomát a dolgozat szerződései között nem találjuk). Méretükről a dokumentumok 

csak ritkán nyilatkoznak, de ezek alapján a modellek kis méretűek voltak, mint például 

Luca della Robbia Mennybemenetel timpanonjáé („modellum parvum”),659 vagy Agostino 

di Duccio második Gigászának viaszmodellje, amit a szobrásznak olyannak kellett 

kifaragnia, mint amilyen a bemutatott modell volt, méretét tekintve viszont kilenc 

bracciónak.660 

 Több esetben megtudható a forrásokból az is, hogy a korábban a megrendelőnek 

bemutatott modellt – amit általában a megrendelő már korábban átvett a szobrásztól – a 

szerződéskötéskor éppen hol őrzik. A firenzei dóm Szent Pál-oltárának Donatello által 

készített viaszmodelljéről a szerződés szűkszavúan csak annyit árul el, hogy az 

építőbizottságnál van.661 Donatellónak és Michelozzónak a pratói dóm külső szószékéhez 

készített modelljét a pratói Szűz Mária-templom kápolnájának sekrestyéjében kell a 

szobrászoknak hagyniuk,662 Agostino di Duccio második Gigász szobrának előbb említett 

modellje pedig a dóm építőbizottságának audenciatermében van,663 hasonlóképp Francesco 

da Sangallo Szent Anna harmadmagával szobrának modellje is az Orsanmichele 

kapitányainak audienciatermében.664 

A modellek átvétele és őrzése ugyanazt a célt szolgálhatta, mint a szerződés-

rajzoknak a szerződéshez mint jogi irathoz történő csatolása és őrzése. A bemutatott 

modelleket – ahogy a rajzokat – ennélfogva akár szerződés-modelleknek is nevezhetnénk, 

                                                           
656 Például Agostino di Duccio második  Gigász szobra vagy Donatellónak a firenzei dóm Szent Pál-kápolna 
oltárához készített modellje, melynek kivitelezésére a megbízást később Luca della Robbia kapta.  
657 Andrea di Lazzaro Cavalcantinak afirenzei dómba készített második lavabója. L. Poggi–Haines 1988. doc. 
1537. 
658 Luca della Robbia Szent Péter-oltárának modellje; a Filippo Brunelleschi által készített szószékmodell a 
Santa Maria Novella-templomba, amit később fogadott fia, Andrea di Lazzaro Cavalcanti kivitelezett, vagy 
Andrea Ferruccinak a firenzei dómba végül el nem készült Corpus Christi tabernákulumának modellje. 
659 „secundum designum factum in quodam modello parvo” L. a függelék 20. dokumentumát! A megbízó 
számára készített modell kis méretére későbbi, a 17. századból származó szerződésekben egyértelműbb utalás 
található, így például Melchior Cafànak a Szent Euszták mártíromságát ábrázoló domborműre kapott 
megbízásának szerződésében a római Sant’Agnese in Agone-templomba, ahol a „modello piccolo”, amit a 
patrónus már jóváhagyott, kell legyen az alapja egy készítendő „modello in grande”-nak és magának a 
márvány domborműnek is. L. Boucher: Melchiorre Cafà Szent Euszták mártíromságához készített 
tanulmány. Cat. 53. In: Earth and Fire, 2002. 214. 
660 „quanto all’aparenza, ma sia di detta misura di br. nove, chorispondendo meglio se meglio può essere” 
(3. dok.). 
661 „quod factum fuit de cera per Donatum Nicholai Betti Bardi, quod est in dicta opera” l. Poggi–Haines 
1988. doc. 1080. 
662 „il modello che lasciano nella sagrestia della cappella” l. Fabriczy 1904. 72. 
663 „modello fatto per detto Aghostino di cera, el quale ène nell’udienza di detti operai…”, (3. dok.) 
664 „…el quale modello …debba aver messo di rilievo nella audientia de’ prefati Capitani”, (14. dok.)  
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vagy bemutató modelleknek (presentation model), miként ez utóbbi olykor fel is tűnik az 

angol szakirodalomban.665  

Véleményem szerint feltételezhető – a pályázatra készített modellek nyomán, ahol a 

cél ugyanaz volt: a készítendő műnek a megbízó számára történő vizuális prezentációja –, 

hogy a szerződésben szereplő modellek elkészítettségének foka a kész műéhez hasonló 

lehetett, vagyis kifestették őket, és ha szükséges volt, talapzattal is ellátták. Ugyanis a 

bemutatásra szánt modellek esetében a megbízó joggal várhatta el azt, hogy a színekről is 

információt kapjon. Technikailag azonban nem feltétlenül kellett, hogy tökéletesek 

legyenek, vagyis az agyag szennyezettsége, a nem egyenletes kiégetés, vagy már a kiégetés 

alatt jelentkező repedések elképzelhetők/megengedhetők lehettek.666 Minthogy a modellek 

a megbízóhoz kerültek és a megbízó (legalábbis a testületi megbízásoknál) – nem egy 

esetben – reprezentatív és nyilvános helyen tárolta őket, lényegében az „önálló mű 

rangjára” emelkedtek. A modelleket a kész mű átadása után – a források tanúsága szerint – 

visszaadták a szobrásznak. Erre utal Luca della Robbia már említett Mennybemenetel-

timpanonjának „kis modellje”, melyet a dóm építőbizottsága csak a mű befejezéséig 

szándékozott magánál tartani.667 Hasonlóképp visszakerülhetett a szobrászhoz, Jacopo 

Sansovinóhoz a dómba készített márvány Szent Jakab apostol modellje, amiről Vasari azt 

írta, hogy elkészülése után a szobrásztól Bindo Altoviti szerezte meg.668 Ghiberti és 

Brunelleschi bronz pályázati modelljeit a megbízók a pályázat lezajlása után 

megvásárolták a szobrászoktól. Francesco da Sangallo Szent Anna harmadmagával 

szobrának modelljét pedig 15 napra kellett az Orsanmichele audienciatermében 

„közszemlére” tennie (14. dok.), mely szintén az ezt követő visszaadásra utal. A 

modelleknek efféle mozgatása és mozgathatósága relatíve kis súlyt is feltételez, így a 

bemutatásra szánt modellek kevésbé valószínű, hogy 1:1-es méretűek voltak.669  

                                                           
665 Radcliffe 1992. 10.  
666 A felsorolt technikai jellegzetességek a művész munkáját segítő modellekre egyaránt igaz lehetett. 
Benedetto da Maianótól több 1:1-es modellt ismerünk, melyeknél ezek felfedezhetők. Ilyen például a 
Luganóban őrzött Szent János evangélista modelljén, a nápolyi Sant’Anna dei Lombardi-templom Angyali 
üdvözlet oltárához készített két modellen vagy a firenzei Santa Croce szószékének fennmaradt 6 modelljén. 
Ezekhez l. Radcliffe, 1992. 10–15, cat. 4. pp. 62–67.; Radke, G. M.: Benedetto da Maiano and the use of full 
scale preparatory models in the Quattrocento. In: Verrocchio and Late Quattrocento Italian sculpture. Ed. 
Bule, Steven – Darr, Alan Phipps – Superbi Gioffredi, Fiorella. The Harvard University Center for Italian 
Renaissance Studies at Villa I Tatti, Firenze, 1992. 217–224.  
667 „et secundum designum factum in quodam modello parvo qui stare debet in opera usque ad perfectionem 
dicti laborerii” (20. dok.). 
668 Idézi Radcliffe, 1992. 11. A szöveghely forrása: Vasari–Milanesi 1876-1881. Vol. VII. 491. 
669 Az 1:1-es méretmeghatározás természetesen relatív, hiszen ha a készítendő mű nem volt nagy méretű, 
akkor a mozgathatóság tekintetében nem okozott gondot, de e tekintetben a nyersanyag továbbra sem 
irreleváns, ezért Carlnak az a kijelentése, hogy a szerződés-modellek a készítendő művel azonos méretben 
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Amíg a szerződés-rajzok tekintetében nincs információnk arról, hogy fizettek-e 

elkészítésükért a szobrásznak, a szobormodelleket, úgy tűnik, hogy – mint előbb említettük 

– a megbízók megvásárolhatták a szobrásztól (és nyilvánvalóan az ajándékozás esete sem 

zárható ki), és abban az esetben is fizettek értük, ha készítőjük nem a megrendelt művet is 

készítő szobrász volt, hanem egy másik mester. Az utóbbi esetek közé tartozott a firenzei 

Santa Maria Novella-templomba a Rucellai család egyik tagja által készíttetett szószék (45. 

kép), amelynek modelljét Brunelleschi csinálta meg fából, a kőből faragott szószéket 

viszont egy bizonyos Del Ticcia kőfaragó, domborműveit pedig Brunelleschi fogadott fia, 

Andrea di Lazzaro Cavalcanti. Ennek a famodellnek ára is ismert, 1 arany forintot fizettek 

érte.670  

A szerződés-rajzokkal ellentétben szakirodalomban ritka az olyan példa, melyre 

vonatkozóan felmerült valaha, hogy egykor egy megbízás kapcsán a megbízónak 

bemutatott modell lett volna, azaz szerződés-modellként azonosítható.671 Egy példát 

idéznék azonban (annak ellenére, hogy a kutató Maria Ciardi Dupré dal Poggetto felvetése 

számomra nem tűnik igazán meggyőzőnek), mert a szobor őrzési helyének magyar 

vonatkozása van. A Madonnát a Gyermekkel ábrázoló szobrot a budapesti Szépművészeti 

Múzeum Régi Szoborgyűjteményében őrzik, festett terrakotta, melyet Balogh Jolán 1975-

ös, a gyűjteményi katalógusában egy Andrea Sansovino követő szobrásznak 

tulajdonított.672 Maria Ciardi Dupré 1983-as azonban tanulmányában vitatta Balogh 

attribúcióját és a terrakottát stíluskritikai alapon Pietro Torrigianinak attribuálta egy 

Fossombronéba készített oltár Madonna-szobrának nyomán.673 Az oltárat egy bizonyos 

                                                                                                                                                                                
készültek semmiképpen sem tartható, és cáfolják ezt a forrásokban írottak is (Carl, D.: Benedetto da Maiano. 
A Florentine sculptor at the threshold of the high Renaissance. Vol. I. Turnhout, 2006. 86.). 
Benedetto da Maianónak a firenzei Santa Croce-templomba készített szószékreliefjeinek terrakottamodelljei 
lényegében 1:1-es modellek voltak, melyeket Benedetto halála után, a műhelyében maradt szobrokról felvett 
inventárium is megemlített. Ezt a hat reliefet Carl a megbízónak bemutatott modelleknek tartja (Carl 2006. 
87.). Véleményem szerint a szerződés-modell szerephez a táblák közel 70 × 60 cm-es méretére valójában 
nem lett volna szükség, egy kisebb méret mellett is képes lettek volna prezentálni a megbízó számára az 
ábrázolásokat, formákat. A művész számára készített segédmodell hipotézis mellett szólna inkább az 1:1-es 
méret, mely a kész mű faragásánál a műhelytagok bevonására adott lehetőséget egyfelől, másfelől a táblák 
időben párhuzamos készítésre.  
670 Az építészeti modellek árairól több információval bírunk, l. Goldthwaite 1982. 371, 374–380. 
671 A pályázatra készített modellekhez sorolják Verrocchio pistoiai Forteguerri-síremlékéhez készített 
modelljét (London, Victoria & Albert Museum), ezért ezzel itt nem foglalkozom, és nem térek ki a Benedetto 
da Maiano már említett 1:1-es modelljeinek a problémájára sem, mert esetükben is sok kétség merül fel és 
sokkal inkább gondolom, hogy a műhelymunkát voltak hivatva elősegíteni, mintsem a megbízó számára 
prezentálni. 
672 Ltsz. 1193. Balogh, J.: Katalog der ausländischen Bildwerke des Museumsder bildenden Künste in 
Budapest. Vol. I. Budapest, 1975. 111.  
673 Ciardi Dupré del Poggetto, M.: Urbino e Marche prima e dopo Raffaello. A cura di Maria Grazia Ciardi 
Dupré dal Poggetto – Paolo dal Poggetto. Firenze, 1983. 273. és Ciardi Dupré del Poggetto, M.: Nuovi 
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Baldo Melchiorri a fossombronei Santissima Annunziata degli Zoccolanti-templomba 

rendelte meg, az oltár szerződése 1500 januárjában kelt.674 Bár az oltár később egy 

földrengésben elpusztult, a Madonna szobra megmaradt (34.b kép). Ciardi Dupré úgy 

vélte, hogy a budapesti Madonna (34.a kép) a fossombronei Madonna-szobor modellje 

lehetett. Ezt a gondolatot továbbfejlesztve a Madonna szoborok gyermek Jézusa alakjainak 

kompozicionális elrendezésében mutatkozó eltérést (a fossombronein a gyermek bal felé 

dől, és inkább fekszik anyja két combjára támaszkodva, mint ül, a budapesti viszont 

határozottan ülő és erőteljesen frontális beállítású) azzal magyarázta, hogy szerinte a 

megbízó visszautasíthatta a modellt, és döntött a megvalósult változat mellett. Érdemes az 

olasz művészettörténész érveit kettéválasztani, és a modellszerepet, illetve a visszautasítást 

külön vizsgálni. Kétségtelen, hogy a szobrok stílusa tekintetében a hasonlóság nagyfokú (a 

Madonnák ruháinak drapériakezelése, cipőik), az attribúcióban nem lehet kétség. 

Ugyanakkor a modellszerepnek önmagában nem a kompozicionális különbség mond 

ellent, hanem a szobrok kialakításainak technikai megoldásai és méreteik viszonya. A 

fossombronei Madonna magasdombormű, hangsúlyos, sziklaszerűen mintázott talapzati 

résszel, két szélén szemből is jól látható, oltártáblához készített simított hátfal-kialakítással 

készült. A budapesti körszobor hátának kialakítása viszont egy ettől teljesen eltérő 

megoldást mutat, másfajta oltárarchitektúra-kialakítást. A szobrok magassági mérete között 

a különbség közel kétszeres, modell és kész mű viszonyában elfogadható, de a mélységi 

méreteik különbsége már nem: a budapesti a nagyobb, 12 cm-el vastagabb, ami által a 

szobor arányai változnak meg. S bár a fossombronei Madonna súlyát nem ismerjük, a 

budapesti 37,5 kg tömegével szobormodellnek mindenképpen súlyos.675 A visszautasítás 

lehetőségét a kompozicionális eltérés önmagában nem valószínűsíti (ami az előbbi 

méretkülönbségek fényében már nem is igen kíván megfontolást), mert egy elképzelhető és 

létező gyakorlatot is megengedne, az említett kétféle hátfalmegoldás miatt azonban egy 

ilyen visszautasítás az egész terv változtatását vonta volna maga után. Amiről pedig 

semmit nem tudunk, az maga az oltár terve volt. Dupré felvetése olyasn hipotézis, amire 

semmi nem utal. Torrigianinak az 1500–1509 közötti időszakból egyébiránt nem ismert 

alkotói produktuma. A budapesti terrakotta önálló megrendelésre készülhetett, valamikor a 

                                                                                                                                                                                

contributi sull’attività italiana di Pietro Torrigiani. In: Scritti di storia dell’arte in onore di Roberto Salvini. 
Firenze, 1984. 369. 2. jegyzet. 
674 A szerződés szövegét közölte Vernarecci, A.: Il Torrigiano pittore fiorentino a Fossmbrone. Nuova Rivista 
Misena VIII (1895). 52–53. 
675 126 × 50 × 27 cm a fossombronei szobor mérete, a budapestié 70 × 37 × 42 cm, kb. 37,5 kg.  
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fossombronei megbízás körüli időkben.676 Ahhoz, hogy ezt a kérdést egyértelműen el 

lehessen dönteni, további, az említett időszakból származó Torrigiani-művek 

előkerülésére/azonosítására lenne szükség.677 

A vizsgált időszakból – tudomásom szerint – olyan szerződés nem ismert, amelyhez 

szobormodell és elkészült mű is kapcsolható. Ciardi Dupré ezért – ha jobban 

belegondolunk – nagyon nehéz feladatra vállalkozott. Próbálkozása felveti azt a kérdést, 

hogy vajon a szerződésekből kinyerhető információk nyomán, melyek mennyisége 

egyfelől túl kevés, másfelől tartalmilag túl általános, van-e egyáltalán remény arra, hogy a 

ránk maradt modellek közül valamelyiket minden kétséget kizáróan szerződés-modellként 

tudjunk beazonosítani? Kijelenthető lesz-e valaha egyáltalán egy ma létező 

szobormodellről, hogy bemutatásra szánták és nem a szobrász saját maga számára készített 

modelljének készült? Véleményem szerint minden kétséget kizáróan nem lesz erre remény, 

mindazonáltal érdemes ezt a kérdést kicsit feszegetni, és kijelölni azt a pontot, ameddig 

egy felvetés a racionalitás határán marad.  

Egy szobor modellként való azonosítása önmagában sem egyszerű feladat, ha a 

szobormodell nyomán készített mű nem maradt fenn. Az olyan művek száma, ahol 

szobormodell és kész mű is fennmaradt, meglehetősen kevés, mindamellett ezekből 

érdemes kiindulni. Mindenekelőtt azt a kérdést kellene tisztázni, hogy melyek volnának 

azok a jellegzetességek vagy ismertetőjegyek, amelyek megkülönböztethetik a bemutatásra 

szánt modellt a művész saját maga (vagy a műhelye) számára készített modelljétől. 

Léteztek-e ilyenek általában véve vagy a gyakorlat sokkal megengedőbb volt, s talán 

nincsenek is „jellegzetességek”? A bemutatásra szánt szobormodellek között éppúgy volt 

festetlen, mint színesre festett, ahogyan a szerződés-rajzok esetében?  

A szobormodellek elkészítettségének mértékét e tekintetben talán érdemes volna 

megvizsgálni. Minthogy a 15. századból kevés szobormodell maradt fenn,678 és nincsenek 

közöttük viaszmodellek,679 vagy gipsz/stukkó, érdemes a fennmaradt terrakottamodellekre 

koncentrálni. Ha a szobormodell agyagból készült – véleményem szerint – feltételezhető, 

                                                           
676 Torrigiani 1498-ban Rómában volt, ahol végrendeletét is megírta, annyira beteg volt. Egy évvel később 
már Marchéban találjuk, 1501 körül pedig Sienában, ahol – mivel nem fejezte be a sienai dóm Piccolomini-
oltára fülkeszobrainak kifaragását –, Michelangelóval kötöttek szerződést úgy a Torrigiani által félbehagyott 
Szent Ferenc-szobor, mint a további 14 márványszobor faragására. 1503–1504-ben viszont már Avignonban 
tűnik fel. L. Ciardi Dupré dal Poggetto 1983. 369–370. 
677 A szerződés szövegében egyébiránt ez állt: „designatione figurarum jam data”, mely egyértelműen több 
szobor tervére utal – ahogy Ciardi Dupré is írja –, és jóllehet a megfogalmazásból nem derül ki 
egyértelműen, hogy rajzról vagy háromdimenziós modellről van-e szó, a terv/rajz egyes számából inkább 
rajzra következtethetnénk. A szerződés szövegét publikálta Vernarecci, l. a 673. jegyzetet! 
678 Radcliffe 1992. 11. 
679 Avery, C.: „La cera sempre aspetta”: Wax sketch Models for Sculpture. Apollo CXIX (1984). 166. 
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hogy kiégették és nem terra cruda (égetetlen agyag) formában mutatták be a megbízónak. 

Ezt a feltételezést a múzeumban őrzött terrakottamodellek (funkciótól függetlenül) nagy 

száma megerősítheti (kétségtelen, hogy egyszersmind a ki nem égetett modellek nagyobb 

mértékű pusztulása is feltételezhető). Ha kiégették, és a művész célja a szobormodell 

elkészítésével az volt, hogy annak a nyomán készítse el vagy a műhelytagokkal készíttesse 

el a megrendelt művet (például a méreteket átvigye a márványra), akkor nem volt értelme a 

szobormodellt kifestenie (aranyoznia pedig végképp nem), ami – a festékanyagok 

megvásárlása miatt – további költségeket jelentett volna. Ha a szobormodellt kifestették, és 

színesre festett állapotában mutatta be a szobrász a megbízónak, akkor a terrakottamodell 

elkészítettségének mértéke elérhette akár az „önálló”, „teljes értékű” mű készítettségének 

fokát is. Ebben az esetben ismét a méret kérdéséhez kell visszatérnünk, az kell legyen az 

irányadó, szoros kapcsolatban a funkcióval. Nem valószínű ugyanis, hogy bizonyos 

ikonográfiába sorolható szobrok, például többalakos siratásjelenetek, melyek rendszerint 

életnagyságban készültek a korszakban, kis méretben készültek volna. Ennek 

ellenpárjaként egy mellszobor esetén a modell és a kész mű méretbeli különbsége nem 

lehetett túl jelentős például mellszobrok esetében, mert egy életnagyságnál kisebb méretű 

fejméret (ahogy egy nagyobb is) kész mű esetén komolytalanná tette volna magát a műfajt 

éppúgy, mint az ábrázolt személyt. 

Ezen a ponton érdemes két, a korszakból származó szobormodellt közelebbről 

megvizsgálni az említett két kategóriából. Az egyik a berlini Staatliche Museen 

szoborgyűjteményében őrzött, Filippo Strozzit ábrázoló terrakotta mellszobor (ltsz. 102). A 

büszt (35. a kép) egykor festett volt, mára eredeti festését „elveszítette”, mert egy korábbi 

restaurálás azt eltüntette.680 A mellszobor márványból faragott „példánya” (35. b kép) ma a 

Musée du Louvre-ban látható (ltsz. 1169).681 Feltételezhető, hogy az ábrázolt, mint 

megbízó, 1475-ben Benedetto da Maianónak ez utóbbiért fizetett ki tizenöt 

aranyforintot.682 Hogy a márvány mellszobrot Filippo Strozzi a saját síremlékére szánta-e, 

melyet a firenzei Santa Maria Novella-templom egyik kápolnájában kívánt felállítatni, 

                                                           
680 Earth and Fire 2002. 142–143. Cat. 18. 
681 Uo. 144–145. Cat. 19. 
682 Borsook, E.: Documenti relativi alle cappelle di Lecceto e delle Selve di Filippo Strozzi. Antichità viva 9 
(1970/3). p. 3. és 15. jegyzet (a továbbiakban Borsook 1970a). Az Earth and Fire kiállítási katalógus 
ismeretlen katalógustétel írója ugyanakkor tévesen a terrakottamodellért kifizetett összegnek írja. Earth and 
Fire, 2002. 142–143. Cat. 18. 
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hipotézis marad.683 A büszt végül nem került rá a síremlékre, amiben szerepet játszhatott 

az is, hogy 1491-ben, amikor Filippo Strozzi meghalt, a síremlék még nem volt készen.684  

A kutatás, noha kezdettől fogva felismerte, hogy a két mű között kapcsolat van, azt 

korábban nem a szobormodell és a kész mű viszonyának tartotta, hanem inkább azt 

feltételezte, hogy a terrakotta egy, a márvány után készített másolat. Mára már 

nagyobbrészt elfogadottá vált a két szoborban modellt és kész művet látni, olyannyira, 

hogy a terrakottamodellekről 2002-ben rendezett bostoni kiállítás katalógusában a 

legkorábbi fennmaradt példaként említik.685 

A két mű között méretbeli különbség van, bár nem túl jelentős.686 Radcliffe felhívta 

a figyelmet arra, hogy a terrakottán az ábrázolt arca nem – a korabeli portrék készítésének 

gyakorlatában megszokott – halotti maszk nyomán készült, hanem szabadkézi 

mintázással.687 Radcliffe kiemelte azt is, hogy a terrakottán az ábrázolt feje a mellrészhez 

képest kicsi, aránytalan, és a büsztrész kidolgozottsága olyannyira elnagyolt, felszínes, 

hogy szerinte nem is a szobrász, hanem műhelyének egy tagja mintázhatta meg. Ezt a 

feltételezést alá is támaszthatná az a technikai megoldás, hogy a fej és a büszt külön  

készülhetett, és külön lett később kiégetve, mivel a két rész illesztésvonala a nyaknál 

elrejtve található. A modellt Ursula Schlegel ugyanakkor Benedetto művének, míg a 

márványt műhelymunkának tartja,688 ez utóbi azonban – véleményem szerint – kétséges. A 

terrakottáról dokumentumok ez idáig nem kerültek elő. 

 Egy másik, a Strozzi márványbüszttel majdhogynem egykorú munka a sienai 

művészethez kötődik, az 1400-as évek utolsó évtizedeiből. Quercegrossa, a Sienától 

északra, mintegy 14 kilométerre fekvő közép-itáliai kisváros San Giacomo e Niccolò-

templomának sokalakos festett terrakotta Krisztus siratását ábrázoló szoborcsoportja (36. b 

kép) eredetileg a sienai San Benedetto olivetánus monostor templomába készülhetett (San 

Benedetto fuori Porta Tufi).689 A 15. század legvégén, a 15–16. század fordulóján 

Toszkánában népszerűvé vált ikonográfiai típus, német eredetű. A mű modelljeként 

                                                           
683 Uo. 142–143. Cat. 18. 
684 Borsook 1970. 744. és Uő. 1970. 803. 
685 Earth and Fire 2002. 142. 
686 A berlini terrakotta méretei: 44,5 × 55 cm, a párizsi márványé 51,8 × 56,7 × 30 cm. 
687 Radcliffe 1992. 14. 
688 Borsook, E.: Ritratto di Filippo Strozzi Il Vecchio. In: Palazzo Strozzi metà millenio 1489–1989. Atti del 
convegno di studi, Firenze, 3-6 luglio 1989. Roma, 1989. p. 9., 57. jegyzet. 
689 Egy 1575-ben tartott kanonoki vizitáció szerint a vizitáció idején a templom kriptájában volt. A 
templomot később lebontották. L. De Nicola 1910. 60. Méreteit a katalógusok sajnos csak a szoborlakokat 
külön-külön véve adják meg, ennek alapján Evagélista Szent János: 84 × 58 × 33, Krisztus: 61 × 125 × 44 
cm, Szűz Mária: 88 × 85 × 29, Mária Magdolna: 87 × 56 × 39 cm. Ezek alapján saját számításom szerint a 
szobor befoglaló méretei: 88 × 324 × 44 cm. L. Francesco di Giorgio 2003. 392. Cat. 81. 
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számon tartott, méretében mintegy fele akkora, töredékes festett terrakottát pedig a római 

Galleria Nazionale d’Arte Antica (Balazzo Barberini) őrzi (36. a kép).690  

A művek megrendelésével kapcsolatos források nem ismertek. A szobrokkal 

foglalkozó művészettörténeti kutatás az elmúlt valamivel több mint száz évben a művek 

mesterének vagy mestereinek azonosítására fókuszált. Felhívta a figyelmet többek között 

arra, hogy a quercegrossai mű és a modell között a különbség nem a kompozíció 

megváltoztatásában áll, hanem az alakok megmintázásának kvalitásában. A műveket hol 

Giacomo Cozzarelli (1453–1515), hol Francesco di Giorgio kezéhez kötötték, vagy a kész 

művet az egyik mesterhez, a modellt pedig a másikhoz.691 Az attribuálás nehézsége abban 

(is) áll, hogy a két mester sokáig dolgozott együtt. S noha a mester-tanítvány kapcsolatból 

később létrejövő munkakapcsolat kettejük között egy idő után megszakadt, az együtt töltött 

évek Cozzarelli szobrászi stílusára rányomták bélyegüket és a stiláris hasonlóság kettejük 

szobrászi tevékenységében továbbra is jelentős maradt. A quercegrossai Siratás (és vele 

együtt a modell) datálása Cozzarelli szerzősége esetén az 1500-as évek legelejére, 

Francesco di Giorgio esetén előbb az 1495–1497, újabban 1488–1490 közé került.692 

A terrakottamodell állapota meglehetősen rossz, lényegesen segíteni az 1985-ös restaurálás 

sem tudott rajta.693 A szobor festése kiterjedt felületen lepergett, és a restaurátori vizsgálat 

alapján eredeti, készítés-korabeli festésnek tartják.694  

A bemutatásra szánt modellek nem túl számos ismertetőjegyének, melyekről 

fentebb szó volt, kis méretük és anyaguk tekintetében a két terrakotta „megfelel”. Az, hogy 

a Strozzi-büsztök esetében a modell és a kész művek között kisebb változtatásokat 

eszközölt a szobrász, lényegében nem mond ellent annak, hogy a terrakottát akár 

bemutatásra szánt modellnek is készíthették. A Krisztus siratása szobrok esetében pedig a 

stiláris különbség okozta ellentmondás terrakotta és kész mű között úgy oldható fel, hogy 

elfogadjuk, hogy a modell készítője nem azonos a kész mű szobrászával. Egy 

szobormodell más szobrász általi felhasználására több példa idézhető, például a Luca della 

Robbia által készített Szent Pál apostol-oltár, amelyhez a szobrász a Donatello által 

korábban a megbízónak bemutatott és általa jóváhagyott viaszmodellt használta fel. De a 

                                                           
690 Ltsz. 2673. mérete: 40,5 × 84 × 16,5 cm. 
691 Ferrari 1908. 19. (Cozzarelli); Misciatelli 1910. 3. (Francesco di Giorgio); De Nicola 1910. 60. (kész mű: 
Cozzarelli-tanítvány, bozzetto: Cozzarelli); Schubring 1910. 8. (Francesco di Giorgio); Dal Poggetto 1963. 
70–71. (Cozzarelli); Sisi 1984. 104. és 41. jegyzet (Cozzarelli); Bernini Pezzini 1985. 138. (Francesco di 
Giorgio); Bagnoli 1993. 392–395. (Francesco di Giorgio); Boucher 2002. 148. Cat. 21. (Cozzarelli). 
692 Fumi 1981. 9. 
693 Bernini Pezzini 1985. 141–147. 
694 Earth and Fire 2002. 148. Cat. 21., Bernini Pezzini 1985. 140. 
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már említett korábbi munkakapcsolat Francesco di Giorgio és Giacomo Cozzarelli között 

is magyarázatként szolgálhat erre.  

Ha elfogadjuk a fenti példák esetén, hogy a szobrok közötti kapcsolat a modell és a 

kész mű volt és azt, hogy a terrakottamodelleket már eredetileg is festették, akkor  

valószínűsíthető bemutatásra szánt modellszerepük. Ez lehet az a pont a bemutatásra szánt 

szobormodellek kapcsán valószínűleg ameddig források nélkül eljuthatunk a realitások 

talaján maradva.   
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VII. Ikonográfia, modellkövetés, „alkotói szabadság” 

 

VII. 1. Ikonográfia 

 

A szerződéseknek a megrendelt műalkotásnak a témájára, ikonográfiájára és a stílusára 

vonatkozó része árulhatná el a legtöbbet a megrendelő személyéről vagy az általa képviselt 

közösségről. Ez a rész mutathatná meg, hogy milyen esztétikai elvárásokat támasztott 

megbízóként a készülő művel szemben, hogy mi volt az, amibe bele kívánt szólni, amit 

fontosnak tartott a mű „kinézetére”, vizuális/esztétikai megjelenésére vonatkozóan. A 

szerződéseknek – a szobrászati szerződéseknek különösen, de gyakorta a festészetieknek is 

– azonban éppen ez a része alig kifejtett, nemhogy nem részletes, de a szerződések 

zömében gyakorlatilag nincs is. Az ábrázolási téma, az ikonográfia, az egy- vagy 

többalakos szobrok esetében általában az ábrázolni kívánt alakok jegyzékszerű 

felsorolására korlátozódik.  

