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SK I Á L L Í T Á

Raffaello Madonnái az Albertinában

Raffaello Santi: Madonna kék diadémmal (1511) 
Musée du Louvre, Paris Copyright Dist. RMN-GrandPalais / Martine Beck-Coppola
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Az itáliai reneszánsz képzőművészet „szenthá- 
 romságát”, Leonardo da Vincit, Michelangelo 

Buonarrotit és Raffaello Santit már életében csak a ke-
resztnevén emlegették, ami a közismertség és a tisz-
telet jele volt. A fiatalon elhunyt Raffaello (1483-1520) 
Európa-szerte töretlen népszerűsége a magyarázat 
arra, hogy a bécsi Albertina 1802-es alapítója – Má-
ria-Terézia veje, Albert von Sachsen-Teschen herceg 
– félszáz rajzát szerezte meg saját gyűjteményébe. 
Január 7-ig tartó tárlatán az intézmény most ezeket 
és a világ számos képtárából kölcsönzött műveket, 
130 rajzot és 18 festményt bemutatva emlékezik az 
egyetemes művészet kiemelkedő alkotójára. 

A karácsonyi ünnepkör alkalmából ezúttal 
Szűzanya-ábrázolásairól írunk részletesebben (an-
nál inkább, mert a mi Szépművészeti Múzeumunk-
ból épp ott vendégeskedik az Esterházy Madonna). 
Raffaello nyolcéves gyerekként vesztette el anyját, 
festő édesapját pedig tizenegy évesen. Akkor ke-
rült Pietro Perugino műhelyébe, akinek stílusa egész 
munkásságára meghatározó maradt. Mesterét főleg 
az anyaság motívumának megörökítésében követte, 
a tökéletes harmóniát árasztó, háromszög-kompozí-
ciók keretében a lehető legkeresetlenebbül viselke-
dő alakokkal. Az Albertina őrizte grafikák közül az 
egyik legkorábbi változat, a szürkésfekete krétával 
rajzolt – 1504 táján készült – Gránátalmás Madonna. 
Kiegyensúlyozottságával éppúgy szembeötlő, amint 
1506-tól rozsdabarna tintával papírra vetett féltucat-
nyi anya-gyermek tollrajza, hol jobb-, hol baloldalon 
ülő csecsemővel. A madridi Prado büszkesége az 

olajjal falapra festett Szent Család a báránnyal (1507), 
amelyen az átlón, lépcsőzetesen beállított alakok (a 
botjára támaszkodva álló ácsmester, Szent József, 
a gyereke fölé térdelve hajló Mária és a barikán lo-
vagló kisded) mégis természetesen hatnak, mivel 
háttérben a szelíd umbriai kultúrtájjal, jól láthatólag 
Isten Bárányára összpontosítanak. A festő firenzei 
időszakából való az első tulajdonosa miatt Madon-
na Colonna névvel is emlegetett Mária a gyermek-
kel (1508). Az anya ezen is természeti környezetben 
ül, baljában egy nyitott könyvet tart, de figyelme az 
ölében ülő kis Jézusra irányul, aki mindkét karjával 
öleli őt, így a bensőséges érzelmi kör bezárul. 

A szakértők szerint azonos esztendőben és ugyan-
csak az Arno-parti városban készülhetett a hármas-
ra bővült jelenet, a Madonna a gyermekkel és Szent 
Jánossal (1508), vagyis az Esterházy Madonna. Bár 
az olajjal falemezre festett zsánerkép két gyerekfigu-
rája nem befejezett, csupán szabatosan előrajzolt és 
egyszínű folt, a laikus szemlélőnek első pillantásra 
fel sem tűnhet ez a hiányosság, annyira szervesen 
összetartozik az egész látvány, a háttér lágy lanká-
it és facsoportjait, klasszicizáló épületegyütteseit 
is bele értve. Érdekessé teszi az is, hogy a firenzei 
Uffizi Képtárban őrzött rajzvázlatán még nem sze-
repelnek ezek az antik romok. Az arasznyi fatábla 
1781-ben az Esterházy-gyűjteményből, vásárlással 
került magyar állami tulajdonba. 1983-ban világ-
szerte nagy port vert fel az az eset, amely során egy 
olasz-magyar bűnbanda a külső felújítás alatt álló 
épület állványairól hatolt be a múzeumba és hat 

Raffaello Santi: Gránátalmás Madonna (1504 k.) Copyright Albertina, Wien

Raffaello Santi: Madonna-tanulmányok (1506-7) Copyright Albertina, Wien
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képet ellopott. Az elkövetők a szóban forgó Madon-
na eredeti díszkeretét a Dunába dobták, és amikor 
szorult a nyakuk körül a hurok, megpróbáltak sza-
badulni a nyakukon maradt zsákmánytól. Görögor-
szágban, az aigiói Panagia Tripiti-kolostor kertjében 
találtak meg öt képet, egy bőröndbe zárva, amelyet 
átdobtak a kőkerítésen, a bokrok közé, míg Raffael-
lónk egy ifjút ábrázoló portréját műanyag tasakban 
ásták el máshol. Az elkövetőket később elfogták, ám 
a feltételezett megbízóra – egy dúsgazdag görög vál-
lalkozóra – nem sikerült rábizonyítani a felbujtást. A 
szerencsére csak részlegesen sérült remekműveket 
gondos és hosszadalmas restaurálással sikerült az 
eredeti szépségükben helyreállítani.

Raffaello Rómába áttelepülve festette meg – azo-
nos szereplőkkel – a manapság a párizsi Louvre 
vonzerejét növelő, szintén olaj-fa Madonna kék dia-
démmal (1511) című munkáját, amelyen az ágy mel-
lett térdelő anya fellebbenti a fátylat alvó kisdedéről, 
hogy bemutathassa valamivel idősebb unokatestvé-
rének, a keresztet tartó Szent Jánoskának. A két ro-
kongyermek közötti rangkülönbséget finoman jelzi 
utóbbi testtartása, hisz térdre ereszkedik, és kezét 
imára kulcsolja. A széles taglejtések, dúsan redőzött 

kelmék, meredek várfalak drámaibb légkört terem-
tenek a korábbiaknál. Noha szintén ezen a helyszí-
nen és ugyanabban az évben, azonos eljárással és 
alapanyagokkal készült a Madonna dell’ Impannata 
(1511), ezen már tökéletesen zárt belső térben leját-
szódó, öt személyesre bővült jelenetet ábrázol. A pár 
évvel korosabb gyerekek mellett megjelenik Mária 
édesanyja is – a ráncos arcú, unokájára rajongással 
tekintő Szent Anna –, akit a háttérből egy ismeretlen 
női szent ölel át. A kép kalandos utat járt be a törté-
nelem viharaiban. Az eredeti nevét adó firenzei pa-
lotából előbb Cosimo de Medici herceg kápolnájába 
jutott, ahonnan Napóleon 1799-ben győzelmi jelként 
Párizsba hurcolta. Az ő bukása után, 1815-ben került 
vissza korábbi őrzővárosába, ahol azóta a Palazzo 
Pittiben székelő Uffizi Képtár kincse… 

Mi ezekkel a boldogságot árasztó családi jelene-
tekkel kívánunk békés karácsonyt minden kedves 
olvasónknak! Ha tehetik, tekintsék meg az ünnepek 
alatt a császárvárosban Raffaello egyéb remekmű-
veit is.

Wagner István
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