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Észak és Dél-

Németalföld történelme a 

XVII. században 

 

 

1568-1648 Németalföldi 

szabadságharc = 

nyolcvanéves háború 

 

1579 Utrechti Unió, 

kikiáltása után  

7 északi tartomány 

megpróbál függetlenedni 

(Holland Köztársaság), 

1609-ben. 

 

1648 Vesztfáliai béke, 

mely végleg lezárja 

a háborút. 



Barokk kutatás a XIX. század végéig 

• Az 1890-es évektől a részkutatások száma nő (korábban nem 

értékelt műalkotások feldolgozása, életműkutatások, monogáfiák), s 

ezekkel párhuzamosan a barokk művészet fogalmi tisztázása 

zajlik. 

• Osztrák, német területeken megkezdődik az építészek, festők 

életművének feldolgozása, 1912-ben megjelenik Wölfflin főműve, 

melyben azonban esztétikai, kvalitásbeli kérdésekről nincs szó. 

• Franciaországban Viollet-le-Duc hatására és a császárság 

bukása miatt a 19-20. századfordulóig nem kutatják a barokk 

kort, illetve a művészettörténeti összefoglalókban a művészettörté-

net nem igazodik a történelemhez. 

• XIX. sz. vége: Rubens és Rembrandt életműve kerül előtérbe - a 

humanista ideálok folytatását értékelik a művészetükben - egymás 

után 8 könyv jelenik meg Rubensről, köztük egy 5 kötetes 

monográfia, valamint 1880 és 1908 között 7 könyv jelenik meg 

Rembrandtról, köztük egy a grafikai munkásságáról is. 

 

 



Rembrandt Harmensz van Rijn  

• 1606: Leiden. Észak-Németalföldi protestáns polgári család sokadik 
gyermeke. Apja molnár, anyja pék lánya, nincsenek anyagi gondjaik. 
Latin iskola, majd 1620-tól amszterdami egyetem, amit félbehagyva 
festeni tanul Jacob Isaacsz van Swanenburgh történelmi festőnél (3 
év), majd az amszterdami Pieter Lastman műhelyében. Itt ismerkedik 
meg a klasszikus festői örökséggel. 

• 1625: önálló műhelyt nyit Leidenben, portrékat és bibliai jeleneteket 
fest; 1631-ben Amszterdamba költözik. 

• 1634: első házassága, felesége, Saskia van Uylenburgh gazdag 
polgári családból származik. 
1640: szüleitől 2500 Guldent örököl, a gazdagság helyett azonban a 
festészete kiteljesítése érdekli. 

• 1642: Saskia meghal. 

• 1645: Hendrickje Stoffels Rembrandt szolgálatába szegődik; a művész 

• eladósodik. 

• 1656: Rembrandt lemond a vagyonáról a hitelezői javára; a házát, 
ingóságait elárverezik. 

• 1663: Hendrickje meghal, majd 1668-ban meghal egyetlen fia, Titus is. 

• 1669: Rembrandt alála 



Rembrandt festészeti korszakai 
 

1. Leideni korszak - 1625-1631- Pieter Lastman hatása, de  

    még nem nagyon érdekli a klasszikus és reneszánsz kor 

2. Amszterdami első korszak - 1632-39 – gyors fejlődés idő- 

    szaka - Pieter Paul Rubens és a nemzetközi barokk hatása 

3. Amszterdami második korszak – 1640-47 - az átmenet  

    időszaka – a laza festőiség és a fény-árnyék foglalkoztatja 

4. Amszterdami harmadik korszak – 1648-69 - érett kor, a  

    szellem és a lélek szférája foglalkoztatja, spirituális elmé-  

    lyültségével és érzelemgazdag kifejezésmódjával új  

    fejezetet nyit a művészet történetében.  
 