A keresztény vallási ikonográfiában különböző típusba sorolt Madonna-

ábrázolások megnevezése a szerződésekben többnyire „Nostra Donna”, ahogy a korabeli 

inventáriumokban nevezték őket.695 A Krisztust ábrázoló szobrok meghatározása sem volt 

ikonográfiai értelemben precíz, ezért az Andrea Sansovinotól a firenzei Palazzo della 

Signoriába a Vexillifer Justitiae helye fölé megrendelt, – de valószínűleg el nem készült – 

nagy „Szent Megváltó” szobra696 éppúgy fedhetett egy Világbíró Krisztus, mint egy 

feltámadt Krisztus-szobrot.697 

Szenteket ábrázoló szobrok megrendelésekor, ha a megrendelés több szent szobrára 

vonatkozott egyazon szerződésben a megrendelt alakok száma volt az elsődleges, ami 

mellett nem feltétlenül határozták meg pontosan – a szerződés aláírásának pillanatában –, 

hogy mely szentekről van szó. Vecchiettának egy 1460-ban kelt szerződésében a 

készítendő két márványszobor közül csak az egyiket nevezték meg név szerint: „ad 

                                                           
695 Többek között III. Pius pápa síremlékének szerződésében: „in mezo una Nostra Donna con Figliolo in 
braccio” (l. Milanesi, 1854. Vol. II. doc. 201.), Jacopo Sansovino római Madonna del Partójának (amelynek 
ikonográfiailag szintén hibás elnevezése a 17. században hasonlóképpen a népnyelvből ragadt a szoborra) a 
szerződésében: „una figura di Nostra Donna” (13. dok.), Agnolo di Polo 1525-ös firenzei megbízásában, a 
különféle szobrok között megrendelt terrakotta Madonnát a gyermekkel is ábrázoló szobor kapcsán: „una 
fighura Nostre Done … cum filio, ut vulgho dicitur uno bambino in collo” (l. Waldman 2007c. doc. 5.). 
696 „deliberauerunt et locauerunt … dicto magistro Andree Ymaginem dicti Sancti Saluatoris” (11. dok.) 
697 A Vexillifer Justitiae szerepéhez és jelentőségéhez, a Palazzo del Popolo tanácstermében kialakított 
helyéhez l. Rubinstein, Nicolai: The Palazzo Vecchio 1298-1532: Government, Architecture and Imagery int 
he Civic Palace of the Florentine Republic. Oxford, 1995. 111—112. és Trexler, Richard: Public life in 
Renaissance Florence. Florence, 1980. 258-60.  
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faciendum duas sculturas marmoreas, quarum una figura sit sancti Petri”,698 és ugyanez 

mondható el a mitológiai alakokat ábrázoló szobrok kapcsán is. A firenzei dóm számára 

készítendő Herkules („készítsen egy gigászt, avagy Herkulest”699) meghatározása, noha 

„bőbeszédűbb” a Herkulest gigásznak definiáló kiegészítésével, ikonográfiailag helytelen, 

homályos eredetű, a helyi hagyományból származó, a korabeli köznyelvbe is átkerült 

elnevezésből ered,700 és valójában a kifaragandó Herkules szobor gigantikus méretére, 

óriási termetére utalt. Az Agostino di Ducciótól megrendelt második Gigász szobor 

kapcsán viszont a „gigászszerű”, „gigász módjára ábrázolt” (pontosabban meg nem 

nevezett) alaknak prófétának kellett lennie.701  

Egyalakos szobor esetén a szűkszavú megnevezés és az ikonográfiára vonatkozó 

instrukciók hiánya talán nem is tűnhetett furcsának, de a jelenség nem korlátozódott 

csupán az egyetlen alakot ábrázoló szobrokra, mert a jelenetek jelenetként való 

megnevezése helyett is sokszor az alakok felsorolására esett a hangsúly.702 Több alak 

ábrázolásánál az alakok egymáshoz való relatív viszonya kerülhetett még bele a szerződés 

szövegébe, az, hogy a főalakhoz képest jobbra vagy balra helyezkedjen-e el a másik vagy a 

többi alak, ennél azonban általában nem sokkal több. A szerződések csak ritkán 

specifikálták, hogy az ábrázolt szentnek milyen ruhában kell lennie, milyen attribútummal 

(vagy attribútumokkal) kell kilétét egyértelművé tenni, ahogy azt sem, hogy mely 

életkorban kell őt ábrázolnia a művésznek. Narratív jelenetek ábrázolása esetén is csak 

ritkán tértek ki arra a szerződésben, hogy egy szent legendájának mely jelenetét vagy 

jeleneteit ábrázolja a művész. Mindebben változás a gyakoribbá váló bővebb megbízói 

                                                           
698 A szerződést l. Milanesi 1854. Vol. II. doc. 217.  
699 „a fare uno gughante overo Erchole” (2. dok.), és „una fighura di marmo bianco chavata a Charrara di 
bracc(i)a nove a ghuisa di gughante e in vece et nome … profeta” (3. dok.). 
700 Herkules ugyan nem tartozott a mitológiában a gigászok közé, de nagy termete, roppant ereje miatt a 
gigászokhoz hasonlították. Tizenkettedik próbájánál bizonyságát is adta gigászi erejének, amikor átvette a 
kősziklát Atlasztól, s egy darabig helyette a vállán tartotta. Mindezek képezhették az alapját annak, hogy 
gigásznak nevezték ebben az időszakban. Befolyásolhatta az elnevezést és az ikonográfiát Dante Divina 
Commediája Poklának XXXI. éneke is, mely a gigászokkal találkozó költőről szól, s melynek miniatúrákkal 
is díszített kódexeiben a gigászokat félig mezítelen, szakállas, hosszú hajú férfialakokként, kezükben bottal 
vagy bunkóval ábrázolták. Erről l. Tasso, F.: Dal Gigante biblico ai Giganti di Milano: ipotesi per una 
ricostruzione iconografica. Arte Lombarda Nuova serie, no. 96/97 (1–2) (1991). 95. és 21. jegyzet. 
701 „una fighura di marmo bianco chavata a Charrara di bracc(i)a nove a ghuisa di gughante e in vece et 
nome … profeta” (3. dok.). Magyarázatot a milánói dóm hasonló átalakuláson átment gigászai kapcsán 
nyerhet, ahol a dóm vízköpőit tartó, a 15. század elején készült szoboralakokat nevezte a köznyelv 
gigászoknak, akik között Atlasz-figura, Nimród, Sámson, Herkules és Szent Kristóf, valamint próféták is 
voltak. Erről l. Tasso 1991. 92–98. 
702 Charles Hope a korabeli oltárak szerződéseit vizsgálva azt tapasztalta, hogy az oltárak fő tábláján(in) nem 
a jelenet megnevezése kerül a szerződésbe, hanem az azon látható alakok felsorolása és csak a predellák 
esetén van a téma istoriaként, azaz jelenetként megnevezve: Altarpieces and the Requirements of Patrons. In: 
Christianity and the Renaissance. Image and Religious Imagination in the Quattrocento. Ed. Thimothy V. – 
Henderson, J.. Syracuse, 1990. 538–539.  
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instrukciók irányába a festészeti megrendeléseknél a 15–16. század fordulója körül 

következett be.703 

 Némileg külön csoportot képeznek a szobrászati szerződések között azok a 

megrendelések, melyeknek építészeti struktúrája volt, így a síremlékek, a szentségtartó 

tabernákulumok, szószékek, vagy az oltárak. Az architektúra elemei megfoghatóbbnak 

bizonyultak a szavakkal való leírásra, így a keretek, frízek, architrávok, oszlopok vagy a 

predella expressis verbis megjelenhettek a szerződésben.704 Az építészeti elemek azonban 

egymás mellé sorolva, vagy egymáshoz való viszonyuk (mellett, fölött, alatt stb.) 

meghatározása ellenére sem voltak alkalmasak arra, hogy helyettesítsék a rajzot, vagy arra, 

hogy általuk rekonstruálni lehessen a megbízói elvárást, arra pedig végképp nem, hogy a 

szöveg alapján azonosítani lehessen a már elkészült művet.  

Annak, hogy a műalkotás „megjelenéséről”, vagy ikonográfiájáról miért ennyire 

kevés instrukciót tartalmazott a szerződés vagy adott esetben miért hiányzott belőle teljes 

egészében, több oka lehetett.  

(1) A megállapodásnak ezt a részét, bár a szerződésbe nem foglalták bele, valamikor a 

későbbiekben, szóban is egyeztethették a művésszel, vagy a szerződéstől független, külön 

dokumentumban is leírhatták. (2) Azokban a szerződésekben, ahol modell vagy rajz 

előzetes bemutatását várták el, természetszerűleg nem volt szükség a készítendő mű 

szöveges leírására, és hasonló volt a helyzet azokban az esetekben is, amikor egy meglévő, 

konkrét alkotás mint modell követését írták elő a szobrásznak. (3) Ugyanakkor azt sem 

lehet figyelmen kívül hagyni, hogy nem akarták (más kérdés, hogy nem is igazán tudták) 

írásba foglalni azokat a „minőségeket”, amiket a készülő művel szemben 

vizuálisan/esztétikailag elvártak, legalábbis nem magában a szerződésben és nem a 

jegyzőtől. 

(1) Az ábrázolandó téma, a készítendő szoboralakok kilétének pontosabb meghatározása – 

vagy csupán a dekoratív díszítőelemek – kapcsán a szerződéseknek a szövegében több 

ízben találni utalást arra, hogy az ezzel összefüggő instrukciót egy későbbi időpontban 

tudatja majd a megbízó (vagy megbízók) a szobrásszal. Ugyanezt fejezte ki szavak nélkül 

az is, amikor az ábrázolandó alak neve helyét a szövegben üresen hagyták.705 Bonyolultabb 

ikonográfiai „programok” kapcsán – leginkább a festészetben – a kutatás a megbízó 

                                                           
703 Ehhez l. McGrath, T.: Colour and Exchange of Ideas betwen Patron and Artist in Renaissance Italy. The 
Art Bulletin 82 (2000). 293–308. és Rubin 1994. 201–229. 
704 Gazdag leírását adja az építészeti elemeknek, például Beata Villana síremlékének, vagy Andrea Ferrucci 
fiesolei oltárának a szerződése. 
705 Például Agostino di Duccio Második gigász szobrának szerződésében (3. dok.). 
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mögött álló, őt segítő tanácsadó személyét feltételezi. A feltételezés kiindulópontja Leon 

Battista Alberti, aki De Picturájában a historiák, azaz a jelenetek megkomponálásához 

javasolta a festőknek egy irodalomban jártas tanácsadó segítségének kérését,706 

kézzelfogható bizonyítékai pedig nemcsak az ikonográfiai programot rögzítő korabeli 

dokumentumok, a scripták707 vagy listák,708 hanem a korabeli levelezések és más típusú 

írott források.709 Az ikonográfiai program kidolgozására kérték fel Ghiberti Porta del 

Paradisójának kapcsán a város kancellárját, Leonardo Brunit,710 melyről fennmaradt levele 

tanúskodik, és ugyancsak őt említik egy másik Ghiberti által készített mű, a Szent 

Zenóbius síremlék-ereklyetartó kapcsán, annak eldöntésére, hogy milyen felirat kerüljön a 

síremlék oldalára.711  

Hiba volna azonban minden mű megrendelése mögött külső tanácsadót feltételezni, 

ahogy azt is, hogy a tanácsadó által adott „programot” a művész minden esetben odaadóan 

követte. Ahogy erre Charles Hope is rámutatott, a művészettörténeti kutatás olykor 

túlértékeli az ikonográfia és a tanácsadók szerepét a korabeli megrendelésekben.712 

Szobrászati megbízásoknál tanácsadó bevonására lényegesen ritkábban kerülhetett sor,713 

és egyalakos szobrok esetében erre nem is igazán lehetett szükség: a szobrászok tisztában 

lehettek azzal, hogy melyik szentet milyen módon, mely attribútumokkal kell ábrázolni. A 

szerződésekben előforduló „ahogy azt szokás” kifejezés is erre utalhatott.714 

 

 

 

                                                           
706 Hope, C.: Artists, Patrons, and Advisers in the Italian Renaissance. In: Patronage in the Renaissance. ed. 
Lytle, G. F. – Orgel, S. Princeton University Press, 1981. 329.  
707 L. O’Malley, 2004. 20–23. 
708 Lombardiában nem scriptának, hanem listának nevezik ezeket. Leghíresebb példája Leonardo Sziklás 
Madonnájának a listája, mellyel részletesen foglalkozik Hannelore Glasser, l. Glasser, 1977. 208–270. 
709 A kérdéshez mindenekelőtt l. Charles Hope tanulmányát: Hope, 1981. 293–343. 
710 Krautheimer, 1956. 169-188., valamint Hope, 1981. 323–326. 
711 „Quod in dicta capsa sint et esse debeant a parte anteriori ipsius, ut iam ordinatum fuit, tres storias [!] 
miraculorum dicti sancti Zanobii, videlicet resurexionem factam per dictum sanctum in testa et alias storias 
iam inceptas; in alia facie dicte capse, ubi erit sportellus, debent apponi et esse certas licteras et 
ephythaffium prout ordinabitur per dominum Leonardum Aretinum florentinum cancellarium…” (17. dok.). 
712 A kérdéshez l. még Gombrich, Ernst H.: Aims and Limits of Iconology. In: Symbolic Images. London, 
1972. 1–25. 
713 A vizsgált szerződések között mindössze egy szerződésben utaltak rá konkrétan: a sienai dóm 
keresztelőkútja talapzatának és medencéjének készíttetése kapcsán, ahol nem is egy, hanem négy tanácsadót 
vontak be. Hogy kik voltak ők vagy hogy miben kérték a tanácsukat, nem derül ki. L. Milanesi, 1854. Vol. II. 
doc. 48.  
714 A dolgozatban vizsgált szerződések között szerepel például Agnolo di Polo 1525-ös szerződésében: 
„…Item, unam fighuram Sancti Hieronymi cum crucifixo et leone, cappello et aliis fighuris et pertinentiis, ut 
moris est…” A szerződést l. Waldman, 2007c. doc. 5. Ahhoz a kérdéshez, hogy mennyire tartja kontroll alatt 
a korabeli megbízó a készülő művet, l. Creighton E. Gilbert kiváló tanulmányát: What did the Renaissance 
Patron buy? Renaissance Quarterly vol. 51, no. 2 (1998). 392–450. 
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VII. 2. Modellkövetés 

 

(2) A szöveges leírás vizuális helyettesítésére szolgáló szerződés-rajz vagy modell helyett 

a megbízások egy csoportjában a művésznek egy konkrét alkotás mint modell követését is 

előírhatták.715 A konkrét mű követése kapcsán éppoly szűkszavúak a szerződések, mint 

más esetben, és többnyire nem taglalják, hogy a művésznek pontosan miben – 

ikonográfiában, kompozícióban, méretben, stílusban, vagy másban – kell követnie a 

megnevezett modellt. Nem rekonstruálható, hogy a modellkövetés előírása mögött a 

megbízónak egy korábban készült mű iránti csodálata vagy személyes kötődése fejeződik-e 

ki, esetleg valamiféle konzervativizmus, vagy csupán kényelmi szempontok. Ahogyan az 

sem világos, hogy milyen mértékben várta el a megbízó a művésztől a modell követését: 

hű másolatát szerette volna,716 vagy elég volt a készülő műnek csupán lazán kötődnie 

modelljéhez. 

A kérdések azért relevánsak, mert a fennmaradt és ismert festészeti példák egy 

meglehetősen széles skálán helyezkednek el, a modell és elkészített mű között a modellhez 

egészen szorosan kötődő példáktól a felismerhetetlen modellkövetésig. A firenzei dómban 

látható két condottiere, John Hawkwood (Paolo Uccello, 1436) és Noccolò da Tolentino 

(Andrea del Castagno, 1456) (37.a és b képek) egymás mellett látható, húsz év 

különbséggel készített falképeinek esetében a hasonlóság szembetűnő, úgy ikonográfiailag, 

kompozicionálisan, mint stílusban.717 Nem feltétlen felismerhető azonban a kapcsolat a 

                                                           
715 A modellkövetés kikötésének kérdéséhez általában l. Glasser 1977. 31, 64–70. A korszak festészeti 
példáihoz: Thomas 1995. 221–246. és O’Malley 2005. 221–250. Bár az ilyen típusú kikötést tartalmazó 
szerződésekből kevesebb van, mint a rajz vagy plasztikai modell előzetes bemutatását elvárókból, ami a 
festészeti szerződéseket illeti, megjelenésük – amint O’Malley kutatásaiból tudjuk – nem folyamatos a 15–
16. században, hanem csak a 15. század vége felé (utolsó negyedében) és a 16. század durván az első 
harmadának vége közötti időintervallumra korlátozódik (O’Malley 2005. 231.). Nem lényegtelen, hogy ez a 
szerződésbeli kikötés nem csupán az itáliai, hanem az Alpokon túli területek művészekkel kötött 
szerződéseiben is megjelent, és jóval gyakrabban, mint az itáliaiakban (L. Dijkstra, J.: Origineel en Kopie. 
Unpublished PhD dissertation, University of Amsterdam, 1990. 47–49. és Schoute, R. van – Verougstraete, 
M.: On the role of underdrawings in the Workshop production of the Master Flémalle and Rogier van der 
Weyden. In: Le dessin sous-jacent dans le peinture. Ed. Hollanders, D. – Schoute, K. van. Louvain, 1979. 
37–53. Idézi O’Malley 2005. 249.). Szobrászi megbízások esetében, mivel lényegesen kevesebb a példa, 
nehéz lenne megjelenésüket egy meghatározott időszakhoz, jellemző évtizedhez kötni, tény azonban, hogy az 
általunk ismert és alább felhozott példák is ebbe a fent jelzett időintervallumba esnek. 
716 O’Malley egy tanulmányában hangsúlyozza, hogy a korszak festészeti szerződései kapcsán sosincs szó 
arról, hogy a korabeli megbízó a mű egy az egyben történő lemásolását várta volna el, a 16. századi 
németalföldi szerződések révén ismert példákban viszont pont hogy ennek ellenkezőjét tapasztalható, a hű 
másolat készítésének elvárása. L. O’Malley, M.: Memorizing the New: Using Recent Works as Models in 
Italian Renaissance Comissions. In: Memory and Oblivion. Proceedings of the XXIXth International 
Congress of the History of Art held in Amsterdam, 1–7 September 1996. Ed. Wessel Reining – Jeroen 
Stumpel. Dordrecht, 1999. 803. 
717 Jóllehet, tudjuk, hogy a Hawkwood-falkép esetében a keret későbbi, 16. századi és készítése Lorenzo di 
Credihez köthető. 
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modellkövetésben Fra Angelico firenzei San Marco-kolostorbeli Madonna-oltárképe 

(1440) és Benozzo Gozzolinak a londoni National Galleryben őrzött Trónoló Madonnát a 

szentekkel és Szent Zenóbiussal (1461) ábrázoló oltárképe között (38.a és b képek). 

Szobrászati művek vonatkozásában, amennyiben a mű nem jelenetet, narratívát ábrázol, 

hanem egyetlen alakot, aki egyébiránt nem azonos a modellként követendő alakkal, a 

modellkövetés előírása érthetetlennek tűnik. 

A sienai dóm Keresztelő Szent János-kápolnájában álló, Neroccio di Bartolomeo 

de’ Landi által faragott Alexandriai Szent Katalin szobornak (39. b kép) a szerződése 

szerint egy Szent Anzanusz szobrot (39. a kép) kellett modellként követnie, amit a híres 

sienai festő Sassetta fia, Giovanni di Stefano faragott 1485-ben. A szerződés ez esetben 

egyértelművé tette, hogy miben várja el a hasonlóságot: méretben és kvalitásban (8. dok). 

Minthogy Szent Anzanusz márványszobra ugyanabban a kápolnában kapott helyet, ahová a 

Szent Katalint is fel kívánták állítani, az elvárás mögött leginkább egyfajta összhang, a 

kápolnabelsőben az egységes vizuális látvány megteremtésének kívánalma állhatott. 

Kézenfekvő lett volna ezért magát a Szent Anzanusz szobor faragóját, Giovanni di Stefanót 

megbízni a Szent Katalin elkészítésével. A két szobrot is befogadó Keresztelő Szent 

Jánosnak szentelt kápolnát azonban az 1480-as években építették újjá, a feladattal 

megbízott építész pedig nem más volt, mint Giovanni di Stefano. Az építkezés még 

Neroccio megbízásakor is tartott, elképzelhető ezért, hogy Giovanni a szobor készítését 

nem vállalta. A két mester jól ismerte egymást, a sienai dóm márványinkrusztációs 

padozatának készítésében mindketten részt vettek néhány évvel korábban (az 1480-as évek 

elején). Neroccio, ha úgy tetszik „kéznél is volt”, mert a Szent Katalin szobor készítését 

megelőzően éppen a dómban dolgozott – ráadásul szobrászi minőségében – a pienzai 

püspök, Tommaso del Testa Piccolomini síremlékének a befejezésén.  

 A modellkövetésre vonatkozó szobrászati példák műfajilag változatosak, az említett 

egyalakos körszobron kívül szószék, címer és oltáriszentségtartó tabernákulum 

szerződésében is megtalálhatók. Nem áll módunkban azonban meggyőződni a mester 

munkájának eredményéről minden esetben, minthogy a szerződésekben említett példák 

részben elpusztultak, ezért nem vethetők össze az elkészített művekkel vagy a modellként 

használt alkotásokkal. 

Neroccio Szent Katalin szobrával közel egy időben készült a firenzei San 

Pancrazio-templom szószéke, amit Don Vincenzo de’ Trinci apát rendelt meg carrarai 

fehér márványból – a szakirodalomban egyelőre ismeretlen – Bartolomeo di Salvatore di 

Lorenzo szobrásztól. A szószéknek a firenzei Santa Maria Maggiore-templom – ma már 
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nem álló – szószékét kellett követnie, amelynek mellvédje öt mezőből állt, korláttal és 

oszlopocskákkal, illetve más építészeti elemekkel díszítve. 718 

1516-ban X. Leó pápa címerének készítésekor az eredeti hivatását tekintve festő 

Andrea de’ Salvi Barilinek (1468–1527) a Baccio da Montelupo által készített „Pucci-

címert”, a firenzei Palazzo Puccin lévő X. Leó címert kellett mintaképül vennie.719 A 

pietra vivából készített, 175 cm átmérőjű, koszorúba helyezett címer eredetileg festett, 

aranyozott és ezüstözött volt. A címer, San Marcello Pistoiese település városházának 

(Palazzo Comunale) falába befalazva ma is látható. Bár leginkább azt gondolnánk, hogy a 

hasonlóságot a címerpajzs alakjára vonatkoztatták, a szerződés szövege értelmében a 

festésre vonatkozott, ahol a hátteret, a címertartó alakok mögötti részt kellett a mesternek 

kékre festenie, mint a Pucci-címernél.720  

Baccio da Montelupo nevéhez kötődik egy másik példa is. Ez esetben ő volt a 

feladattal megbízott szobrász, akinek a Segromigno in Monte-beli San Lorenzo-templomba 

kellett egy oltáriszentségtartó tabernákulumot (40.b kép) faragnia (1518), és készítéskor 

Matteo Civitalinak a Làmmariban721 lévő tabernákulumát (40.a kép) követnie, mégpedig 

úgy, hogy annál a tabernákulumnál a mű egyharmadával nagyobbnak készítenie el, melytől 

– mint a szerződésben fogalmazták – ez szebb és értékesebb lesz.722 

Érdekességképpen említhető meg Andrea della Robbiának az Empoliba készített 

Madonna-szobra kapcsán (1518) (25. kép), hogy a készítéskor követendő modell magának 

a szobrász fiának, Giovanninak egy szobra volt, amit a szintén Empoliban lévő, 

Compagnia di San Bernardino székházába készített.723 Mivel Giovanni szobra nem maradt 

fenn, nem tudni, hogy mi volt az, amit Giovanni másképp csinált tanítómesterénél, 

lényegesen kvalitásosabb szobrokat készítő apjánál, aki – kétségtelen – ekkor már életének 

83. évében járt.  

                                                           
718 „sub modulo et forma perghami ecclesie Sancte Marie Maioris de Florentia, cum quinque faciis et guera 
(ghiera) et colonnellis et aliis, prout dictum Sancte Marie Maioris.” L. Milanesi 1901. doc. 173. 
719 Szerződést l. Waldman, A. L.: The painter as sculptor: a new relief by Andrea di Salvi Barili. Mitteilungen 
des Kunsthistorischen Institutes in Florenz 43 1999 (2000). 205–206. (a továbbiakban: Waldman 1999b). 
720 „et cum campo azzurro et celesti, prout est illa arma de Puccis.” L. Waldman 1999b. 205. 
721 Làmmari, egy Segromignóval szomszédos, mindössze 7 kilométerre fekvő település, ma közigazgatásilag 
Capannori település része. Matteo Civitali említett tabernákulumának készítését 1501 és 1502 közé datálják.  
722 „…ad similitudinem tabernaculi plebis Lammaris, et maius uno tertio pro quolibet latere…ita quod 
iudicetur pulchrius et maioris valoris et extimationis.” A szerződést publikálta P. Guidi: La „Pietà” di 
Lammari e la „Pietà” di Segromigno. Arte Cristiana III (1915). 69–70. Részleteit Turner, D.: The Sculpture 
of Baccio da Montelupo. PhD dissertation, Brown University, 1997. 241. 
723 „…ad formam et misuram et similitudinem quantum fieri possit unius tabernaculi alias facti et fabricati 
per manus Ioannis, filii cuiusdem dicti Andree, in Societate et domo Societatis Sancti Bernardini prope 
castellum…” L. Waldman 1999a, 20. 
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Úgy tűnik, hogy a szerződésben modellkövetést elváró szobrászati példák a 

festészetből ismert példáknál724 a kikötés kapcsán valamivel konkrétabban fogalmazzák 

meg azt, hogy miben: méretben, formában, festésben, vagy másban várják-e el a megadott 

műhöz való igazodást, ugyanakkor cáfolják, hogy a karakterisztikus vagy logikusnak 

tartott jellemzők követéséről van minden esetben szó. A kikötésre magyarázatot adó 

megbízói szándék azonban még így sem egyértelmű.  

A szerződésekben előírt modellkövetés szobrászati és festészeti példái fontos 

konklúzióval szolgálnak a művészettörténet módszertanához. A vizsgált jelenségről való 

tudomásunk, mely szerint két mű közötti hasonlóság oka nem a művész, hanem a megbízó 

határozott akarata, azaz nem egy művész által alkalmazott gyakorlat: rutinból, 

kényelemből vagy más művésztől eredő befolyásból, akár tudatos, akár ösztönös módon, a 

művészettörténeti kutatásban az előkép értelmezését más megvilágításba helyezi. A fentiek 

tudatában a kompozicionális, vagy ikonográfiai, vagy tipológiai előképekre támaszkodó 

attribúció tévútra vihet. Nemcsak az ugyanazon művész œuvre-jébe való attribúciókat 

ingatja meg, mint amin korábban a segromignói tabernákulum átesett,725 hanem a 

modellkövetésből levezetett „iskolázottság”-nak, „befolyás”-nak, „orientáció”-nak gondolt 

következtetéseket is. Elsősorban azokban az esetekben, ahol a hasonlóság szembeötlően 

„másolás”-nak tűnik, kérdőjelekkel lehet csak egy művet ugyanazon művész életművébe 

besorolnunk, számolva a megbízótól eredő elvárással. Szemléletes példája ennek Gianozzo 

Pandolfininek a firenzei Badiában álló síremléke (1467) (42. a kép), mely hűségesen 

követi, majdhogynem szolgai módon másolja Bernardo Rossellinónak a firenzei 

Santissima Annunziatába készített Orlando de’ Medici-síremlékét (1456) (42. b kép), s 

amelyet a szakirodalom sokáig Bernardo életművébe utalt, amiből végül a tárgyalt kikötés 

egy korabeli dokumentumban való felbukkanása révén tudott csak kiszakadni.726 

(3) A szerződés mint jogi dokumentum megfogalmazásában, nyelvezetében, még ha egy 

humanista műveltséggel rendelkező megbízó elvárásait fektette is le írásban, nem 

humanista latinsággal és szókészlettel fogalmazta meg a készítendő művel kapcsolatos 

kikötéseket. A jegyzői latin nyelvhasználat nem volt azonos a korabeli humanista latin 

                                                           
724 Ehhez l. Thomas 1995. 221–246.; O’Malley 1999. 803–810.; és O’Malley 2005. 231–250. 
725 L. Giudi 1913. 66–70. és a következő jegyzetben írtakat! 
726 A Pandolfini-síremlék készítője egy bizonyos Antonio di Meo da Settignano volt. A készítő személyére és 
arra, hogy szerződés szerint megvalósított modellkövetésről volt itt szó, egy korabeli compromissum szövege 
világít rá, mely dokumentumot Louis A. Waldman kutatásai hozták napvilágra: The Patronage of a favorite 
of Leo X: Cardinal Niccolò Pandolfini, Ridolfo Ghirlanndaio and the unfinished tomb by Baccio da 
Montelupo. Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz 48 2004 (2005). 105–128. Különösen: 
113., 115–116. 
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nyelvhasználattal,727 sem a művészetkritika, sem a művészetteória, sem az egyházi szerzők 

latin nyelvhasználatával. Michael Baxandall kutatásai rávilágítottak arra, hogy a 

korszakban még nem alakult ki a humanisták, vagy a művészetkritikusok által használt 

egységes és közös szókészlettel bíró nyelvezet, amelynek segítségével le tudták volna írni 

azokat a „minőségeket”, amelyek egy kép vagy egy szobor befogadásához vagy leírásához 

alkalmasak lettek volna.728 S noha nem kérhető számon ezen a típusú forráson a humanista 

latin megfogalmazás, egy-egy, a képekre, szobrokra, vagy a művészi készségre utaló, a 

művek leírásánál a köznyelvben is bizonyára használt kifejezés (például a grazioso vagy 

fantasia) felbukkanása talán joggal elvárható lenne, ám erről – legalábbis az itt vizsgált 

szobrászati vonatkozású dokumentumokban – sincs szó.729  

A szerződésekben – és a megrendelések más dokumentumaiban – a stílusra, az 

emberalakok arányaira, a formákra vonatkozó elvárások kisebb mennyisége, s ebből 

következően kisebb szerepe az olyan megjegyzések fontosságát növelik, mint amilyenek 

azok a hétköznapi kifejezésekkel megfogalmazott elvárások, melyek ugyanúgy a művészi 

minőségre utalhattak: a mű „illő” vagy „megfelelő” legyen, illetve valaminek (városnak, 

kápolnának stb.) nagyobb megbecsülésére szolgáljon. Giovan Francesco Rusticinek a 

firenzei Battistero északi kapuja feletti bronz szoborcsoportjának megbízásakor a 

megrendelők határozatban írták le, hogy azért kell kicserélni a korábban a kapu felett lévő 

márványszobrokat újakra, bronzból öntöttekre, mert „esetlenek és rosszul elkészítettek” 

                                                           
727 A humanista és a jegyzői szókészlet különbségét markánsan mutatja meg, ha összevetjük Baxandallnek a 
humanisták műalkotások leírására használt nyelvezetéről írt könyvét a Schofield–Shell–Sironi szerzőhármas 
Amadeo szerződéseinek szóhasználatáról összeállított glosszáriumával (jóllehet utóbbi nem a toszkánai 
szerződésekben használt szavakról készült, igazán lényeges különbség e tekintetben nincs a lombard és a 
toszkánai jegyzői iratok között. Noha nem lényegtelen, hogy az előbbi festészeti művekkel, az utóbbi 
szobrászattal és építészettel kapcsolatos, a különbség festészeti szerződések kapcsán is jelentős.) Előbbihez: 
Baxandall, M.: Giotto and the Orators. Humanist Observers of Painting in Italy and the Discovery of 
Pictorial Composition. 1350–1450. Oxford, 1971., utóbbihoz: Schofield–Shell–Sironi, 1989. 547–601.  
728 L. Baxandall 1971. és Baxandall 1986. különösen: 33–35. és 118–163., továbbá: Baxandall, M. – 
Gombrich, E. H.: Beroaldus on Francia. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 25 (1962). 113–
115.; Baxandall, M.: A Dialogue on art from the Court of Leonello D’Este: Angelo Decembrio’s De Politia 
Litteratia pars LXVIII. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 26 (1963). 304–326; Baxandall, M.: 
Bartholomaeus Facius on Painting. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 27 (1964). 90–107.; 
Baxandall, M.: Guarino, Pisanello and Manuel Chrysoloras. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 
28 (1965). 183–204.; Morisani, O.: Art Historians and Art Critics-III: Cristoforo Landino. The Burlington 
Magazine vol. 95, no. 605 (1953). 267–270. A 16. századi művészetteoretikusok, Vasari, Borghini, Bocchi 
szobrokról szóló megfogalmazásaihoz, leírásaihoz: Frangenberg, T.: The Art of Talking about Sculpture: 
Vasari, Borghini and Bocchi. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 58 (1995). 115–131.  
A humanista latin nyelv és a jegyzői latin nyelv viszonyában azonos kézikönyvekről, de különböző 
modellekről: Baxandall 1971. 5.  
729 A fantasiával festészeti szerződésekben ugyanakkor olykor találkozunk, erre vonatkozó példák l. Kemp, 
M.: From „mimesis” to „fantasia”: The Quattrocento vocabulary of creation, inspiration and genius in the 
visual arts. Viator 8 (1977). 373–374.  
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(„tanto ghoffe e mal fatte”)730 a kapukhoz képest. Lényegében tehát arról van szó, hogy 

Tino di Camaino 14. századi szobrai731 nem voltak elég modernek, „kimentek a divatból”. 

S ezért olyasmit akartak a helyükbe készíttetni, ami szép és méltó dísze a városnak és a 

kápolnának, s nemkülönben növeli majd a város hírnevét, az iránta való tiszteletet, 

egyszersmind a megbízó céhét is.732 Az „indoklásként” ismétlődően felhozott „hogy a 

város tiszteletére” vagy „becsületére” (onore) kell a régebben készült művet újjal 

kicserélni, visszaköszön más szobrászati, és festészeti szerződésekben is.733 A cserék 

megtörténnek, az ikonográfia nem változik, a művek ellenben az „új”, ha úgy tetszik, 

„modern” stílust reprezentálják.  

A város nyilvános és központi helyeire készített műveinek esetében a megrendelt 

műnek fent kifejezett reprezentációs (egyszersmind a „stílusváltozásokkal” is lépést tartó) 

a „honor” növelésében játszott szerepe nem szorul különösebb magyarázatra. A tisztelet, a 

megbecsülés vagy a megbecsültség fontossága azonban magánmegrendelések, például a 

síremlékek esetében is feltűnik. Itt nem az elhunyt, nem is a készítő művész, hanem a 

megrendelő, az állíttató iránti tiszteletet növelője.734  

 

 

VII. 3. „Alkotói szabadság” 

 

Azt, hogy a szobrász mikor „kivitelező”, mikor „alkotó”, mikor „mester” és mikortól vagy 

mitől „művész”, vagyis mikor tűnik úgy, hogy alárendelt helyzetben van a megbízóval 

szemben, s mikor tekinti a megbízó egyenrangú partnerének, olykor a szerződésekben 

                                                           
730 Ti. a kapuhoz képest. A hivatkozást l. a következő jegyzetben! 
731 A Tino di Camaino által készített, a 16. század elején nemcsak az északi, de a déli és a keleti oldalon is 
lecserélt szobrokról l. Levin, W. R.: „Tanto goffe e mal fatte […] dette figure ci facessino […] belle”: the 
Trecento overdoor sculptures for the Baptistry in Florence and their Cinquecento replacements. Studies in 
Iconography 26 (2005). 205–242. 
732 „si debbi avere consideratione e riguardo di fare qualche bello e dengno adornamento alla detta chiesa e 
tempio di San Giovanni, el quale quando si considera tutto, non sene truova un altro più bello, o simile, ma 
per tutto el mondo; che tutto accresce fama, honore et riputatione alla vostra città e in spetie alla vostra 
Università. Et desiderando e presenti signori consoli fare qualche laudabile e degna opera per ornamento di 
tanto tempio; considerato tre figure di marmo che sono sopra la porta dirimpetto all’Opera di San Giovanni 
di detto tempio, quelle essere di tanto ghoffe e mal fatte a comparatione delle porti et altre cose degne sono 
in deto tempio, pare che più tosto rechino vergognia stare et essere in detto luogho evidente, che onore et 
riputazione alla città e vostra Università”.1506. december 3., az Arte di Calimala határozata arról, hogy 
Rusticitól három bronzszobrot rendelnek meg az északi kapu fölé. A határozat szövegét l. Sénéchal 2007. 
271. doc. 7.  
733 További példákat l. Gilbert, 1998. 404–405. 
734 L. Filippo Strozzinak a bátyjához írt levelében írottakat: Borsook 1989. 6-7. (idézi Gilbert is, Borsooknak 
egy másik írására hivatkozva:  Gilbert 1998. 411–412.) 
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közvetve többféleképpen is kifejezésre jut.735 Érzékelhető többek között a kikötések 

számából, fajtáiból, a – kiharcolt vagy kialkudott – honorárium nagyságából,736 egyedi 

megjegyzésekből. Azonban az, hogy a szobrász miben és milyen mértékben kapott szabad 

kezet egy mű készítésekor, a szerződések szövegében már kevésbé érhető tetten. Az 

időnként felbukkanó, „come al maestro parrà meglio”, vagyis „ahogy az a mester számára 

jobbnak tűnik”, „ahogy azt a mester jobbnak véli”, vonatkozhatott a 

megjelenítendő/kifaragandó alakok számára (Jacopo Sansovino Madonnát a gyermekkel 

ábrázoló szobra mellett egy vagy két puttó legyen kifaragva737), további díszítményekre, de 

magára a témának/a kifaragandó szoboralaknak a megválasztására valószínűleg csak 

kivételes esetben.738 Egy adott téma megjelenítésére felkért művész esetére, és fordítva, 

egy téma megválasztásában szabad kezet kapó művészére egyelőre a festészetből ismertek 

példák.739 Az előbbire az ábrázolási stílus, az utóbbira a művész valószínűleg nem átlagos, 

humanista műveltsége adhatott okot. Ghiberti Commentariijának az a sora, amit a 

Paradicsom kapuja reliefjeinek kapcsán ír, tudniillik, hogy a megbízóktól szabad kezet 

kapott abban, hogy azt csináljon a kapun, amit gondol,740 nehezen értelmezhető Bruni 

szerepének és annak ismeretében, hogy köze lehetett-e ennek ahhoz, hogy a reliefek száma 

végül 28-ról 10-re csökkent.  

