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Bájos portrék, 
véres háborúk, 
pusztító járványok
Németh István

Ahazai sajtóban a közelmúlt egyik kulturális
szenzációjának számított az a hír, hogy a

budapesti Szépmûvészeti Múzeumnak (állami
támogatás révén) a londoni Christie’s egyik
árverésén sikerült megszereznie a híres 17. szá-
zadi flamand portréfestô, Anthonis van Dyck
(1599–1641) elbûvölô nôi portréját (1. ábra).
De mit lehet tudni az ábrázolt személyrôl,
Stuart Mária Henrietta (1631–1660) brit királyi
hercegnôrôl, a kép készülé-
sének hátterérôl, a her ceg -
nôt megörökítô egyéb kép -
zô mû vészeti alkotásokról,
il let ve arról, hogy milyen
tragikus módon vetett véget
életének – akárcsak koráb-
ban férje, II. Vilmos
Orániai herceg (1626–1650)
életének is – az egyik legret-
tegettebb tömegpusztító
járvány, a fekete himlô?

Mária Henrietta 1631.
november 4-én született
Lon donban, I. Károly
(1600–1649) Anglia és
Skócia királya legidôsebb
leányaként. Édesanyja, Hen -
riette Marie de France, IV.
Henrik francia király és
Medici Mária gyermeke
volt. Egyébként nem Mária
Henrietta volt az elsôszü-
lött a családban, bátyja, aki
II. Károly néven idôvel
szintén Anglia uralkodója
lett, másfél évvel korábban
látta meg a napvilágot. Az
angol uralkodópárnak össze -
sen nyolc gyermeke szüle-
tett. A Buda pest re került
képmás alkotója, Anthonis
van Dyck, aki –Antwerpen -

ben, majd Itá liá ban töltött évek után – 1632-tôl
Londonban élt, és I. Károly udvari portréfestô-
je lett, az uralkodópáron kívül Mária Hen -
riettát és testvéreit is számos képén megörökí-
tette, így ezek alapján szinte évrôl évre követni
tudjuk a szépséges kislány fejlôdését. A mûvész
már megérkezése évében, 1632-ben fes tett egy
nagy méretû családi portrét I. Károlyról, felesé-
gérôl és két gyerme kükrôl. Ezen a képen Mária
Henrietta még anyja karjában ülô kisgyermek-
ként látható (2. ábra). Néhány évvel késôbb,
1635-ben van Dyck ismét készített egy portrét,
az akkor már háromra gyarapodott királyi utó-
dokról. A középen álló, még csupán négyéves
Mária Henrietta szemmel láthatóan már ekkor
is jól felismerhetô vonásokkal rendelkezett (3.
ábra). Amennyire tudni lehet, ez a jelenleg a
torinói Galleria Sabauda gyûj teményében

1. ábra. Anthonis van Dyck:
Stuart Mária Henrietta

portréja, 1641. Szépmûvészeti
Múzeum, Budapest
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ôrzött csoportkép nem igazán nyerte el az ural-
kodó tetszését, mivel legidôsebb fiát, az ifjú
herceget van Dyck nem felnôttviseletben, ha -
nem gyermek ruhában festette meg. Va ló szí nû -
leg ez le hetett az oka, hogy a festô-
nek még ugyan ebben az évben egy
másik változatot is kellett készíte-
nie a képrôl, ahol már korrigálta ezt
a „hibát”. 

Két évvel késôbb, 1637-ben a festô
egy, az ed digieknél is dekoratívabb,
monumentális cso port portrén örökí-
tette meg I. Károly gyermekeit. A
kompozíció közepén látható az ifjú
trónörökös, Károly, Wales hercege,
aki egy hatalmas eb fején nyugtatva
kezét, öntudatosan tekint ki a kép-
bôl. Mellette balra he lyezkedik el
Mária Henrietta királyi hercegnô,
illetve öccse, Jakab, míg a jelenet
jobb oldalán ezúttal már az idôköz-
ben született két kisebb lány,

Erzsébet és Anna hercegnô is
helyet kapott (4. ábra). Ez a
jelenleg is az angol királyi
gyûjte mény ben ôrzött pom-
pás festmény a lezárója, s egy-
ben csúcspontja is an nak a
képsorozatnak, melyek a
királyi csemetéket együtt áb -
rázolják. Bár Mária Henrietta
ek kor még csupán hateszten-
dôs volt, mégis már egy deko-
ratív hölgy be nyo mását kelti.

