
 

 

  

   

RAFFAELLORAFFAELLORAFFAELLORAFFAELLO....    AZ ESZMÉNY DIADALAAZ ESZMÉNY DIADALAAZ ESZMÉNY DIADALAAZ ESZMÉNY DIADALA    

CÍMŰ IDŐSZAKI TÁRLAT MEGRENDEZÉSE    

SZAKMAI BESZÁMOLÓSZAKMAI BESZÁMOLÓSZAKMAI BESZÁMOLÓSZAKMAI BESZÁMOLÓ    

3506/01857. SZÁMÚ PÁLYÁZAT 

NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 

KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA 

 

 

 

 

 

    

    



 

 

I. A KIÁLLÍTÁS RÖVID ISMERTETŐJEI. A KIÁLLÍTÁS RÖVID ISMERTETŐJEI. A KIÁLLÍTÁS RÖVID ISMERTETŐJEI. A KIÁLLÍTÁS RÖVID ISMERTETŐJE    

A Leonardo, Michelangelo és Raffaello nevével fémjelzett reneszánsz triász legfiatalabb tagja 

kitörölhetetlen nyomot hagyott az itáliai művészet történetében. Rövid pályafutása az 1508 és 

1520 közötti években, Rómában teljesedett ki, kiválóan szervezett, termékeny műhelyében mások 

mellett olyan tehetséges festők fordultak meg, mint Giulio Romano, Perino del Vaga, Polidoro da 

Caravaggio és Giovanni da Udine. Az egyre szaporodó megbízások kivitelezését mesterük 

felügyelete alatt, idővel egyre inkább a műhelytagok végezték, és ők fejezték be a mesterük korai 

halálakor félbe maradt munkákat is. 

A kiállítás Raffaello hat budapesti rajzát állítja a középpontba: egy korai tanulmányt az első 

perugiai oltárképéhez, a Mária koronázásához, a festő firenzei tartózkodása alatt készült 

akttanulmányt egy szent alakjához, egy egyedülálló előrajzot Marcantonio Raimondi híres 

rézmetszetéhez, A betlehemi gyermekgyilkossághoz, az érett reneszánsz egyik mesterművét, az 

ezüstvesszővel megrajzolt Vénuszt, egy kompozícióvázlatot a vatikáni pápai lakosztály Disputa 

freskójához, és a Sala di Costantinóhoz kapcsolódó Angyalfejet. 

A Szépművészeti Múzeum Raffaello sajátkezű rajzai mellett tanítványai számos művét őrzi: 

legközvetlenebb munkatársától, Giulio Romanótól tíz rajz, Perino del Vagától tizenöt, Polidoro 

da Caravaggiótól pedig három található a gyűjteményünkben. Különlegesnek számít továbbá 

Tommaso Vincidornak a Medici-kárpitokhoz készült, puttók játékait ábrázoló öt lapos 

rajzsorozata. A Raffaello köréből származó, a Laokoón-szoborcsoportot közvetlenül a megtalálása 

után ábrázoló rajz pedig az antik mű reneszánszkori történetének legkorábbi ránk maradt 

dokumentuma. 

Az antik művek mellett a Rómába látogató fiatal művészek Raffaello alkotásait is előszeretettel 

másolták. Vázlataik Itália-szerte hamar ismertté tették a formakincsét. Parmigianino az új 

festőgeneráció legérdekesebb egyénisége, az olasz manierizmus egyik legeredetibb alkotója volt, 

akinek számos vázlata Raffaello kompozícióit tükrözi. A velencei Giovanni Battista Francónak is a 

mester művészete volt a fő inspirációs forrása, aki a 16. század közepén jelentős szerepet játszott a 

római művészet észak-itáliai elterjesztésében. 