A kivitelező vagy művész komplex kérdése kapcsán egy példa álljon most itt, ahol 

markánsabban vetődik mindez fel: a már többször emlegetett sienai dómban felállítandó 

Testa Piccolomini-síremlék (44. kép) készíttetésének esete. A síremlék megrendelésének 

vágya a még életben lévő és végrendelkező Tommaso di Urbano del Testa Piccolomini 

                                                           
735 Ehhez l. még Alessandro Conti írását, aki szerint a korszakban a szerződés két nem egyenlő társadalmi 
státuszú fél között jön létre, így az érdekérvényesítés sem egyenlő arányú a két fél között. Ez a helyzet 
azonban a század során lassan, de megváltozott. L. Conti, A.: L’evoluzione dell’artista. In: Storia dell’arte 
italiana. Parte 1. Materiali e problemi. Vol. 2. L’artista e pubblico. A cura di Giovanni Previtali – Paola 
Barocchi – Peter Burke. Torino, 1979. 117–269. 
736 Az önmenedzselésben is valószínűleg kiváló és egyszersmind jó diplomáciai érzékkel megáldott 
„csapatjátékos” Ghibertiről l. Radke, G. M.: Lorenzo Ghiberti: Master Collaborator. In: The Gates of 
Paradise. Lorenzo Ghiberti’s Renaissance Mastrepiece. Ed. Gary M. Radke. High Museum of Art, Atlanta. 
Exh. cat. April 28 – July 15, 2007. Yale University Press, New Haven – London, 2007. 50–71. 
737 „…drèntovi in detto tabernaculo una figura di Nostra Donna, alta braccia 3 in circha, con un puttino o 
dua secondo parrà al decto maestro Iacopo...” (13. dok.). 
738 Gilbert több példát hoz arra az esetre, hogy a téma kiválasztását a megbízó a művészre bízta és felhívja a 
figyelmet arra is, hogy Antonio Pierozzi, Firenze püspöke a művész és nem a megbízó felelősségének tartotta 
a teológiailag nem illő témaválasztást, jóllehet ebben a felelősségben a megbízó részét is látja. L. Gilbert 
1998. 411. 
739 L. Hope 1981. 309–310.  
740 „…és szabad belátásomra bízták, hogy milyen módon valósítom meg, hogy az szerintem a 
legtökéletesebbre, legdíszesebbre és leggazdagabbra sikerüljön”. L. Ghiberti Kommentárok. Második 
kommentár. In: A reneszánsz művészet történetének olvasókönyve I. XV. század. Budapest, 2004. 109. 
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pienzai püspök végrendeletébe foglalva 1479-ben tűnt fel,741 azonban csak 1484-ben 

(firenzei időszámítás szerint 1483-ban) bízták meg örökösei a két – számunkra „névtelen” 

– sienai kőfaragó testvérpárt, Vito és Lucillo di Marcót a kifaragásával (6. dok.). Nem 

egészen egy évre rá, egészen pontosan 11 hónap múlva viszont arra hivatkozva, hogy 

Lucillo meghalt, Vito pedig elment Sienából, újabb szerződést kötöttek, immáron – a 

szintén sienai, jóllehet elsősorban festőként működő – Neroccio di Bartolomeo de’ 

Landival (7. dok.). A szó szoros értelmében kivitelezésére, mert a feladattal megbízott 

szobrásznak nem csupán Vito és Lucillo di Marco tervét kellett megvalósítania, folytatnia 

az elkezdett (bár ki tudja, milyen készültségi fokig jutott) síremléket, hanem szigorúan 

véve követnie kellett a két faragó tervét/rajzát, amire a szerződésből végül kihúzott néhány 

sor világít rá. Jóllehet a megbízók előbb úgy gondolták, hogy szabad kezet engednek 

Nerocciónak abban, hogy a síremlék készítésénél – eltérve a követendő rajztól – 

hozzátehessen vagy elvegyen a tervből belátása szerint, vagy átalakíthasson rajta 

dolgokat,742 később mégis meggondolhatták magukat és ezt a részt kihúzatták a 

szerződésből (szerencsére olvasható maradt). Mivel Vito és Lucillo terve/rajza nem maradt 

fenn, nem tudni, hogy Neroccio mit csinált másképpen, azaz betartotta-e azt, amit a 

megbízók a szerződésben kikötöttek. Annak ellenére, hogy a megbízók „megvonták” 

alkotói szabadságát, hiszen nem engedték, hogy bármit elvegyen, hozzátegyen vagy 

megváltoztasson, mégis úgy gondolta, hogy szignálja az elkészült síremléket, éspedig nem 

is szobrászként, hanem festőként: „OPVS NEROCII PICTORIS”. A szignatúra – noha 

megválaszolhatatlan kérdéseket is felvet (miben tért el a Vito és Lucillo-féle tervtől? 

átfaragta-e a már megfaragott részeket, hogy azzal is egységessé tegye a látványt? miért 

festőként szignálta és nem szobrászként?743) – arról bizonyosan tanúskodik, hogy Neroccio 

                                                           
741 Colucci, S.: Nel solco di un’invenzione donatelliana: il monumento sepolcrale del vescovo Tommaso del 
Testa Piccolomini di Neroccio de’ Landi. In: Le sculture del Duomo di Siena. A cura di Mario Lorenzoni. 
Milano, 2009. 67. 
742 „Ecietto che se al detto maestro Neroccio paresse di metare o trare alcuna chosa che fusse l’onore de 
detto lavoro lui sia obligato e’l possi farllo. E trasmutare sicondo che gli pare che sia l’onore suo di detto 
lavoro.” 
743 Egy másik példa is ismert Sienából arra, hogy a festő szobrászként szignálja az általa készített szobrot, ez 
pedig Lorenzo di Pietróval, ismertebb nevén Vecchiettával kapcsolatos. A sienai Ospedale di Santa Maria 
della Scalában saját sírkápolnája számára festett egy oltárképet és készített egy Feltámadt Krisztus szobrot 
bronzból. A festményt szobrászként, a szobrot festőként szignálta.L. Lavin, I.: The Sculptor’s „Last Will and 
Testament”. In: Allen Memorial Art Museum Bulletin. Oberlin College, XXXV (1977–1978). 8–9. Minthogy 
Neroccio Vecchietta tanítványa volt, ezt az ötletet talán tőle csente el. 
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büszke volt a művére és egyértelműen nem kivitelezőként tekintett arra a szerepre, amit a 

megbízók neki juttattak.744  

A Testa Piccolomini-síremlék a félbemaradt művek sorát gazdagítja, azokét, 

melyeket egy új szerződés nyomán másnak majd úgy kell befejeznie, hogy a korábbi tervet 

kell követnie, s mint ilyen, nem volt egyedi eset a vizsgált korszakban. A pistoiai Filippo 

Lazzarinak állított síremlék is azt mutatja, hogy a művet folytató mestereknek az első 

mester tervét kellett követniük.745 Jóllehet, ez esetben a megbízás „a családban maradt”, 

mert a korábbi mester által készített terv Bernardo Rossellinóé volt, amit Antonio és 

Giovanni Rossellinónak kellett befejeznie. A terv újra- vagy további felhasználása más 

mesternek adott ugyanazon megbízás során egyfelől azt mutatja, hogy az a megbízó 

tulajdona, szabadon rendelkezik vele, vagyis a „szerzői jog” a korszakban ilyen értelemben 

még nem létezik.  

 Hogy mennyiben foghatók fel az alkotói szabadság megnyilvánulásainak azok az 

esetek, amikor az elkészült mű végül jelentősen eltér a szerződésben leírtaktól, 

valószínűleg minden esetben egyedi megfontolást igényel.746 Janson feltételezése, 

miszerint az, hogy Donatello a Michelozzóval közös együttműködésében készített pratói 

szószéknél747 (28. kép) például elhagyott címereket vagy növelte az ábrázolt alakok 

számát, a művészi alkotás szabadságának egy kifejeződése volt, véleményem szerint 

vitatható. Kétségtelen, hogy Donatello Ghibertihez hasonló presztízsű művészként 

valószínűleg megengedhette magának az öntörvényű változtatásokat. A szerződés-rajz és 

egyéb írott dokumentumok hiányában azonban (nemkülönben a ma már 

rekonstruálhatatlan szóbeli megbeszélések ismeretében), ez csak hipotézisként fogadható 

el.  

  

                                                           
744 A síremlék egyébiránt – ma már a kutatás erre rávilágított – kompozíciójában az 1463-ban elhunyt 
Cristoforo Felicinek a sienai San Francesco-templomba készített síremlékét követte, amit Urbano da Cortona 
faragott Donatello egy síremléke nyomán. L. Coor, 1961. 74. és Colucci, 2009. 67–68.  
745 A második, Antonióval és Giovannival kötött szerződést l. Milanesi 1901. doc. 135. 
746 Számos ilyen eset van a vizsgált anyagban. Ezekkel külön azért sem foglalkoztam, mert rajz nélkül csupán 
a szerződések szövegei nyomán érdemben nem összevethető, a szövegek ugyanis nem alkalmasak a mű 
minden egyes részletének a rekonstruálására,  
747 Janson, H. W.: The Birth of „Artistic License”: The Dissatisfied Patron in the Early Renaissance. In: 
Patronage in the Renaissance. Ed. Lytle, G. F. – Orgel, S. Princeton University Press, 1981. 344–382. 
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VIII. Az értékbecslés formái. Stimák és lodók 

 

 

A szerződések egyik lényegi pontja volt a művészt a mű elkészítéséért megillető 

díjazásnak a mértéke, aminek a megállapítása korántsem csak a megbízó előjoga volt. A 

megrendelt alkotások elkészítéséért járó honoráriumot – a fennmaradt szerződések 

tanúsága szerint – többféle módon fizethették ki a művésznek. A leggyakrabban konkrét 

összegben állapodott meg művész és megbízó, amit már a szerződés megkötésekor írásban 

rögzítettek. Ezt a pénzt sosem egy összegben, hanem részletekre elosztva kapta meg a 

művész. Míg a részletek számáról konkrétan, a kifizetés időpontjáról általában már csak 

nagy vonalakban rendelkeztek magában a szerződésben. Bármennyi részletről volt is szó a 

megállapodásban, a legutolsót mindig a kész mű átadásának vagy felállításának 

időpontjához kötötték. Ha egy szobrászati mű elkészítése várhatóan évekig tartott, akkor 

jellemzőbb volt, hogy havi járadékban állapodtak meg a felek. Egy további lehetőség – 

amivel a reneszánsz korában, Itáliában szívesen éltek a testületi (céhes, egyházi stb.) 

megbízások során – az volt, hogy a mű elkészülése és átadása után kijelölt szakértők révén 

értékbecsléssel döntöttek arról, hogy mekkora összeget is kapjon a művész.748 A szerződés 

szövegében ezt úgy rögzítették, hogy azzal maga a művész is egyetért.749 

Az utólagos díjmegállapítás bizonyos szempontból valószínűleg mindkét fél 

számára bírt előnyökkel. A megbízó így biztos lehetett abban, hogy olyanok hozzák majd 

meg a döntést, akik tájékozottak a más megrendelések esetében fizetett díjakról, így a 

túlértékelés biztosan elkerülhető. A művész pedig reménykedhetett egy magasabb 

összegben, abban az esetben, ha a munka elvégzése nehezebb vagy költségesebb lett, mint 

korábban vélte. 

Az említett lehetőségek kombinációjaként némely esetben előfordult, hogy a 

megbízó azért, hogy semmiképpen se járjon rosszul, noha rendelkezett arról, hogy a mű 

értékét kívülállók határozzák meg, már a szerződésben maximalizálta azt az összeget, amit 

a kész műért adni kívánt. Ezt azzal a kiegészítéssel írták bele a szerződésbe, hogy ha a kész 

mű értékét a becslők magasabbnak ítélnék, akkor is csak ezt a maximális összeget kapja 

                                                           
748 A megrendelt műalkotások, elsősorban oltárak és falképek értékének árképzéséhez l. O’Malley 2005. 99–
130., továbbá szintén festészeti alkotásokhoz kapcsolódóan: Thomas 1995. 185–196.; az értékbecslés 
korabeli gyakorlatához, elsősorban Giorgio Vasari Vite de’ più eccellenti pittori, scultori ed architettori című 
műve nyomán l. még Krohn 2003, 203–211. 
749 L. például Michelozzo di Bartolomeónak és Donatellónak a pratói dóm külső szószékének elkészítésére 
kötött első szerződését: Fabriczy 1904. 71–73. 
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majd a művész, ha pedig alacsonyabb értéket állapítanának meg, akkor nem a 

szerződésben korábban rögzített összeget, hanem az alacsonyabbat kell kapnia.750 

Az értékbecslés vagy értékmeghatározás megtörténtét írott dokumentumok őrizték 

meg. Ezeket a korszakban jogilag stimának (’értékbecslés’) vagy lodónak (’döntés, 

ítélet’)751 nevezték. Az előbbi a céhes, az utóbbi a magán megrendelésekhez kötődő 

értékbecslési eljárások nyomán született dokumentum elnevezése volt, olaszul vagy latinul 

írták őket.752 Formájukat tekintve a lodók meghatározott sémát követtek, mintegy 

jegyzőkönyvszerűen rögzítették a legfontosabb adatokat: a felkért szakértők nevét (utalva 

az őket korábban egyezményesen kijelölő hivatalos okiratra, a compromissumra), a művet, 

amiről szó volt, a szakértők által megítélt árat stb. A lodók hosszúsága a néhány sorostól a 

több oldalas szövegekig terjedt. 

A külső szakértők felkérése mindenképpen egy demokratikus döntéshozatali 

gyakorlat felé mutat. Ez a közmegítélést fontos tényezőként elismerő vagy közvéleményre 

adó szokás a testületi megbízások esetében, mint például a firenzei dóm építőbizottságának 

megrendeléseinél, már a megbízás odaítélésénél is tetten érhető, minthogy szavazással 

történt. A mű készítését felügyelő, a műért járó díjazásról döntő személyeket a 

megrendelőket képviselők soraiból választották ki (céhkonzulok, elöljárók, hivatalnokok 

stb. személyében). Megbízatásuk általában négy hónapra szólt, s ennek az időszaknak a 

lejárta után közvetlenül nem voltak újraválaszthatók. A bírálók számáról az Opera del 

Duomo esetében belső szabályzat határozott: 1414-ben határozatot hoztak egy huszonöt 

tagból álló bizottság létrehozására.753 Ha konkrét értékbecslésre került sor, akkor közülük 

kiválasztottak kilenc főt, akiket három csoportra osztottak. Mindhárom csoportnak külön-

külön, egymástól függetlenül kellett az árról határoznia. A végleges ár úgy alakult ki, hogy 

az egyes csoportok által meghatározott árat harmadolták, majd összeadták. Hogy mennyire 

működött ez a gyakorlatban, arról a források sajnos hallgatnak. 

Az értékbecslők, ún. stimatorék754 kirendelésének mikéntjét Firenzében a céhek 

statútumai is szabályozták, ezt valószínűleg a gyakori nézetkülönbség tette szükségessé. 

                                                           
750 L. például vagy Bernardo Rossellinónak a pistoiai Lazzari-síremlék elkészítésére kötött szerződését vagy 
Jacopo Sansovino Madonna del Partójáét.  
751 A szó gyökere a latin laudum, az arbitrium szinonímája. Így annak jelentésében elsősorban ’ítélet’, 
’döntés’, ’akarat’ értelemben használta a középkori jogi szaknyelv. Ez hagyományozódik azután a 14–15. 
századi itáliai joggyakorlatra is, ahol bírósági döntés értelemben maradt használatban továbbra is. A 
joggyakorlathoz és az arbitriumhoz kapcsolódó formuláskönyvekhez l. Büscher, 2002. 91. 
752 Az ármeghatározás procedúráját a jogi gyakorlat szemszögéből vizsgálta Mareile Büscher. L. Büscher 
2002. 82–109. és 135–139. 
753 Poggi–Haines 1988. doc. 208. 
754 A szerződésekben a szakértőkre használt kifejezések között gyakori a perito vagy latinul a sospectus 
elnevezés is.  
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Firenzében a festőket is befogadó céhnek, az Arte dei Medici e Spezialinak, már 1349-es 

statútumában megtalálható a vitás esetben szükséges intézkedés: 

„Statuito e ordinato e’ che, se alcuno dipintore dipingera’ alcuna sala, […] muro, o alcun 

altro luogo, e del pagamento della detta dipintura fusse questione tra’l dipintore e colui 

avesse facto fare tale dipintura, e consoli della detta arte possino, sieno tenuti, e debbino 

eleggere uno o piu’ dipintori, quali e quanti vorranno; e quali dipintori possino tale 

questione decidere e terminare in extimare e dichiarare quello che si convenga a tale 

dipintore di tale dipintura. E facta la loro dichiaragione, cosi’ si debba per loro observare 

e fare.”755 

A rendelkezést 1471-ben kiegészítették: 

„E’quali stimatori o due almeno di loro d’achordo debbino a ogni richiesta di chi n’ara’ 

di bisogno sanza alcuno loro premio o provisione andare in ogni luogho dove bisognasse a 

vedere stimare e judicare e porre pregi, […] et possino et debbino andare insieme almeno 

due di loro et veduto l’opera et il lavorio debbino per loro rapporto di loro mano soscritto 

riferire il loro parere e judicio e stima al notaio della nostra arte, e quale notaio non 

debba tale loro stima alle parti mostrare se prima non sara’ paghato denari quatro pic. 

per lira di tale stima al camerlingo della nostra arte, della quale quantita’ den. 2 per lira 

ne sieno dell’arte et den. 2 per lira ne sieno dello detto membro de dipintori e il 

camerlingo della detta arte […].”756 

Az ár- vagy értékbecslők tehát rendszerint maguk is művészek voltak, általában annak a 

céhnek a tagjai, amelybe a festményt vagy szobrot készítő művész is tartozott. 

A becslők számát, ahogy a fent idézett céh statútumából kiderül, nem 

maximalizálták, csak minimalizálták, azaz legalább két becslőt rendeltek ki. A fennmaradt 

iratok tanúsága szerint a számuk valóban a legtöbb esetben kettő volt, akik közül az 

                                                           
755 „Megállapítottuk és elrendeltük, hogy ha egy festő kifest egy termet, […] falat, vagy más helyet és a 
nevezett festmény kifizetéséről vita alakulna ki a festő és a között, aki a festményt megrendelte, a mondott 
céh konzuljai választhatnak és kötelesek is megválasztani maguk közül egy vagy több festőt, azokat akiket 
akarnak és annyit, ahányat akarnak; és azok a festők dönthetnek a kérdésben (vitában), felbecsülhetik az 
értékét (ti. a festményét) és kinyilváníthatják, hogy mi jár a művésznek a festményért. S miután kihirdették 
döntésüket, azt kell követni és végrehajtani.” Ciasca, R.: Statuti dell’Arte dei Medici e Speziali. Fonti delle 
corporazioni artigiane del Comune di Firenze. 1922. 192. 
756 „…a becslőknek, de legalább kettőnek közülük megegyezés szerint minden díjazás és előírás nélkül el kell 
menniük ahhoz, akinek erre szüksége van, mindenhová, ahol szükség van rá, meg kell nézniük (ti. a 
festményt), fel kell becsülniük és dönteniük az árról, […] lehet és szükséges, hogy legalább ketten együtt 
menjenek és miután megnézték a művet és a (elvégzett) munkát, saját kezükkel le kell írják a véleményüket, 
döntésüket és értékbecslésüket a mi céhünk jegyzője számára, és a jegyző nem köteles megmutatni azt a 
feleknek mindaddig, amíg azok nem fizettek líránként 4 picciolit a becslésért a mi céhünk kincstárnokának, s 
ebből az összegből líránként 2 dénárt kell kapjon a céh, líránként 2 dénárt a mondott festőcéh nevezett tagja 
és a nevezett céh kincstárnoka…” Mesnil, J.: Dai libri dell’arte dei Medici e Speziali. Rivista d’Arte IV 
(1906). 133–134. 
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egyiket a megbízó, a másikat a művész hozta. Ismerünk ugyanakkor olyan esetet is, amikor 

nyolc bíráló döntött vitás kérdésben, más esetben pedig hat, fele-fele arányban képviselve 

mindkét felet, a művészt, illetve a megbízót.757 Ha nem jutottak megegyezésre az árról a 

felkért becslők révén, lehetőség volt még egy alkalommal egy újabb becslő felkérésére. Az 

ő szava azonban már a végső döntést jelentette, amit mindkét félnek el kellett fogadnia. 

A szobrászok céhének statútuma nem maradt fent, így nincs információnk arról, 

hogy a szobrászokra milyen megkötések vagy előírások vonatkoztak a 15. században 

Firenzében, de feltételezhető, hogy hasonló gyakorlatot követtek ők is, mint a festőcéh 

tagjai. 

A becslők kiválasztása nem feltétlenül a céhen belüli hierarchián alapult. Jóllehet 

számos esetben a céh konzuljai közül kerültek ki a bírálók, nem jellemző, hogy 

értékbecslésre az adott céh legtapasztaltabb vagy legelismertebb tagjait hívták volna meg. 

Nem egy esetben a művészek közeli ismerősüket, munkatársukat kérték fel műveik 

értékbecslésére. A pártatlanság tehát, amit a céhszabályzat korábban igyekezett biztosítani, 

ekképpen nem feltétlenül érvényesült. 

1468-ban például a luccai Matteo Civitali bírálta Antonio Rossellinónak a Pistoiába 

készített Filippo Lazzari-síremlékét,758 négy évvel később viszont Civitali kérte fel 

Antonio Rossellinót luccai síremlékének bírálatára.759 Hasonlóképpen oda-vissza működő 

szívességnek tűnik egy másik eset: Luca della Robbia Benozzo Federighi-síremlékénél 

stimatoreként Andrea di Lazzaro Cavalcanti van jelen (erről bővebben lásd alább), míg az 

Andrea által a firenzei dómba készített második kézmosó (lavabo) kapcsán (41.b kép) 

1445-ben az egyik értékbecslő Luca della Robbia volt.760 A festőknél a korábbi 

műhelytársi kapcsolat vagy mester-tanítvány viszonyon alapuló felkérések voltak 

gyakoriak.761 

Noha kollégák és ismerősök becsülték fel egymás alkotásait és a szerződésekben is 

utalást találhatunk arra, hogy a felkért szakértők „amici comuni”,762 azaz közös barátok 

kellettek hogy legyenek, ezt azonban mégsem kell szó szerint értenünk. A közös barát 

kifejezés valószínűleg olyan művészt jelentett, akit mindkét fél elfogadott bírálóként. 

                                                           
757 Donatello Gattamelata lovas szobrának értékbecslésekor nyolc értékbecslő volt jelen. 
758 Caburlotto 1997. 8. 
759 Caburlotto 1997. 20, 29. jegyzet. 
760 A dokumentumot l. Poggi–Haines 1988. doc. 1554. 
761 Ehhez l. Thomas 1995. 194. 
762 Például Michelozzo di Bartolomeo montepulcianói Aragazzi-síremléke esetében: a mű befejezésére kötött 
szerződést l. Gaye, 1839–1840, vol. I. 118. vagy Andrea Sansovinónak a dómba készített Corpus Christi-
tabernákuluma esetén: „voluerunt dictum tabernaculum extimari per duos amicos comunes per dictas partes 
eligendos…” l. Poggi–Haines 1988. doc. 1158.  
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Ellenkező esetben az értékbecslés nem megegyezésre jutott volna, hanem a művészek 

egymás közti versengése vagy irigysége folytán inkább vitába torkollott volna. 

Egy szobrászi mű megítélésére a meghívott értékbecslők nem vagy nem feltétlenül 

voltak szobrászok. Piero di Giovanni Tedescónak a firenzei dómba készített Szent Jeromos 

szobrát Simone d’Andrea aranyműves, valamint Neri d’Antonio és Pesello (Giuliano 

d’Arrigo) festők becsülték fel.763 Felvetődik a kérdés, hogy ez esetben miképpen tudtak a 

bírálók – aranyművesek, illetve festők lévén – a szobrászi munkáról egyáltalában 

véleményt alkotni. 

Hasonló, a becslő szakmai kompetenciájában való kétkedést fogalmazott meg 

1510-ben Giovan Francesco Rustici is, aki tiltakozott a kirendelt becslő személye ellen, 

mert a Keresztelőkápolna bronzkapuja fölé készülő Keresztelő Szent János prédikációja 

bronz szoborcsoport egyik bírálójának a faműves, fafaragó Baccio d’Agnolót jelölte meg a 

maga részéről bírálóként a megbízó Arte di Calimala. Mint Giorgio Vasari lejegyezte 

Rustici szájába adva a szavakat: „igen furcsa dolog, hogy egy faműves ítélje meg egy 

bronzszobrász fáradozásait”.764 E kifogás jóllehet mai értelemben szobrászról szól, mégis 

„csak” fafaragóra utal, aki az itáliai reneszánsz márványfaragó és bronzszobrászainak 

szemében kézművesi rangban maradt. 

Leonardónak és a De Predis fivéreknek a milánói San Francesco Grande-

templomba készített oltárának híres táblaképe, a Sziklás Madonna kapcsán az alkotók, 

elégedetlenek lévén az eredeti honoráriumon kívül megajánlott összeggel, levelet írtak a 

milánói hercegnek, és panaszt tettek, hogy a megbízó mindössze 25 dukátot ajánlott, holott 

korábban 100 dukátra becsülték és volna más, aki megvenné ennyiért. Gúnyosan jegyezték 

meg, hogy a testvérület kiküldött értékbecslői nem voltak igazi szakértők, hiszen „a vak 

nem tudja megítélni a színeket”,765 vagyis, aki nem festő, nem látja azt, amit valójában 

látni kell. 

Noha tudjuk, hogy az értékbecslők a kész mű értékéről döntöttek (festmények 

esetén általában a nyersanyag árát is beleszámolva a végösszegbe, szobrok esetén a szobor 

teljes értékéről [nyersanyaggal együtt] és dönthettek csak a munkadíjról, nyersanyag 

nélkül), arról, hogy milyen kritériumok vagy milyen szisztéma alapján tették mindezt, 

kevés információval szolgálnak a dokumentumok. Maga a bírálat nem esztétikai ítélet volt, 

még csak nem is a mesterségbeli tudás értékének pénzbeli „lefordítása”, hanem leginkább 

                                                           
763 A dokumentumot l. Poggi–Haines 1988. doc. 135.  
764 „cosa troppo strana che un artefice legnaiuolo avesse a stimare le fatiche d’uno statuario.” L. Vasari–
Milanesi 1876–1881. vol. VI. 605.  
765 Kemp 1997. 44–45. 
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a munka minőségének és méginkább a mennyiségének a „beárazása”. A minőség arra 

vonatkozott, hogy a szerződésben korábban elvárt és leírt azon kitétel, miszerint a művész 

legjobb tudása szerint készíti majd el a művet, ténylegesen megtörtént-e. Nehéz ma 

mindezt kívülállóként, objektív módon megítélni, s akkor sem találtak a bizonyítására más 

lehetőséget, minthogy megkérdezték magát a művészt, annak erkölcsére és lelkiismeretére 

hagyatkozva. Egy festészeti példa említhető ennek kapcsán: Fra Angelicótól a gyapjúszövő 

céh oltárképének (ma a Museo di San Marcóban) elkészülése után 1433-ban megkérdezték, 

hogy a 190 forintos árat elfogadja-e vagy beéri kevesebbel.766 

A mennyiség tekintetében példaként Andrea di Lazzaro Cavalcantinak a firenzei 

dóm déli sekrestyéjébe készített már említett második fehér márvány kézmosója (1443–

1445) említhető (41.b kép). Nem kisebb művészek, mint Donatello és Luca della Robbia 

15 forinttal többre becsülték a művésznek fizetendő munkadíjat a pár évvel korábban, 

szintén Andrea által készített kézmosójának áránál, azért, mert a második darabnál a 

kőfaragónak hárommal több alakot és több díszítő növénylevelet kellett kifaragnia.767  

Kevés fogódzóval rendelkezünk arról, milyen szempontok játszottak még szerepet 

az ár megállapításában. Anabel Thomas figyelt fel arra a dokumentumra, amely egy 

faműves munka elbírálásának szisztémájába enged némi bepillantást. A sienai dóm 

szentélyébe készített kórus fabútorzatának és öt tabernákulumának elbírálására, mely 

három fafaragó munkája volt, 1394-ben két értékbecslőt hívtak meg. Az értékbecslők a 

munka alapos szemügyre vétele után részletes listát állítottak össze arról, hogy mely 

dolgok írhatók a hátrányára és melyek a javára az elkészült munkának.768 A negatívumok 

(pegioramenti) között részletes listáját adták a hiányoknak (például, hogy hiányzik két 

evangélista attribútuma, hogy nem lett kifaragva tizenkét kis oszlopfejezet, hiányoznak 

aranyozások stb.). A negatívumok mellett lírában feltüntették ezeknek az értékét is. A 

pozitívumok már kevésbé részletes leírást követnek, ebben valószínűleg a munka 

minőségét értékelhették többre, mint az elvárható volt, a lírában hozzárendelt összegek itt 

is megtalálhatók. A végösszeget a kettő különbözete adta, mely pozitív lett, így a készítők 

117 lírával kaptak többet az eredetileg megállapított díjazásnál. 

Nézeteltérések adódtak az értékbecslés eredményeként meghatározott ár kapcsán, 

de olyan esetben is, amikor a szerződés szerint a művész konkrét összegben állapodott meg 

                                                           
766 Baxandall 1986. 16. 
767 Poggi–Haines 1988. doc. 1554. 
768 Milanesi 1854. Vol. I. 372–375. Idézi Thomas 1995. 186. is. 
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a megbízóval.769 A művész ugyanis sokszor többre tartotta munkáját (lényegében az 

elkészült művét), mint amekkora összeget a megbízó ajánlott neki. Vasari Vitéjében több 

esetet is megőrzött. Donatello életrajzában például megemlékezik arról, hogy egy genovai 

kereskedő egy életnagyságú bronzfejet rendelt tőle. Amikor a mű elkészült, Donatello úgy 

vélte, hogy sokkal többet ér, mint amennyit a kereskedő ajánlott érte. Cosimo de’ Medicit 

kérték fel döntőbírónak, aki Donatellónak adott igazat, és mondta a kereskedőnek, hogy 

túlságosan keveset ígér. A kereskedő viszont úgy vélte, hogy a művész kér sokat, „hiszen 

csak egy hónapot vagy annál kevesebbet dolgozott a szobron, tehát egy napra több mint 

egy fél forintot akar keresni”.770 A nézeteltérés donatellói megoldása nem volt éppen 

megnyugtató, ugyanis a szobrász inkább összetörte a fejet, mintsem hogy a kereskedő által 

ajánlott árért átadja. 

Michelangelo Szent Családot ábrázoló tondója kapcsán – szintén Vasari révén – ismert a 

történet, hogy a mester a kész műért 70 dukátot kért. Angelo Doni takarékos ember lévén 

sokallta, és megüzente neki, hogy csak negyvenet ad érte. Michelangelo azonban, látva a 

megrendelő kicsinyességét visszaüzent, hogy az eredeti munkadíj kétszeresét kéri. A 

megrendelő végül kénytelen volt 140 dukátot kifizetni.771 A két anekdota az öntudatos 

reneszánsz művészek példája, akik tudatában van annak, hogy műveik mennyit érnek.

 Nézeteltérés vagy vita esetén a díjazásról határozó személyeket már nem 

stimatoréknak, hanem arbitratoréknak nevezték, ők mint választott bírák gyakorlatilag a 

jogi procedúrát helyettesítve hoztak döntést.772 Ha sikerült ily módon megegyezniük a 

feleknek, akkor nem kellett bíróság elé vinni az ügyet, a művészek maguk közül választott 

bíráikkal hivatalos minőségben léphettek fel. Amennyiben nem sikerült megegyezniük, az 

ügy a kereskedők bírósága, a Tribunale della Mercanzia elé került. 

A már több ízben említett Andrea di Lazzaro Cavalcantinak a Santa Maria Novella-

templomba készített szószékét 1453. február 26-án (firenzei időszámítás szerint 1452-ben) 

becsülték fel.773 A szószék modelljét az akkor már hat éve halott Filippo Brunelleschi 

készítette, aki egyébiránt Andrea nevelőapja volt.774 A szószéket a Rucellai család egyik 

tagja, fra Andrea di Donato Rucellai rendelte meg Giovanni del Piero del Ticcia 

kőfaragótól. Del Ticcia készítette a szószék építészeti szerkezetét, Andrea – mint Del 

Ticcia alvállalkozója – a szószéket díszítő négy domborművet (Angyali üdvözlet, Jézus 

                                                           
769 Nézeteltérésekhez l. még: Kemp 1997. 45–46. 
770 Vasari–Milanesi 1876–1881. Vol. II. 408. 
771 Vasari–Milanesi 1876-1881. Vol. VII. 158–159. 
772 Büscher 2002. 82–87. 
773 Poggi, G.: Andrea di Lazzaro Cavalcanti e il pulpito di S. Maria Novella. Rivista d’arte III (1905). 81. 
774 Kennedy, C.: Documenti inediti su Desiderio e la sua famigli. Rivista d’arte XII (1930). 243–291. 
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születése, Bemutatás a templomban és Mária mennybevétele). 1452-ben Del Ticcia már 

nem volt az élők sorában, és a mű még nem volt kifizetve Andreának. A vita itt is a 

szószéket díszítő domborművek áráról alakult ki. A reliefeket Antonio Rossellino, 

Desiderio da Settignano és Giovanni di Pierone bírálták.775 Rossellino egyenként 25 lírára, 

míg Desiderio 22, Giovanni di Pierone pedig egyenként 24 lírára becsülték.776 A történet 

vége, a megoldása, számunkra nem ismert, nem tudjuk, hogy végül a szobrász mennyi 

pénzt kapott a domborművekért. 

Francesco di Simone Ferrucci a pratói dómba készített szentségtartó 

tabernákulumának megállapított árát túl alacsonynak tartotta. Ebben az ügyben végül maga 

a firenzei Signoria kért fel két újabb arbitrátort a mű értékének felbecslésére.777 

A Mercanzia bírósága elé került, évekig tartó bírósági peres ügy kerekedett a Luca 

della Robbia által készített Benozzo Federighi- (†1450) síremlék készítése körül. A 

firenzei Santa Trinita-templomban ma is álló síremléket az elhunyt püspök unokaöccse, 

Federigo di Jacopo Federighi rendelte meg a művésztől 1454-ben, az eredeti szerződés 

nem maradt fent.778 Az 1458-ban kezdődött per irataiból kitűnik, hogy a vitát a felek között 

a határidő be nem tartása váltotta ki: a művész az 1454. május 2-án megrendelt síremléket 

a tíz hónapos határidő lejártával nem állította fel a szerződésben megjelölt helyen, a 

firenzei San Pancrazio-templomban. Luca azzal védekezett, hogy költségeit a megrendelő 

nem fizette ki,779 ezért nem installálta a művet a szerződésben rögzített helyen, és így az 

aranyozás sem készült el, melyről a szerződés szintén rendelkezett. A szobrász emellett azt 

szerette volna, ha a mű értékbecslésére a síremlék felállítása előtt sor kerül, a megbízó 

viszont az érték megállapítását az installálás után szerette volna megejteni.780 Luca úgy 

vélte, hogy a mű méretei a befalazás után már nem lesznek megítélhetők. A hivatalos 

döntőbíróként kirendelt Andrea di Lazzaro Cavalcanti a sírmléket jól elkészítettnek, a 

szerződésben rögzített kitételeknek megfelelőnek ítélte. Az aranyozás helyeire 

vonatkozóan kompromisszumos javaslatként saját útmutatásait ajánlotta fel és úgy ítélte 

meg, hogy az aranyozás költségét a feleknek egyenlő arányban kell állniuk. 

