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Cruciatio
Fordulópontok a középkori festett Keresztrefeszítésábrázolás történetében

1981-ben született Budapesten. Az ELTE BTK
hannadéves müvészettörténet-francia szakos hall·
gatója. Kutatási területe a
nyugat- ésdél-európai középkori vallásos emlékanyag.

A Keresztrefeszítésábrázolás középkori
történetének három
szakasza

A Keresztrefeszítés-ábrázolás középkori történetében három szakaszt lehet elkülöníteni. Az első századokban szimbólumok (kereszt és krisztogram) jelképezik Krisztust, a katakombafreskókon
és a korai mozaikokon misztikus bárányként jelenik meg. A 6.
századtól emberi alakban jelenítik meg két lator között keresztre
szögezve, s ezt az ábrázolásmódot egy évszázaddal később a
692-es Konstantinápolyi zsinat határozata szentesíti. Ettől kezdve
a festészeti emlékek száma megnő, s ezeken az ábrázolásokon a
Megfeszített élve, a halállegyőzőjeként jelenik meg. Ezek az első
Keresztrefeszítések két csoportba sorolhatók. A szíriai típuson
Krisztus mindig hosszú, ujjatlan tunikát visel; ennek legkorábbi
példája az 586-ban készült Rabula-evangeliárium miniatúrája (Firenze, Biblioteca Laurenziana), melyen szimbolikus (Nap és
Hold) és realista elemek (a lándzsás Longinus, a nádszálon ecetes
szivacsot nyújtó Stephaton alakja, Krisztus varratlan köntösére
sorsot vető katonák) ötvöződnek. Ezt a modellt követi például a
római Santa Maria Antiqua-templom 7. századi freskója. A másik
típuson, melyet a karoling miniatúrák képviselnek, Krisztus
ágyékkendőt visel, mellette a két lator, s a kereszt alatt a keresztény egyházat jelképező Ecclesia és a zsidóságot jelképező
Synagoga nőalakja, továbbá Mária és János áll.
A korai bizánci alkotások élve mutatják Krisztust: nyitott szemekkel, fiatalon vagy szakállasan, mezítelenül vagy ruhában
ábrázolják. Ez a Krisztus nemcsak élő, hanem dicsőséges, a halál fölött diadalmaskodik; a töviskoszorú helyett királyi diadémot visel, fejét fölemeli. Bizáncban az élő ábrázolást a 7. századtól a halott Krisztus képe váltja fel. Ez az ikonográfiai forradalom teológiai vitákra vezethető vissza. Egy 8. századi sinai
ikon két döntő elemmel módosítja a Rabula-kódex típusát:
Krisztus töviskoronát visel, szeme csukott. Míg a töviskorona
követő nélkül marad, addig a halott Krisztus ábrázolása kanonikussá válik a bizánci művészetben. Nyugaton csak a 9. században jelenik meg a halott ábrázolás és sokáig egymás mellett
megtalálható az élő és a halott típus. A 13. századtól a halott
Krisztus ábrázolása válik uralkodóvá: szeme csukott, feje jobb
vállára esik, teste összeroskadt. Az itáliai festett feszületek a 13.
század elején veszik át a halott Krisztus bizánci típusát, míg
Franciaországban és Németországban sokkal korábban megjele-
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Giunta Pisano,
Cimabue és Giotto

