
A keresztény művészettörténet számtalan 
Szoptató Madonnát tart számon. A legősibb 
ilyen jellegű falfestmény a Róma-i Prisci-
la katakombában található. Az első meglévő 
ikon is egy római kis kolostorban, a Monte 
Mario-n látható. A Gyermekét szoptató Anya 
ábrázolását manapság sokan talán szenzáció-
ként élik meg, pedig egy elterjedt ikonográfi ai 
motívumról van szó. A spanyol, olasz, német 
festészeten túl a görög, illetve keleti, bizánci vi-
lágban is vannak ilyen ábrázolások. Ami eltérő, 
az a kompozíció – mennyit és mit mutatni meg 
a szemlélőnek. Mindez függ az adott kortól, 
amikor az alkotás (kép, szobor) keletkezett, az 
akkor megengedhető és elfogadható* „szemér-
mességi elvektől”.

Bartolomé Esteban Murillo a 17. századi 

spanyol művészet kiemelkedő egyénisége. 

A barokk festői megjelenítés nagy mestere. 
Kortársa a spanyol Velazquez-nek és a holland 
Rembrandtnak (Prokopp Mária). 

A festmény néhány szakmai jellegzetessége 

(G. Kutajová alapján):

Az anya és a gyermek feje körül nincs glória, sem 
a szentségre utaló más jelzés, szinte egy egysze-
rű vidéki spanyol leányt idéz. A megválasztott 
festői eszközök miatt Murillo ezen Madonnája, 
jóllehet szemmel láthatóan a spanyol festészet 
realista hagyományaihoz köthető, mintegy le-
beg egy párhuzamos, szellemi világban, ami a 
szemlélőt is érezhetően megérinti. Az itt látha-
tó másolat festője jelentős mértékben követi a 
„murillói” ecsetvonásokat, ezért ez a másolat az 
általunk ismertek egyik legjobbja. Murillo jel-
legzetes későbbi stílusa már számos proto-roko-
kói jegyet hordoz azok közül, amelyek hatással 

voltak a stílusbeli átalakulásra az Ibériai-félszi-
geten a 18. században. Ezekre jellemzőek az ide-
alizált alakok, édeskés hangulat, idilli környezet, 
fi nom és kellemes színárnyalatok és a gyengéd 
ecsetvonások, amelyek egyfajta párás levegőt 
vagy a titokzatosság „illatának” jelenlétét terem-
tik meg a körvonalak elmosódásával. Ennek kö-
szönhetően kapta ez a stílus az „estilo vaporoso“ 
elnevezést (ködös, párás). Ez a koncepció a hit 
mélyen érzelmi megélését tükrözi, a következő 
évszázad rokokó festményeinek esetében pedig 
inkább az esztétikai alapelvek és a stílusbeli ma-
nierizmus bemutatásáról van szó. 

Prokopp Mária művészettörténész szerint a 
protestantizmus elterjedésével a Katolikus Spa-
nyolország, mindenek előtt Avilai Nagy Szent 

Teréz (1515-1582) által vezetett vallási meg-
újulás a misztikát, az Isten és az ember mély, 
személyes kapcsolatának REÁLIS átélését he-
lyezte a vallási élet központjába. S így a szülei 
14. gyermekeként született festő az Istenanya 
és Gyermeke közvetlen, emberi és egyben is-
teni kapcsolatát REÁLIS módon jeleníti meg. 
Murillo a reális életképek festője! A Budapesti 
Szépművészeti Múzeumban lévő jeles képei, a 
Szentcsalád, A kis Jézus kenyeret osztogat” c. 
festmények igazolják Murillo mély érzelem-
mel, reálisan bemutatott látomásait.