                                                           
775 Érdekes momentuma ennek, hogy ebben az időpontban Desiderio da Settignano még nem is volt a 
kőfaragó céh tagja, csak ez év júliusában lépett be. 
776 Poggi 1905. 82. 
777 Wackernagel 1938. (Il mondo degli artisti nel Rinascimento italiano. Committenti, botteghe e mercato 
dell’arte. Roma, 1994. 406. nota 20.) 
778 Glasser–Corti 1969. 4. 
779 Az elveszett szerződés kitételei a per irataiból jól rekonstruálhatók, így kiderül belőlük, hogy Luca 
szerződés szerint eredetileg 8 ft/hó fizetséget kapott volna. L. uo. 4. 
780 Uo. 6. 
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A nyilvános perig az esetek többsége nem jutott el, annak ellenére, hogy a határidő 

be nem tartása felettébb gyakori volt a korszakban.781 

A korszakban az értékmeghatározás gyakorlata nemcsak a kész művek értékének 

meghatározására korlátozódott, hanem a művész halála miatt félbe maradt alkotásokra 

is,782 hiszen az elvégzett munkáért járó honorárium megillette az örökösöket vagy a 

műhelytársakat is. Ritkább eset volt, hogy a megbízó halála volt az oka annak, hogy egy 

megrendelt mű készítése félbeszakadt, mint a Hunyadi Mátyás király által Benedetto da 

Maianótól megrendelt márványtabernákulumé. A Firenzében készülő tabernákulumért 

korábban kifizetett 80 forintból 40-et követelt vissza Mátyás követe, a nyersanyagnak és az 

elvégzett munka értékének „beárazása” után.783 

Azáltal, hogy a megbízó egy mű értékének meghatározását művészekre bízta, lényegében 

elismerte, hogy a festés vagy kőfaragás mestersége olyan tudás és olyan szakértelem, 

amelynek megítélésére a laikus, a kereskedő vagy a társadalom bármely más szakmáját 

űző tagja nem képes. A művész, visszaigazolást kapva szakértelmének elismeréséről, 

tevékenységének nem átlagos voltáról, az értékbecslés révén is tudtára adta úgy a 

megbízóinak, mint a társadalomnak az általa végzett tevékenység (egyre növekvő) 

presztízsét, mely a 15. század végére Firenzében a társadalomban kivívott és elismert 

művész-státusz létrejöttéhez vezetett, melynek egy-egy momentumáról Giorgio Vasari 

művészéletrajzainak történetei, anekdotái révén eleven képet kaphatunk. 

  

                                                           
781 Ehhez l. Glasser 1977. 80–81. 
782 Egy érdekes eset a Desiderio da Settignanótól megrendelt Mária Magdolna faszobor története, melyről 
Vasari nyomán sokáig úgy tudtuk, hogy Benedetto da Maiano fejezte be Desiderio korai halála miatt. 
Waldman kutatásai derítettek fényt arra, hogy a félbemaradt szobor befejezése nem is Benedettónak, hanem 
Giovanni d’Andreának köszönhető. A félbe maradt szobor kapcsán mielőtt d’Andrea a faragást folytatta 
volna, értékbecslést tartottak, l. Waldman, A. L.: The Mary Magdalen in Santa Trinita by Desiderio da 
Settignano and Giovanni d’Andrea. Pantheon 58 (2000). 13–18. 
783 L. Waldman, A. L.: Documenti inediti su Filippino Lippi e le sue opere. In: Filippino Lippi e Pietro 
Perugino. La Deposizione della Santissima Annunziata e il suo restauro. Ed. F. Faletti – J. K. Nelson. 
Livorno, 2004. 172–181., a dokumentumot közölte Doris Carl is. In: Carl 2006. Doc. C. no. 13.  
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IX. Konklúzió 

 

A dolgozatban vizsgált területről és időszakból sok szerződés maradt fenn, mely a jegyzői 

tevékenység korabeli jól szabályozottságának is köszönhető. A fennmaradt szerződések 

jelentős részéhez azonban nem társítható alkotás, annak pusztulása miatt vagy azért, mert a 

mű végül nem készült el. A dolgozatban tárgyalt szerződések vizsgálata nyomán 

megállapítható, hogy a korszak szobrászati szerződései sosem rendelkeztek teljes körűen a 

készítendő műről és a készítéssel szorosan összefüggő feladatokról. A szerződések 

tartalmára nézve nem voltak megkötések a tekintetben, hogy milyen elemeket 

tartalmazzanak. Nem arról van szó csupán, hogy a szerződésekben sok esetben nem esik 

szó a nyersanyagbeszerzéssel (és szállítással) vagy a felállítással kapcsolatos 

instrukciókról, hanem arról is, hogy a szobrászati művek vizuális megjelenése kapcsán 

lényeges dolgokról vagy az alvállalkozásban megvalósuló munkákról (például szobrok 

festése) sem rendelkeznek. Lényegében négy elem képezi a szerződések állandó elemeit: a 

készítendő mű (mit készítsen), valamint a nyersanyag, a határidő és a honorárium 

(mennyiért készítse, vagy konkrét összeg helyett az elkészített mű értékbecslésével 

megállapított honorárium nagysága). Minden egyéb a szerződés megbízótól, a közös 

megegyezéstől és a konkrét műtől függő eseti eleme. A szerződésben írásban le nem 

fektetett részletek egy része szóbeli megegyezés tárgya volt, más részéről a szerződéstől 

független dokumentumokban rendelkeztek (például a kezességvállalásról, az ikonográfiára 

vonatkozó részletekről [scripták], nyersanyagbeszerzésre vonatkozó szerződésekről stb.), 

ami mellett a mű szöveges leírását helyettesítő rajz vagy szobormodell bemutatására került 

sor, rendszerint még a szerződés megkötése előtt. 

A szerződésekben megtalálható kikötések típus szerint többfélék lehettek: 

A) nyersanyagra vonatkozók (beszerzés, szállítási útvonal, szín, bronzszobrok esetén súly, 

faszobrok esetén a nyersanyag állaga [csomómentesség, megfelelő kiszárítás stb.])  

B) készítés-technikai kikötések („ex uno lapide”, „régi” vagy „új” márvány felhasználása, 

bronzszobrok öntése [hány darabból öntse ki] vagy berakása [„alla domaschina”], 

aranyozása [polír- vagy mordentaranyozás] stb.) 

C) ikonográfiai kikötések (rajz vagy szobormodell előzetes bemutatása, egy konkrét, létező 

alkotás, mint modell követésének előírása) 

D) esztétikai kikötések (polikrómia vagy monokrómia; erezettől vagy foltoktól mentes 

márvány nyersanyag, polírozás, egy kőtömbből készített emberalak, faragási stílus stb.) 
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E) munkavégzésre vonatkozók (más mesterekkel való munkamegosztás vagy saját kezűleg 

történő készítés; a munkavégzés menetére, például folyamatos munkavégzésre kötelezés; 

más megbízás elvállalásától való eltiltás stb.) 

F) speciális kikötések (például a Szent Máté szobor készítésének honoráriumra vonatkozó 

kikötése a megrendelő részéről) 

A nyersanyagok beszerzése anyagfajtától függően a szobrász vagy a megbízó 

feladata, költségének megelőlegezése márvány vagy más kőanyag vagy bronz esetén 

változó, hol a megbízóé, hol a szobrászé, agyag és fa esetén a szobrászé. A carrarai 

márvány és a fa nyersanyag beszerzése Firenzében a dóm építőbizottsága révén jól 

szervezett volt és lehetővé tette, hogy a szobrászok a nyersanyagot helyben megvegyék és 

carrarai márvány beszerzése esetén ne kelljen a bányába küldött kőfejtők 

megbízásával/szerződtetésével bajlódniuk. A bronz beszerzése a városi céhek és céhtagok 

kereskedelmi kapcsolatainak bevonásával valósult meg, ahogy kereskedők bevonásával 

juttatták el a kész mázas terrakotta oltárokat is messzi távolságokra. 

A munkavégzés helyének meghatározásával kapcsolatban a dóm építőbizottságának 

megrendelései esetén kötelezték a szobrászt a dóm műhelyében való munkavégzésre, vagy 

külön engedélyhez kötötték az ez alóli felmentést. 

A kész művek felállítása (installálása), befalazása és az ezzel járó költségek 

tekintetében a szerződő felek megállapodása szerint változott a gyakorlat. 

 A több kőfaragó/szobrász társulásával létrejövő szerződések formája lehetett 

familia fraterna vagy compagnia, melyre a szerződés szövegében nem minden esetben 

történt utalás. A compagnia egy feladat közös elvállalására is létrejöhetett, de alapvetően 

egy 3-5 éves, szerződésen alapuló gazdasági természetű társulást jelentett a művészek 

között (és éppúgy más szakmákban is), mely időszak alatt a művészek által elvállalt 

munkák profitján a felek megegyezésük szerint megosztoztak. Az alvállalkozás a 

szobrászati művek esetében gyakran jött létre a szobrok festésére, de szobrok öntésére is. 

Az alvállalkozás lehetőségét a szerződésben megengedhették, de többnyire nem tettek rá 

utalást. 

 A megbízó a szobrásztól megkövetelhette a készítendő műről előzetes rajz vagy 

szobormodell bemutatását. Szerződés, rajz/modell és kész mű hármasának fennmaradására 

alig van példa, csak egyik vagy másik maradt csak fenn. A szerződés-rajzok bírnak olyan 

jellegzetességekkel, melyek segíthetik azonosításukat, a szerződés-modellek azonosítását 

azonban jelentősen megnehezíti, hogy ismertetőjegyeikről a szerződések minimális 
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információval szolgálnak, illetve, hogy a fennmaradt modellek forrásokhoz ritkán 

köthetők. 

 A megrendelt szobrászati művek ikonográfiájára vonatkozó instrukciók általában 

nem bőbeszédűek, a festészeti megrendelések scriptákban leírt „programjai”-val 

ellentétben a szobrok egy jelentős részében (egyalakos szobrok, funkcionális szobrászati 

művek stb.) valószínűleg nem is készültek. A szerződés-rajz vagy szobormodell helyett egy 

konkrét mű követését előíró megbízások esetén a modellkövetés-elvárás mibenléte a 

szerződések szűkszavúsága miatt nehezen értelmezhető, ugyanakkor a fennmaradt művek 

párba állítva a szinte „hű másolat”-tól a fel nem ismerhető modellkövetésig széles skálán 

helyezkednek el. 

 A megrendelt és elkészített műért a szobrásznak járó fizetséget konkrét összeg 

helyett a már elkészített mű értékbecslése útján is megállapíthatták. A korabeli gyakorlat 

szerint az értékbecslőket, mint szakértőket (legalább 2 főt) fele-fele arányban a megbízó és 

a szobrász választotta ki. A választásban nem volt kizárólagos szempont, hogy az illető is 

szobrász legyen, lehetett festő vagy aranyműves is. Fontos volt ugyanakkor, hogy „amici 

comuni” legyenek, vagyis mindkét fél elfogadja őket bírálónak. Az értékbecslés 

szempontrendszerébe a dokumentumok kevéssé engednek rálátást, az azonban 

megállapítható, hogy nem esztétikai értékítéletről volt szó, hanem a befektetett és elvégzett 

munka pénzbeli értékéről határoztak. 

 

 

A további kutatás iránya 

 

A dolgozatban tárgyalt téma nem zárt és nem lezárt kutatás, a szobrászati szerződések 

vizsgálata újabb szerződések bevonásával tovább bővíthető. A vizsgálódást azonban 

nemcsak az ugyanebből a korszakból származó újabb szerződések beemelésével lehet vagy 

érdemes kibővíteni, hanem sokkal inkább egy időbeli és területi kiterjesztéssel. Az időbeli 

vizsgálat kiterjesztése leginkább Itáliában lehet igazán érdekes és hasznos, mindkét 

irányban, úgy a 15. századot megelőző évszázadok, mint a reneszánsz érett korszaka, a 16. 

század második és harmadik harmada, illetve a barokk művészet korának századai felé 

(17–18. század). Ez a vizsgálat megmutathatná, hogy a szerződésnek mely részeit fejtik ki 

egyre árnyaltabban, részletesebben, illetve ezzel összefüggésben azt, hogy melyek a 

megrendelő számára idővel egyre fontosabb, meghatározóbb szempontok. Ugyanígy arra is 

rávilágíthatnának, hogy melyek azok a részletek, amelyek a korábbi időszak 
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szerződéseiben még nem voltak jelen, és csak a 15–16. század eleje közötti időszakban 

váltak hangsúlyosabbá vagy kerültek bele új szempontként a firenzei (és toszkánai) 

reneszánsz korszak szerződéseibe. 

A területi kiterjesztés részben az Itália más területeiről származó szerződések 

vizsgálatát jelentheti, illetve az Alpokon túli német, németalföldi, illetve francia területek 

szerződéseivel való összehasonlítást. A területi összevetés leginkább a tekintetben lenne 

érdekes, hogy a földrajzi adottságok, a területek természetbeni nyersanyag ellátottsága 

mennyire gazdag, hogyan határozza meg vagy teremt kedvező feltételeket a szobrászaton 

belül egy adott nyersanyag, vagy bizonyos nyersanyagok előtérbe kerüléséhez. 

Mindezeken túl, önálló csoportként rajzolódik ki és külön vizsgálódást érdemel két 

emlékcsoport: a síremlékeké, melyek formailag elég változatos skálán mozogtak az 

egyszerű, teljesen díszítetlen sírlaptól a csak címerrel, majd az elhunyt alakjával díszített 

formájától kezdve a fali síremlék egyszerűbb és egészen bonyolult, többszintes, 

monumentális kialakításáig. A síremlékek olyan komplex világát jelentik a mecenatúrának, 

amit jelentősen befolyásol nemcsak az elhunyt jó vagyoni helyzete vagy éppen 

szegénysége, hanem a társadalmi státusza, nemkülönben a kánonjog, amely meghatározta, 

vagy befolyással bírt arra, hogy adott esetben az elhunytnak milyen típusú síremléket kell 

állítani. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk az állami költségen állíttatott 

síremlékekről és hozzájuk szorosan kötődő temetési ceremóniákról sem; ily módon egy 

egészen más típusú és differenciáltságú mecenatúra képe rajzolódik ki előttünk, melynek 

nyomait érdemes volna az írott forrásokban is kimutatni.784 

A másik önálló, és más szempontú vizsgálódást és kifejtést igénylő terület a 

faszobrászati szerződésekben az oltárarchitektúráké. Bár ezek Firenzében sokkal szűkebb 

területet jelentenek, bizonyosan másfajta munkamegosztást is, mint az északi- vagy a 

közép-európai oltárok és faszobrászati művek esetében. Minthogy ez utóbbiak szerződéses 

alapjai is sokkal jobban ismertek, mint az itáliaiaké, érdemes lehet ennek a témának a 

kontrasztok bemutatása végett egy alaposabb kutatást szentelni. 

 

  

                                                           
784Butterfield 1994. 47-67. 
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Lista 
A dolgozatban szereplő szobrászati szerződések kronológiai sorrendben 
 
A listában kronológiai sorrendben raktam össze azokat a szobrászati szerződéseket, 
melyeket összegyűjtöttem a vizsgált időszakból. Dőlt betűkkel jelöltem azokat, amelyek 
nem Toszkána területéről származnak (keltezésük és felállítási helyük szerint), de firenzei 
vagy toszkán szobrászokhoz köthetőek, és a dolgozatban valahol hivatkoztam rájuk.   
A perjellel elválasztott keltezési évszámok a firenzei időszámítás (stile fiorentino) és a mai 
időszámításunk (stile moderno) különbségére utalnak. 
A szobrászati mű megnevezése a szerződés szövegében megjelölt ábrázolandó témát jelöli, 
mely nem feltétlen esik egybe a mű mai ikonográfiai meghatározásával, de célszerűbbnek 
láttam a mű ilyen módon való megnevezését azért, mert a szerződésben szereplő szobor 
nem feltétlenül készült el vagy ma már nem létezik.  
A hely megjelölése a szerződésben szereplő rendeltetési helyre vonatkozik, ami nem 
feltétlen azonos a szobor mai elhelyezésével, mivel az egykor közterületen álló szobrok 
többségét ma már másolatok helyettesítik (pédául Ghibertinek a Keresztelőkápolnába 
készített két bronzkapuját, vagy egykor az Orsanmichele fülkéjében álló Szent Máté 
szobrát, stb.), az eredeti darabok pedig múzeumba kerültek. 
A dokumentum típusának megjelölését azokban az esetekben, ahol ez nem állapítható meg 
a források publikációiból, szintén nem tüntettem fel. 
A hivatkozott irodalom a szerződésnek nem feltétlenül az egyedüli publikációja, azokat 
igyekeztem feltüntetni, amely szövegek alapján dolgoztam. 
 
 
1. 
1403. 09. 19.  
Jacopo della Quercia  
Madonna a gyermekkel (első szerződés) 
Ferrara 
ricordo 
Beck 1991. Vol. II. doc. 11. 
 
2. 
1403. 09. 22.  
Jacopo della Quercia és Tommasino da 
Baisio 
Madonna a gyermekkel (második szerződés) 
Ferrara 
ricordo 
Beck 1991. Vol. II. doc. 12. 
 
3. 
1403. 11. 23. 
Lorenzo Ghiberti,  
első bronz kapu (első szerződés) 
Firenze, Battistero 
Strozzi kivonatok 
Krautheimer 1956. doc. 26, 61. 
 
4. 
1407. 06. 01.  
Lorenzo Ghiberti,  
első bronz kapu (második szerződés) 

Firenze, Battistero 
Strozzi kivonatok 
Krautheimer 1956. doc. 27. 
 
5. 
1408/1409. 01. 22. 
Jacopo della Quercia 
Fonte Gaia (második szerződés) 
Siena 
conventio 
Milanesi 1854. Vol. II. doc. 26.  
 
6. 
1415. 10. 9-19. 
Bernardo Ciuffagni 
Józsué 
Firenze, harangtorony 
deliberazione 
Poggi–Haines 1988. doc. 221. 
 
7. 
1416. 05. … 
Sano di maestro Matteo, Jachomo di Corso, 
nevezett Papi 
Keresztelőkút márvány talapzata és 
medencéje 
Siena, dóm 
allogagione 
Milanesi 1854. Vol. II. doc. 48. 
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8. 
1416. 12. 11.  
Jacopo della Quercia 
Fonte Gaia (harmadik szerződés) 
Siena 
deliberazione 
Beck 1991. Vol. II. doc. 63. 
 
9. 
1417. 04. 16. 
Jacopo della Quercia, Turino di Sano, 
Giovanni di Turino 
domborművek a sienai keresztelőkúthoz 
Siena, dóm 
conventio 
Milanesi 1854. Vol. II. doc. 58. 
 
10. 
1417. 05. 21. 
Lorenzo Ghiberti 
Két dombormű a sienai keresztelőkúthoz 
Siena, dóm 
allogagione 
Milanesi 1854. Vol. II. doc. 61. 
 
11. 
1419. 07. 19. 
Nanni di Bartolo 
próféta 
Firenze, harangtorony 
deliberazione 
Poggi–Haines 1988. doc. 233. 
 
12. 
1419. 08 26. 
Lorenzo Ghiberti 
Szent Máté 
Firenze, Orsanmichele 
allogagione 
Doren 1906. 26-30. 
 
13. 
1420/1421. 01. 29. 
Alberto di Betto da Assisi 
négy faszobor 
Siena, dóm, Cappella del Crocifisso 
Milanesi 1854. Vol. II. doc. 68. 
 
14. 
1420/1421. 03. 10.  
Donatello és Nanni di Bartolo (Il Rosso) 
Ábrahám és Izsák 
Firenze, harngtorony 
deliberazione 

Poggi–Haines 1988. doc. 245. 
 
15. 
1423. 12. 17. 
Bastiano da Corso da Firenze 
márvány padozat 
Siena, dóm 
Milanesi 1854. Vol. II. doc. 80. 
 
16. 
1424/1425. 01. 02. 
Lorenzo Ghiberti,  
második bronzkapu 
Firenze, Battistero 
Strozzi kivonatok 
Krautheimer 1956. doc. 36. 
 
17. 
1425. 03. 28. 
Jacopo della Quercia 
Kapuzat 
Bologna, San Petronio templom 
locatio 
Milanesi 1854. Vol. II. doc. 86.; Beck 1965. 
125-126. 
 
18. 
1428. 07. 14. 
Michelozzo di Bartolomeo, Donatello  
Külső szószék (első szerződés) 
Prato, székesegyház 
allogagione 
Fabriczy, 1904. 71-73. 
 
19. 
1428. 10. 25. 
Goro di Ser Neroccio 
bronz szobor a sienai keresztelőkúthoz 
Siena, dóm 
Milanesi 1854. Vol. II. doc. 113. 
 
20. 
1431/1432. 03. 4-23. 
Donatello 
Szent Zenóbius ereklyetartó (első szerződés) 
Firenze, Santa Maria del Fiore székesegyház 
allogagione 
Poggi–Haines 1988, doc. 906. 
 
21.  
1434. 05. 27. 
Donatello  
Külső szószék (második szerződés) 
Prato, székesegyház 
allogagione 
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Guasti 1887. 17-19. 
 
22. 
1435. 08. 06. 
Jacopo di Bartolomeo, Giovanni di Pietro 
Ubertino degli Albizzi síremléke 
Pistoia 
Milanesi 1901. doc. 104.  
 
23. 
1437. 09. 30. 
Michelozzo di Bartolomeo 
Aragazzi síremlék (befejezésére kötött 
szerződés) 
conventio 
Milanesi 1901. doc. 105. 
 
24. 
1439. 04. 18. 
Donatello 
Szent Zenóbius reklyetartó (második 
szerződés) 
Firenze, Santa Maria del Fiore székesegyház 
deliberazione 
Poggi–Haines 1988. doc. 924. 
 
25. 
1439. 04. 20 
Luca della Robbia 
Szent Péter és Pál oltár 
Firenze, Santa Maria del Fiore székesegyház 
allogagione 
Poggi–Haines 1988. doc. 1080. 
 
26. 
1442. 07. 21. 
Luca della Robbia 
Feltámadás timpanondombormű 
Firenze, Santa Maria del Fiore székesegyház 
Poggi–Haines 1988. doc. 1533. 
 
27. 
1442. 07. 21. 
Andrea di Lazzaro Cavalcanti, Il Buggiano 
Lavabo (második kézmosó) 
Santa Maria del Fiore székesegyház, Firenze 
Poggi–Haines 1988. doc. 1533. 
 
28. 
1444. 01. 24. 
Lorenzo Ghiberti 
Második bronzkapu (második szerződés) 
Firenze, Battistero 
Strozzi kivonatok 
Krautheimer 1956. doc. 94. 

 
29. 
1445/1446. 02. 28. 
Michelozzo di Bartolomeo, Luca della 
Robbia, Maso di Bartolomeo 
Bronz sekrestyeajtó (első szerződés) 
Firenze, Santa Maria del Fiore székesegyház  
allogagione 
Poggi–Haines 1988. doc. 1560.  
 
30. 
1446. 06. 24. 
Bernardo Rossellino 
Kapuzat 
Siena, Palazzo Pubblico, Sala del Concistorio 
Milanesi 1854. Vol. II. doc. 174. 
 
31. 
1446. 10. 11. 
Luca della Robbia 
Mennybemenetel, timpanondombormű 
Firenze, Santa Maria del Fiore székesegyház 
allogagione 
Poggi–Haines 1988. doc. 1563. 
 
32. 
1450/1451. 02. 21. 
Bartolomeo di Mariano, Il Mandriano 
Márványberakásos padozat 
Siena, San Giovanni templom, az oldalkapu 
előtt 
allogagione 
Milanesi 1854. Vol. II. doc. 186. 
 
33. 
1451. 05. 11. 
Antonio Federighi 
Keresztelés 
Siena, San Giovanni keresztelőkápolna 
középső kapuja előtt a padozatban 
memoria 
Milanesi 1854. Vol. II. doc. 187. 
 
34. 
1451. 07. 12. (a hozzáírt kiegészítés 1452. 
01. 27.-ből) 
Bernardo Rossellino 
Beata Villana síremléke 
Firenze, Santa Maria Novella templom 
allogagione 
Markham Schultz 1977. doc. 20. 
 
35. 
1451. 08. 01. 
Corso di Bastiano 
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kő padozat 
Siena, San Giovanni keresztelőkápolna 
középső kapuja előtt 
memoria 
Milanesi 1854. Vol. II. doc. 189. 
 
36. 
1460. 04. 03. 
Lorenzo di Pietro, Il Vecchietta 
Szent Péter és Pál szobra 
deliberazione 
Milanesi 1854. Vol. II. doc. 217.  
 
37. 
1461. 04. 09. 
Michelozzo di Bartolomeo, Luca della 
Robbia, Maso di Bartolomeo 
Bronz sekrestyeajtó (második szerződés) 
Firenze, Santa Maria del Fiore székesegyház  
allogagione 
Poggi–Haines 1988. doc. 1577. 
 
38. 
1461. 12. 23. 
Antonio és Bernardo Rossellino 
Portugál bíboros síremléke (második 
szerződés) 
Firenze, San Miniato al Monte 
ricordo 
Hartt-Corti-Kennedy 1964. doc. 6. 
 
39. 
1462. 04. 20.  
Bernardo Rossellino 
Lazzari síremlék (első szerződés) 
Pistoia, San Domenico templom 
locatio 
Milanesi 1901. doc. 133.  
 
40. 
1463. 04. 16. 
Agostino di Duccio 
Gigász (első) 
Firenze, Santa Maria del Fiore székesegyház 
allogagione 
Poggi–Haines 1988. doc. 437.  
 
41. 
1463. 07. 20.  
Giuliano da Maiano 
Sekrestye stallum 
Firenze, Santa Maria del Fiore székesegyház, 
északi sekrestye 
locatio 
Poggi–Haines 1988. doc. 1587. 

 
42. 
1464. 08. 04. 
Luca della Robbia 
Bronz sekrestyeajtó (harmadik szerződés) 
Firenze, Santa Maria del Fiore székesegyház  
allogagione 
Poggi–Haines 1988. doc. 1592. 
 
43. 
1464. 08. 28. 
Agostino di Duccio 
Gigász (második) 
Firenze, Santa Maria del Fiore székesegyház 
allogagione 
Poggi–Haines 1909. doc. 441. 
 
44. 
1464. 10. 20. 
Giuliano és Antonio Rossellino 
Lazzari-síremlék (második szerződés) 
Pistoia, San Domenico templom 
allogagione 
Milanesi 1901. doc. 135. 
 
45. 
1464. 11. 07. 
Mino da Fiesole 
Neroni-oltár (Madonna a gyermekkel, Szent 
Lőrinccel és Szent Lénárddal) 
Firenze, Badia 
ricordanza 
Corti-Hartt 1962, doc. 24.; Zuraw 1993. cat. 
45. p. 767. 
 
46. 
1465. 04. 19. 
Giuliano da Maiano 
Sekrestye stallum (második szerződés) 
Firenze, Santa Maria del Fiore székesegyház 
allogagione 
Poggi–Haines 1988. doc. 1595. 
 
47. 
1467. 12. 03. 
Mino da Fiesole 
Tabernákulum és angyalszobrok (első 
szerződés) 
Volterra, dóm 
allogagione 
Ricci 1904. 261-263.  
 
48. 
1471. 06. 17.  
Mino da Fiesole 
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Angyalszobrok (második szerződés) 
Volterra, dóm 
allogagione (nem az eredeti, csak az eredeti 
megbízás egy átirata) 
Ricci 1904. 264-265; Sciolla 1970. cat. 51. 
100-101.  
 
49. 
1481. 08. 22. 
Mino da Fiesole 
Tabernákulum 
Firenze, Sant’Ambrogio templom 
ricordo 
Fabriczy 1904. 42. 
 
50. 
1483/1484. 03. 10. 
Vito di Marco, Lucillo di Marco 
Tommaso del Testa Piccolomini síremléke 
(első szerződés) 
Siena, dóm 
locatio 
Milanesi 1854. Vol. II. doc. 276.;  Coor, 
1961. 149. 
 
51. 
1484/1485. 02. 04.  
Neroccio di Bartolomeo de’ Landi 
Tommaso del Testa Piccolomini síremléke 
(második szerződés) 
Siena, dóm 
allogagione 
Milanesi 1854. Vol. II. doc. 284.; Coor 1961. 
doc. XIX. 
 
52. 
1487. 07. 17. 
Neroccio di Bartolomeo de’ Landi 
Szent Katalin szobor 
Siena, dóm 
locatio 
Milanesi 1854. Vol. II. doc. 291. 
 
53. 
1488. 10. 03. 
Lorenzo di Credi 
Forteguerri síremlék (befejezésére kötött 
szerződés) 
concordia 
Covi 1966. 101-102.; Adorno 2005. doc. 22. 
pp. 281-282. 
 
54. 
1488. 10. 07. 
Gioanni d’Andrea di Domenico 

Colleoni lovasszobor (befejezésére kötött 
szerződés) 
promissio 
Milanesi 1901. doc. 171. 
 
55. 
1488/1489. 03. 14. 
Bartolomeo di Salvetore di Lorenzo 
szószék 
Firenze, San Pancrazio templom 
locatio 
Milanesi 1901. doc. 173. 
 
56. 
1489. 06. 20.  
Giusto di Giovanni da Settignano és 
Clemente di Taddeo  
Don Vincenzo de’ Trinci síremléke 
Firenze, San Pancrazio 
Milanesi 1901. doc. 174. 
 
57. 
1489. 11. 03. 
Andrea della Robbia 
Madonna a gyermek Jézussal Szent István és 
Szent Lőrinc között, lunettadombormű 
Prato, dóm 
Marquand 1922. 92-93. 
 
58. 
1492. május 11. 
Benedetto da Maiano  
San Bartolo oltár 
San Gimignao, Sant’Agostino templom 
Carl, 2006. 498. doc. 22. 
 
59. 
1492. 05. 29. 
Andrea Ferrucci, Jacopo del Mazza 
Gondi-oltár 
Fiesole, székesegyház, Szent Jeromos 
kápolna 
convenzione 
Giglioli 1914. 63-67. 
 
60. 
1494. 10. 27. 
Benedetto Buglioni 
lunetta dombormű  
Bolsena, Santuario di Santa Cristina  
Marquand 1921.  
 
61. 
1495. 05. 05. 
Gherardo di Antonio 
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Tabernákulum 
Pistoia, Spedale della Morte 
Milanesi 1901. doc. 186. 
 
62. 
1496/1497. 02. 12.  
Chimenti és Leonardo del Tasso 
Faragott fa ajtó és feszület 
Firenze, San Pancrazio templom 
Milanesi 1873. Vol. II. doc. I. 
 
63. 
1498. 08. 27. 
Michelangelo Buonarroti 
Pietà 
Róma, San Pietro székesegyház 
Milanesi 1875. doc. I. 613-614. 
 
64. 
1500. (a szerződés Sienában kelt) 
Francesco di Giovanni, Bastiano di 
Francesco 
III. Pius pápa síremléke  
Róma, San Pietro székesegyház 
locazione 
Milanesi 1854. Vol. II. doc. 201. 
 
65. 
1500. 01. 13. 
Pietro Torrigiani 
Oltár 
Fossombrone, Chiesa degli Zoccolanti 
Vernarecci 1895. 52. 
 
66. 
1501. 08. 16. 
Michelangelo Buonarroti 
Dávid 
Firenze, Santa Maria del Fiore székesegyház 
(jelenleg Galleria dell’Accademia, Firenze) 
deliberazione 
Poggi–Haines 1988. doc. 449. 
 
67. 
1502. 04. 28. 
Andrea Sansovino 
Krisztus keresztelése szoborcsoport 
Firenze, Battistero 
locatio 
Waldman 2007. 92-94.  
 
68. 
1502. 06. 10. 
Andrea Sansovino 
Megváltó Krisztus szobor 

Firenze, Palazzo del Popolo 
locatio 
Poggi–Haines 1988. 145.; Frey, 1909. 126. 
 
69. 
1502. 08. 12. 
Michelangelo Buonarroti 
bronz Dávid 
locatio 
Bardeschi Ciulich 2005. doc. VII. 
 
70. 
1503. 04. 24. 
Michelangelo Buonarroti 
Tizenkét apostol szobra 
Firenze, Santa Maria del Fiore székesegyház 
Bareschi Ciulich 2005. doc. IX. 
 
71. 
1504. 09. 02. 
Lorenzo di Mariano, Il Marrina 
Oltár 
San Francesco templom, Szent András 
kápolna 
Milanesi 1856. Vol. III. doc. 5. 
 
72. 
1504. 09. 15. (1501. 06. 05.-i megállapodás 
megerősítése) 
Michelangelo Buonarroti 
Tizenöt szobor 
Piccolomini-oltár 
Siena, dóm, Piccolomini-kápolna 
allogazione 
Milanesi 1856. Vol. III. doc. 6. 
 
73. 
1504. 12. 30. 
Andrea Sansovino 
Tabernákulum 
Firenze, Santa Maria del Fiore székesegyház 
deliberazione 
Poggi–Haines 1988. doc. 1158.  
 
74. 
1505. 10. 11. 
Giacomo Cozzarelli 
Tizenkét bronz apostol 
Siena, dóm 
deliberazione 
Milanesi 1854. III. doc. 7.  
 
75. 
1506. 12. 10. 
Giovanfrancesco Rustici 
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Keresztelő Szent János prédikációja 
Battistero, Firenze 
locatio 
Sénéchal 2007. doc. 8. 
 
76. 
1510. 12. 10. 
Andrea Sansovino 
Szent Anna harmadmagával 
Roma, Sant’Agostino templom 
Bonito 1980. 811-812.  
 
77. 
1511/1512. 03. 09. 
Agnolo di Polo 
Tizenkét apostol szobra 
San Lorenzo al Borgo, Mugello 
promissio 
Waldman 2007c. doc. 2. 
 
78. 
1511. 06. 20. 
Jacopo Sansovino 
Szent Jakab apostol szobra 
Firenze, Santa Maria del Fiore 
deliberazione 
Poggi–Haines 1988. doc. 2160. 
 
79. 
1512/1513. 02. 24. 
Benedetto Buglioni 
Az Irgalom hét tette, 5 erény és szirén  
Pistoia, Ospedale del Ceppo 
Marquand 1921. 175-76. 
 
80. 
1512. 06. 28. 
Andrea Sansovino 
Szent Tádé és Szent Mátyás márvány szobor 
Santa Maria del Fiore székesegyház, Firenze 
deliberazione 
Fabriczy 1906. 89.; Poggi–Haines 1988. doc. 
2162.  
 