 

 

Raffaello az elsők között ismerte fel, hogy a sokszorosított grafika segítségével kompozícióit széles 

körben népszerűsítheti. Az 1510-es évek elején a korszak legkiválóbb rézmetszőjével, a bolognai 

származású Marcantonio Raimondival hozott létre virágzó metszetkiadó vállalkozást. Raffaello 

korábbi segédje, Baviero de’ Carocci kinevezése a festő kompozícióit megörökítő metszetek 

kiadásának felügyeletére hosszú időre meghatározta a római metszetpiacot. Marcantonio művei 

mellett Jacopo Caraglio, Agostino Veneziano és Marco Dente rézmetszetei, illetve Ugo da Carpi 

színes fametszetei illusztrálják Raffaello meghatározó szerepét. 

A kiállításon szereplő hatvan alkotás Raffaello művészetének a következő évtizedek itáliai 

mestereire gyakorolt hatását is jól szemlélteti. A rajzok és metszetek mellett, szabad szemmel is jól 

kivehető alárajzolása miatt, Raffaello híres Esterházy Madonnája is helyet kapott a kiállításon, így 

a festmény első alkalommal került a rajzok kontextusába. A kiállítás bemutatja a festmény 

újonnan elvégzett technikai vizsgálatait is, valamint a Raffaello-rajzokról első alkalommal készült 

infravörös- és ultraviola-felvételeket, melyek lehetővé tették technikájuk és állapotuk 

tanulmányozását is. A technikai vizsgálatok eredményei a kiállítást kísérő kötetben kerülnek 

elsőként publikálásra, valamint elérhetők a www.raphael.printsanddrawings.hu honlapon.    



 

 

II. A KIÁLLÍTÁST KÍSÉRŐ KÖTET ISMERTETŐJEII. A KIÁLLÍTÁST KÍSÉRŐ KÖTET ISMERTETŐJEII. A KIÁLLÍTÁST KÍSÉRŐ KÖTET ISMERTETŐJEII. A KIÁLLÍTÁST KÍSÉRŐ KÖTET ISMERTETŐJE    

Kárpáti Zoltán–Seres Eszter: Raffaello rajzok Budapesten, Budapest 2013. A kötet Az eszmény 

diadala. Raffaello: Reneszánsz rajzok és metszetek a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből című, 

2013. december 18. és 2014. március 30. között a budapesti Szépművészeti Múzeumban 

megrendezett kiállítás alkalmával jelent meg. Magyar szöveg, 156 oldal, 77 illusztráció, ISBN 

978-615-5304-19-4 [angol mutációban is] 

 

A budapesti Szépművészeti Múzeum Raffaello-rajzai nem ismeretlenek a művészettörténészek 

számára. A kötetben szereplő hat rajza a 19. század óta jelen van a szakmai köztudatban, 

valamennyi modern œuvre-katalógusban és jelentősebb monográfiában megtalálhatók. Néhány 

lap szerzősége ugyanakkor régóta vitatott: Raffaellónak a perugiai Mária koronázása-oltárhoz szánt 

korai tollvázlata, Marcantonio Raimondi A betlehemi gyermekgyilkosság rézmetszetéhez készült 

kompozíciótanulmánya, vagy a Sala di Costantino falképeinek egyik angyalával kapcsolatba 

hozott krétarajza hosszú ideje megosztja a szakértőket. 

A Raffaello-rajzokkal kapcsolatos elképzeléseket legutóbb Zentai Loránd a gyűjtemény közép-

itáliai rajzait bemutató, 1998-ban rendezett kiállítás katalógusában foglalta össze. Ekkor 

elsősorban a festő születésének ötszázadik évfordulója alkalmából 1983-ban rendezett kiállítások és 

konferenciák eredményeire támaszkodott. Raffaello budapesti rajzairól, azóta érdemben nem sok 

szó esett. 