Rembrandt művészetének fejlődése azonban nem szakaszolható mere-

ven. Nagyon gyorsan tudta a hangulatokat és kifejezésmódokat változtatni, 

a stílus, amit adott esetben használt, nem felelt meg tökéletesen annak, 

amit egy másik munkában alkalmazott. Mindvégig, akár egy képén belül is 

váltogatta a stílusfokokat és a moduszokat. Rembrandt géniusza rugalmas 

és néha robbanékony volt, életművét a hullámzás, az egymást keresztező 

áramlatok, a megérzések és ismétlések jellemezték. 



Rembrandt van Rijn: Szent István protomártír megkövezése, 1625 



Rembrandt legkorábbi datált műve a Szent István megkövezése (1625) c. 

kép, mely az amszterdami festők ízlését követi, s igen közel áll mestere, 

Pieter Lastman felfogásához.  

 

Az első keresztény mártír halálát erőteljes gesztusokkal és chiaroscuróval 

festette meg, alakjait kosztümökbe öltöztette, a jelenet színpadias. A világos 

és sötét színek erős kontrasztja, a zsúfolt kompozíció, a mély dráma helyetti 

pátosz a korszak históriafestőinek körében divatos olaszos modor jegyei.  

 

A főszereplő mellett magát is megörökítette, amint kitekint a nézőre (rejtett 

önarckép).  

 

A színezésben is mestere példáját követi, a megvilágított alakoknak 

zománcos csillogást ad. Festőileg még kiforratlan a kép, de meghaladja 

mesterét abban, hogy a jelenet lényegére koncentrál, s azt emeli ki azáltal, 

hogy a bal oldali figurákat és a háttér épületeit sötét árnyékban hagyja, és 

ezzel a kép majdnem felén elmossa a részleteket. E szétválasztással a 

figyelmet a fő cselekményre irányítja. Már itt sajátosan kezeli a chiaroscurót. 



Rembrandt: A gazdag ember parabolája, 1627 



Caravaggio és korai követőinek munkáin a fény és az árnyék élesen elválik 

egymástól (tenebroso technika), nála azonban van egy kis félárnyékos átmenet.  
 

A gazdag emberről szóló példabeszéd (1627, Berlin) c. képén egy öregembert 

látunk, amint gyertyafénynél számolgatja a tallérjait és a kamatpapírjait. A fiatal 

Rembrandt a láng által teremtett fény-árnyék problémát úgy oldja meg, hogy az 

öregember kezét odatartja a gyertya fénye elé. Ebben Honthorst inspirálta, aki ezt  

a megoldást népszerűsítette. Rembrandt behatóan tanulmányozta a színreflexeket 

az égő gyertya által megvilágított szemüveges arcon és a tárgyakon, és eggyé 

formálta a belső teret átható fényt és a levegőt (union technika).  
 

Ezt a berlini képet hagyományosan egy pénzváltót ábrázoló zsánerképnek tartják, 

vagy a fösvénység allegóriájának, mely közelebb áll a valósághoz. Valójában egy 

bibliai jelenetet ábrázol: Jézus történetét a gazdag emberről, mely a fösvénység 

elleni példabeszéd (Lukács 12. 13-21). 
 

A gazdag ember egy meglehetősen jó terméshozam után elhatározta, hogy nagyobb 

magtárat épít, így könnyedén eléldegélhet abból, amit félretett. De Isten így szólt 

hozzá: „Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet tetőled; amiket szereztél pedig kiéi 

lesznek?”  

A tanítás világos: „mivel saját magának gyűjtött csak gazdagságot, Isten előtt nem 

volt gazdag”. A példabeszéd és az óra jelenléte a sötét árnyékba rejtve a bal oldalon, 

megmagyarázza, hogy a jelenet miért éjszaka játszódik: ez az az éj, amikor a fös-

vény ember órája eljön. 



Rembrandt: Júdás visszaadja a harminc ezüstöt, 1629 



Rembrandt: A művész anyjának(?) portréja, 1629 körül 



Meditáló filozófus, 1630 

A fény mint fizikai 

jelenség, azonos az 

átlelkesültséggel. 