81. 
1512. 10. 14. 
Andrea Ferrucci 
Szent András apostol 
Firenze, Santa Maria del Fiore székesegyház 
deliberazione 
Poggi–Haines 1988. doc. 2163. 
 
82. 
1513. 09. 28. 
Benedetto Rovezzano 

Szent János evangélista 
Firenze, Santa Maria del Fiore székesegyház 
deliberazione 
Poggi–Haines 1988. doc. 2165. 
 
83. 
1514. 10. 12. 
Agnolo di Polo 
Pietà 
conventio 
Waldman 2007c. doc. 3. 
 
84. 
1516. 05. 20. 
Jacopo Sansovino 
Madonna del Parto 
Sant’Agostino templom, Róma 
convenzione 
Corti 1971. 395-396. 
 
85. 
1516. 11. 07. 
Andrea d’Andrea Salvi 
X. Leó pápa címere 
conventio 
Waldman 2005. 205-206. 
 
86. 
1518. 07. 03. 
Andrea della Robbia 
Madonna a gyermekkel 
Empoli, Palazzo della Podestà 
conventio 
Waldman 1999. 20.  
 
87. 
1518. 08. 18. (a szerződés Firenzében kelt) 
Giovanni della Robbia 
Mária mennybevétele oltár 
Pisa, San Marco in Calcesana templom 
Marquand 1920. 131-132.  
 
88.  
1518. 09. 11. 
Baccio da Montelupo 
Tabernákulum 
Segromigno in Monte, San Lorenzo templom 
Guidi 1915. 69-70. 
 
89. 
1519. 09. 28. 
Giovanni della Robbia 
Tabernákulum 
conventio 
Waldman 2007b. 7. 
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90. 
1519. 09. 28. 
Giovanni della Robbia 
Oltár (első szerződés) 
Firenze, Compagnia dello Spirito Santo  
conventio 
Waldman 2007b. 7.  
 
91. 
1520. 08. 18. 
Giovanni della Robbia 
Oltár (második szerződés) 
Firenze, Compagnia dello Spirito Santo  
promissio 
Waldman 2007. 7.  
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Magyarázat a függelékhez 
 
 
A dolgozatban vizsgált szerződések/megbízások közül a függelékben 24 szöveget adok közre. A 
függelék szövegválogatásának fő szempontja az volt, hogy a legtöbbet idézett szövegeket 
megmutassam, hogy azokat egyben is lehessen olvasni, érzékelni lehessen a hosszúságukat, a 
nyelvezetüket, egy-egy kikötés szövegkörnyezetét, a megbízások vagy a kikötések részletességét, 
lényegében egy-egy megbízás egész tartalmát, annak teljességével és leginkább – a megbízás 
minden részletére (a nyersanyag beszerzésétől, a mű készítésén, ikonográfiáján keresztül a kész mű 
felállításáig) kiterjedően – teljességre nem törekvő mivoltával együtt.   
A szövegek a megrendelt művek nyersanyaga (a dolgozatban követett fejezetek sorrendje: 
márvány, bronz, terrakotta és fa szobrászati művek) szerint, azon belül pedig kronológiai 
sorrendben követik egymást. 
Azokban az esetekben, ahol a firenzei időszámítás miatt a dokumentumok keltezési évszáma eltér a 
maitól, mindkét évszámot feltüntettem, perjellel választva el őket egymástól: ekképpen az 
1445/1446 első évszáma a firenzei időszámítás (stile fiorentino), a perjel után következő évszám 
pedig a mai időszámítás (stile moderno) évét jelöli. 
A szövegeket egy általam írt rövid tartalmi összefoglalás előzi meg. 
A szövegeket már korábban publikált forrásokban megjelentetett formájukban közlöm, az 
átírásokon nem változtattam, és mivel egy szövegnek több forráskiadása is létezhet, ezeknél azt is 
feltüntettem, hogy ez a szövegátírás kitől és honnan származik. Az átírások érzékletesen 
szemléltetik a különböző korszakok vagy személyek forrásátírási szokásait, korabeli gyakorlatát, 
ami némi egyenetlenséget okoz most az itt közreadott szövegeknél, azonban nem állt módomban és 
nem is vállalkoztam volna a szövegek átírására, mely a nekem megadatottnál sokkal hosszabb 
helybéli kutatást, nemkülönben kellő levéltári/paleográfiai gyakorlatot és tudást kívánt volna meg.  
A szövegek után a forrásszövegek levéltári lelőhelyét is megadtam és megjegyzésben tüntettem fel 
néhány, általam még fontosnak tartott közlendőt az adott irattal vagy a megrendelt művel 
kapcsolatban. Végül jeleztem azt is, hogy kapcsolódik-e hozzá kép a függelék illusztrációi között.  
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1.  
 
 
1442. 
Andrea di Lazzaro Cavalcanti, Il Buggiano 
Kézmosó (második) 
Firenze, Santa Maria del Fiore székesegyház, déli sekrestye 
 
[Megbízták Andrea di Lazzaro Cavalcanti szobrászt, egy kézmosó (aquarium) elkészítésével, fehér 
és szép márványból, a kézmosót a sekrestyébe szánták. Megállapodtak, hogy a készítéshez 
szükséges márványt majd az építőbizottság adja oda a szobrásznak. Előírták, hogy a kézmosón két 
puttónak (spiritelli) kell lennie, a kezükben korsókkal, az átadott terv785 szerint elkészítve, vagy 
annál is jobban. A szobrász megígérte, hogy a kézmosót egy éven belül elkészíti. Megállapodtak 
abban, hogy fizetségül annyit kap majd, amennyit a majd megválasztott két szakértő megítél. Stb.] 
 
Item locaverunt Andree Lazeri, scultori, ad faciendum aquarium in sacrestia que nondum habitatur 
marmi albi et pulcri sibi dandi per operam, in quo debet fieri duos spiritellos [!] cum certis vasibus 
in manu secundum designum datum, et melius si melius fieri potest. Promixit dare perfectum hinc 
ad annum et operarii dare pretium fiendum per homines electos ad predicta per consules et 
operarios qui tunc temporis erunt in offitio, cum hoc quod possit dare duos suspectos etc. que 
omnia promixit. etc. Presentibus dictis testibus etc. et Luca Simonis et aliis.  
 
Szöveg lelőhelye: OPA [B. ser N., III, c. 32.] 
Szöveg forrása: Poggi–Haines, 1988. doc. 1533.  
Megjegyzés: A szöveget közvetlenül a Luca della Robbia Feltámadás jelenetét ábrázoló 
timpanonjának szerződése után jegyezték le, azaz a megbízásról ugyanannak az ülésnek a 
keretében döntöttek, mint Luca timpanon-megbízásáról. 
Kép: 41.b kép 
 

                                                           
785 Ez esetben tudható, mert egy későbbi dokumentumból kiderül, hogy a designum agyagból készített modell 
volt. L. Poggi–Haines, 1988. doc. 1537. 
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2.  
 
1463. 
Agostino di Duccio 
Gigász (első)  
Firenze, Santa Maria del Fiore székesegyház 
 
[Domenico di Giovanni Giugni e Ruggieri di Tommaso Minerbetti, a firenzei Santa Maria del 
Fiore székesegyház építőbizottságának tagjai (operai) összegyűltek megszokott gyűléseik helyén és 
az előírások szerint szavazást tartottak, majd megbízták a firenzei Agostino di Duccio szobrászt egy 
gigász, vagyis egy Herkules szobor elkészítésével. Előírták, hogy a szobornak nagyságban és 
magasságban akkorának kell lennie, mint az a szobor, ami a templom Servi [út vagy templom] felé 
vezető kapuja felett van, és olyan formájúnak és stílusúnak (maniera), mint amilyen egy próféta 
szobra. A szobrász a szobor elkészítéséért 321 forint honoráriumot kap majd. A szobrot 1463. 
augusztus végéig kell befejeznie, kötbér terhe mellett, melynek nagyságát az építőbizottság tagjai 
döntik el. Stb.]  
 
 
1463. Aprile 16. 
 
1. 
Locaverunt Aghostino Antonii Gucci de Florentia unum gigantem prout particulariter adparet in 
libro locationum. [Delib., 1462-1472, c. 1.] 
 
2. 
Prefati operai allogharono a Aghostino d’Antonio di Ducc[i]o di Firenze, scoltore, uno gughante in 
quella forma e manera che quello el quale è sopra alla porta che va a’ Servi o migliore et questo 
fecono per pregio di l. CCCXXI fp; e detto maestro Aghostino promisse dare fatto detto ghugante 
per tutto el mese d’Aghosto sotto la pena dello albitrio di detti operai e chonducello a ogni sue 
spese a piè dove s’anno a porre chon ogni sue spese et pro eo obloghò se e sua rede786 et boni, 
presenti ser Anbruogio d’Agnolo Angeni et Giovanni di Francesco Zati. [Bast. di Ser Niccolò di 
Diedi segn. I., c. 1t-2.] 
 
3. 
In Dei nomine, amen. Anno domini ab eius salutifera incarnatione millesimoquatrigentesimo 
sexagesimo terzo [!], inditione 11, die 16 mensis Aprelis. – Nobili homini Domenicho di Giovanni 
G[i]ugni et Ruggieri di Thommaso Minerbetti, operai dell’opera di sancta Maria del Fiore di 
Firenze,  insieme raghunati nel lu[o]gho della loro solita residentia per loro ufic[i]o esercitare come 
è usanza, servate tutte le cose da observare, meso fatto et celebrato tra lloro solenne e segreto 
squiptineo a fave nere et bianche et optenuto il partito secondo la forma et hordini di detta opera, 
deliberorono et alloghorono a [A]ghostino d’Antonio di Ducc[i]o di Firenze, scultore, in suo nome 
proprio a fare uno gughante overo Erchole per porre in sullo edifitio et chiesa di sancta Maria del 
Fiore di quella grandezza et altezza et che chorisponda a quello che è sopra alla porta di detta 
chiesa che va a Servi et in forma et maniera di profeta. Et questo fec[i]ono per pregio et nome di 
pregio di fiorini CCCXXI; e detto Aghostino promesse dare fatto detto gughante per tutto el mese 
d’Aghosto 1463, sotto la pena dello albitio [!] di detti operai; et però oblighò a me Bartholomeo 
notaio di detta opera et ricevente per essa se et sua rede et boni presenti et futuri. [Allog., c. 78t] 
 
 
Szöveg lelőhelye: OPA (a három szöveg után szögletes zárójelben írt jelzetek helyén) 
Szöveg forrása: Poggi–Haines, 1988. doc. 437. 
Más szövegkiadások: Frey, 1909. 105. (nem a teljes terjedelmében); Seymour, 1967. 122-125. 
(kétnyelvű: olasz eredeti és angol fordítás) 

                                                           
786valószínűleg reddito  
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Megjegyzés: A megbízást a levéltári dokumentumokban három különböző helyen jegyezték fel 
(lásd a beszámozott szövegek végén a hivatkozásokat). A harmadik szöveg maga a szerződés, az 
allogagione. A megbízás teljesítéséért ígért fizetség, a 321 forint tekintetében érdekes a három 
szöveget együtt olvasni, ugyanis amíg a szerződés az összeget egyszerűen csak forintnak írja, addig 
a második szövegben egyszerre szerepel a líra és a fiorino picciolo, az előbbi az összeg előtt, az 
utóbbi az összeg után. 
A kétféle jelölés zavart okoz az összeg értelmezésében. A fiorino picciolo mindenképpen ezüst 
alapú fizetőeszköz a fiorino d’oro in oroval és a fiorino di suggellóval szemben. Azonban 
Goldthwaite szerint a fiorino picciolo a líra/soldo/denaro rendszerben a dénárnak felet meg és nem 
a lírának, elnevezése ezért, mint a fiorino picciolo szinonimája, denaro piccioloként is megjelent.787 
Ha a szövegben szereplő 321-et lírának számoljuk, akkor kb. 58 aranyforintnak felet meg,788 ha 
viszont dénárnak, akkor az kb. 1,33 lírával (26,6 soldo) volt egyenértékű, mely összeg egy ekkora 
szobor megrendelése esetében kizárható.789 A fiorino picciolo ezért ebben az esetben valószínűleg 
mindössze csak arra utalhatott, hogy ezüst alapú fizetőeszközről volt szó.  
A szobor elkészült, mert más dokumentumok tanúsága szerint az értékét felbecsültették, azonban 
később elpusztulhatott.  
Kép: - 

                                                           
787 L. Goldthwaite, 1994. 11, 13-15. 
788 1463-ban 1 arany forint = 110 soldo = 5,5 líra. Vö. Goldthwaite, 1982. 430. Appendix I. táblázat 
789 Egy képzetlen fizikai munkás 3 napi bérével volt körülbelül ez az összeg, mert annak a napi bére ebben a 
korszakban fél líra/nap (10 soldo/nap) volt. Vö. Goldthwaite, 1982. 436. Appendix III. táblázat 
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3. 
 
 
1464.  
Agostino di Duccio 
Gigász (második) 
Firenze, Santa Maria del Fiore székesegyház 
 
 
[A firenzei dóm építőbizottságának tagjai (operai) megbízták Agostino di Duccio szobrászt 9 
braccio magas szobor elkészítésével, fehér, Carrarában bányászott márványból, ami egy gigászt 
ábrázol, egy prófétát. A szobrot a Santa Maria del Fiore székesegyház egyik támpillérére kívánják 
majd helyezni. A szobrász ígéri, hogy a szobrot négy darabból készíti el, egy darab a feje és a 
nyaka, két darab a két karja, és a többi egy darabban. A szobrásznak a szobrot a viaszmodellnek 
megfelelően kell elkészítenie kinézetét illetően, de mérete 9 braccio kell legyen. Ha elkészült, a 
szobrot a szobrásznak saját költségén kell a mondott támpillér lábához szállítania. A szobor 
elkészítéséért 300 forintot (fiorino di suggello) kell kapjon, s ebből a 300 forintból 65 forintot most, 
hogy el tudjon menni Carrarába kinagyolni a szobrot. A szobrásznak a követ Carrarából Pisába, 
onnan Signába, majd Firenzébe kell szállítania, mely költséget az építőbizottság kifizeti, ha kell 
Agostinónak, de beleszámítják a 300 forintba. Azután a további pénzt a szobrász aszerint kapja 
majd meg, ahogy dolgozik. A szobrásznak a szobrot 18 hónapon belül el kell készítenie (1464. 
szept. 1.-től számítva). Miután a szobor elkészült, az építőbizottság tagjainak fel kell becsültetniük 
az értékét szakértőkkel, és ha az 300 forintnál kevesebb lesz, akkor kevesebbet kell a szobrásznak 
kapnia 300 forintnál, de ha több, a szobrász akkor sem kaphat 300 forintnál többet. Stb.] 
 
 
1464. Agosto 18. 
Nobiles et prudentes viri Andreas Johannis della Stufa et Jacopus Ugholini de Mazzinghis, operarii 
opere s. Marie del Fiore de Florentia, locaverunt Aghostino Antonii Ghucci, scultori, cittadino 
fiorentino, una fighura di marmo bianco chavata a Charrara di bracc[i]a nove a ghuisa di gughante 
e in vece et nome … profeta per porre in sununo degli sproni di s. Maria del Fiore d’atorno alla 
tribuna di detta chiesa dove parrà agli operai che pe’ tenpi saranno, la quale fighura promette fare 
di pezzi quattro cioè un pezzo il chapo ella ghola 2 pezzi le braccia e resto in pezzi uno: la quale 
debbe fare in modo e in perfetione che risponda al modello fatto per detto Aghostino di cera, el 
quale ène nell’udienza di detti operai quanto all’aparenza, ma sia di detta misura di br. nove 
chorrispondendo meglio se meglio può essere: della quale debbe avere, fornita conpiuta e in 
perfetione facta et condotta a piè di detto sprone a ogni sua spesa, f. CCC di suggello de’ quali fior. 
CCC. ne debba avere a presente f. LXV per andare a Charara abbozzare detta fighura. El quale 
Aghostino fu d’acordo chon detti operai mettere tanti pengni nell’opera che stessino per sicurrtà di 
detti f. LXV e che fussi per valuta di f. LXXX o meglio, e condotta l’arà in Pisa, se gli bisognasse, 
se gli presti danari secondo che parrà agli operai che pe’ tenpi saranno e così da Pisa a Singna e da 
Singna a Firenze, se gli bisognasse, l’opera paghi dette spese et ponghansi in conto di detti fior. 
CCC, cioè a suo conto, et di poi dì per dì paghare detto Aghostino secondo lavorerà et secondo 
parrà a detti operai che pe’ tenpi saranno, agravando le loro choscienze; nientedimeno non si gli 
possa paghare tanti danari che, finita detta fighura et posta a piè di detto sprone, non resti avere f. L 
per lo meno; la quale fighura debba avere facta et compiuta et posta a piè di detto sprone per  tenpo 
et termine di mesi dic[i]otto incominciati a di 1o di Septenbre 1464 et finiti come segue e, dipoi sarà 
compiuta chome di sopra, per gli operai che pe’ tenpi saranno si deba fare stimare detta fighura per 
persone intendenti di ciò et stimata l’aranno, se fussi stimata meno che detti f. CCC, debba avere 
quel meno et, se fussi stimata più, debba avere f. CCC et non più et ignuno modo passare detta 
somma di f. CCC. Alle quali tutte cose detto maestro Aghostino fu presente et consentiente et così 
rimase d’accordo chon detti operai: la quale alloghagione letta examinata et detto Aghosino a 
quella ratificò e accettò presenti Giovanni di Franceso Zati et ser Anbrogio di Agnol[lo] Angeni e 
Matteo di Tano lignaiolo.  
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Szöveg lelőhelye: OPA, Bast. segn. I.c. 75t-76t 

Szöveg forrása: Poggi–Haines, 1988. doc. 441.  
Megjegyzés: A szobor nem készült el, később ebből a márványtömbből faragta ki Michelangelo 
Buonarroti a Dávid szobrot. 
Kép: -   
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4.  
 
 
1467. 
Mino da Fiesole 
Tabernákulum 
Volterra, dóm 
 
[Lodovico di Michele Tignorelli és Nanni Contugi a volterrai nagytemplom építőbizottságának 
tagjai (operai) és Bernardo di Bartholomeo Fey, valamint Giuliano di Gherardo di Brenno Corsini 
a volterrai priorok választott küldöttei, megbízzák Mino da Fiesole firenzei kőszobrászt egy 
carrarai fehér márvány tabernákulum és tizenhat szobor készítésével. Ezek közül három körszobor, 
azaz a kelyhen álló kis Jézus szobra, és két angyalszobor, mely utóbbiak a tabernákulum 
talapzatára lesznek felhelyezve, valamint tizenhárom féldomborműként kifaragott szobor 
elkészítésével [bízzák meg], melyeket mind a tabernákulum arányaihoz igazodva kell, hogy a 
szobrász kifaragja. 
A tabernákulum magassága hét firenzei braccio kell legyen, a kehely és a gyermek alakja nélkül.  
Minónak a tabernákulum faragott építészeti díszítményeit (mazzonaria), a kereteket, a frízeket, az 
architrávokat, fejezeteket, lábazatokat, kis oszlopokat a vázlatos terv szerint és módon, de 
márványból kell kifaragnia. A modellt a megbízóknál kell hagynia. A munkát Minónak Firenzében 
kell megcsinálnia, azaz gondoskodnia az elkészítéséről és a márványról is, mindezt két éven belül, 
attól a naptól számítva, hogy az első részletfizetést megkapta, ami pedig 200 líra lesz. A 
megbízóknak kell a művet Volterrába szállítatniuk, de Mino kell, hogy azt a helyszínen felépítse és 
befejezze. A megbízók pedig állják majd azokat a költségeket, melyek Mino munkáján felül lesznek. 
A tabernákulumért, a munkáért és a márványért Mino összesen 1400 lírát kell kapjon. Mino 
kötelezte magát és örököseit, jelen és jövőbeni ingó és ingatlan javait, hogy a szerződésben írtakat 
betartja. Kezest is állított a volterrai Messer Giovanni di Ser Arcagnolo Seghieri személyében.  
Megállapodnak továbbá, hogy Mino a fennmaradó összeget hat havonta 300 líránként elosztva 
kapja majd meg. Minónak a szobrokat egymás után, ahogy elkészültek kell a megbízónak átadnia. 
Stb.] 
 
 
M.º CCCC L XVIJ Indictione prima adi 3 di dicembre.    
 Sia noto et manifesto a qualunque persona vederà et leggerà questa presente privata scripta 
chome e Nobili huomini Lodovicho di Michele tignorelli: uno degli operai dell’ opera della 
maggiore chiesa di Volterra: absenta giusto di Nanni Contugi l’ altro operaio della detta opera et 
Bernardo di Bartholomeo Fey et Giuliano di Gherardo di Brenno Corsini da Volterra: electi et 
deputati da Magnifici signori Priori di Volterra, et loro honorevoli collegi: a fare fare uno 
Tabernaculo del Corpo del nostro Signore yhu Xpo nella detta maggiore chiesa di Volterra. 
Aloghano questo dì soprascripto a Maestro Mino di Giovanni di Mino da Firenze: scultore di pietre 
presente, et la predecta presente allogagione acceptante: Uno Tabernaculo di tutto rilievo di marmo 
biancho di Carrara fine cum sedici figure: cioè tre di tutto rilievo, cioè sopra il Calice un Cristo 
piccino conveniente alla proportione di detto Tabernaculo: et dua angeletti di tutto rilievo: I quali 
vanno giuso790 in su lo bassamento di detto Tabernaculo, cioè sopra il piano dell’ altare, et tredici 
figure di mezzo rilievo di proportione di detto Tabernaculo. Et il detto Tabernaculo ha a essere dal 
piano dell’ altare di sopra in su braccia septe a misura fiorentina senza la figura et il calice: Et cosi 
la sua mazzonaria cioè cornici, fregi, architravi, capitelli, basse et colonnette: promette fare 
secondo detta proportione del Tabernaculo secondo il disegno del modello abozzato per detto modo 
come ha a essere di marmo: El quale modello lassa a’sopra scripti allogatori. Et il detto lavoro 
debba el detto Maestro Mino dare fornito in Firenze, cioè di tutta sua manifattura et marmi: in 
termine di dua anni, da incominciarsi il dì che detto Maestro Mino arà la prima pagha: cioè lire 
dugento di denari et fornito detto lavoro ut supra in Fierenze, e detti allogatori a loro proprie spese 
sieno tenuti et obbligati a fare conducere detto lavoro in Volterra: et detto Maestro Mino e tenuto a 

                                                           
790 andare giù 
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sue spese in Volterra a porre suso791 et rizzare792 et dare compimento al detto tabernaculo per 
quanto s’ apartiene alla persona sua, cioè di dare il modo: et loro habbino a pagare ongni altra 
opera et spesa bisognasse fuori della persona sua. Et del detto Tabernaculo ut supra amodellato et 
di detta Manifatura et marmi debba havere detto Maestro Mino lire millequatrocento di denari. Et 
più Maestro Mino promette a detti allogatori dare fornito il soprascripto lavoro nel convenuto modo 
nel tempo e per tutto il tempo de soprascripti dua anni: per le quali tutte le soprascripte cose 
observare ed adempiere il detto Maestro Mino obbligha se et sue heredi et beni mobili et inmobili 
presenti et futuri: Et à suoi prieghi et comandamenti gli entra malevadore et sicurtà il Nobil huomo 
Messer Giovanni di Ser Arcangnolo Seghieri di Volterra di tutte, per tutte le soprascripte cose 
observare, et mancando in alcuna cosa: Il detto Maestro Mino o non mancando o morendo: Il detto 
Messer Giovanni s’ obbliga di farlo fornire a sue spese. Et detti allogatori promettono al detto 
Maestro Mino dare et paghare il resto di dette lire mille quatro cento cioe mille dugento: In questo 
modo et forma cioè ongni sei mesi lire trecento insino nella somma della soprascripta quantità: e 
non dando al detto Maestro Mino o a sui heredi le soprascripte paghe ne’ soprascripti tempi et modi 
che allora et in quel caso per quelle paghe che a’ detti tempi non si paghasse: s’ intenda essere 
prolungato il tempo tanto quanto penasse haverla: Et il d. M.º Mino debba di mano in mano 
consegnare il lavoro a detti allogatori secondo finira dì per dì. Et passando il termine d’ alcuna paga 
che detto Maestro Mino e suoi heredi non havessi e denari di quella cioè passando mesi due che 
vengono a essere mesi otto s’ intenda il detto Maestro Mino et suoi heredi et pagatori dissubligati 
dall’obbligho soprascripto. Et a chiarezza delle predette cose et a prieghi delle dette parti io 
Bastiano di Cristofano Borselli notaro da Volterra come privata persona o fatta questa presente 
privata scripta di mia propria mano : anno : mese, indictione et dì suprascripto : Et a’ prieghi etiam 
di detto Messer Giovanni pagatore et sigurtà prefato in presentia di ser Dino di ser Giusto Naldini, 
et Pietro Pavolo di Lotto et di ser Lorenzo di Maestro lodovico da Volterra, e quali si soscriveranno 
di loro propria mano qui da piei. 
Ego Baptistas de Civitale Castelli vice Cancellarius extensi suprascripta pacta de quadam scriptura 
scripta manu S. Bastiani Cristophori de Borsellis: Et de mandato Magnificorum Dominorum 
priorum in presenti Libro registravi.  
 
 
Szöveg lelőhelye: Archivio di Volterra, Lib. S. nero N. 3-43. 
Szöveg forrása: Ricci, 1904. 261-263. 
Más szövegkiadások: Sciolla, 1970. cat. 51. 98-99. 
Megjegyzés: Mino a szerződésben megadott határidőre a tabernákulumot elkészítette ugyan, de a 
két angyal szobrát nem, ezért a két szoborra a megbízóval 1471. június 17-én egy új szerződést 
kötött. 
Kép: 7. kép 
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5. 
 
 
1481. 
Mino da Fiesole 
Tabernákulum 
Firenze, Sant’Ambrogio  
 
[Mino da Fiesole szobrászmester megállapodott Maria apátnővel, hogy készít egy márvány 
tabernákulumot a megfelelő díszítményekkel a szerint a rajz szerint, amit ő saját kezével 
készített. Az oltáriszentségtartó tabernákulumot a templom Zati kápolnájában kívánták 
felállítani. A tabernákulumot Minónak nyolc hónap alatt kell elkészítenie. A készítésért Minónak 
160 forintot (fiorino di suggello) ígértek a következő részletekben: a hónap végéig, amikor a 
szerződést aláírta 25 forintot, majd a fennmaradó összeget havi részletekben. Stb.]   
 
1481. Maestro Mino maestro di schultura è rimasto d' acchordo oggi questo dj 22 di aghosto 
1481 chola riverentia di madonna Maria abbadessa di detto munistero, di fare el tabernachulo 
col1'adorneza che si richiede, di marmo secondo che si vede per uno disegnjo di sua mano, nel 
quale tabernachulo à stare el miraculo del chorpo di Xpro nella nostra chiesa, cioè nella chapella 
de Zati. E detto lavoro à promesso di fare fra otto mesi; del quale debbe avere fior: cento 
sessanta di suggello in questo modo cioè: per tutto questo mese fior: venticinque e 'l resto mese 
per mese. Detto achordo si fecie in presenza di detta madonna, e di m.o Stefano di Santa Maria 
Novella, e di messer Michele Cannonico di Santo Lorenzo, e di Simone Zati, e di me Salvino 
Salvini. 
 
Szöveg lelőhelye: ASF, Corpor. reliz, soppr. S. Ambrogio, Libro di ricordi dal 1475 al 1532 a. c. 
'22 v 

Szöveg forrása: Fabriczy, 1904. 42. 
Más szövegkiadások: Müntz, Eugen: Les arts à la Cour des Papes, vol. I. 252.; Francioni, D.: 
Storia del ss. miracolo seguito nella chiesa di S. Ambrogio. Firenze, 1875. 133. 
Megjegyzés: - 
Kép: 46. kép 
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6. 
 
1483/1484. 
Vito di Marco és Lucillo di Marco 
Tommaso del Testa Piccolomini pienzai püspök síremléke 
Siena, dóm 
 
[Angelo és Giovanni d’Urbano Piccolomini megbízták a sienai Vito és Lucillo di Marcót egy 
márvány síremlék elkészítésével, megadott méretek szerint. Előírták, hogy a síremlék tetején két 
angyal alakjának kell lennie, közöttük a püspök címerével és mitrával. Középen a püspök alakjával 
és más díszítményekkel, a jelen szerződésbe belefoglalt rajz és az azon jelzett méretek szerint. A 
püspök alakját carrarai márványból kell kifaragniuk, az alsó részen egy sírfelirattal (epitáfium), 
amit majd a megbízók megadnak. A síremléket a kőfaragóknak kell befalazniuk a Szent Viktor 
kápolna falába, határidő szeptember vége. Fizetségük 87 arany dukát lesz. Az összeget a kőfaragók 
20 forintos részletekben kapják meg, a többit időről időre, ahogy a fuvarra és a márványra kell, és 
úgy, hogy a megbízók kezében maradjon meg 30 forint, amit a mű befalazása után fizetnek ki a 
mestereknek. Stb.] 
 
Anno Domini MCCCCLXXXIII, Indictione II, die x Martii 
Spectabili Miles dominus Angelus, et Johannes olim Urbani de Piccolominibus de Senis locaverunt 
Vito Marci et Lucillo magistri Marci de Senis – ad faciendum unam sepulturam marmoream 
latitudinis brachiorum trium, et trium quartorum super mensulas, cum mensulis inferioribus unius 
tertii brachii pro altitudine pro qualibet, et altitudinis ipsius sepulture duorum brachiorum, et 
duorum tertiorum alterius brachii: cum duobus angelis in sumitate, altitudinis unius brachii: in 
quorum medio sint arma domini Episcopi predicti, et cum mitria; in totum altitudinis unius brachii; 
cum figura in medio Episcopi, et cum aliis ornamentis, et laboreriis iuxta formam, figuram et 
designatum presenti folio inclusum, et cum mensuris in eo notatis; cum figura Episcopi de marmo 
carrarensi, grossitudinis unius tertii brachii, et cum epitafio in fregio inferiori, ut dabitur per dictos 
locatores;793 faciendo et fabricando et sculpendo per ipsos conductores, et murando in facie 
cappelle sancti Victorii in Ecclesia cathedrali [sic], cum omni perfectione ad dictum et iudicium 
cujuslibet perfecti magistri. Et hoc per totum  mensem Septembris proxime futuri. Pro pretio, et 
nomine pretii ducatorum octuaginta septem auri largorum. In quibus dicti domini Angelus et 
Johannes se debitores constituerunt et quilibet ipsorum in solidum et principaliter obligando: quos 
dare promiserunt dictis conductoribus794 his modis, videlicet: flor: xx ad omnem petitionem 
dictorum conductorum; et residuum in dies, et succesive de tempore in tempus persolvendum 
vetturis et marmis [sic] ut opus erit. Ita tamen, quod in manibus dictorum locatorum remaneant 
flor: xxx de dicto pretio solvendi, murata et perfecta dicta sepoltura; qua murata teneantur, et 
promiserunt statim solvere.  
 
Szöveg lelőhelye: Siena, Archivio di Stato, A. 104. (Rogiti di ser Giovanni di Daniele, anni 1483 e 
1484.)  
Szöveg forrása: Coor, 1961. 149. 
Megjegyzés: A síremlék készítését a kőfaragók félbehagyták, a megrendelők később ezért Neroccio 
di Bartolomeo de’ Landit bízták meg annak befejezésével. Lásd a következő dokumentumot! 
Kép: - 

                                                           
793 megbízók 
794 kivitelezők/vállalkozók 
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7. 
 
 
1484/1485. 
Neroccio di Bartolomeo de’ Landi 
Tommaso del Testa Piccolomini pienzai püspök síremléke 
Siena, dóm 
 
[Agnolo és Giovanni d’Urbano Piccolomini megbízzák Neroccio di Bartolomeo szobrászt egy 
márvány síremlék elkészítésével, aminek elkészítésével korábban Vito és Lucillo di Marco 
kőfaragókat bízták meg. Vito azonban elhagyta Sienát, Lucillo pedig meghalt, ezért kötnek új 
szerződést a síremlék elkészítésére Neroccióval. Nerocciónak a síremléket olyan formában, 
rajz/terv szerint és módon kell elkészítenie, ahogyan Vito és Lucillo arra kötelezték magukat. 
Neroccio a szerződés aláírásakor 10 arany dukátot kap, majd pedig aszerint lesz kifizetve, ahogy a 
munkával halad. A korábbi szerződés szerint a kőfaragóktól visszatartottak 30 forintot, így most 
Neroccio is beleegyezik abba, hogy az övéből is visszatartsanak 10 forintot, amit akkor kap majd 
meg, ha a munkával elkészült. Neroccio vállalja, hogy a síremléket 6 hónapon belül elkészíti, attól 
a naptól számítva, hogy a fent említett 10 dukátot megkapta. Egyszersmind az elhunyt Lucillót 
felmentik a szerződés hatálya alól, mert fivére Nastagio ebbe az új szerződésbe beleegyezett, de 
nem mentik fel Vitót, aki viszont elhagyta Sienát, így nem adta ehhez beleegyezését.] 
 
Christo, Addì IIII di febraio 1484. 
Manifesto sarà a qualunque persona vedrà o legiar vorà la presente scritta chome misser Agniolo et 
Giovanni d’Urbano Piccolomini aluogano a maestro Neroccio di Bartalomeo di Neroccio, maestro 
scultore, una sipultura di marmo, la quale noi avevamo alloghata a Vito di Marcho et Lucillo di 
maesrto Marcho scharpellini. E perchè detto Vito s’è asentato da Siena e Lucillo he morto, di 
nuovo noi alloghiamo el detto lavoro in quella forma, disegno, e modo che li detti Vito et Lucillo 
avevano h’obligatosi di fare. [kihúzva a következő rész: Ecietto che se al detto maestro Neroccio 
paresse di metare795 o trare alcuna chosa che fusse l’onore de detto lavoro lui sia obligato e’l possi 
farllo. E trasmutare sicondo che gli pare che sia l’onore suo di detto lavoro.]  
Item: El detto maestro Neroccio perchè el detto lavoro si possi fare vuole al presente duchati dieci 
d’oro. E di mano in mano sicondo farà detto lavoro. E perchè nel contrato parlla che detti Vito e 
Lucillo e detti messer Agnolo e Giovanni si reservasiro fior: 30, overo duchati, ho contento el detto 
maestro Neroccio rilasare fiorini dieci. E quagli quando sia posto e lavoro detto che noi siamo 
oblighati di dargli e detti fior dieci per resto di detto lavoro. 
Item el detto maestro Neroccio s’obligha di fare e porre detto lavoro per tempo di messi 6, 
incominciando el tempo el dì che li detti X duchati sieno a lui paghati. 
Intendendosi che el detto lavoro detto maestro Neroccio s’obligha a farllo per lo prezo che nel 
contrato si contiene, ametendo tutti denari che sono paghati per detto misser Agniolo e Giovanni. E 
per questa alogagione el detto Vito e Lucillo e Nastagio, fratello e herede di detto Lucillo, quitiamo 
e asolviamo non esare più obligato, cioè Lucillo sopradetto, perchè detto Nastagio a consentito a 
detta alogagione. Non liberando però per questo Vito: el quale è absente da Siena e non a 
aconsintito al detto lavoro. 
 