B. Esteban Murillotehát a spanyol művészetek 
egy nagyon gazdag időszakában alkotott. Álta-
lában a Madonnát ábrázoló képek egyik jelleg-
zetessége volt, hogy sem az anya, sem pedig a 
gyermek nem nézett ki a képből, csak egymás 
intim kapcsolatával foglalkoztak, ennek felelt 
meg kicsit rejtett, őszinte arckifejezésük is. 
Murillo itt, ennél a képnél úgy festett, hogy a 

kép előtt bármely szögben megálló, vagy imád-
kozó emberre ránéz a Madonna, de ez a külvi-
lággal való kapcsolat nem számít zavaró ténye-
zőnek. Sőt rá, a látogatóra összpontosítanak, 
hogy meghallgathassák esetleges imáját. Az 
édesanyán nem egy antik ruházat van, inkább 
egy korabeli parasztlány öltözetének megfelelő 
darab. Ettől lesz még autentikusabb a misztikus 
hatás. Joggal elmonhatjuk, egy családi, nagyon 
meleg hangulatú kép típus a bizánci merev, ha-
ragos ábrázolások után. (Staud Mihály restau-
rátor, Pozsony)

Szakmai méltatás (Gabriela Kutajová, Sárosi 
Képtár, Eperjes)
Az itt bemutatotta „Madonna Gyermekkel“ c. 
festményt „Cigány Madonna“ néven is ismer-
jük. A 17. század hatvanas vagy hetvenes évei-
ben az andalúziai származású B. E. Murillo fes-
tette, az „Aranykor“ egyik legnagyobb spanyol 
barokk festője. Az ábrázolás az ikonográf jel-
legű „Madonna Lactans“ vagy „Virgo Lactans“ 
- ot veszi alapul, ahol a Szűz keble fedetlen* és 
szoptatja a kis Jézust. A festmény kompozíciója 
szinte csak a feltétlenül szükségesre szorítko-
zik, ami jellemző a 17.századi spanyol szakrális 
festészetére. Ez növeli a monumentális látsza-
tot és átütővé teszi a vallásos átélést (mivel a 
lényeges elem a fi gyelem középpontjába ke-
rül), amely a spanyol barokkban a misztikus 
élménnyel volt határos. 
A jobb oldalon kőépítészeti maradványok 
láthatók, minden bizonnyal ókoriak, ame-
lyek nagyon gyakran jelennek meg a Krisztus 
születését, a Háromkirályok imádását vagy az 
Egyiptomba való menekülés alatti pihenőt áb-
rázoló alkotásokon. A kereszténység és az ókor 
szembeállítása a társadalom egy magasabb 
szellemi fejlődését jelentette, jelezte a pogány-
ság legyőzését és egy új vallási és erkölcsi rend-
szer bevezetését. A tömör szegély észrevétlen 
módon optikailag kihangsúlyozza Mária alak-
ját, és így az Istenszülő teológiai jelentőségét. 

A borostyán visszafogott motívumában a kor 
embere egy átfogó szimbólumot látott. Örök-
zöld növény lévén a halhatatlanságot idézte és 
mivel kiszáradt fákon kúszik zöldellve, már a 
középkorban a lélek további életének jelképévé 
vált, a test halála után.Kapaszkodásának és az 
erős kacsoknak köszönhetően a hű szerelem 
szimbóluma is volt. 

A festmény a 19. század másoló művészetnek 
egy gyönyörű példája.Az a tény, hogy igazolha-
tóan egy azonosított eredeti darab másolatáról 
van szó, nem csökkenti a festői munka minő-
ségét. Ezek a régi festmények – úgy az eredeti 
példányok, mint a másolatok – egyaránt magas 
művészettörténeti értéket képviselnek. A nem 
eredetiség a régi művészet (a késői középkor 
és a kora újkor) jellegzetes jelensége, csak a 
modern művészet isteníti túlzottan az eredetit. 
(Gablyasz Andrea fordítása)

Ezen festmény, miután visszakerült Eperjes-
re, a Sárosi Galériába lett elsőként közszem-
lére téve. Majd Kassára és a Pőstyéni Jezsuita 
Galériába került, karácsonyra a galántai járás 
rendelkezésére bocsájtva Vezekényen lett meg-
tekinthető. 2018-ban Nagymegyer és Komá-
rom, majd Pozsony ad új, átmeneti otthont a 
Madonnának – ez az év a Családok éve. Aki 
utána olvas, megtudhatja, hogy az alkotó sze-
rény, de szép környezetből, sokgyermekes csa-
ládból származott. Ő maga is nagycsaládban 
gondolkodott, feleségével ilyet alapított. Az itt 
bemutatott Madonna a Gyermekkel festmény 
Murillo képének 19. századi másolata a fran-
cia forradalom utáni, 19. századi vallási meg-
újulást segítette. A jelen vándorkiállítás a MA 
embere számára is ezt a célt szolgálja. Kiállítá-
sunkkal nem csupán Murillo családbarát mű-
vészetére – ha lehet így mondani – szeretnénk 
felhívni Felvidék fi gyelmét, hanem a családi-
asság szépségére is. Manapság egy szép család 
–szinte művészet.