Azt szokták mondani,
hogy a házasságok az ég ben
köttetnek, a 17. századi ural-
kodók azonban ezt némileg
másképp gon dolhatták, ami-
kor ugyanis párt kerestek
fiaik vagy lányaik számára,
választásuk során dön tôen
különféle hatalmi, politikai
szempontok, illetve a dinasz-

tikus kapcsolatok megerôsítésének szándéka
játszották a vezetô szerepet. Tudjuk, hogy a
bu da pesti Szép mû vészeti Múzeum által a
közelmúltban megszerzett, 1641-ben ké szült

2. ábra. Anthonis van Dyck:
I. Károly angol király fele sé -
gével és két gyermekével,
1632. The Royal Collection,
Windsor Castle

3. ábra. Anthonis van Dyck: I. Károly
angol király három gyermeke, 1635.

Galleria Sabauda, Torino
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van Dyck-portré apropója is egy házasságkö-
tés, ami annál is meglepôbb, mivel a bájos
meny asszony még ekkor is csupán kilencéves
volt, mellesleg vôlegénye, az ifjú Orániai
Vilmos herceg is alig töltötte be a 15. életévét,
tehát lényegében még mindketten gyermeknek
számítottak (az elhálással mindenesetre né hány
évig még várniuk kel  lett) (5. ábra).

A jeles esemény alkalmából egyébként,
ugyanebben az év ben, Anthonis van Dyck
még egy kettôs portrét is festett az ifjú párról,
a vôlegény szülei, Frederik Hendrik
(1584–1647) és felesége, Amalia van Solms
(1602–1675) megrendelésére. Jelenleg ez a
festmény az amszterdami Rijks museum
gyûjteményében található. Mária Henrietta
apósa, Frederik Hendrik, a házasságkötés ide-
jén Hollandia, pontosabban, akkori kifejezés-
sel élve az Egyesült Tartományok helytartója
volt – a Hallgatagként is emlegetett, és 1584-
ben meggyilkolt Orániai Vilmos negyedik
házasságából született gyermeke –, aki féltest-
vére, Orániai Móric halála után, 1625-tôl a
Né metalföldi szabadságharc vezetôje lett. II.
Vilmos édesanyja, Amalia van Solms pedig V.
Pfalzi Frigyes cseh király feleségének az
udvarhölgye volt, mielôtt 1625. április 4-én
Hágában Frederik Hendrikkel összeházasod-
tak (V. Pfalzi Frigyest a történelemkönyvek
gyakran Téli királyként emlegetik). Érdemes

itt talán megjegyezni,
hogy 1631–32-es hol lan -
diai tartózkodása idején,
van Dyck nem csu pán a
szülôk portréit festette
meg (ezek a képmások
jelenleg a madridi Museo
del Prado gyûj te mé -
nyében találhatóak), ha -
nem az akkor még csupán
ötéves II. Vilmost is meg -
örö kí tette egy bûbá jos
képén (6. ábra). Tér jünk
azonban még vissza egy

mondat erejéig az ifjú pár, Mária Henrietta és
II. Vilmos 1641-ben megfestett házassági
portréjához! Míg ez a kettôs képmás a fiatalok
közös életének kezdetét dokumentálta,
egyúttal a mûvész egyik legutolsó alkotása is
volt, Anthonis van Dyck ugyanis – bár még
nagyszabású tervei lettek volna – párizsi útja
során súlyos beteg lett, s a Londonba visszaté-
rô festô nem sokkal késôbb, 1641. december
9-én elhalálozott. Az európai barokk portré-

4. ábra. Anthonis van Dyck:
I. Károly angol király 
öt gyermeke, 1637.
The Royal Col lec tion,
Compton Verney

5. ábra. Anthonis van Dyck: II. Orániai Vilmos
és Stuart Mária Henrietta eljegyzési portréja,

1641. Rijksmuseum, Amszterdam

nemeth-_Layout 1  2019.06.06.  17:38  Page 244

Ezt a dokumentumot magáncélra töltötték le az eLitMed.hu webportálról. A dokumentum felhasználása a szerzôi jog szabályozása alá esik.



LAM 2019;29(4–5):242–246.

245NÉ M E T H: BÁ J O S P O RT R É K,  V É R E S H Á B O R Ú K,  PU S Z T Í T Ó J Á RVÁ N YO K

festészet egyik leg kiemel kedôbb alakját a lon-
doni Szent Pál-ka tedrálisban helyezték örök
nyugalomra. 