Szöveg lelőhelye: Archivio di Stato di Siena, Rogiti di Giovanni di Daniele, anni 1483-1484. doc. 
14. 
Szöveg forrása: Coor, 1961. 148. doc. XIX. 
Megjegyzés: Eredetileg Vito és Lucillo di Marco kapták a megbízást (lásd az előző, 6. számú  
dokumentumot), de végül – ahogy a szerződésben leírták, mivel Lucillo meghalt, Vito pedig elment 
Sienából – a síremlék elkészítésére Neroccióval kötöttek új szerződést. Azt, hogy Vito és Lucillo di 
Marco meddig jutott a síremlék faragásával, nem tudni. A síremlék elkészült és ma a sienai dóm a 
harangtoronyának bejárata fölött látható. 
Kép: 44. kép 

                                                           
795 vsz. mutare  



216 

 

8. 
 
 
1487.  
Neroccio di Bartolomeo de’ Landi 
Szent Katalin szobor 
Siena, dóm 
 
[Giovanni d’Andrea a sienai székesegyház építőbizottságának intézője, egyszersmind Alberto 
d’Arringherio a sienai székesegyház építőbizottsági tagjának ügyintézője megbízta Neroccio di 
Bartolomeo sienai festőt és szobrászt egy Szent Katalin szobor elkészítésével. A szobrot 
Nerocciónak carrarai márványból kell kifaragnia, a márványt az építőbizottság adja oda neki, a 
szobrot az újonnan épülő Keresztelő Szent János kápolnában kell elhelyeznie, a Giovanni di 
Stefano által faragott, az építőbizottságnál lévő, Szent Anzanusz szobornak megfelelő méretben és 
annak megfelelő, tökéletes minőségben, vagy annál is jobban, a festő céh szabálya és megítélése 
szerint. Az elkészült szobrot a kápolna építésének befejezésekor kell átadnia, amikor az 
építőbizottság tagja azt el akarja helyezni. Fizetsége 80 forint lesz, forintonként 4 sienai dénár. 
Azonban, ha a művészetben jártas szakértők majd úgy ítélik meg, hogy kevesebbet kell kapjon érte, 
akkor kevesebbet kap majd. A szerződés 100 forint kötbért határozott meg, ha a szobrász a művet 
nem készítené el. Stb.] 
 
Anno Domini MCCCCLXXXVII, Indictione v, Die XVI Julii. 
Johannes olim Andree de Senis factor seu negociorum gestor opere ecclesie cathedralis et 
spectabilis militis Jerosolipnitani domini Alberti Aringherii operarii dicte ecclesie et dicte opere 
asserens se habere commissionem et mandatum a dicto domino operario dicto nomine: locavit 
Neroccio Bartholomei Benedicti Neroccii, pictori et sculptori de Senis, ad faciendum unam statuam 
seu sculpturam sancte Caterine martiris de marmore carrarese, dando et consigniando per dictum 
operarium dicto Neroccio, ponendam ad locandam in capella Sancti Johannis Baptiste que de novo 
edificatur in dicta ecclesia cathedrali ad mensuram conferentem cuidam statue Sancti Ansani 
esistente in dicta opera sculpte per Johannem magistri Stefani de Senis, quam statuam teneatur et 
debeat facere in perfectione secundum qualitatem dicte figure Sancti Ansani aut melius, secundum 
dictum et iudicium pictorum in arte, et illam dare finitam et perfectam cum capella predicta fuerit 
finita et eo tempore quo dictus operarius volet illam locare in dicta capella omni iuris et facti 
exceptione remota: et hoc facere pro salario mercede et pretio florenorum octuaginta de libris, iiij 
denariorum senensium pro floreno. Et si perperitos in arte indicaretus minus deberi pro tanto 
minore pretio et salario intelligator locata quod salarium, pretium, et mercedem dictus Johannes 
promisit dicto nomine solvere dicto Neroccio de tempore interponiens prout laborabit supra dicta 
statua dictus Neroccius: Que omnia et singula promiserunt dicte partes dictis nominibus ad indicem 
observare, sub pena centum florenorum etc. quam penam etc. et dicta pena etc. pro quibus etc. 
obligati ad indicem dicto nomine et recipienti etc. Iuridicum cum guaranticia etc.  
Actum in domo opere coram Mamiliano Blasii Nicolai calzellario de Senis et Johanne Fruosini de 
Sovicillis venditore candelarum in ecclesia cathedrali testibus.  
 
Szöveg lelőhelye: Siena, Archivio dell’Opera del Duomo, 29, E. 8. C. (Libro di Contratti), c. 16.  
Szöveg forrása: Coor, 1961. doc. XXII. 
Megjegyzés:- 
Kép: 39.b kép 
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9. 
 
 
1489. 
Giusto di Giovanni és Clemente di Taddeo di Meo 
Don Vincenzo de’ Trinci síremléke 
Firenze, San Pancrazio 
 
[Don Vincenzo de’ Trinci, a firenzei San Pancrazio templom egykori apátja megbízta Giusto di 
Giovanni di Niccolò settignanói és Clemente di Taddeo di Meo pontanicói kőfaragókat egy 
carrarai fehér márvány síremlék elkészítésével. A síremléknek 3 braccio magasságúnak és 
ugyanannyi hosszúságúnak kell lennie, és a jegyzőnél elhelyezett modell és rajz szerint 
elkészítettnek. A sír felett egy boltívvel, a síron a halott a vallambróziai rend apátjának alakjában 
kifaragva, mellkasa felett könyvvel. 
A kőfaragóknak kell a síremléket saját költségükön befalazni, és elkészíteni azt hat hónapon belül. 
Vincenzo úr a márványért, a munkáért, a befalazásért és a kész műért 41 arany forintot fizet majd a 
következő módon: 18 arany forintot most (ti. a szerződés aláírásakor), a többit pedig aszerint, 
ahogy a munka halad és azt befejezték. A kőfaragóknak egy vagy több kezest kell állítaniuk, akik 
kezeskednek értük, illetve befejezik a munkát, ha a két kőfaragó nem tenné. Ha pedig ők sem 
tennék, kötelesek mindent visszaadni és a megbízás semmissé válik. stb.] 
 
1489, 20 Junii. 
Venerabilis vir dominus Vincentius olim Bartolomei de Trincis de Florentia quondam abbas Sancti 
Pancratii predicti – concessit et locavit ad faciendum infrascriptum opus, et omnia et singula 
infrascripta Justo olim Johannis Nicolai scultori lapidum de Septignano, et Clementi Taddei Mei 
etiam scultori lapidum de Pontanico, comitatus Florentie; videlicet locavit ipsis Justo et Clementi 
ad faciendum in dicta ecclesia sancti Pancratii de Florentia et in pariete, videlicet erectum parieti 
dicte ecclesie versus claustrum inter perghamum et altare crucifixi, vnum sepulcrum totum 
marmoreum marmoribus albis de Carraria bonis et pulcris, altitudinis vacua (sic) brachiorum trium 
et totidem latitudinis bene laboratum sub modino et designo per eos datos et per dictas partes penes 
me notario depositus fuit melius et cum vno arcu morto supra ipso sepulcro pro conservatione 
eiusdem et parietis ecclesie, et copertura arce dicti sepulcri modo et forma quod aperiatur et aperiri 
possit, et cum corpore marmoreo super ipsam sculto in forma abatis ordinis Vallis Umbrose cum 
libro super pectore.  
Et teneantur ipsum murare in dicta pariete omnibus suis sumptibus laboribus et expensis. Quod 
quidem opus debeant integre perfecisse infra sex menses proxime futuros  ab hodie. Et sic facere et 
observare promiserunt dicti conductores etc., et ipse domnus Vincentius locator predictus eisdem 
Justo et Clementi conductoribus – dare solvere et paghare promisit pro marmore, laboratura, 
muratura et toto dicto opere perfecto in totum florenos quadraginta unum auri largos in auro, hoc 
modo, videlicet: flor. 18 auri largos in auro de presenti, et residuum successive, prout fuerit opus, et 
perfecto opere, omne residuum etc., cum pacto quod ipsi conductores teneantur dare dicto locatori 
fideiussorem unum vel plures ydoneos qui satisdeant pro dictis conductoribus et promittant et se 
obligent pro eis quod ipsi perficient predicta omnia, alias restituent quidquid ipsi accepissent, vna 
cum dapnis, expensis et interesse, aliter presens locatio sit nulla ad beneplacitum ipsius locatoris 
etc. 
 
Szöveg lelőhelye: ASF, Archivio notarile, (Francesco di Cristofano di Paolo da Valsavignone. 
Protocollo dal 1489 al 1491.) 
Szöveg forrása: Milanesi, 1901. doc. 174.  
Megjegyzés: A síremlék valószínűleg elkészült, de mivel a templomot jelentősen átalakították a 18. 
században, szakrális funkcióját elveszítette és ma a Museo Marino Marininek ad otthont, a 
síremléket elbonthatták és később a firenzei San Marco kolostorban állították fel.  
Kép:  43. kép 
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10. 
 
 
1501. 
Michelangelo Buonarroti 
Dávid 
Firenze, Santa Maria del Fiore székesegyház  
 
[Az Arte della Lana konzuljai és a firenzei Santa Maria del Fiore székesegyház építőbizottságának 
tagjai megbízták Michelangelo Buonarrotit, hogy fejezze be azt a Gigásznak nevezett emberalakot, 
mely 9 braccio magas, márványból van, és a firenzei építőbizottságnál (Opera) van, amit még 
Agostino mester rosszul nagyolt ki. A szobor elkészítésének határideje szeptember 1-től számított 
két év. Fizetsége havi 6 arany forint lesz. A munkát a dóm műhelyében kell készítenie. Az 
építőbizottság ad a szobrásznak vagy gondoskodik majd kötélről, fáról és emberekről, és minden 
másról, amire szüksége lesz. Ha a szoborral elkészült, akkor az építőbizottság tagjai felbecsülik az 
értékét, vajon többet ér-e, és kifizetik majd azt a szobrásznak. Stb.] 
 
1501, Agosto 16. 
Spectabiles viri consules artis lane una cum dominis opeariis adunati in audientia dicte opere, 
attendentes ad utilitatem et honorem dicte opere, elegerunt in sculptorem dicte opere dignum 
magistrum Michelangelum Lodovici Bonarroti, civem florentinum, ad faciendum et perficiendum 
et pro fede finiendum quendam hominem vocato Gigante abozatum, brachiorum 9 ex marmore, 
existentem in dicta opera, olim abozatum per magistrum Augustinum grande [?] de Florentia, et 
male abozatum, pro tempore et termino annorum duorum proxime futurorum, incipiendorum 
kalendis Settembris proxime futuri et cum salario et mercede quolibet mense fl. VI au. latorum de 
moneta; et quicquid opus esset eidem circa dictum edificium faciendum, opera teneatur eidem 
prestare et commodare et homines dicte opere et lignamina et omnia quecumque alia quibus 
indigeret; et finito dicto opere et dicto homine marmoreo, tunc consules et operarii qui tunc erunt, 
iudicabunt an mereatur maius pretium; remictentes hoc eorum conscientiis   
[in margine: Incepit dictus Michelangelus laborare et sculpere dictum gigantem die 13 settembris 
1501 et die lune de mane, quamquam prius videlicet die 9 eiusdem uno vel duobus ictibus scarpelli 
substulisset quoddam nodum quem (!) habebat in pectore: sed dicto die incepit firmiter et fortiter 
laborare, dicto die 13 et die lune summo mane.] 
 
Szöveg lelőhelye: OPA, Delib. 1498-1507, c. 186. 
Szöveg forrása: Poggi–Haines, 1988. doc. 449. 
Megjegyzés: A szobrot Michelangelo Agostino di Duccio második Gigász szobrának kőtömbjéből 
faragta.  
Kép: 10. kép 
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11. 
 
1502. 
Andrea Sansovino (Andrea di Niccolò di Monte San Savino) 
Megváltó Krisztus szobor 
Firenze, Palazzo del Popolo 
 
[A firenzei Palazzo del Popolo építőbizottságának tagjai (operarii) megbízták Andrea Sansovino 
szobrászt egy nagyméretű Szent Megváltó szobor készítésével, fehér márványból. A szobrot a 
firenzei Palazzo del Popolo nagy tanácstermébe szánták, az ott lévő karzat fölé, a fölé a hely fölé, 
ahol a Vexilifer Justitiae ülni szokott. Andreának a szobrot saját kezével kell elkészítenie, a szerint 
a modell szerint, amit részben ő csinált. Az elkészítéséért járó honoráriumról a majd hivatalban 
lévő építőbizottsági tagok szakértők útján határoznak majd, a kész mű alapján. A megbízó kötelezi 
a szobrászt kezes állítására, minden pénzösszeg visszafizetésének erejéig, annak az összegnek, amit 
Andrea a készítésért majd kapni fog. Stb.] 
 
1502 die X Junij. 
Spectabiles et dignissimi operarij Opere palatij populi Fiorentini… audita fama et ingenij 
excellentia magistri Andree Nicoholaj de Monte ad Sanctum Sauinum districtus Florentini, 
scultorem et magistrum egregium et nobilem sculture (sic), et viso quodam modello, eius manu pro 
parte facto, de Sancto Saluatore, et cognoscentes, (quod) unam ymaginem dicti Sancti Saluatoris 
marmorj(s) albi magnam ad similitudinem dicti Sancti Saluatoris bene quadraret in sala magna 
consilij populi Florentinij super cornicione residentie magnificorum et excelsorum Dominorum et 
in medio dicti cornicionis super capud, ubi residet magnificus Vexillifer Justitie, in memoria 
etterna diej Sancti Saluatoris, in qua die celebratur festiuitas eius, et propterea vigore ipsorum 
auctoritatis … deliberauerunt et locuaerunt atque commiserunt et concesserunt dicto magistro 
Andree ymaginem dicti Sancti Saluatoris et ad faciendum eius manu propria et non per alios dictam 
ymaginam (sic) marmoream albam ad similitudinem dicti Sancti Saluatorem tenetur et non ad alias 
ymagines et ad alia ornamenta dicti modellij, ad quem modellum tantummodo dicti Sancti 
Saluatoris et ymaginis Sancti Saluatoris se retulerunt et referunt et ad laborandum et perficiendum 
bene et cum summa diligentia, uigilantia et perfectione eius manibus propriis dictam ymaginem, et 
prout meretur et conuenitur et pretio, labore et mercede, quod declarabitur per illos quibus 
concessum fuerit per operarios palatij pro tenpore in officio existentes; cum hac tamen conditione, 
quod ipse prestat fideiubsorem ydoneum de restituendo omnem … summam denariorum et 
pecuniarum, quas ipse reciperet et haberet pro dicta ymagine laboranda et construenda, se et casu 
quo ipsam non perficeret, declarantes, predictum opus fierj debeat per dictum magistrum Andream 
omnibus suis sumptibus marmoris et aliis occurrentibus etc.  
 
Szöveg lelőhelye: ASF, Operai del Palazzo, Deliberazioni dal 1500 al 1502, num. 9. c.63t-64. 
Szöveg forrása: Frey, 1909. 126. 
Megjegyzés: A megbízás után egy héttel, 1502. június 17-én a szobrász felvett 10 forint előleget, 
hogy a munkát el tudja kezdeni, egyszersmind kezest is állított (maga az irat címe voltaképpen 
kezességvállalás796), Francesco di Filippo del Pugliese személyében, aki szintén kezesként szerepel 
a szobrász egy másik szerződésében, a firenzei dóm számára készítendő oltáriszentségtartó 
kapcsán.  
A szobor valószínűleg sosem készült el. 
Kép: -  

                                                           
796 Az iratot ld. még in: Andrea Sansovino. I documenti, 1999. doc. 46.b) 
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12. 
 
 
1504. 
Lorenzo di Mariano, Il Marrina (1476-1534) 
Márvány oltár 
Siena, San Francesco templom, Szent András kápolna 
 
[A sarteanói Francesco Nanni, a sienai dóm kanonokja, és Andrea di Giovanni, a sienai Jacopo di 
Nanni dei Piccolomini d’Aragona familiárisai, megbízták Lorenzo di Mariano sienai kőfaragót egy 
oltár készítésével a sienai Szent Ferenc templom újonnan emelt Szent András kápolnájába.  
Az oltártáblát a kőfaragónak carrarai és helybéli tarka márványból kell kifaragnia, az általa 
korábban készített és átadott rajz szerint és az azon szereplő méretekkel. Valamint a kápolna 
árkádívét és annak díszítményeit a bejárattal, egy kis kapuval együtt, szintén a rajznak megfelelően. 
A munkát Lorenzónak a mai naptól számított két éven belül kell megcsinálnia, mindent a saját 
költségén. Díjazása 900 forint lesz, sienai forintonként 4 líra értéken, amiből a szerződés 
aláírásakor 50 dukátot kap, hogy elkezdhesse a munkát. 100 dukátot, akkor amikor majd 
Carrarába megy kibányásztatni és elszállíttatni a munkához szükséges márványt, a többi pénzt 
pedig időről időre kapja majd meg, ahogy a munka halad. Megállapodnak ugyanakkor abban, 
hogy a maltert, a homokot és a téglát Jacopo biztosítja majd neki. Megállapodnak abban is, hogy 
ha a kétéves határidő lejártával nem készül el a munkával, akkor Lorenzo nem vállalhat el más 
munkát Jacopo engedélye nélkül. Továbbá abban, hogy a mondott rajzok, melyek két lapon vannak, 
a foglio reale, és a másik, a foglio comune, melyeket Lorenzo és a jegyző saját kezével alá is írt, 
Francesco és Andrea uraknál maradnak, a fent leírtak betartása és tisztán látása érdekében. Stb.]   
 
 
Anno Domini 1504, indictione VII, die vero secundo Septembris. 
 Reverendus dominus Franciscus Nannis de Sartheano, canonicus Ecclesie senensis, et 
Andreas Johannis theotonici, familiares magnifici domini Jacobi Piccolominei, procuratores – 
magnifici domini Jacobi quondam Nannis de Piccolominibus de Aragona, senensis – titulo et causa 
locationis, et conductionis dedit (sic) et locavit ad laborandum Laurentio Mariani scarpellino de 
Senis emancipato a patria potestate – presenti, recipienti, et conducenti, infrascripta laboreria et 
ornamenta fienda pro dicto magnifico domino Jacobo in Ecclesia sancti Francisci, videlicet in 
capella ejus noviter erecta sub titulo sancti Andree, videlicet: 
L’altare di detta capella tucto di marmo nostrano, e la predella pure dinanzi a decto altare di marmo 
mostrano. 
 Item; una tavola in sul decto altare tucta di marmi carraresi et nostrani mischi, e co’ l’ 
armecte e base e capitelli di marmi nostrani mischi, e con fighure di rilievo, e altri lavori d’ intaglio 
e armi intaglate, tucte di marmo carrarese in nella forma, e secondo che decto Lorenzo propio ne ha 
facto e dato el disegno, e scripte tucte le mesure di sua mano, e alcune cose segnate di mano di altri 
per ordine del prefato signor misser Jacomo. La qual tavola e fighure e lavori debba fare di tutta 
perfectione di scultura e fighura di intagli.  
 E più li ànno allogato affare l’ archo e ornamento di decta capella coll’ entrata e porticiola 
in mezo, tucto di marmo nostrno, e marmi mischi, e colonelli per li balaustri di marmo nostrano  
mischio, della mesura, e in nella forma e modo che decto Lorenzo propio ne ha facto e dato 
disegno, e colle mesure in esso segnate, e colle figure e armi che vi sonno segnate, e scritte: tucto di 
perfectione, e buono e honorevole lavoro a decta capella conferente, et sicondo lo suo disegno. E 
quali lavori decto Lorenzo si è obligato affare, condurre, porre e murare a tutte sue spese per tempo 
di anni due proximi a venire, da cominciarsi questo di, per prezo et nome di prezo di fior: 
novecento di lire 4 per fior: di den: senesi, da pagarsi al presente ducati cinquanta d’ oro in oro 
larghi; per dare principio a decto lavoro, e ducati cento, quando lui andarà a Carrara per fare 
condurre, e cavare e marmi per fare decto lavoro, e lo resto di mano in mano, sicondo si vedarà 
comparire el lavoro. Dichiarando però che tucte calcine, rene e mactoni li debba dare decto misser 
Jacomo condocti al lavoro. 
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 Item; dichiarando che durando el decto tempo di due anni, e per infine che non sarà finito 
decto lavoro, decto Lorenzo non si possi allocare altro lavoro d’altra persona senza licentia del 
prefato misser Jacomo. E quali disegni sonno in due fogli; cioè, uno reale, e l’altro comune, 
sottoscripti di mano di decto Lorenzo, et di mano di me Figlitiano notaro infrascritto, e quali 
rimesero per fermeza, e chiareza delle cose predecte presso alli decti misser Francesco e Andrea 
procuratori. -  
 Actum in Terzerio S. Martini Populo sancti Vigilii in domo heredum pape Pii Tertii noviter 
edificata, et habitata a dicto domino Francisco, in ejus camera, coram et presentibus Jacobo 
Laurentii alias Paffuccio carpentario, et magistro Matheo Simonis lombardo muratore, testibus.  
       Ego Felitianus ser Nerii notarius ec. 
 
 
 
Szöveg lelőhelye: Siena, ASF, Archivio de’ contratti. Rogiti di ser Filiziano Nerini. 
Szöveg forrása: Milanesi, 1856. Vol. III. doc. 5.  
Megjegyzés: A templom nagy része 1655-ben egy tűzvészben elpusztult, a kápolna oltára és 
padozata azonban megmaradt (lásd Angelini, 1998. 128.) 
Kép: - 
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13. 
 
 
1516. 
Jacopo Sansovino (Jacopo d’Antonio Tatti) 
Madonna a gyermekkel  
Roma, Sant’Agostino templom 
 
 
 [Lodovico di Gino Capponi, mint Giovan Francesco Martelli örököseinek prokurátora 
megegyezett Jacopo d’Antonio firenzei szobrásszal, hogy készít egy művet új márványból a római 
Sant’Agostino templomba, a kapu mellé, oda, ahol a Martellik síremléke van. A művet a 
szobrásznak aszerint a terv/rajz (disegno) szerint kell elkészítenie, amit korábban Lodovicónak 
megmutatott, vagyis egy fülkét (tabernacolo) oszlopokkal, frízekkel, architrávokkal,  és más 
díszítményekkel, valamint lábazattal, ami régi márványból kell legyen. A fülke belsejében egy kb. 3 
braccio magas Miasszonyunk szoborral, és egy vagy két kis puttóval, ahogy azt Jacopo gondolja. 
Megegyeztek, hogy a fizetség 250 dukát lesz, vagy több, aszerint, ahogy Bindo Altoviti majd dönt. 
Azonban Bindo nem dönthet úgy, hogy 300 dukátnál több legyen. A kifizetés részletei: 70 dukátot 
kap most, amiből megveszi a márványt, amit neki kell Rómába hozatni, saját kockázatán és 
költségén, azután pedig minden hónapban kap nyolc dukátot, attól a naptól kezdve, hogy a munkát 
Rómában elkezdte. Jacopónak kell gondoskodnia mindenről, ami a munkához szükséges, saját 
költségén, kivéve az installálást, mert az Lodovico költsége. A szobrász kap még ezen kívül egy kis 
házat Rómában a San Rocco mellett, hogy ott dolgozzon. Jacopo kötelezi magát arra, hogy mától 
számított két éven belül a művet befejezi, kivéve, ha abban akadályoztatva van. És Jacopo ígéri, 
hogy szeptemberben vagy októberben Rómában jön, hogy a munkát elkezdje. Stb.] 
 
 
† Addì XX di maggio 1516. 
Sia noto a chi vedrà la presente scritta come Lodovico di Gino Capponi, come prochuratore delli 
heredi di Giovan Francesco Martelli per li quali intende [e] vuole essere obligato, s’è convenuto 
con maestro Iacopo d’Antonio scultore fiorentino di fare un’opera di marmi nuovi in Santo 
Agostino di Roma, acanto alla porta di detta chiesa dove è la sepoltura di detti Martelli: quale opera 
si debba fare secondo disegno che detto maestro Iacopo ha mostro al decto Lodovico, cioè un 
tabernacolo con colonne, fregi e architravi e altri finimenti di sopra, col piè dell’altare tutto di 
marmo e detto piè ha essere di marmi vechi, drèntovi in detto tabernaculo una figura di Nostra 
Donna, alta braccia 3 in circha, con un puttino o dua secondo parrà al decto maestro Iacopo, al 
quale decto Lodovico liberamente i rimette che facci più o mancho secondo che giudicherà stia 
megl[i]o e più honorevole. Et per pagamento son convenuti et rimasti d’achordo che il decto 
Lodovico gli dia ducati dugento cinquanta d’oro di camera et più quel giudicherà Bindo Altoviti, 
non possendo il detto Bindo passare ducati trecento simili, in questo modo cioè: al presente ducati 
LXX simili, li quali dice per comperare detti marmi, li quali ha a ffar condurre a Roma a ssuo 
rìsigho e spesa, et poi ogni mese ducati otto dal dì che comincerà detta opera in Roma. 
Intendendosi che il decto maestro Iacopo habbi a ffare ogni cosa a ssua spese di lavorate et far 
lavorare detta opera, salvo che di metterlli su, che questo s’intenda a spese di decto Lodovico. Il 
qual li promette darlli una casetta in Roma, di dette rede, appresso di Santo Rocho, per lavorare 
detta opera. Et il detto maestro Iacopo s’obliga haver finito detta opera per da oggi a anni dua 
proximi, salvo iusto impedimento. Et per tanto observare, ciaschuna delle parte si soscriverrà qui 
appiè di sua propria mano, questo dì e anno sudetto in Roma. E detto maestro Iacopo promette 
esser qui a settembre o ottobre proximo, per cominciare detta opera. 
Io Lodovico Capponi come prochuratore di dette rede per lle quali voglio esser ublighato, mi 
oblogho et prometto observare quanto di sopra, et in fede mi sono sottoscritto di mia mano propria 
questo di detto in Roma. Et secondo contento che detti danari siano ducati d’oro in oro larghi, dove 
di sopra si dice ducati di camera. 
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Io Bindo d’Antonio Altoviti avendo visto la sopradetta opera e bene examinato, giudicho che detto 
Lodovico la debba paghare fino alla somma di ducati trecento d’oro larghi , e per fede mi sono 
sottoscripto di mia propria mano.  
 
 
Szöveg lelőhelye: Firenze, Archivio Capponi  (ASF), jelzet nélkül (az iratot jóval a tanulmányának 
megjelenése előtt másolta le Gino Corti, később, már nem volt fellelhető) 
Szöveg forrása: Corti, 1971. 396. 
Megjegyzés: - 
Kép: 5. kép 
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14. 
 
 
1521/1522. 
Francesco da Sangallo 
Szent Anna harmadmagával 
Firenze, Orsanmichele 
 
[1522. február 12-én797 az Orsanmichele Dicsőséges Szűz Mária társulatának kapitányai korábbi 
határozataik értelmében felhatalmazták az Orsanmichele két kapitányát, a verrazanói Piero di 
Bancót és Mariotto di Piero Segnit, hogy megbízást adjanak Francesco di Giuliano da Sangallo 
szobrászmesternek egy Szent Anna, Szűz Mária és Jézus Krisztus szobor, valamint két 
angyalszobornak az elkészítésére. A(z előbbi) három szobrot a szobrásznak együtt, a Francesco 
által készített modell szerint kell kifaragnia. A modellt pedig, amit Giuliano de’ Medici kardinális 
már látott, az Orsanmichele kapitányainak audienciatermében ki kell állítani a mától számított 15 
napon keresztül. Szent Anna, Szűz Mária és Jézus Krisztus szobrainak életnagyságúaknak kell 
lenniük, az őket két oldalról közrefogó külön-külön kifaragott angyaloknak pedig akkoráknak, 
amekkora méret a Szent Anna és Szűz Mária szoborhoz illő. Mind az öt szobrot carrarai, szép 
márványból kell a szobrásznak elkészítenie, és olyan tökéletesen, amennyire az a szobrásztól 
kitelik. Annak érdekében, hogy Francesco gondoskodhasson a márványról és a munkát 
elkezdhesse, az Orsanmichele kapitányai kifizetnek neki a mai napon 30 forintot, a fizetség 
fennmaradó részét pedig majd folyamatosan kapja a szerint, ahogy az a szerződésben le lesz írva. 
A három alakból álló szobrot a mai naptól, a 30 forint előleg átadásától számított két éven belül 
kell a szobrásznak elkészítenie, az angyalok szobrait pedig az azt követő egy éven belül, vagy 
ahogyan azt a kapitányok gondolják. A szobrász a szobrok elkészítéséért fizetségül annyit kap 
majd, amennyit a majd hivatalban lévő kapitányok megállapítanak. S ha a döntésükkel nem értene 
egyet, akkor meg kell nevezniük közösen négy kiváló firenzei szobrászt, kettőt a kapitányok, kettőt 
Francesco, akik felbecsülik a munka és a művek értékét. A meghatározott összeget ezután 
Francesco 30 forintos részletekben kapja majd meg. Ha Francesco nem készítené el a szobrot, 
akkor minden korábban felvett pénzt vissza kell fizetnie. Stb.] 
 

 
Locatio ad faciendum ymaginem Sancte Anne in Oratorio Orti Sancti Michaelis, cum Virgine 

Maria et Yhu Xpo 
 
In Dei nomine amen, anno Domini ab eius incarnatione millesimo quingentesimo vigesimo primo, 
indictione (X) et die XII mensis februarii. Actum in audientia dominorum Capitanorum Sancti 
Michaelis in Orto populi Sancti Romuli de Florentia, presentibus testibus Tomaxio Leonardi 
Zenobii Guidecti de Florentia et Luca Clementis Bosi domicello dicti officii. 
Conciossia che per deliberatione de’ Signiori Capitani della compagnia della gloriosa Vergine 
Maria di Sancto Michele in Orto della cipta di Firenze sotto dì 20 di dicembre passato per mano di 
me notaio et dipoi addì 6 del presente mese di febraio per executione delle figure et ymagine 
deliberate farsi di Sancta Maria come di sotto, fussi data piena commissione et autorità a Piero di 
Bancho da Verrazano et Mariocto di Piero Sengni, dua di detti Capitani, d’accordo, di potere fare et 
allogare a ffare detta figura di Sancta Anna con dua angnioli da canto in decto oratorio: per 
executione adolunque di quanto ànno in commissione, detti Piero e Mariocto in concordia, questo 
dì XII di febraio 1521, come Capitani e in nome di decta copagnia e altri Capitani detti, e non in 
nome proprio d’essi et con protestatione primo premessa che per le predecte (e) infrascritte cose 
non intendono loro nè loro heredi o beni obligare, ma solo decta compagnia e sua beni, allogorono 
a Francesco di G(i)uliano da Sancto Gallo maestro di scultura, presente et conducente a fare tale 
opera, cioè una figura di Sancta Anna con dua angnioli a canto, cioè la figura di Sancta Anna 
madre, della gloriosa Vergine Maria e suo unigenito figl(i)uolo Giesù Christo nostro Signiore, e 
tucte a ttre dette figure insieme secondo la forma d’uno modello facto per decto Francesco, che è 

                                                           
797 stile moderno 
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stato veduto per el reverendissimo cardinale de’ Medici, el quale modello per da oggi a XV dì 
proximi futuri detto Francesco lo debba aver messo di rilievo nella audientia de’ prefati Capitani, et 
così permette detto Francesco a detti Piero e Mariotto riceventi per decta compagnia: e le dette 
figure, cioè Sancta Anna, Vergine Maria e Giesù Christo, debbono essere della grandeza e 
proportione che si raguaglino et assomiglino al possibile al naturale, et e dua angnioli ànno a stare 
allato alle dette figure e ciaschuno separato et di per sè tucta a dua, abbino a essere di grandeza tale 
quale si conviene (c. 287’) secondo la forma di decta Sancta Anna et Vergine Maria. E tucte a 
cinque dette figure abbino a essere di marmo carrarese e bello, e tucte sieno facte con tanta arte e 
diligentia e perfectione tale quale è possibile a detto Francesco maestro, et di qualità che ne tirino 
adinatione (admiratione) el possibile. E perchè detto Francesco possi provedere marmi e mettere in 
opera, e prefati Capitani gli stanziorono sotto detto dì del presente fiorini trenta d’oro in oro larghi, 
el quale stanziamento vogliono gli sia dato di presente et il resto del pagamento debba avere come 
di sotto si dirà. Et debbe avere finito et condocto a perfectione dette tre figure di Sancta Anna, 
Vergine Maria e Giesù Christo per da oggi dal dì arà auto decti f. 30 larghi d’oro in oro, a dua anni 
seguenti proximi avenire; et e dua angnoli sopradecti dipoi infra uno anno subsequente detti dua 
anni et quel più, quanto a detti angnoli, che parrà a’ Chapitani allora per e tempi existenti. Et per 
pagamento delle predecte tucte cose detto Francesco debba avere dalla detta compangnia quel tanto 
sarà d’accordo co’ Capitani saranno in decta compagnia a quel tempo saranno finite; e non sendo 
d’accordo co’ detti Capitani, in tal chaso debbano chiamarsi quattro schultori de’ principali della 
ciptà fiorentina, cioè dua per e Capitani e dua da eleggersi per detto Francesco: et quel tanto che da 
detti 3(sic) maestri electi d’accordo stimeranno e rappóteráno (rapporteranno), quello abbia a essere 
el pregio di decta sua fatiche e opere (sic!), et di quel tanto monteranno tale (sic!) stime o sarà 
giudicato mòntino, come di sopra è detto, detto Francesco n’abbia a essere pagato da ongni ufitio di 
Capitani iducati 30 d’oro, cioè al tempo de’ seguenti e successori Capitani di questi presenti, ducati 
30 d’oro, e dipoi ongn’altro uficio seguente di Capitani ducati 30 d’oro per insino a tanto seguendo 
che sarà interamente satisfacto di tucta la monta di tale (sic!) figure e loro stima, come è detto, non 
obstante che al tempo sopradecto, stanuto (stando) a ffin(i)re tali figure a decto Francesco o prima, 
se avessi condotto a perfectione tali figure detto Francesco abbia a seguitare le dette pag(h)e infino 
allo intero pagamento; et quando decto Francesco non seguitassi l’opera – excepto che per g(i)usto 
impedimento di malactia – o a detti tempi non avessi finito come è detto, referendo congruamente 
l’una cosa all'altra: in tal chaso, per e Capitani che saranno in decta compagnia a quel tempo et per 
tempi, possa detto Francesco essere costretto per ongni remedio opportuno a rendere et restituire 
ongni quantità di danari avessi auto per detta cagione dalla detta compagnia detto Francesco di 
fatto, senza indugio alchuno o exceptione, non obstante avessi speso in marmo o altra materia per 
detta opera da farsi, per qualunque modo o via parrà o piacerà a detti Capitani existenti, stando 
sempre in arbitrio de’ Capitani che per e tempi fussino in decta compagnia di potere dichiarare se 
tali impedimenti fussino stati o no, e tucto sempre a puro intelletto intendendosi. Que omnia si 
pertinerent etc. uni alteri etc. actendere etc. dictis modis et nominibus non contrafacere etc. sub 
pena dupli et refectione damnorum expensarum interesse etc., pro quibus etc. obligaverunt dicti 
Capitanei ut supra dictam societatem et eius bona presentia et futura (…...) dictis Capitaneis se et 
suos heredes et bona etc.; renumptiantes etc. pro guarentigia etc. 
 