 

A fény mint elvont 

általánosság 

összefonódik a kép 

individualitásával. 

 

Halandóság és 

halhatatlanság, 

vallásosság és hit. 

 

A lélek saját benső léte  

a külső és ideális 

objektivitás belsővé 

alakításával. 



Az első önarcképek 

 

Leideni évei alatt a fiatal Rembrandt 

sokszor használta önmagát 

modellként, hogy az arcán megjele-

nő fényhatásokat vagy az érzelmek 

kifejezését tanulmányozza.  

 

Ez a gyakorlat nem volt ismeretlen a 

barokk művészetben, pályája kezde-

tén Caravaggio és Bernini is élt vele.  

 

Rembrandt tanítványa, Samuel van 

Hoogstraten a saját növendékeit úgy 

oktatta, hogy ahhoz, hogy a történeti 

képeikben minél érzelemgazdagabb 

figurákat teremtsenek, váljanak 

színésszé a tükör előtt, legyenek 

egyszemélyben előadók és nézők.  

 

Rembrandt: Önarckép, 1630 



Önarckép, 

1629 k. 



Önarckép barettel és lánccal, 1630-31 körül Önarckép, 1631, rézkarc 



Rembrandt: 

Önarckép, 

1634 



Rembrandt: Olvasó tudós, 

1631 



Rembrandt: Izsák feláldozása, 1632 

Pszichikailag felfokozott 

kompozíció, az áldozat 

teste a feszültség 

csúcsa, amit az angyal 

keze és a leeső tőr 

fékez le. 



Rembrandt: Levétel a keresztről, 

1634 



Rembrandt: Sámson megvakíttatása, 1636 



Rembrandt:  

A tékozló fiú  

a kocsmában, 

1637 k. 



Rembrandt:  

Szent Család, 1640 



Rembrandt: Dr. Tulp anatómiája, 1632, Hága, Mauritshuis  



Rembrandt: Dr. Tulp anatómiája, 1632, Hága, Mauritshuis  

A Theatrum anatomicus 

lépcsős felépítését idézi 

az elrendezés. 
 

Tulp doktor rétori szerep-

ben: ő az amszterdami 

sebészcéh elöljárója, 4-

szeres polgármester, 6-

szoros kincstárnok, a 

városi egyetem kurátora, 

városi választmányi tag 

stb. 
 

Elmélet és gyakorlat 

demonstrálása 
 

A listán szereplő korabeli 

híres orvostársak azono-

sak az ábrázoltakkal. 
 

A halott kezének kiemelé-

se: fő mondanivaló 
 

Egyedül Tulp van kalap-

ban, s karosszékben ül = 

a tekintély szerepe és 

helye ki van emelve 



Morális és didaktikai célú 

előadás: a tudományos 

felkészültség heroizálása 

Csoportkép: a tagok összetartozása  



Szubjektív realizmus: 

az alak nem közvet-

lenül a jelenség 

tükre, hanem maga 

is lélek teremtménye. 

Rembrandt: Önarckép, 1640 



Önarckép nyitott ablaknál, 1645 (a 

rézkarcon 1639, ami lehetetlen) 



Rembrandt: Agatha Bas, 

1641 



Rembrandt: Éjjeli őrjárat, 1642, Amszterdam, Rijksmuseum 



A szereplők a kép egészének 

törvényszerűségeihez igazodnak. 

A mozgás hátulról előre irányul. 



A mű helyes címe: Frans Banning Cocq kapitány Willem van 

Ruitenburgh hadnagy katonái és elöljárói - a mai címet egy 19. század 

eleji rossz interpretáció nyomán kapta. A kép nappali, nem pedig éjjeli 

jelenetet ábrázol, mint ahogy a megtisztításáig gondolták. A kép 18 konkrét 

személy portréja cselekvés, sokféle mozgás közben. 
 