A quincentenáriumi megemlékezés-sorozatot követően a Raffaello iránti érdeklődés az 

ezredfordulón újabb lendületet kapott. 2001 óta több kötetben folyamatosan jelenik meg a 

művész festményeinek új œuvre-katalógusa, míg 2003-ban a festővel kapcsolatos írásos források 

kritikai megjegyzésekkel ellátott, kétkötetes korpusza látott napvilágot. 2004-ben a londoni 

National Gallery Raffaello korai időszakának, míg 2012-ben a párizsi Louvre és a madridi Prado a 

művész kései éveinek szentelt nagyszabású kiállítást. Emellett a Raffaellóval kapcsolatban álló, 

leginkább a festő korai éveit meghatározó kortársairól megjelent tanulmányok, kiállítási 

katalógusok és monográfiák is tovább árnyalták az életmű kapcsán korábban felmerült kérdéseket. 



 

 

A Raffaello és legközelebbi munkatársainak rajzaiból és metszeteiből rendezett budapesti tárlat 

alkalmat teremtett, hogy a festő hat budapesti rajza körüli évtizedes problémákat ismét 

körüljárjuk. Az újabb publikációk mellett ösztönzést jelentett számunkra, hogy lehetőségünk nyílt 

a rajzok szisztematikus technikai vizsgálataira. A rajzokról első alkalommal készültek infra (IR) és 

ultraviola (UV) felvételek: az előbbieken a megkopott és kifakult lapok közel eredeti állapotukban 

válhattak tanulmányozhatóvá, míg az utóbbiak által feltárt, szabad szemmel kivehetetlen részletek 

a rajzok készülésének és rendeltetésének megértéséhez járultak hozzá. A fotótechnikai vizsgálatok 

során a rajzok UV-lumineszcens felvételei 366, az Esterházy Madonna UV-reflexiós felvételei 403, 

míg valamennyi IR-felvétel 1100–1200 nanométeren készült. A technikai vizsgálatokat Fáy 

András, a Szépművészeti Múzeum főrestaurátora végezte. (Valamennyi fotó nagy felbontásban 

elérhető a www.raphael.printsanddrawings.hu weboldalon.) 

A kiállítás előkészítése közben vált nyilvánvalóvá számunkra, hogy a budapesti Raffaello-rajzok az 

elmúlt évtized szakirodalmának és az újonnan elvégzett technikai vizsgálatoknak a fényében újabb 

értelmezési lehetőségeket rejtenek magukban. Ezért döntöttünk úgy, hogy a jelen kötetet 

mindössze Raffaello hat budapesti rajzára, és az Esterházy Madonna alárajzolásának tárgyalására 

szűkítjük. Mivel hat rajzon és egyetlen táblaképen keresztül Raffaello pályáját lehetetlen 

megrajzolni, az egyes műveket a festő életművét érintő egy-egy általánosabb probléma 

összefüggésében, hosszabb tanulmány keretében mutatjuk be. 

Raffaello első perugiai oltármegrendeléséhez, a Mária koronázása-oltárhoz szánt tollrajza így a 

festő pályakezdésének éveit döntően meghatározó két umbriai mesterhez, Pietro Peruginóhoz és 

Bernardino Pintoricchióhoz fűződő viszonyának újragondolására nyújtott lehetőséget. Raffaello 

korai akttanulmánya, a Szent Jeromos pedig jól szemlélteti, miként konfrontálódott a Perugino-

műhely mintakönyv-gyakorlata az alaktanulmányoknak azzal a 15‒16. század fordulóján 

Firenzében meghonosodott újfajta megközelítésmódjával, melyet Leonardo és Michelangelo rajzai 

testesítettek meg. Raffaello egyik legvitatottabb lapjának, A betlehemi gyermekgyilkossághoz készült 

tollrajzának kapcsán pedig a lap lehetséges rendeltetése mellett a festő és a bolognai rézmetsző, 

Marcantonio Raimondi római metszetkiadói vállalkozásának kereteit próbáltuk tisztázni. 