Szöveg lelőhelye: ASF, Notarile antecosimiano, G. 488 (Ser Giovambattista da Terranova, Atti dal 
1517 al 1522), c. 287r. et v. 
Szöveg forrása: Heikamp, 1977. 83-85. 
Megjegyzés: - 
Kép: 9. kép 
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15. 
 
 
1419. 
Lorenzo Ghiberti 
Szent Máté 
Firenze, Orsanmichele 

 
[Az Arte del Cambio alulírott képviselői, valamint a céh építőbizottságának alulírott tagjai 
szerződést kötöttek Lorenzo Ghibertivel Szent Máté bronz szobrának elkészítésére. Megállapodtak, 
hogy a szobornak akkorának vagy nagyobbnak kell lennie, mint Keresztelő Szent János szobra, 
amit korábban Ghiberti csinált a Kereskedők céhe (Arte di Calimala) számára. A szobrot egy vagy 
legfeljebb két darabból kell a szobrásznak megcsinálnia úgy, hogy az egyik darab a szobor feje, a 
másik darab az összes többi része, és a szobor súlya talapzatával együtt nem lehet több 2500 
fontnál. A szobrot egészében vagy részben aranyoznia is kell. A szobrász megígérte, hogy a szobron 
folyamatosan dolgozik majd, és azt három éven belül elkészíti, s ha a munkavégzésben 
akadályoztatva van, azt tudatja a megbízókkal. A szobrász gondoskodik a szobor fülkébe 
helyezéséről is, továbbá beleegyezik abba, hogy fizetségül annyit kap majd, amennyit a megbízók 
megítélnek majd neki, és fizetségét semmiképpen nem köti ahhoz, amennyit a Kereskedők céhétől 
kapott a Keresztelő Szent János szoborért. A megbízók gondoskodnak agyagról, a vázhoz szükséges 
fémről, viaszról, bronzról, szénről, tüzelőfáról és minden más, a szobor elkészítéséhez szükséges 
dologról. A kötbér összegét 500 arany forintban állapítják meg. Stb.] 
 
 

MCCCCXVIIII Ind. XII a dì XXVI d’agosto   
 
 Sia manifesto ad qualunche persona vedrà o leggerà la presente scriptura, come i nobili 
huomini: 
 Niccolo di Ser Frescho Borghi 
 Averardo di Francescho de’ Medici   consoli della detta 
 Giovanni di Barduccio di Cherichino et  arte del cambio 
 Giovanni di Messer Luigi Guicciardini   della città di Firenze 
  et i savi huomini: 
 Niccolo di Giovanni del Bellaccio 
 Niccolo d’Agnolo Serragli     IIII artefici et arroti et 
 Giovanni di Micho Capponi et   operai della detta arte, 
 Cosimo di Giovanni de’ Medici   
et i quali consoli et IIII artefici arroti et operai et le due parti di loro intorno alle infrascripte cose 
anno [hanno] quella balia che tucta la detta arte, per vigore della diliberagione facta pe’ presenti 
consoli et XII artefici et arroti della detta arte, stati alchuna volta dell’ uficio del consolato della 
detta arte, servate le debite solennitadi et messo tralloro diligente e secreto scruptino et obtenuto il 
partito a fave nere et bianche; essi tucti, ragunati nella casa della detta arte pe’ facti et intorno a’ 
facti del pilastro et della nuova fighura di San Macteo, che vogliono si facci d’octone o bronzo nel 
pilastro di nuovo avuto et aquistatio per la detta arte et d’ogni cosa che dipendessi da esse o da 
qualunche di loro, feceno la infrascripta allogagione del detto pilastro et della detta figura di San 
Macteo, messo tralloro diligente et secreto scriptuno et obtenuto il partito a fave nere et bianche, 
allo infrascripto Lorenzo di Bartoluccio del popolo di Santo Ambruogio, qui presente, volente, 
ricevente et stipulante per sè et per gli suoi heredi, et con esso Lorenzo contrassono et fermorono 
gl’ infrascripti patti modi et concordie, cioè;  
 Imprima il detto Lorenzo di Bartoluccio promise et per solenne stipulagione convenne a’ 
detti consoli et IIII arroti et operai fare la detta fighura di San Macteo d’octone fine alla grandezza 
et della grandezza il meno che è la fighura al presente di Santo Giovanni Batista dell’ arte de’ 
mercatanti, o maggiore quello più che paressi alla discretione d’esso lorenzo che meglio stare 
debbi, et la detta fighura fare d’uno pezzo o di due, cioè per insino in due pezzi in questo modo, 
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cioè la testa uno pezzo, et tucto il resto un altro pezzo; et che il peso di tucta la detta fighura colla 
basa non passerà libbre dumila cinquecento compiuta sul pilastro. 
 Et promette ne’ detti modi et forma a’ detti consoli et IIII operai et arroti dare dorata detta 
fighura in tucto et in parte, come parrà a’ consoli della detta arte presenti et che per lo tempo 
saranno et a’ detti IIII arroti et operai et alle due parti di loro in concordia, et sì et come per loro et 
per le due parti di loro sarà proveduto ordinato et deliberato. 
 Ancora promise la detta fighura lavorare et lavorare fare per buoni et sufficienti mestri 
intendenti delle dette cose et del detto lavorio; et esso proprio Lorenzo promise lavorare detta 
fighura continuamente, durante il tempo infrascripto et etiamdio con certo intervallo di tempo, 
secondo et come parrà et piacerà a’ consoli della detta arte presenti et futuri et a’ detti IIII arroti et 
operai et alle due parti di loro. Et la detta fighura promette dare et avere dato compiuta et posta sul 
pilastro della detta arte per di qui a tre anni, cominciati a di XXI di Luglio prossimo passato et fra ‘l 
detto tempo et termine, salvo giusto impedimento, il quale chiarire si debbi et possi pe’ consoli 
della detta [arte] che saranno et pe’ detti operai o per le due parti di loro. 
 Ancora disse et promise il detto Lorenzo a’ detti consoli et a’ detti IIII arroti et operai sè 
volere et avere et ricevere per suo salario et rimuneratione et mercede della sua faticha et de’ detti 
maestri della detta fighura posta sul pilastro quello, il quale, come et in quel modo fia deliberato 
pe’ consoli della detta arte presenti et che per lo tempo saranno et detti IIII arroti et operai et per le 
due parti di loro, una volta et più. Et promise non allegare in suo beneficio quello che abbi avuto l’ 
anno dall’ arte de’ mercatanti per suo salaro, rimuneratione et faticha della fighura di San 
Giovanni, per lui facta alla detta arte, nè niuna altra cosa avessi avuto da persona niuna; ma 
solamenta sono contento per mio salaro et de’ detti maestri avere solamente quella quantità di 
danari et quello prezzo, come et in che modo sarà una volta et più proveduto et deliberato pe’ 
consoli della detta arte presenti et che per lo tempo saranno et per gli detti IIII operai o per le due 
parti de’ detti consoli et IIII operai. 
 Dall’ altra parte i detti consoli et operai in nome della detta arte promisono al detto Lorenzo 
qui presente dare a’ tempi debiti, quando detto Lorenzo ne farà chiesta, terra, ferramenti per armare 
la detta fighura, cera, octone, carboni, legne et altre cose occorenti et necessarie alla detta figura et 
dargli etiamdio fra ‘l detto tempo di per di quella quantità di danari alla discretione de’ presenti et 
futuri consoli della detta arte et detti IIII operai o alle due parti di loro. 
 Et le sopradette cose promise l’una parte all’ altra ne’ detti modi et forma avere ferme et 
rate et non contrafare o vero venire sotto la pena di fiorini cinquecento d’oro con rifacimento di 
danno et spesa; la quale pena commessa o no, niente di meno tucte le predette cose stieno ferme et 
rate. Et rinuntiorono ad ogni beneficio in qualunche modo si chiami che per loro facessi. Et per ciò 
observare i detti consoli et proveditori obrigorono al detto Lorenzo la detta arte et i suoi beni 
presenti et futuri. Et il detto Lorenzo obrigò a’ detti consoli et IIII arroti et operai quivi presenti et 
per la detta arte riceventi sè et suoi heredi et beni presenti et futuri. Et etiamdio il detto Lorenzo se 
[si] sottomette alla detta arte et ad ogni multa, condanagione, deliberagione et sentensa si faranno 
una volta et più pe’ consoli della detta arte preesnti o future et per detti IIII operai o per le due parti 
di loro del detto Lorenzo per non observare et mandare ad executione le cose sopradette in tucto o 
in parte. 
 Io Giovanni di Barduccio di Cherichino, uno de’ sopradetti consoli e alloghatore predetto, 
sono contento alla detta scrittura e prometto e obblighomi chome di sopra si contiene, e per 
chiarezza di ciò ò fatta questa soscrittione di mia propia mano sopradetto dì, anno e mese. 
 Io Nicholo di Ser Fresco Borghi, uno de’ sopradetti chonsoli, aloghatore predetto, sono 
contento alla detta scrittura e prometto e obrighomi chome di sopra si chontiene e per chiareza di 
ciò ò fatta questa soscrizione di mia propia mano spradetto dì e anno e mese. 
 Io Giovanni di Messer Luigi Guicciardini fui presente e consenziente a’ sopradetti patti, 
come di sopra si contiene, e però mi sono soscritto di mia mano, anno e mese e dì detto. 
 Io Averardo di Francescho de’ Medici, uno de’ detti consoli aloghatore predetto, sono 
chontento alla detta scrittura di sopra si contiene e prometto e oblighomi chome di sopra si 
chontiene e per chiareza di ciò mi sono soscritto di mia propia mano, anno e dì e mese sopradetto.  
 Io Nicholo di Giovanni del Bellaccio, uno de’ detti operai, sono chontento alla detta 
scriptura e oblighomi e promecto chome di sopra si chontiene e però mi sono soscritto di mia 
propria mano, anno e dì detto di sopra. 
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 Io Giovanni di Micho Chapponi, uno de’ detti operai, sono chontento alla sopra scritura et 
obrighomi e prometto chome di sopra si chontiene, e però mi sono soscritto di mia propria mano, 
anno e di dette di sopra. 
 I Chosimo di Giovanni de’ Medici, uno de’ detti operai sono chontento alla detta scriptura 
e obrighomi e prometto chome di sopra si chontiene, e però mi sono soscripto di mia propia mano, 
anno e dì detto di sopra. 
 Io Nicholo d’Agniolo Serragli uno de’ detti sono chontento alla deta scritura e obrigomi e 
prometo chome di sopra si contiene, e però mi sono soscrito di mia propria mano, ano [anno] e dì 
deto [detto] di sopra. 
 Io Lorenzo di Bartoluccio, orafo, conduttore sopra detto, son’ contento alla detta iscritura et 
prometto et oblighomi come di sopra si contiene, e per chiareza di ciò mi sono soscritto di mia 
propria mano, anno e mese et dì detto di sopra. 
 Io Stephano di Ser Naddo, notaro della detta arte, feci la detta scriptura di voluntà de’ detti 
consoli et de’ detti IIII operai et del detto Lorenzo di Bartoluccio, et per chiarezza di ciò mi sono 
soscripto di mia propria mano, anno, mese et dì sopradetto. 
 Io Piero di Giovanni vaiaio fu’ presente alla detta alloghagione e in ciò che in essa si 
conttiene, e’n fede di ciò di volonttà delle partti mi sono soscritto di mia propia mano, anno e mese 
e dì detto di sopra.  
 
Szöveg lelőhelye: ASF, Arti, Cambio, vol. 18., Libro del Pilastro, c. 7v-11t 
Szöveg forrása: Doren, 1906. 26-30. 
Megjegyzés: - 
Kép: 13. kép 
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16. 
 
 
1431/1432. 
Lorenzo Ghiberti 
Szent Zenóbius síremlék-ereklyetartó (első szerződés) 
Firenze, dóm, Szent Zenóbius kápolna 

 
[1432. március. A Santa Maria del Fiore székesegyház építőbizottságának tagjai megbízzák 
Lorenzo Ghiberti aranyművest Szent Zenóbius síremlékének elkészítésével, amit a szent tiszteletére 
szentelt kápolna oltárára kell felállítani. A síremlékládának 3 braccio hosszúnak kell lennie, a keret 
és a talapzati rész nélkül. Szélessége akkora, hogy az oltártalapzat széleitől egyenlő távolságra 
legyen, magassága 1 és ½ braccio a tetejével együtt, ami egy kincsesládáéhoz (forziere) hasonló 
legyen, olyan, amilyen a modellen látható. A síremlék oldalát a szent életéből vett jelenetekkel kell 
díszíteni, azokkal, melyeket az építőbizottság tagjai (operai) majd meghatároznak. A síremlék súlya 
talapzatával együtt nem lehet több 5000 fontnál, s ha ezt a szobrász túllépné, akkor az efeletti rész 
az ő költsége kell legyen. A szükséges bronzot, rezet, ezüstöt, aranyat, és más anyagot, mint a 
viaszt, agyagot, fémet, szenet, fát, stb. a választott bizottság tagjainak kell biztosítaniuk. Az 
építőbizottság fizeti majd a segédek és a munkások bérét, és Lorenzo, amíg a síremléken dolgozik, 
havi 15 forintot kap majd. A síremléket Lorenzónak (az április 15.-étől számított) három éven belül 
kell elkészítenie. Hogyha határidőre nem készül el, akkor csak a konzulok határozata szerint 
dolgozhat majd rajta tovább. Lorenzo, amíg a síremléken dolgozik, más munkát nem vállalhat a 
megbízók engedélye nélkül. Miután a síremlék elkészült, a mű áráról, vagyis Lorenzo munkadíjáról 
értékbecslést tartanak hozzáértő szakértők révén. Lorenzo is megnevezhet három értékbecslőt. Ha 
Lorenzo viszont meghalna még azelőtt, hogy a síremléket befejezte volna, akkor is értékbecslést kell 
tartani a már elvégzett munkáról. Lorenzónak továbbá nyolc napon belül meg kell neveznie négy 
kezest, akik a szerződésben foglaltakra nézve kezességet vállalnak érte. Stb.] 
 
 
 Allogag[i]one della sepoltura di san Zanobi a Lorenzo di Bartolo. - 1. Chome questo dì … 
di Marzo 1431 gli operai di sancta Maria del Fiore alluogano a Lorenzo di Bartolucc[i]o orafo la 
sepoltura del gloriosissimo sancto Zanobi la quale à a stare nell’altare della cappella al suo 
sanctissimo nome diputata che è quella di mezo della tribuna di chapo e in questi modi e pactti che 
appresso si diranno. 
 2. [In margine: che s’elegano due o più chome parrà agli operai che abbino a essere 
bastanti [a] detto lavorio e col detto Lorenzo e secondo dilibererano si facc[i]a la detta sepoltura 
non uscendo del sodo che di sotto si dirà.] 
 3. Che la detta sepultura sia lunga br. 3 il sodo e quel più gittassino le cornici e 
imbasamenti le quali debono essere di quella grandeza e forma che al decto Lorenzo parrà piu 
leg[i]adra e conveniente, larga in modo che equalmente sia distante dalle cornici della basa 
dell’altare da qualunche parte; alta br. 1½ chol coperchio il qual sia in forma di forziere sichome 
*nel modello electo appariscie* [cassato e corretto *pel modello eletto si dimostra*]. Storiata 
intorno delle storie del detto sancto sichome sarà diliberato per que’ degli operai diputati a *essere 
insieme collorenzo per tutto il tempo basterà il decto lavorio* [cassato e correto *sopraciò*]. E 
non passi decta sepultura con tutti i sua imbasamenti il peso di lib. 5.m, e sel passassi, quello di che 
‘l passase abbia a ire alle spese del decto Lorenzo. 
 4. E i detti operai impromettono dare a ogni irichiesta del detto Lorenzo bronzo ottone 
profferiti arienti oro e qualunche altra materia entrassi in detto lavorio *alla diliberazione di quello 
v’ abbia a entrare de’ detti diputati* [cass. e corr. *secondo [?] diliberassino e’ diputati sopraciò*]. 
 5. E più glimpromettono dare a ogni sua richiesta ciera terra cimatura ferramenti carboni 
legnie e qualunche altra chosa bisognasse per finire detto lavorio secondo la determinazione *de’ 
diputati sopraciò* [cassato e correto *de’ diputati*]. 
 6. E più impromettono i detti operai di pagare i salari de’ garzoni o altri lavoranti che il 
detto Lorenzo tenessi allavorare in su decto lavorio a que’ tempi e modi sarà chiarito e facto fè per 
quegli diputati sopra decto lavorio.  
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 7. E più gli ipromettono dare per parte di suo salaro *mentre lavora in su detta figura* 
[cassato] f. XV il mese *e se vi lavora o non, se ne stia alla chiarig[i]one de due diputati 
sopracc[i]ò* [cassato] della quale apparischa *fè per mano de detti diputati* [cassato, in margine 
aggiunto in chaso si diliberi pe’ diputati sopracc[i]ò.] 
 8. E il detto Lorenzo impromette a’detti operai rendere la detta sepoltura compiuta di 
qualunche chosa allui s’apartenesse fare fra anni 3 – [in margine che debino incominc[i]are a dì 15 
d’Aprile 1432]. E in chaso che fral detto termine finita di qualunche chossa nolla rendessi s’intenda 
che il detto Lorenzo più non vi possa suso lavorare sanza la diliberazione de’ nostri consoli dell’ 
arte e degli operai e de’ diputati sopracciò, tutti d’acordo; la qual s’abbia affare fra dì 15 dopo 
passato il detto termine. E in chaso non si facesse detta diliberazione siano tenuti e debbino i detti 
operai allog[a]re affinire detta sepultura fra u[n] mese dopo e’decti 15 dì riservati per la 
chiarig[i]one di che di sopra si fa menzione. E di chosì fare sia pena a qualunche degli operai l. C. 
p. e tutti i danari che il detto Lorenzo avessi presi sia tenuto a ristituire infra due mesi passato il 
detto tempo della chiarig[i]one. E in chaso non gli avesse ristitutii ne possino essere i sua 
mallevadori darà per l’oservanza di questa scripta constretti e gravati e pena agli operai e al 
proveditore di l. C. se *fra il termine* [cass.] passato il tempo non gli gravano. 
 *E piu impromette il detto Lorenzo durante il detto tempo fral quale à allavorare detta 
sepoltura non torre, sanza la licenzia degli operai, alcuno altro lavorio e togliendolo chaga nella 
medesima pena e pregiudicio che se al debito termine non avesse lavorata detta sepoltura sì chome 
di sopra si fa menzione e della licenzia degli operai aparischa sempre fè per le mani del notaio* 
[cassato]. 
 9. E più impromette il detto Lorenzo tenere diligentissimo conto dello sc[i]operio de’ 
garzoni e altri tenesse allavorare in su detta sepoltura e quello assegnare settimana per settimana al 
proveditore a cag[i]one che a conto di que’ tali che avessino detto sc[i]operio si ponga. 
 10. E più impromette lavorare la detta sepoltura diligentemente e chome si conviene a 
chiarig[i]one degli operai che pe’ tempi saranno. 
 E detto Lorenzo lavori la detta sepoltura ove elegerà fuori dell’ opera per più sua 
commodità. 
 12. Sono d’achordo anchora le dette parti che, compiuta fia la sepoltura, gli operai che pe’ 
tempi fiano *la debino fare stimare a chi* [cass.] debbino fare stimare quello si conviene per 
maestria solo al decto Lorenzo a chi penseranno sia intendente a far tale stima. E quello fia stimata 
sia il pregio che il decto Lorenzo abbia avere per suo salaro di detta sepoltura. Riservandogli 
sempre che nel tempo s’arà affare la stima il detto Lorenzo possa dare insino in *due* [cass. E 
corr. 3] sospecti in caso gli piacc[i]a. Se non gli volessi dare seguiti la stima al modo che di sopra 
si dice. 
 13. E più sono d’acordo che, se caso avenisse che innanzi fussi finita detta sepoltura detto 
Lorenzo passassi di questa vita, di che Iddio guardi, che allora i detti operai debbino fare stimare 
quello si co[n]venissi al detto Lorenzo per quello fussi fatto e di quel tanto pagarllo e possino di 
poi allogarlla affinire a chi loro piacerà. 
 14. E più sono d’achordo che le sopradette chose s’intendono tutte avere luogo salvo giusto 
impedimento chome d’infermità, di comandamento gli fussi fatto da’ nostri Signori, tempo di 
moria o commandamento gli fussi fatto da chi n’ avessi auctorità o per non avere le chose a’ debiti 
tempi o qualunch’ altro sia giusto impedimento del quale si stia alla chiarig[i]one degli operai che 
pe’ tempi saranno insieme con quegli fiano diputati a detto lavorio. 
 15. E più impromette il detto Lorenzo dal dì della conchiusa concordia a dì 8 avere dati 4 
[cass.] mallevadori che s’abbino approvare per l’uficio degli operai i quali siano obligati qualunche 
in tutto all’ oservanza di tutte le parti di detta scripta e a qualunche di per se. 
 11. Ed eziandio impromette il detto Lorenzo tenere 1° libro in sul quale tenga conto di tutte  
le spese si faranno in detto lavorio che si convenga e acordi al conto e rag[i]one che anchora ne 
terra il proveditore. [In alto del primo foglio, di mano di Carlo Strozzi, il num. 1388.] 
  
 
(egy másik külön papíron) 
E’ detti operai imprima alluogano al detto Lorenzo la chassa in che à stare il corpo del giorioso sam 
Zanobi nell’ altare della chappella di sancta Maria del Fiore al decto sancto diputata di lung[h]eza 
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br. 3 il sodo e più quello gittaranno le cornice le quali debba fare secondo parrà a lui, larga quanto 
si conviene a l’equa distanzia intorno drento alle cornici, alta br. 1 e ½ col coperchio che sia alla 
forma del modello, storiata intorno delle storie di san Zanobi, secondo diranno e’ due diputati sopra 
acc[i]ò. Tutta la sopradetta cassa à essere d’ottone dorato, d’arienti comessi di proferiti o d’altre 
materie, chome parrà a detti due diputati sopracc[i]ò. E debela lavorare diligentemente e bene 
quanto più si può, a chiarig[i]one degli operai di sancta Maria del Fiore che pe’ tempi saranno. Sì 
veramente che detta cassa con tutti sua imbasamenti non passi lib. 5000 e passandola sia quel più a 
danno del detto maestro. 
 E più impromette il detto Lorenzo rendere compiuta la detta sepoltura di qualunche cosa a’ 
detti operai infra anni 4. E se gli ipassasi s’intenda il dì del finito tempo non poterà più lavorare in 
su detta sepoltura e sia lecito agli operai che a que’ tempi fiano poterlla allogare la detta sepoltura a 
qualunche altra persona alloro piacerà. 
 E più e’ detti operai impromettono al detto Lorenzo dare ottone pietre ariento e oro e ogni 
altra materia che entrasse in detta chassa, chome diranno e’ detti diputati isopracc[i]ò a que’ tempi 
sarano pel detto Lorenzo richieste. 
 E più impromettono e’ detti operai dare o fare dare a richiesta del detto Lorenzo cera, terra 
e i marmi, ferramenti, carboni, legnie e uqalunche altra chosa bisognassi per compiere e finire detta 
cassa. 
 E più impromettono i detti operai pagare i salari de’ garzoni e degli altri che il detto 
Lorenzo tenessi allavorare in su detto lavorio, de’ quali abbia a tenere partichular chonto *e di 
scioperio* [cass.] de’ tempi. 
 E più gl’impromettono dare per sua parte di suo salaro f. … il mese. 
 E più sono d’achordo il detto Lorenzo co’ detti operai che quando fussi finita detta 
sepultura s’abbia pe’ detti operai affare istimare quello si viene allui di suo maestero solo e che il 
detto Lorenzo nel tempo s’arà a stimare possa allegare due sospecti e nom più, e nell farlla stimare 
gli operai abbino attenere quelle solemnità che alloro piaceranno. E quella stima sia quella che sia 
il prezo della sua maestria. 
 E più sono d’acordo che se chaso intervenissi che, prima fussi finito il lavorio, il detto 
Lorenzo manchasse di questa vita, di che Iddio guardi, s’abbia a fare istimare quello se gli viene di 
quello s’avessi facto in sino a quell’ora pe’ detti operai e di tanto pagarllo. E possino e’ detti operai 
farlla finire a chi loro piacerà. 
 E per observare a la detto [!] opera quanto di sopra si contiene, il detto Lorenzo darà tre 
mallevadori, i quali s’abbino aprovare pe’ detti operai etc.  
 
 
Szöveg lelőhelye: OPA, Allog., no. 1388. 
Szöveg forrása: Poggi–Haines, 1988. doc. 906. 
Megjegyzés: A két külön papíron fennmaradt szöveg ugyanannak a szerződésnek a leírása, 
mindkettő az Allogagioni megnevezésű könyvbe van becsatolva. 
A második szöveg az első tartalmát rövidebben foglalja össze és több ponton eltér az első 
szövegtől, például a vállalt határidő az első szövegben 3 év, a másodikban 4 év, Ghiberti havi 
fizetségét a második szövegben nem határozták meg összegszerűen, hanem üresen hagyták, és a 
hozott értékbecslők száma az első szövegben háromra van javítva, a másodikban viszont csak kettő 
szerepel. 
Kép: 14. kép 
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17. 
 
 
1439.  
Lorenzo Ghiberti 
Szent Zenóbius síremlék-ereklyetartó (második szerződés) 
Firenze, dóm, Szent Zenóbius kápolna 
 
[1439. április 18-án Ubertino di ser Marchione Bertino és Luca della Robbia tanúk jelenlétében, 
Gualterotto di Jacopo de Riccialbani az Arte della Lana céh viceprovisora megbízta Lorenzo 
Ghiberti aranyművest a Szent Zenóbius síremlék (capsa) befejezésével. Meghagyták neki, hogy a 
síremlék elülső oldalán a korábban előírtakat ábrázolja, a szent csodatételei közül három jelenetet, 
a síremlék másik oldalára, ahol az ajtó lesz, oda feliratot kell tegyen, egy epitáfiumot, aminek a 
szövegét majd a firenzei kancellár, Leonardo Bruni meghagy neki. Az építőbizottság gondoskodik 
majd a munkában Lorenzónak segédkező tanítványok és munkások kifizetéséről és azoknak a 
dolgoknak a kifizetéséről is, amikre Lorenzónak szüksége lesz. A síremléket Lorenzónak 1440. 
január végéig kell elkészítenie. A kötbér összege 100 aranyforint lesz. Stb.] 
 
1439, Aprile 18 
In dei nomine amen. Anno domini 1439 indictione secunda, die 18 mensis Aprilis, presentibus 
testibus Ubertino ser Marchionnis Bertini, provisore artis Lane, et Lucha Simonis Marci della 
Robbia, Gualterottus olim Jacobi de Riccialbanis de Florentia, viceprovisor opere sancte Marie del 
Fiore civitatis Florentie, vigore commissionis sibi facte per offitium operariorum ut constat manu 
mei etc., omni modo etc., lochavit Laurentio Bartoli, aurifici, presenti et conducenti, ad 
perficiendum et perfectionem dandam capse bronzi per eum incepte pro corpore sancti Zanobii hoc 
modo et forma, videlicet: Quod in dicta capsa sint et esse debeant a parte anteriori ipsius, ut iam 
ordinatum fuit, tres storias [!] miraculorum dicti sancti Zanobii, videlicet resurexionem factam per 
dictum sanctum in testa et alias storias iam inceptas; in alia facie dicte capse, ubi erit sportellus, 
debent apponi et esse certas licteras et ephythaffium prout ordinabitur per dominum Leonardum 
Aretinum florentinum cancellarium et cum istis pactis videlicet quod opera predicta teneatur et dare 
debeat dicto Laurentio denarios pro solvendo discipulis et factoribus qui una cum dicto Laurentio 
laborabunt super dicta capsa et similiter sibi pro suis necessitatibus; quam capsam sic perfectam 
dare debeat dicte opere hinc ad per totum mensem Januarii proxime futuri 1439, semper salvis 
iustis impedimentis ad declarationem operariorum predictorum. Quam locationem et omnia 
predicta promixit dictus Laurentius dicte opere actendere et observare sub pena fl. C au. que pena 
etc.  
 
Szöveg lelőhelye: OPA, Allog., c. 5. - Cfr. B. ser N., I, c. 36t-37 
Szöveg forrása: Poggi–Haines, 1988. doc. 931. 
Megjegyzés: A mű elkészítésére kötött első szerződésszövegét lásd az előző dokumentumban. 
Kép: 14. kép 
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18. 
 
 
1445/1446. 
Luca della Robbia, Michelozzo Michelozzi, Maso di Bartolomeo 
bronzkapu (első szerződés) 
Firenze, dóm, északi sekrestye (Sagrestia delle Messe) 
 
[1446. február 28.798 A firenzei dóm építőbizottságának tagjai, az Arte della Lana konzuljai a 
Donatellóval 1437. március 27-én, a dóm két sekrestyekapujának elkészítésére adott megbízásból – 
mivel Donatello azokat nem csinálta meg – az egyik kapura adott megbízást visszavonták, és az 
első sekrestye kapujának elkészítésével megbízták Michelozzo di Bartolomeo, Luca della Robbia és 
Maso di Bartolomeo szobrászokat. A szerződésbe foglalták, hogy a kapu méretei akkorák kell 
legyenek, amekkorát a sekrestye megkíván, és a szobrászoknak olyan formában, módon és 
díszítményekkel kell a kaput megcsinálniuk, mint ahogy a modellen látszik. A modellt pedig az 
építőbizottság audienciatermében kell tartani. 
A kapunak két szárnya kell legyen, mindkét szárnyon 5-5 mezővel, aminek keretei alatt és között a 
mezőket arany és ezüst, vagy csak ezüst damaszkolt frízzel kell díszíteni. Az ajtószárnyak két 
oldalán a mezőket próféták fejei kell díszítsék, amiből összesen 12 kell legyen mind a két oldalon. 
Minden  négyzetes mezőkben három alakot kell ábrázolni, közülük a középső alak féldomborműként 
elkészített kell legyen, egy fülkében üljön, és a fülke is damaszkolt díszítésű legyen. A két legfelső 
mezőben a jobb oldaliban a Miasszonyunkat a gyermekkel a karjában, a bal oldaliban Keresztelő 
Szent Jánost, a maradék nyolc mezőben az evangélistákat és az egyházatyák alakjait kell ábrázolni. 
Mindegyik alakot kétoldalt egy-egy álló angyal kell, hogy közrevegyen. A kapu hátoldala 
ugyanezzel a mezőkiosztással kell, hogy készüljön, a mezőket keretekkel körbevéve, de minden más 
díszítés nélkül. A kaput a szobrászoknak három év alatt kell elkészíteniük.  
A munkáért a mesterek 250 forintot kapnak most, hogy elkezdhessék, majd havonta 25 forintot. A 
teljes munkadíj 1500 forint lesz. Ebbe az összegbe nem számítják bele a damaszkolt díszítések 
elkészítéséért járó összeget, aminek értékét a majd hivatalban lévő építőbizottsági tagok fogják 
megállapítani. Az építőbizottságnak kell még gondoskodnia a munka elvégzéséhez szükséges 
anyagokról is, a bronzról, ezüstről, aranyról. A kötbér 1000 forint lesz. Stb.] 
 
 
 In dei nomine amen: anno domini ab eius incarnatione 1445/46 ind. ottava die vigesima 
ottava mensis Februarii. Actum in audientia operariorum infrascriptorum presentibus testibus ad 
infrascripta omnia vocatis habitis et rogatis Bartolomeo Simonis Folchi, Ristoro Ugolini Ristori et 
Johanne Francisci domini Johannis Zati. Nobiles et prudentes viri Anfrione Laurentii Pieri Lenzi et 
Matheus Antonii de Albertis, operarii opere chathedralis ecclesie sante Marie del Fiore civitatis 
Florentie, intellecto qualiter consules artis Lane proxime preteriti intellecta locatione facta Donato 
Nicolai die 27 Martii 1437 de duabus portis pro duabus sacrestiis maioris ecclesie florentine et 
intellecto qualiter dictus Donatus dictas portas non fecit et iustis de causis dicti domini consules 
unam de dictis duabus portis removerunt a dicto Donato et concesserunt licentiam prefatis operariis 
dictam portam prime sacrestie locandi cui et quibus et pro eo pretio et prout sibi videbitur, qui 
quidem operaii visa dicta licentia omni modo etc. locaverunt et concesserunt ad faciendum unam 
portam bronzi pro prima sacrestia 
 Michelozio Bartolomei populi s. Marci 
 Luce Simonis Marci della Robbia et 
 Maso Bartolomei, 
sociis intagliatoribus dictam portam modo et forma inferius descripta prout apparet per scriptam 
factam manu dicti Michelozi, cuius tenor de verbo ad verbum talis est videlicet: 
 Gli operai aluoghano et danno affare a Michelozo Lucha et Maso una porta di bronzo per la 
prima sagrestia di santa Maria del Fiore, di quella altezza et largheza chessaspetta et richiede alla 
forma già data alla detta sagrestia e di quella forma modo et ornamenti che mostra uno modello al 

                                                           
798 modern időszámítás szerint 



234 

 

presente è apresso al detto Michelozo et compagni di questa forma. El quale modello debba stare 
nella udientia di detti operai. 
 La detta porta di due pezi et in ciaschuno pezo cinque quadri ornati di cornici dappiè 
infrllequali cornici debbano i detti maestri fare fregi piani lavorati alla domaschina d'oro et 
d'ariento, o d'ariento solo, come parrà a'detti operai. Et in ciaschun chanto de' detti uqadri uno 
conpassino entrovi una testa di profeta, delle quali teste ne va dodici in ciaschun lato et in 
ciaschuno de'detti quadri tre fighure, cioè nel mezo di ciascuno quadro uno tabernacolo di mezo 
rilievo lavorato alla domaschina come i detti fregi, entrovi una fighura assedere di mezo rilievo 
nominata chosi chenne' primi due quadri di sopra e nel primo da man ritta la figura di nostra donna 
col figliuolo in braccio, nell' altro la figura di santo Giovanni batista. Et in ciascuno degli altri 
quadri che restano otto la fighura de' vangelisti et de' doctori della chiesa. E ciaschuno con due 
angioletti ritti dallato fatti di mezo rilievo. E ne' rovescio di detta porta i medesimi quadri che da 
ritto, ricinti di cornici come di sopra, e come mostra detto modello, sanza alcuna fighura o altri 
ornamenti. - Et promettono detti Michelozo Lucha et Maso tutte le dette chose fare et perfettamente 
conduciere a uso di buoni huomini infral tenpo et termine di tre anni. E i detti operai debbano 
prestare al detto Michelozo Lucha et Maso per supplimento del detto lavorio inanzi f. CCL. E di 
poi per aumento dessa ciaschuno messe f. XXV. Et … prout apparet in dicta scritta. 
 Et dicti operaii dare debeant predictis pro eorum magisterio et Jabore fl. au. MC. - Et quia 
in dicto modello sunt addita certa ornamenta alla domaschina seminati circha canpum et in 
tabernaculis dictarum figurarum, que res non sunt conprense superius, pro qua agiunta habere 
debent illud plus quod declarabitur per offitium operariorum pro tempore existentium. Et tenentur 
dicti operaii dare dictis Michelozo Luche et Maso pro faciendo predicta materiam opportunam, 
videlicet bronzum argentum et aurum pertinentia dicte porte. Que omnia promiserunt dicti 
Michelozus Luchas et Masus conductores predicti actendere et observare sub pena fl. au. M.  
  