Rembrandt egy mindennapi mozzanatot történeti esemény rangjára emelt. 

A cselekmény a tetőfokát éri el éppen, az összetett mozdulatok erős térbe-

liséggel bírnak, és a drámai chiaroscuro és az erős színhatások révén 

egységessé válnak. A felfokozott fény- árnyék ellentét változatos fokoza-

tokat jár be.  
 

Az ábrázolás célja nem a felvonulás kívülről nézve, hanem a mozgás 

ütemes közeledésének, folyamatosságának és a hangok fokozatos 

felerősödésének a megörökítése, a jelenet pszichikai és fizikai élet-

szerűsége. 
  

A kibontakozó cselekmény érzése, és a mozdulatok egyedülálló változa-

tossága adja a kép forradalmi újdonságát a hagyományos holland csoport-

kép festészeti témában. Rembrandtnál a meghosszabbított pillanatba 

beáramlik az egész élet. 

 



Rembrandt: Emmausi vacsora, 1648 



Rembrandt: Jákob megáldja József fiait, 1656 



Rembrandt: Titusz 



Rembrandt: Bethsabé, 1654 



Rembrandt: Hendrickje a 

folyóban fürdik, 1654 körül 



Rembrandt: Olvasó 

Titusz, 1656 



Önarckép, 

1657 



Kosztümös önarckép, 1658 

A külső forma 

átlelkesültsége: 

 

az egyedi élet 

belülről oldja el a 

formát, az lesz az 

általános, s mint 

ilyen tűnik el a 

kosztüm által 

kifejezett 

individualitásban. 





Test helyett az én belső és 

külső egysége – lényegi 

teljessége. 

Rembrandt: Önarckép két 

körrel, 1661 



A „Százforintos lap”, 1640-1649, rézkarc 

Szabad vonalvezetés, árnyalatgazdagság. 

A vallást mint a lélekben működőt, mint 

vallásosságot ragadja meg a fény eszkö-

zével. A fény egyszerre evilági és 

tapasztalaton túli. 

Rembrandt rézkarcai 

Három koldus a kapuban, 1648 



Rembrandt: Három fa, 1643 



Rembrandt: Prédikáló Krisztus, 1654 



Rembrandt: 

Levétel a 

keresztről,  

1654 



Rembrandt: A három kereszt, 1660-61, rézkarc 



Rembrandt: Péter megtagadja Krisztust, 1660 



Máté evangélista, 1661 



Rembrandt: A posztóscéh elöljárói, 1662 

Az öt elöljáró mindegyike egyforma hangsúlyt kap, a szolgáló a középpontban áll. A kép 

egészét zseniális pszichológiai és formai eszközökkel egyesíti a művész. A finoman 

kiszámított kompozíció, a sugárzó színharmóniák és a hat személy jellemének a 

megragadása teszik Rembrandt egyik legnagyszerűbb csoportképévé ezt a képet.  



Rembrandt: A zsidó menyasszony, 1666 

Portré vagy történelmi kép? Korabeli személyek bevo-

nása más korok elképzelt 

életébe. A kép inkább leír, 

mint elbeszél, ugyanakkor 

teljesen egyedi, mert a 

textuálisnak ellentmond. 

 

Rembrandt a jelenségben 

teljesen feloldódó szépséget 

keresi a szépség és szeretet 

mint abszolút értékek kifeje-

zésére: színek szimfóniája, 

érzéki festésmód, átlényegí-

tett alakok, térnélküliség. 



Rembrandt  idős korára általános emberi szituációkat festett, melyekhez a 

bibliai, mitológiai téma csak kerettéma, ürügy volt az emberi tartalmak, pl. a 

barátság, a bűn, a megbékélés ábrázolására.  
 

Rembrandt célja a historie iránti fogékonyság egyesítése a holland polgár 

megváltozott esztétikai szükségleteivel. A képi cselekmény szervezése a 

művészi kreativitás terrénuma is. 
 