A kötetben szereplő egyetlen festmény, a kisméretű Esterházy Madonna az alárajzolása miatt került 

a kötetbe. A befejezetlen táblaképről első alkalommal készültek olyan jó minőségű IR-felvételek, 



 

 

melyeknek köszönhetően a kép teljes alárajzolása, ezáltal Raffaello munkamódszere is alaposabban 

tanulmányozhatóvá vált. Raffaello az első római megbízásához, a Stanza della Segnatura 

Disputájának kerubjaihoz és egyik angyalához szánt tollvázlata kapcsán szó esik arról, miként 

kényszerült a festő a művei előkészítésének korábbi gyakorlatát a megnövekedett feladataihoz 

igazítani. A festő egyik legszebb antikizáló stílusban megfogalmazott női aktja, az ezüstvesszővel 

megrajzolt Vénusz pedig jól illusztrálja Raffaello művészete és a klasszikus antikvitás szoros 

kapcsolatát, és bemutatja azt is, hogyan használta a festő újra a legkülönfélébb műveihez 

ugyanazokat a motívumokat. Végül a Sala di Costantino falképeinek egyik angyalához szánt 

krétarajz nemcsak a művész római műhelyszervezetének, de a sajátkezűség korabeli megítélése és a 

modern stíluskritika eltérő szemléletmódjának bemutatására is lehetőséget teremtett. 



 

 

IIIIIIIIIIII....    A A A A KIÁLLÍTÁS KIÁLLÍTÁS KIÁLLÍTÁS KIÁLLÍTÁS RÖVID RÖVID RÖVID RÖVID ÉRTÉKELÉSÉRTÉKELÉSÉRTÉKELÉSÉRTÉKELÉSEEEE    

Az eszmény diadala. Raffaello: Reneszánsz rajzok és metszetek a Szépművészeti Múzeum 

gyűjteményéből című időszaki tárlat 2013. december 18. és 2014. március 30. között volt látható a 

Szépművészeti Múzeum Dór Piramisában. A pályázatban vállaltaknak megfelelően valamennyi 

rajzot és metszetet UV-szűrő fóliával ellátott ún. múzeumüveg mögött, savmentes múzeumkartonra 

paszpartuzva és keretezve mutattunk be. 

A kiállítást 45.129 fő látta, teljes jegybevétele bruttó 27.860.000 Forint. 

A kiállítótérben a közönség tájékozódását egy hosszabb, a művész életének főbb eseményeit 

összefoglaló kronológia, illetve a valamennyi művet kísérő nyolc-tíz soros magyar és angol nyelvű 

feliratok segítették. Az Esterházy Madonna restaurálásáról és technikai vizsgálatairól két 

érintőképernyős terminálon Fáy András főrestaurátor fotókkal és technikai vizsgálatokkal 

gazdagon illusztrált számítógépes prezentációját tekinthették meg. A kiállítás előterében a 

Samsung támogatásával egy nagyfelbontású óriásképernyőn (SmartTV) a Raffaello-rajzok 

technikai vizsgálatainak fotóit mutattuk be. Ez utóbbiakat a kiállításra létrehozott honlapon a 

www.raphael.printsanddrawings.hu cím alatt is elérhetővé tettük. 

A kiállítást kísérő kötet 200 magyar és 500 angol példányban jelent meg (rövid bemutatását lásd a 

II. pontban). Hazai terjesztésbe 3.800 Forintos áron a Szépművészeti Múzeumban és az Írok 

Boltjában került, nemzetközi forgalma a Marston Book Services angol nagykereskedésen keresztül 

folyik (75 példány). A Múzeum Shopban a kiállítás időtartama alatt 67 angol és 45 magyar 

kötetet vásároltak. Könyvtárközi kiadvány- és folyóiratcserében 150 angol és 60 magyar példányt 

használtunk fel. 

A kiállításon tárlatvezetőink 13 vezetést tartottak, ebből 11-et magyar, kettőt angol nyelven. 