 
Szöveg lelőhelye: OPA, Allog., c. 51-52. 
Szöveg forrása: Poggi–Haines, 1988. doc. 1560. 
Megjegyzés: - 
Kép: 18. kép 
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19. 
 
 
1442. 
Luca della Robbia 
Feltámadás dombormű 
mázas terrakotta 
Firenze, Santa Maria del Fiore székesegyház, északi sekrestye (Sagrestia delle Messe) 
 
[Megbízták Luca della Robbia szobrászt egy Krisztus feltámadását ábrázoló mázas terrakotta 
ívmező elkészítésével. Annak az ívmezőnek, ami a sekrestye (bejárata) felett van, ahol Luca 
énekeskarzata. Előírták, hogy a műnek olyannak kell lennie, mint más munkái és az elkészített 
rajznak/tervnek megfelelőnek. A művet Lucának egy éven belül kell elkészítenie, az elkészített 
munka értékét két szakértő becsüli majd fel. A kötbért 100 lírában határozták meg. Stb.]  
 
1442, Luglio 21 
Item locaverunt Luce Simonis della Robbia, scultori, ad faciendum in archo supra sacrestiam sui 
perghami Resurexionem Domini di terra cotta invetriata prout videntur alia laboreria fieri et 
secundum designum factum et melius si melius fieri potest et promisit dare perfectam hinc ad 
unum annum et operarii promiserunt dare illud pretium fiendum per homines eligendos per 
consules et operarios qui tunc temporis erunt cum hoc quod possit dare duos suspectos; que omnia 
etc. promixit actendere etc. sub pena lib. C. Presentibus Filippo ser Brunelleschi, Ridolfo [Lotti], 
Andrea Lazeri, Simone Laurentii et aliis.  
 
Szöveg lelőhelye: OPA, B. ser N., III, c. 32. 
Szöveg forrása: Poggi–Haines, 1988. doc. 1533.  
Megjegyzés:- 
Kép: 21. kép 
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20.  
 
 
1446. 
Luca della Robbia 
Mennybemenetel 
mázas terrakotta 
Firenze, Santa Mariad el Fiore székesegyház, kanonoki sekrestye  
 
[A firenzei dóm építőbizottságának tagjai (operai) megbízták Luca della Robbia szobrászt egy 
mázas terrakotta jelenet elkészítésével, olyan anyagból, mint amilyen a sekrestyelunettáé. A 
jelenetnek Jézus Krisztus Mennybemenetelét kell ábrázolnia a tizenkét apostol és Szűz Mária 
alakjával. A hegynek és a fáknak a színe saját színűk kell legyen, és a jelenet a tervnek megfelelő, 
amit a kis modell mutat. A modellt a mű elkészítéséig az építőbizottságnál (Opera) kell tartani. A 
művet a szobrásznak nyolc hónapon belül kell elkészítenie és elhelyeznie a lunettában. Luca 
honoráriumáról az építőbizottság tagjai döntenek majd. Stb.] 
 
1446, Ottobre 11 
Operarii antedicti omni modo etc. protestationibus premissis etc. locaverunt et concesserunt Luce 
Simonis della Robbia, scultori presenti et conducenti, ad faciendum unam storiam terre cocte 
invetriate illius materie que est illa posita in arcu sacrestie, que storia debet esse videlicet 
Resurrexio [javítva és fölé írva: Ascensio. Nel B. ser N., c. 63: resurressionem domini nostri Jesu 
Christi cum 12 figuris apostolorum] domini nostri Jesu Christi cum duodecim figuris apostolorum 
et matris eius virginis Marie et quod mons sit sui coloris arbores etiam sui coloris et secundum 
designum factum in quodam modello parvo qui stare debet in opera usque ad perfectionem dicti 
laborerii et melius si melius fieri potest, quam storiam debet perfecisse hinc ad otto menses 
proxime futuros et posuisse super archum secunde sacrestie et pro qua storia et magisterio debet 
abere pro suo magisterio labore et industria illud quod declaratum erit per offitium operariorum 
tunc in offitio existentium, que omnia etc., pro quibus etc. Presentibus testibus domino Johanne 
Spinelli preposito duomus et ser Anbroxio Angeli Angeli et Johanne Francisci Zati.  
 
Szöveg lelőhelye: OPA, Allog., c. 54t-55. – Cfr. B. ser N., VI, c. 63. 
Szöveg forrása: Poggi–Haines, 1988. doc. 1563. 
Megjegyzés: - 
Kép: 22. kép 
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21. 
 
 
1489. 
Andrea della Robbia 
Madonna a gyermekkel Szent Istvánnal és Szent Lőrinccel 
Prato, dóm 
 
[A prátói Szűz Mária Öve kápolna építőbizottságának tagjai azután, hogy szavazást tartottak, és 
megállapították, hogy annak eredménye négy igen volt nulla nem ellenében, megbízták a firenzei 
Andrea della Robbiát egy dombormű elkészítésével a prátói plébániatemplom megadott kapuja 
feletti timpanonba. A szobrásznak egy félalakos Szűz Máriát, jobb oldalt karjában a gyermek 
Jézussal kellett készítenie terrakottából a timpanonba, jobb oldalról Szent István alakjával, bal 
oldalról Szent Lőrincével. Az ívmező háttere kék színű kellett legyen, az alakok fehér mázas 
terrakották, és az ívmező alján és szélén körben egy fehér színű mázas terrakotta szeráfokkal 
díszített mező kellett, hogy körbefusson. Ott ahol a mű megkívánta, a szobrásznak aranyoznia is 
kellett a művet. A mező egyik szélén jelezni kellett a művet, a másikon fel kellett tüntetni az 
évszámot. Előírták ugyanakkor azt is, hogy ha az építőbizottság tagjai úgy szeretnék, akkor az 
alakok színesek kell, hogy legyenek. A művet Andreának a következő év márciusáig kellett 
elkészítenie és elhelyeznie a kapu felett. A szobrásznak kellett a szállítás- és vámköltségeket állnia 
és kötelezték arra is, hogy a mű elhelyezésekor végig jelen legyen. Az építőbizottság (Opera) 
vállalta ugyanakkor, hogy gondoskodik az állványzatról, a falazáshoz szükséges vakolómesterről, a 
malterről, és a munkával járó költségekről. A mű elkészítéséért Andreának 25 arany forintot 
ígértek. Stb.] 
 
Die 3 novembre 1489 
Prefati operaij Cappelle cingulis Virginis marie de prato congregati eorum audientia inter eos misso 
et fermato per 4 fabas nigras nulla alba in contradio locaverunt Andrea marci simonis  robia populi 
S. laurentii de florentia infrascriptam rem vulgariter videlicet una meza nostra donna col figluolo in 
bracio con dua santi dalato nel quadro cioè ’narchuo della porta maggiore della pieve di prato cioè 
quella che va inverso al veschovado in questo modo cioè una meza nostra donna col figliuolo in 
bracio dalato dirito di terra chotta e a esser nel champo azzuro e dalato ritto a esser Santo stefano e 
dalato mancho S lorenzo e medesimi santi anno avere uno campo azurro buono e di sotto dallato e 
di sopra che gira intorno a esser uno archulo di serafini e quali figure anno a esser bianche 
invetriate e tutte le sopradette chose dove bixognasse anno a esser adorne doro fine e ne chanti da 
parte debbe fare nelluno chanto el segno dellopera e nellaltro canto el mileximo tutte le dette chose 
adorne in buona forma E se paresse a detti operai fare cholorire detti santi e figure detto andrea sia 
tenuto a fargli la quale opera debba avere fatta e posta in prato nella detta opera a tutte lesue spese 
di gabella e vettura per tutto el mese di marzo proximo avvenire e debbe stare qui continovamente 
a metterla sopra detta porta e detti operai sieno tenuti a fare fare e ponti e dare un maestro di 
cazuola e galcina bixognando adogni spesa di detta opera e detti operai in nome di detta opera 
promettono dare e pagare a soprascritto andrea per suo pagamento fiornini venticinque larghi doro 
in oro cioe’ f xxv larghi doro in oro finita detta opera e detto tondo e figure dorate debbono 
corrispondere secondo alluogho dove anno a esser sopra detta porta. 
 
Szöveg lelőhelye: n.a. 
Szöveg forrása: Marquand, 1922. 92-93. 
Megjegyzés: - 
Kép: 23. kép 
 
 
 
 
 
 



238 

 

22. 
 
 
1512. 
Agnolo di Polo 
Tizenkét apostol szobra 
festett terrakotta 
Mugello, San Lorenzo al Borgo 
 
[Agnolo di Polo szobrász ígéretet tett Damiano úrnak, a mugellói Szent Lőrinc templom 
plébánosának – jóllehet ő nincs jelen – és a jegyzőnek, hogy mától számított hat hónapon belül 
átad Damiano úrnak 12 apostol szobrot, melyek egyenként 1 braccio magasak lesznek. A szobrász 
az ígéretet azért tette, mert megvallotta, hogy Damiano úrtól kap érte 2 forintot. Ha Agnolo di Polo 
a megadott határidőn belül a szobrokat nem adná át, akkor köteles visszafizetni a két forintot. Stb.] 
 
 
Promissio. 
Item postea, dicto anno, indictione decta, et die 9 mensis Marzii. Actum Florentie, in domo mei 
habitationis, presentibus Lorino Dominici Profilii, famulo dominorum Otto civitatis florentie, et 
Ghoro Francisci Bernardi, scultore, testibus etc. 
Angelus Poli magistri Angeli, scultor, promisit etc. domino Damiano [kihagyás], plebano plebis 
Sancti Laurentii al Borgho de Mugello, licet absenti etc., et mihi notario pro eo recipienti etc., hinc 
ad sex menses ab [h]odie consignasse suprascripto domino Damiano 12 fighure [sic] videlicet 12 
Appostoli [sic] de Christo altitudinis unius brachii, et hanc promissionem fecit ex ea, quia a dicto 
domino Damiano confessus fuit recepisse florenos duos auri largos in auro. Et casu quo infra sex 
menses non consignasset, teneatur ei restituere florenos 2 in auro etc. Rogans etc. 
 
Szöveg lelőhelye: ASF, Notarile Antecosimiano, 3519 (Giuliano di Buonaccorso Buonaccorsi) fol. 
163. 
Szöveg forrása: Waldman 2007c. doc. 2. 
Megjegyzés: A szobrokról nincs információnk.  
Kép: -  
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23. 
 
 
1518. 
Giovanni della Robbia 
Oltár 
Pisa, San Marco in Calcesana templom 
 
[A pisai San Marco in Calcesana templom építőbizottságának egyik tagja, Agostino Gherardo, 
megbízta Giovanni della Robbiát egy mázas terrakotta oltár elkészítésével, ami Szűz Mária 
mennybevételét ábrázolja angyalok között, valamit az Atyaisten, nyolc próféta vagy pátriárka, 
Szent Péter, Jakab és Márk apostolok és Szent Anzanusz társaságában. Az oltárat füzérekkel, 
vázákkal, puttókkal, predellával, oszlopokkal és más díszítményekkel kell díszíteni. Az oltár mérete 
6 braccio kell legyen a predellával együtt, az oltárat koronázó füzérek és vázák magassága még 
egy braccio, vagyis összességénben 7 braccio magas, szélessége 4 és egynegyed braccio. Az 
oltáron lévő díszítményeket, füzéreket, vázákat és más díszeket, valamint a szobrokat mázas 
terrakottából kellett a szobrásznak faragnia(!), olajjal aranyoznia és tökéletes színekkel festenie és 
polír aranyoznia vagy mordent aranyoznia, ahogy azt a szobrász megfelelőnek tartja, és ahogy az a 
rajzon megjelent, ami  a nevezett uraknál és Agostinónál van. Giovanni della Robbia megígérte, 
hogy a művet saját költségén elkészíti és Pisában fel is állítja majd, minden szükséges anyag 
költségét is vállalva, ami ehhez kell. A határidőt jövő év március 15.-ében jelölték meg. 
Megállapodtak, hogy a szobrász fizetsége 37 forint lesz, amiből a szobrásznak a jelen szerződés 
aláírásakor 6 forintot kifizettek, míg a többit a kész oltár átadásakor kapja majd meg. S ha a 
szobrász a művet határidő előtt elkészítené, akkor fizetségét rögtön megkapja. Stb.] 
 
1518 Indictione VI die decima octava mensis augusti.  Actum Florentie in p(o)p(u)lo sancti 
stephani abbatie florentini.  
Presentibus ser baldassare albertj de bondonibus et ser laurentio vivaldj angelj notarj florentinj 
testibus, etc.  
Cum sit quod homines cappelle et seu parrochie sancti marci della calcesana site in civitate pisarum 
et etiam infrascriptus augustinus operarius cappelle predicte desiderent et a dicta cappella in et pro 
altarj maiorj dicte cappelle ponere et sive construere et sive ponj et construj facere quandam 
tabulam in qua sculpta sit assumptio beate marie virginis in quodam nube prout sculpi solent cum 
pluribus figuris angelorum ut sopra sculptorum circum dictam figuram et seu imaginem et ipsius 
beate virginis et cum figure seu imagine dei patris et octo profetarum et seu patriarchum etiam ut 
supra sculptarum seu sculptorum desuper figuris et seu nubem assumptionis predicte et cum 
quattuor imaginibus et seu figuris etiam ut supra sculptis sub imaginibus sanctorum petri jacobi et 
marci apostolarum dei et sancti ansani martiris ad pedes ipsius tabule et cum quodam ornamento 
seu festone et quodam vase in capite dicti festonis et pluribus figuris et imaginibus puerorum in  
dicto festone desuper et a lateribus dicte tabule et cum predella seu base ipsius tabule et columnis et 
aliis ornamentis ipsius tabule altitudinis anime ipsius tabule computate altitudine predelle et seu 
basis predicte brachiorum sex et dicti festonis et vasis ut supra in capite tabule apponende 
altitudinis brachii unius et sic in totum brachiorum septem; latitudinis vero ipsius tabule et 
columnarum et ornamentorum ipsius brachiorum quattuor et unius quarti alterius brachii. Et que 
omnes figure et seu imagines cum ornamentis festone vase et aliis predictis sint sculpte de terra 
cocta ismaltata et invetriate et adorata ad oleum et cum coloribus perfectis et auro brunito et a 
mordente prout conveniente oportueri prout apparet per quoddam disegnum et seu figuratum de 
predictis factum existens penes dictos homines et seu penes dictum augustinum operarium 
predictum prout asserint prefatus augustinus operarius antedictus coram me notario infrascripto et 
testibus supra scriptis.  
Et cum sit etiam quod dictus Augustinus volens dictum opus ad finem perducere quesiverit in 
civitate florentie et invenerit infrascriptum joannen sculptorem idoneum ad predicta. Hinc est quod 
hodie hac presenti suprascripta die dictus augustinus gherardi urbani de pisis operarius et ut 
operarius dicte cappelle sancti marci alla calcesana de pisis de presentia consensu et voluntate 
presbiterj francisci pierantonj del pontadera moderni rectoris dicte cappelle presentis et omnj 
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meliori modo, etc., dictum opus ut supra perficiendum locavit, etc. joanni andree della robbia, civi 
et sculptori florentino, presentj et acceptantj. Et qui joannes sculptor predictus promisit pro se et 
suis heredibus etc., dicto augustino operario predicto presentj et pro opera et lavoribus dicte 
cappelle recipientj, etc., sculpisse dictas figuras et imagines et dictam tabulam cum omnibus 
suprascriptis perfecisse et ad dictam civitatem pisarum et in loco altaris predicte posuisse omnibus 
suis sumptibus etiam muramentorum pro predictis faciendorum cum materia, coloribus, ornamentis 
et auro et in omnibus et per omnia de quibus et prout de supra in dicto disegno et figuratione 
predictis constat et apparet, per totum diem xv mensis martii proxime futurj presentis annj domini 
1518. Et ex adverso dictus augustinus dictis nominibus promisit etc., eidem joannj sculptorj 
presente et pro se et suis heredibus  etc., ricipientj, etc., dare solvere et pagare pro pretio et premio 
operis et ornamentj  predicti florenos triginta septem auri largos in auro de libris septem florenorum 
parvorum pro quolibet floreno cum dimidio alterius florenj similis, hoc modo vid. ad presens 
florenos sex et sic solvit dictus augustinus dictos florenos sex aurj largos in auro d(omi)no joannis 
presente et ad se trahentj et totum pretium essere conficientj in presentia mei notari et testium, etc. 
residuum vero per totam dictam diem xv mensis martij proxime futurj, et si dictum opus perfectum 
erit prius et immediate post perfectionem dicti operis predicte si prius perfectum fuerit. Quod 
omnia dicte partis dictis nominibus promiserunt, etc. qua pena, etc. pro quibus, etc., etc. Et dictus 
joannes iuravit, etc. omnia soprascripta observare etc., etc.” 
 
Szöveg lelőhelye: ASF, Archivio dei Contratti di Firenze. Rogiti di Gio. Antonio degli Ottaviani da 
Pulicciano. Protocollo dal 1511 al 1522. 
Szöveg forrása: Marquand, 1920. 131-132.  
Megjegyzés: Az oltár elkészült, azt fel is állították, azonban a templomot azóta lebontották, így az 
oltár ma a pisai Camposanto Cappella Ammannati-jában áll. 
Kép: 24. kép 
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24. 
 
 
1496/1497. 
Chimenti és Leonardo del Tasso 
Faragott fa ajtó és fafeszület 
Firenze, San Pancrazio templom 
 
[Don Giovanni Gualberto, a San Pancrazio monostor apátja megbízta Chimenti di Francesco del 
Tassót és annak fiát, Leonardót egy ajtó készítésével, amit diófából kell csinálniuk, úgy, ahogy az a 
Jacopo di Bartolomeo Boccacci által írt dokumentumban áll. Az ajtó felett egy ívvel/ívmezővel, és a 
felett egy fa feszülettel. A munkáért összesen 31 aranyforintot kapnak majd, ebből az ajtóért és az 
ívért/ívmezőért 22 forintot, amiből most kapnak 12 forintot, azután még 2 forintot, a maradék 
nyolcat pedig akkor, miután az ajtót az ívvel/ívmezővel együtt elkészítette. Az ajtó és az ív/ívmező 
elkészítésének határideje március 24-e, a feszületé pedig április 15. A feszületért 9 forintot kap 
majd 1497. augusztus végéig. A teljes munkát saját költségén kell elvégeznie, beleértve a szükséges 
eszközöket és az állványzatot is, a rajz/terv szerint, ami az apátnál van. stb.]  
 
Ricordo questi dì 12 di febraio 1496799 come Don Giovanni Gualberto abbate del monastero di San 
Pancrazio, alogò infino a dì 22 di gennaio 1596 (sic!)800 a Chimenti di Francesco del Tasso e a 
Lionardo suo figliolo a fare una porta dinanzi al coro con un arco di sopra, lavorata tutta di noce, 
come apare per una scritta801 di mano di Jacopo di Bartolomeo Boccacci, e così ancora di sopra 
detto arco un Crocifisso di legname, come aparisce di detta scritta: e debbe avere di detto lavoro 
fior. xxxj  d’oro in oro, de’ quali si ne debbe avere per detta porta e arco fior. xxij d’oro, fornito: 
de’ quali al presente n’ a avuto fior. xij, cioè quando si fece la scritta; di poi n’ ebbe fior. 2 larghi: 
restane avere fior. otto larghi, e quali ebbe avere, fornito detta porta con arco; la quale porta e arco 
à a essere fatta per tutto dì 24 di marzo prossimo a venire: et el Crocifisso debbe avere fatto per 
tutto dì 15 d’aprile prossimo futuro 1497. Del quale Crocifisso debbe avere fior. viiij larghi d’oro in 
oro per tutto el mese d’agosto 1497; come apare per detta scritta, la quale à soscritta di sua propria 
mano. E queste cose à fare a ogni sua spese, cioè ferramenti, e di ponte e ogni altra cosa bisognassi, 
secondo el disegno che è appresso à l’abate.  
 
Szöveg lelőhelye: ASF, Corporazioni religiose soppresse, Monastero di San Pancrazio, Ricordanze 
dal 1483 al 1527. car. 13. t.- 14. 
Szöveg forrása: Milanesi, 1873. 353. doc. I. 
Megjegyzés: A szerződésben szereplő fa feszületet nemrégiben a fossatói San Lorenzo templomban 
található festett fa feszülettel azonosították (ld. Traversi, 2013.). Jelenlegi festése újabb.  
Kép: - 
  

                                                           
799 modern időszámítás szerint 1497. 
800 nyilvánvalóan elírás, az 1496. évről van szó 
801 ez feltehetően maga a szerződés volt 
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KÉPJEGYZÉK 
 
 

1. Carrarai márványbányák földrajzi elhelyezkedése (Pattantyús Márton rajza a 
Journal of Society of Arts 1860. (május) 540. oldalán megjelenő térkép nyomán) 

 
2. Bernardo Rossellino: Beata Villana síremléke 

Firenze, Santa Maria Novella templom 
kép forrása: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smn,_navata_dx,_bernardo_rossellino,_
monum._della_beata_villana_de'_botti,_1451,_02.JPG 
 

3. Mino da Fiesole: Neroni-oltár 
Firenze, Badia 
kép forrása: http://www.wikiwand.com/it/Dossale 
 

4. Bernardo Rossellino: Ajtókeret 
Siena, Palazzo Pubblico, Sala del Concistoro 
kép forrása: 
http://www.fondazionemps.it/OpereWeb/MalandriniDettaglio.aspx?id=197 
 

5. Jacopo Sansovino: Madonna del Parto 
Roma, Sant’Agostino templom 
kép forrása: http://artmight.com/Artists/Sansovino-Jacopo/Sansovino-J-Madonna-
del-Parto-264460p.html 
 

6. Mino da Fiesole: Angyal szobor 
Volterra, dóm 
kép forrása: 
http://www.alinariarchives.it/it/search?isPostBack=1&panelAdvSearch=opened&ar
tista=Mino%20da%20Fiesole 
 

7. Mino da Fiesole: Cibórium 
Volterra, dóm 
kép forrása: http://www.gettyimages.com/detail/news-photo/marble-ciborium-by-
mino-da-fiesole-cathedral-of-santa-maria-news-photo/154710424#marble-
ciborium-by-mino-da-fiesole-cathedral-of-santa-maria-assunta-picture-
id154710424 
 

8. Andrea Sansovino: Szent Anna harmadmagával 
Róma, Sant’Agostino templom 
kép forrása: 
http://emanuelecaposciutti.com/index.php?/albums/roma/content/madonna-col-
bambib/ 

 
9. Francesco da Sangallo: Szent Anna harmadmagával 

Firenze, Orsanmichele 
kép forrása: www.pinterest.com  
 

10. Michelangelo Buonarroti: Dávid 
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Firenze, Museo dell’Accademia 
kép forrása: https://hu.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_D%C3%A1vid-szobra  

 
11. Nanni di Bartolo/Donatello: Keresztelő Szent János szobor 

Firenze, Campanile (ma Museo dell’Opera del Duomo) 
kép forrása: Fondazione Zeri  
 

12. Nanni di Bartolo/Donatello: Józsué próféta 
Firenze, Campanile (ma Museo dell’Opera del Duomo) 
kép forrása: Fondazione Zeri  
 

13. Lorenzo Ghiberti: Szent Máté 
Firenze, Orsanmichele (jelenleg: Firenze, Museo dell’Orsanmichele) 
kép forrása: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_Matteo_di_Lorenzo_Ghiberti,1.JPG 
 

14. Lorenzo Ghiberti: Szent Zenóbius síremlék-ereklyetartó 
Firenze, Dóm  
kép forrása: https://it.wikipedia.org/wiki/Arca_di_san_Zanobi 

 
15. Giovan Francesco Rustici: Keresztelő Szent János prédikációja 

Firenze, Battistero (jelenleg: Firenze, Museo dell’Opera del Duomo) 
kép forrása: http://www.nicolasalvioli.com/interventi-works-carried-out/predica-
del-battista/ 
 

16. Lorenzo Ghiberti: Északi kapu 
Firenze, Battistero 
kép forrása: http://artutto.altervista.org/lorenzo-ghiberti/ 
 

17. Lorenzo Ghiberti: Porta del Paradiso 
Firenze, Battistero 
kép forrása: http://artutto.altervista.org/lorenzo-ghiberti/ 
 

18. Luca della Robbia, Michelozzo di Bartolomeo, Maso di Bartolomeo: Bronzkapu 
Firenze, dóm, északi sekrestye 
kép forrása: http://www.settemuse.it/pittori_scultori_italiani/luca_della_robbia.htm 
 

19. Lorenzo Ghiberti, Jacopo della Quercia és mások: Keresztelőkút 
Siena, dóm 
kép forrása: 
http://www.settemuse.it/pittori_opere_D/della_quercia_jacopo/della_quercia_jacop
o_507_baptismal_font.jpg 
 

20. Lorenzo Ghiberti: Keresztelőkút bronz reliefek 
Siena, dóm 
kép forrása: 
https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja
&uact=8&ved=0ahUKEwjul6ab4Y3UAhXM2BoKHVZ8BFUQjRwIBw&url=http
%3A%2F%2Fflickeflu.com%2Fset%2F72157623199462786&psig=AFQjCNGNA
ivu1dd0ZyA5dbVWen6jIXW2Eg&ust=1495894980696821 
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21. Luca della Robbia: Feltámadás 

Firenze, dóm 
kép forrása: 
http://duomocasalmaggiore.it/images/ritrovarci/2007/2/resurrezione.jpg 
 

22. Luca della Robbia: Mennybemenetel 
Firenze, dóm 
kép forrása: http://www.artesuarte.it/articolo.php?id=82 
 

23. Andrea della Robbia: Madonna Szent István protomártírral és Szent Lőrinccel 
Prato, dóm, kapuzat 
kép forrása: https://www.tripadvisor.it/LocationPhotoDirectLink-g194868-
d527012-i214258843-Duomo_di_Prato-Prato_Province_of_Prato_Tuscany.html 
 

24. Giovanni della Robbia: Oltár 
Pisa, San Marco in Calcesana templom 
kép forrása: https://hu.pinterest.com/pin/326229566737320684/ 

 
25. Andrea della Robbia: Madonna 

Empoli 
kép forrása: http://www.dellastoriadempoli.it/category/artistica/    
 

26. Giovanni Rossellino: Filippo Lazzari síremléke (jelenlegi, nem eredeti állapot) 
Pistoia, San Domenico 
kép forrása: https://www.researchgate.net/figure/290948961_fig7_Figure-1-1-
Rossellino-workshop-Tomb-of-Filippo-Lazzari-Pistoia-San-Domenico 
 

27. Donatello és Nanni di Bartolo: Ábrahám és Izsák 
Firenze, Campanile (jelenleg: Museo dell’Opera del duomo) 
kép forrása: http://www.flickriver.com/photos/buonaventura42/4528660302/ 

 
28. Donatello és Michelozzo di Bartolomeo: Szószék (külső) 

Prato, dóm 
kép forrása: www.pinterest.com  
 

29. Benedetto da Maiano: Feszület 
Firenze, dóm 
kép forrása: http://www.firenzetoday.it/cronaca/crocifisso-benedetto-maiano-
duomo-foto.html 
 

30. a) Szerződés-rajz a Fonte Gaiához (részlet) 
Metropolitan Museum of Art, New York 
kép forrása: http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/49.141/ 
 
b) Szerződés-rajz a Fonte Gaiához (részlet) 
Victoria & Albert Museum, London 
kép forrása: http://collections.vam.ac.uk/item/O89085/the-right-side-of-the-design-
quercia-jacopo-della/ 
 

31. a) Francesco di Simone Ferrucci: Tartagni-síremlék  
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Bologna, San Domenico templom 
kép forrása: http://www.predella.it/predella/predella22/inlibreria.htm  
 
b) Francesco di Simone Ferrucci: Tartagni-síremlék szerződés-rajz 
Stockholm, Nationalmuseum 
kép forrása:  
http://collection.nationalmuseum.se/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultLightbo
xView/result.t1.collection_lightbox.$TspTitleImageLink.link&sp=10&sp=Scollecti
on&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=Slightbox_3x4&sp=0&sp=Sdetail&s
p=0&sp=F&sp=T&sp=0 
 

32. Oltár rajzok/tervek 
képek forrása: www.collections.wam.ac.uk 
 

33. a) és b) fra Mattia della Robbia: Madonna tondó szerződés-rajza (recto és verso) 
Oxford, Ashmolean Museum 
 

34. a) Pietro Torrigiani: Madonna a gyermekkel 
Budapest, Szépművészeti Múzeum, Régi Szoborgyűjtemény 
kép forrása: 
http://www.szepmuveszeti.hu/adatlap/ulo_madonna_gyermekkel_andrea_2545 
 
b) Pietro Torrigiani: Madonna a gyermekkel 
Fossombrone, Santissima Annunziata degli Zoccolanti 
kép forrása: saját fotó az Urbino e Marche prima e dopo Raffaello. c. kiadvány 
nyomán 

 
35. a) Benedetto da Maiano: Filippo Strozzi mellszobra 

Berlin, Staatliche Museen 
kép forrása: www.pinterest.com 
 
b) Benedetto da Maiano: Filippo Strozzi mellszobra 
Párizs, Musée du Louvre 
kép forrása: https://www.flickr.com/photos/28433765@N07/6127067274 

 
36. a) Giacomo Cozzarelli vagy Francesco di Giorgio: Krisztus siratása 

Roma, Palazzo Borghese 
 
b) Giacomo Cozzarelli: Krisztus siratása 
Quercegrossa 
kép forrása: http://www.ilpalio.org/arte.html 
 

37. a) Paolo Uccello: John Hawkwood lovas képmása 
Firenze, dóm 
kép forrása: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Funerary_Monument_to_Sir_John_Hawkwood#/medi
a/File:Paolo_Uccello_044.jpg 
 
b) Andrea del Castagno: Niccol  da Tolentino lovas képmása 
Firenze, dóm 
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kép forrása: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andrea_del_castagno,_Monumento_eque
stre_di_Niccol%C3%B2_da_Tolentino,_1456,_01.JPG 

 
38. a) Fra Angelico: Trónoló Madonna szentekkel, 1440. 

Firenze, San Marco kolostor 
kép forrása: https://www.thinglink.com/scene/713402663848378368 
 
b) Benozzo Gozzoli: Trónoló Madonna szentekkel, 1461. 
London, National Gallery 
kép forrása: https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/benozzo-gozzoli-the-
virgin-and-child-enthroned-among-angels-and-saints 
 

39. a) Giovanni di Stefano: Szent Anzanusz 
Siena, dóm 
kép forrása: www.alinari.it 
 
b) Neroccio di Bartolomeo de’ Landi: Alexandriai Szent Katalin 
Siena, dóm 
kép forrása: www.alinari.it 
 

40. a) Matteo Civitali: Tabernákulum 
Làmmari, Pieve Santa Maria e San Jacopo 
kép forrása: 
https://www.google.hu/search?q=Matteo+Civitali,+Lammari&source=lnms&tbm=i
sch&sa=X&ved=0ahUKEwjTjoOw8aTUAhWjNJoKHQh_CxwQ_AUIBygC&biw
=1024&bih=461#imgrc=zV5XP1u4jHNMqM:  
 
b) Baccio da Montelupo: Tabernákulum 
San Lorenzo templom, Capannori, Segromigno in Monte 
kép forrása: saját fotó az Arte Cristiana, III (1915) nyomán 
 

41. a) Andrea di Lazzaro Cavalcanti: Lavabo 
Firenze, dóm, Sagrestia delle Messe 
kép forrása: www.alinari.it  
 
b) Andrea di Lazzaro Cavalcanti: Lavabo 
Firenze, dóm, Sagrestia dei Canonici 
kép forrása: www.alinari.it  

 
42. a) Antonio di Meo da Settignano: Gianozzo Pandolfini síremléke 

Firenze, Badia 
kép forrása: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Bernardo_Rossellino#/media/File:Bernardo_rossellin
o_(bottega),_monumento_a_giannozzo_pandolfini_01.JPG 
 
b) Bernardo Rossellino: Orlando di Guccio de’ Medici síremléke 
Firenze, Santissima Annunziata templom 
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kép forrása: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Annunziata,_tomba_di_Orlando_di_Guc
cio_de%27_Medici,_di_Bernardo_Rossellino,_01.JPG 

 
43. Giusto di Clemente da Settignano és Giovanni di Taddeo di Meo: Vincenzo de’ 

Trinci (†1491) síremléke 
Firenze, San Marco  
kép forrása: Bridgemen Images 
 

44. Neroccio di Bartolomeo de’ Landi: Tomaso Todeschini del Testa Piccolomini 
síremléke 
Siena, dóm 
kép forrása: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Annunziata,_tomba_di_Orlando_di_Guc
cio_de%27_Medici,_di_Bernardo_Rossellino,_01.JPG 

 
45. Andrea di Lazzaro Cavalcanti: Szószékreliefek 

Firenze, Santa Maria Novella templom 
kép forrása: www.alinari.it 

 
46. Mino da Fiesole: Tabernákulum 

Firenze, Sant’Ambrogio templom 
kép forrása: https://ilrestaurodicosimo.com/2016/09/05/mino-da-fiesole/    
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Köszönetnyilvánítás

Ezt a dolgozatot nem tudtam volna megírni az MTA Isabel és Alfred Bader ösztöndíja 
egy 3 hónapos firenzei levéltári és könyvtári kutatást 

(2012-ben és 2013-ban), melynek során számos eredeti dokumentumot néztem meg és 

szakirodalomhoz juthattam hozzá. Köszönöm ezért m

Erzsébetnek, Papp Szilárdnak, Tóth Juditnak, Vajda Eszternek, Rózsavölgyi Andreának, 

munkatársainak, Gálos-Horváth Cecíliának, Sipos Kálmánnak, Medgyesi Krisztinának.
Szakmai segítségükért Meszlényi Jáosnak, Pattantyús Orsolyának, Pattantyús Mártonnak, 
Véninger Péternek, Heitler Andrásnak, Tuzson Eszternek és Bónis Péternek.

A függelék szövegeinek fordításában/értelmezésében nyújtott segítségéért Török 
Tamarának, Siptár Dánielnek és Nagy Ádámnak tartozom köszönettel. 

támogatásukért és a végtelen türelmükért édesanyámnak és kisfiamnak, Matyinak.
 