A bűnöst mint tragikus hőst ábrázolta. A műfaji és tematikai hagyományo-

kat történetekké alakította, ahol azonban a tartalom csak a cselekmény 

folyamatából kiemelt, meghatározó pillanatok alapján jelent meg, s innen 

nézve nyílt meg az értelem teljessége. Ezt Rembrandtnál a fény-árnyék, a 

térfelfogás és az időstruktúra érvényesülése igazolja. A festménynek tisztán 

önmagáért kellett helyt állnia. A nézőre orientált színpadon az ábrázolt 

jelenet közvetlen átélhetősége volt a cél. Minden művészi eszköz a 

dramaturgia alá rendelődött, annak koncentráltságát és plasztikussá tételét 

szolgálta. A tárgyra koncentrálás a szentírás üzenetének pontos kivetítését 

eredményezte. 
 

Előzménye: 

A protestantizmus ekkorra már megteremtette az együttérzés vallási, 

kulturális és pszichikai feltételeit, eltűnik az erőszakosság, a vallási 

elfogultság (Dordrechti zsinat, 1618). 



Rembrandt: A tékozló fiú 

hazatérése, 1668-69,  

Leningrád, Ermitázs 

Az alakok beállítása 

tudatosan egyszerű,  

a megbocsátás, szere-

tet és az apai bölcses-

ség, a láthatón túli 

érzelmi változások és 

a jóság a téma. 

Festőkést használt az 

ecset mellett, hogy 

növelje a színek erejét 

és a kép szuggesztivi-

tását. 



A lélek drámája a téma, a kifejezés 

fokozása a lényeg kiemelésével történik. 



Az ábrázolás a képen nem elbeszélhető esemény, nem valóságos entitás, 

hanem fikció: értelem-összefüggés nyelvi textusa.  

A fikció itt nem história (lekerekített jelenség-egész), hanem parabola, 

amely nyitva marad (a mindennapi élet folytonosságát váratlan esemény 

szakítja meg). 
 

Az apa nem gyakorolja a formális törvényt, nem büntet, nem gyakorol 

könyörületességet, nem tart igényt a fia bűntudatának reflexiójára. 
 

A túlsúlyos közelség, a némán érintkező felületek szélessége a tapintás 

eleven közvetlenségének érzetét fokozza, mely által a tárgyi világ érzéki 

intenzitása erősödik fel. 
 

A fogadtatás az eleven testnek, nem az erkölcsi lénynek szól. Az atyai 

gesztus az adott közösségben értelmezhetetlen, a bátty intellektusa elzárja 

saját magát a felfoghatatlan eleven tapasztalatától. A dialógus az ő részéről 

szavak üres kongása, pedig a megjelenése egyfajta szimmetria.  

Rembrandt a jellem fejlődését és a fiú sorsát egyetlen pontba sűríti össze.  

 

A kimondhatatlan töménysége, a csönd intenzív sűrűsége válik itt 

tapinthatóvá, miközben a kép frusztrálja az éleslátást. 



Rembrandt művészi invenciója a szöveg és a kép viszonyának új 

értelmezésében, a hagyomány és a szöveg immanens értelméhez 

való ragaszkodásban ragadható meg, melynek előzményei a 16. 

századi holland festészetig vezetnek vissza. 

 

Festészete: - nem illusztratív 

                    - nem didaktikus 

                    - nem szentimentális 
 

A lelki történések ábrázolásához jut el a művész, ezért az 

ikonográfikus motívumok háttérbe szorulnak a képein.  

Rembrandt reduktív-szelektív narrációi az eredeti jézusi elbeszélés 

pontos ismeretére vallanak. 

 

Szöveg és kép viszonya elveszíti nála a hierarchizáltságát, 

egyirányúságát, s az egymástól való kölcsönös függésük válik 

meghatározóvá. Rembrandt képe az Ige képe, egy szöveg 

jelenvalóvá tétele. 



Önarckép 63 évesen, 1669 
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