Ezeken összesen 250 fő vett részt, köztük egy 25 fős gyerekcsoport is. A kiállítás kurátorai is 

számos szakmai vezetést tartottak, mások mellett az ELTE Művészettörténeti Intézet illetve a 

Magyar Képzőművészeti Egyetem Képgrafika Tanszékének hallgatói, valamint a Szépművészeti 

Múzeum Baráti Köre számára. 



 

 

A kiállítást a múzeum főhomlokzatán egy ún. zászló, az oldalhomlokzatán az éves kiállításokat 

beharangozó nagyobb molinó hirdette. Ezen túl budapesti helyszínekre 13 prémium kategóriás 

City Light plakát került kihelyezésre 2014. március 7–31 között. A Szépművészeti Múzeum 

Hírlevele 24.000 címre juttatta el a kiállítás ismertetőjét, amit a Múzeum Facebook-oldalán is 

közzétettünk és rendszeresen posztoltuk. Fizetett hirdetés került a Heti Válasz (1/4), az 

Artmagazin (1/1), és az Artkalauz (1/1) folyóiratokba. A kiállítás időtartama alatt 120 × 240-es 

bannerek futottak a műtágy.com és a prasensmedia.info oldalakon. 

IIIIVVVV. S. S. S. SAJTÓAJTÓAJTÓAJTÓ----    ÉS MÉDIAMEGJELENÉSEKÉS MÉDIAMEGJELENÉSEKÉS MÉDIAMEGJELENÉSEKÉS MÉDIAMEGJELENÉSEK    

BLIKK.HU (ONLINE) – 2013. december 16. Kamerákkal őrzik Madonnát ■ MULT-KOR.HU 

(ONLINE) – 2013. december 19. Raffaello rajzai a Szépművészetiben ■ NAPI GAZDASÁG 

(NYOMTATOTT) – 2013. december 20. Raffaello és társai Pesten ■ 

MAGYARMUZEUMOK.HU (ONLINE) – 2013. december 20. Fantasztikus hetet zárunk! ■ 

MAGYARMUZEUMOK.HU (ONLINE) – 2014. január 7. Európai kontextusban „Az eszmény 

diadala – Raffaello ■ NÉPSZAVA (NYOMTATOTT) – 2014. január 8. Az eszmény diadala ■ 

NEPSZAVA.HU (ONLINE) – 2014. január 8. Az eszmény diadala ■ ÉLET ÉS IRODALOM 

(NYOMTATOTT) – 2014. január 10. Az eszmény diadala ■ FIGYELŐ (NYOMTATOTT) – 

2014. február 20. Az eszmény diadala 

A kiállítás megnyitásáról valamennyi jelentősebb közszolgálati és kereskedelmi televízió csatorna 

beszámolt (MTV, Duna TV, Hír TV, TV2, RTL). Hosszabb interjú készült a kurátorokkal az 

Aranymetszés (MTV), a Kultikon (Duna TV), a Különkiadás. Pont a kultúráról (Echo TV) című 

kulturális műsorokban, valamint a D1 és a Zugló tévében. Szintén hosszabb interjúk voltak 

hallhatóak a Kossuth Rádió, a Klasszik Rádió, az Inforádió, a Katolikus Rádió és a Lánchíd Rádió 

adásaiban. 

Budapest, 2014. április 9. 

        

Kárpáti ZoltánKárpáti ZoltánKárpáti ZoltánKárpáti Zoltán 

a kiállítás kurátora 



 

 

    

    



 

 

    

    



 

 

    

    

    



 

 

    

    

    

    

 

 

 

 

A szakmai beszámoló a Szépművészeti Múzeum honlapján az alábbi linken érhető el: 

http://www.szepmuveszeti.hu/data/cikk/86/cikk_86/raffaello_nka_szakmai_beszamolo.pdf 