Madonna Gyermekével



*Utóirat: Mint tudjuk, a 17. században a protestáns puritanizmussal párhuzamosan,a Tridenti 
zsinat egyik rendelete alapján szintén megpróbálták eltüntetni a testiségre is utaló vallásos jellegű 
festményeket, ill. lefestették a fedetlen intim testrészeket. Ez a korszak, bár elmúlt, a festményeket 
rekonstruálták, mégis az ún. „szexuális forradalom” még szerencsétlenebb alkotásokat eredmé-
nyezett a 20. században. Manapság a művészet címszó alatt a mezítelenség, az akt, az érosz (főleg 
a fi lmekben, de a szépművészetben is) nem mindig felemelni óhajtja a szemlélőt, hanem épp 
ellenkezőleg, lefele húzza, az ösztönös világába. Ezért is tartják a kiállítás szervezői fontosnak – az 

eredeti szépművészethez való visszatérést.

A most útnakindult felvidéki Murillo vándorkiállítás azon spanyol barokk festménynek a másolatát 
mutatja be, melyre egy kassai antikváriumban bukkantunk. Az eredeti példány Rómában, a Corsini 
Képtárban található, de laikus szemmel aligha vehető észre különbség a két festmény között. A Madon-
na Gyermekével című festmény másolata a 19. századra tehető. Szerzője ismeretlen, a kép Olaszország-
ból kerülhetett Magyarországra. Egyes állítások szerint Szinyei Merse Pál ajándékozta a püspökségnek, 
mely a Szinyei család Eperjes közelében található kastélyából származhatott. 1927-ben Gojdics Pál Pé-
ter (1888-1960) görög-katolikus püspökké lett szentelve. Eperjesre, a püspöki hivatalba kerülve az atya 
úgy gondolta, hogy a kép túl provokatív, erotikus – ezt állítják róla. Ezért a mára vértanúszentként tisz-
telt Gojdics püspök valamikor a 30-as években a ”botrányos” festményt a titkárának ajándékozta. Több 
éven keresztül az ő lakását díszíthette, egészen 1952-ig, amikor a püspök atyát titkárával együtt elítélték 
és bebörtönözték. A képet, hogy megmentsék, saját fi a kapta meg. Idővel ő is eltávozott Eperjesről (mai 
Szlovákiából), a festményt, miután szakszerűen restauráltatta, eladta ennek a kassai antikváriumnak. 
Mindez kb. 2000 körül történhetett – állítja szintén az antikvárium jelenlegi tulajdonosa. 

Lukács evangelista említi meg, hogy boldogok az emlők, 
melyeket szoptál... (Lk 11,27). Clairvauxi Szent Bernát 
apát ezt az igét misztikus élményként élte meg, őt is a 
Madonna táplálta.
Az Biblia ószövetségi könyveivel ellentétben az Újszö-
vetségben jóformán nincs érosz-elbeszélés. Ha Jézus 
valóban emberként élt, akkor bizonyára megtapasztalta 
az éroszt. Mindenesetre az Újszövetségben az érosz nem 
téma. Kérdéses, hogy ebből szabad-e arra következtet-
ni, hogy Jézus tanítása célzatosan akarta felülmúlni az 
éroszt egy másik szeretet érdekében. A téma mellőzésé-
ből azonban logikusan következett, hogy a keresztény-
ség eddigi története folyamán nem törekedett az érosz 
kultúrájának ápolására. Nincs ellentétben ezzel, hogy a 
jámborság mindig használt erotikus képeket, fogalma-
kat és motívumokat. Erről a középkori misztika éppúgy 
tanúskodik, mint a korai újkor spiritualitása. Clairvauxi 
Szent Bernát Énekek énekének allegóriáról prédikált és 
ezáltal lett az európai misztika tanítómestere. A jámbor-
ság szintjén tehát nincs kibékíthetetlen ellentét az érosz 
és a keresztény szeretet között (Bernhard Stoeckle).

Bartolomé Esteban Murillo (1618-1682)
Madonna Gyermekével
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