A holland helytartók hágai rezidenciájába köl-
tözô ifjú párról (majd gyermekükrôl, III. Vil -
mosról) persze ezt követôen is szép számmal ké -
szültek portrék, ezeket azonban már jórészt
egyes helyi festôk, így többek között az Itáliát is
megjárt, s elsôsorban Caravaggio modorában
festett zsánerképeirôl, illetve éjszakai jeleneteirôl
ismert Gerard van Honthorst (1592–1656), az
elegáns portréival Amszterdamban sikeressé váló
Bartholomeus van der Helst (1613–1670), vagy
éppen a hágai szü letésû Adriaen Hanneman
(1604–1671) készítették. Hanneman, aki szülô-
városába történt hazatérése elôtt, az 1630-as
években Daniel Mijtens, illetve Anthonis van
Dyck segédjeként is dolgozott Lon don ban.
Honthorst 1647-ben festett kettôs portréján, az
ifjú felesége mellett álló II. Vilmos teljes vérte-
zetben, kezében marsallbotot tartva jelenik meg
elôttünk, míg a házaspár feje fölött virágokat
szóró, illetve a herceg sisakját tartó apró puttófi-

gurák fedezhetôk fel (7. ábra). A kép készülése
való színûleg összefüggésben állhatott azzal a
ténnyel, hogy 1647 áprilisában elhunyt Fre derik
Hendrik, és utóda, a helytartói cím örököse II.
Vilmos lett. Az ambiciózus és teljhatalomra törô
fiatalem ber azonban csakhamar össze tûzésbe
került egyes befolyásos amszterdami oligarchák-
kal, és majdnem polgárháborúba sodorta az
országot, amikor egy vadászat során váratlanul
lázas lett, himlôt diagnosztizáltak nála, s a mind-
össze 24 éves fiatalember röviddel ezután, 1650.
november 6-án elhunyt. Várandós felesége,
Mária Henrietta férje halála után nyolc nappal
szülte meg gyermekét, III. Vilmost (1650–1702),
aki évtizedekkel késôbb nem csupán az Egyesült
Tartományok helytartója, de 1689-tôl haláláig
Anglia és Írország uralkodója is lett. 

A nem egészen húszéves korára özveggyé vált
Mária Henrietta családjában egyébként nem ez
volt az elsô tragikus haláleset. Apját, az abszolu-
tisztikus uralomra törô I. Károlyt ugyanis a már
1642 óta tartó angol forradalom végkifejleteként,
1649. január 30-án lefejezték. A kettôs gyász nyil-
ván igen megviselhette a királyi hercegnôt. A
Bartholomeus van der Helst által 1652-ben róla
festett portrén, ahol szomorú arccal ül egy sötét
baldachin elôtt, tényleges koránál mindenesetre
jóval idôsebbnek tûnik (8. ábra). A fehér ruhát
viselô nô kezében a narancson egy apró narancsfa-

6. ábra. Anthonis van Dyck: A gyermek II.
Orániai Vilmos portréja, 1631. Museum Schloss

Mosigkau, Dessau-Mosigkau

7. ábra. Gerard van Honthorst: II. Orániai Vilmos
és felesége, Stuart Mária Henrietta portréja, 1647.
Rijksmuseum, Amszterdam
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ágat is felfedezhetünk, amely nyilván arra utal,
hogy az Orániai család férfiága a férje halála után
született gyermek, III. Vilmos révén tovább fog
élni. Ugyanez a szimbolika jellemzi Adriaen
Hanneman 1654-ben készült gyermekportréját is,
ahol a festô az ekkor négyéves III. Vilmost egy
narancsfa mellett állva örökítette meg (9. ábra).

Férje halála után Mária Henrietta igencsak
elszigeteltnek érezhette magát új hazájában. II.
Vilmos megosztó politikájának köszönhetôen
ugyanis a hollandoknak jó idôre elegük lett az
Orániai családból, s több évtizedig nem is válasz-
tottak új helytartót az Egyesült Tartományok
élére. Ráadásul, az 1651 októberében az angol
parlament által bevezetett Navigation Act miatt,
mely jelentôs mértékben korlátozta a szabad ten-
geri kereskedelem jogát, 1652-ben tengeri hábo-
rú tört ki az angolok és a hollandok között,
amely egészen 1654-ig elhúzódott. A helyzet
akkor látszott konszolidálódni, amikor Oliver
Cromwell halála után az angol parlament
visszahívta a mindaddig számûzetésben élô II.
Károlyt, s felajánlotta neki a koronát. 1660 szep-
temberében az özvegy Mária Henrietta is követ-
te bátyját, s visszatért Angliába, de néhány hó -
nap pal késôbb, december 24-én ô is, mint tíz év -

vel korábban férje, a fekete himlô áldozata lett.
A mindössze 29 évet élt királyi hercegnôt a
londoni westminsteri apátságban temették el.
Mint ahogy önmagában e kettôs családi
tragédiából is kitûnik, a 17. század folyamán az
európai lakosság még teljesen kiszolgáltatott
volt a városok népességét nemritkán megtize-
delô himlôvel, a pestissel és egyéb tömegpusz-
tító járványokkal szemben, s akinek mégis sike-
rült túlélnie ezeket, még mindig számolnia kel-
lett a betegség maradandó nyomokat hagyó,
kellemetlen utóhatá saival. 

A szerzô: mûvészettörténész, a Károli Gáspár
Református Egyetem docense.
E-mail: stvnemeth@yahoo.co.uk
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