nik. A 11. században a típust megtaláljuk például a kölni St.
Cereon-szakramentárium miniatúráján, a 12. században a
Chartres-i székesegyház egyik üvegablakán. A változás egyik
eszmei összetevője a 13. századi misztikus irodalom, amely a
bizáncitól nagyon különböző szellemiséget képvisel. Szent Brigitta például Ldtomásaioer: így írja le a keresztre feszített Jézust:
"Töviskoronával koronáztatott. Szeme, füle, szakálla tiszta vér;
fejét lehajtja, szája nyitva, nyelve vérzik."
A gótikában sincs egységes Keresztrefeszítés-ábrázolás, több
típus él egymás mellett. A korai 13. századtól Krisztus tartása
megváltozik, az eddigi négy helyett három szög tartja a testet, a
lábtartó majdnem mindenhol elmarad. Általánossá válik a töviskoszorús, csukott szemű ábrázolás. A kereszten diadalmaskodó Megváltó képét végleg felváltja a szenvedő Megfeszített.
A 13. századi itáliai Keresztrefeszítés-ábrázolás fő fordulópontjait Giunta Pisa no, Cimabue és Giotto művészete képviseli.
Giunta Pisano kialakítja a megfeszített Krisztus ábrázolásának
új kánonját: a román tradícióból kiindulva létrehozza az új típust. Előtte a dicsőséges Krisztust, a halálon diadalmaskodó Istent ábrázolják. A korai itáliai példákon Krisztus él, a vízszintes
keresztszárak alatti képmezőkön a passiójeleneteket látjuk.
Szent Ferenc misztikus tanítása nyomán az ábrázolás változásokon megy keresztül. A ferences mozgalom hatására Giunta
Pisano a szenvedő Krisztust ábrázolja az assisi Santa Maria
Degli Angeli croce dipintáján. Valószínűleg Umbriában töltött
éveihez kapcsolódik a fájdalom kifejezésére irányuló törekvés
erősödése művészetében. Művészetének hatása a század közepén kezdi elveszíteni befolyását.
A 13. század végén Cimabue keresztjén még emberibbé és
megközelíthetőbbé válik a szenvedő Krisztus. Cimabue Feszülete a firenzei S. Croce refektóriumában fordulópontot jelent a
Keresztrefeszítés ábrázolásában. Ezen a művön ábrázolja elő
ször tömegszerűen a mezítelen testet, s ezzel előkészíti Giotto
töretlen plaszticitását. Újszerű az ágyékkendő mintázása. A fátyolszerű ágyékkendő segítségével aktként, töretlen plasztikus
formaként rajzolódik ki Krisztus teste. Az erős, kontraposztos
kilendülés, a kar és a has vonala a drámaiságot hangsúlyozza.
Nagyon újszerű az a képi nyelv, amelyen Cimabue és kortársai
ábrázolják Krisztust. A korábbi keresztek absztrakcióját és
stilizációját a realisztikusabb megjelenítés váltja fel. Cimabue új
képet alkot: keresztjén Krisztus emberivé vált, hatásos és monumentális, minden eddigi ábrázolásnál megközelíthetőbb.
Cimabue és a római Cavallini-kör stílusát ötvözve Giotto Krisztus valóságos szenvedését ábrázolja a firenzei Santa Maria Novella feszületén: Jézus egymásra szögezett lábakkal áll a láb tartón, a test jobbra fordul, a fej jobbra, a mellre hajlik.
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Három hazai
közgyűjteményben
őrzött itáliai
Keresztrefeszítéstáblakép

/

A sienai iskolához
kapcsolható táblakép

Az itt vázolt váltást jól példázza három magyarországi közőrzött itáliai Keresztrefeszítés-táblakép a 13.
század második feléből. Mindhárom képet temperával fára festették, méretük 36,5-43x26,5-29,5 cm között mozog. A sienai
festőnek attribuált képet Ipolyi Arnold v ás árolta a kölni
Ramboux-gyűjteményből és 1872-ben ajándékozta az Országos
Képtárnak (ma a Szépművészeti Múzeumban). A firenzei festő
nek tulajdonított táblát 1962-ben vásároIta a Szépművészeti Múzeum Budapesten. Az Esztergomi Keresztény Múzeum táblaképe a firenzei Magdolna-oltár Mestere műhelyében készült; a
sienai ábrázoláshoz hasonlóan a Ramboux-gyűjteményből származik, s Ipolyi gyűjteményének részeként került a múzeumba.
A Szépművészeti Múzeum sienai iskolához kapcsolható táblaképe a megfeszített, halott Krisztust ábrázolja félköríves lez árású keretben. A félkörív felett, a sarkokban egy-egy sirató angyal, Mária és János alakja hiányzik. Az arany hátteret
épületarchitektúra zárja le. A keresztre három szöggel felfeszített főalak erősen balra kilendülő testét lágy zöld szín modellálja. Fejét jobb vállára hajtja, az összeráncolt homlokú, csukott
szemű arc fájdalmat sugároz. A nyitott kézfejben végződő karok, a mellkas és a rekeszizom megfeszülnek az élettelen test
súlya alatt. A vörös
ágyékkendő
Krisztus
uralkodó voltát hangsúlyozza. A test jobb 01.d a l án lelógó kendő végét csomó zárja. A két
lábfejet egyetlen szög
rögzíti alábtartóhoz
úgy, hogy a jobb láb keresztezi a balt. A lábsebekből a keresztet tartó,
Golgotát jelképező földhalomra folyik a vér. A
hátteret lezáró architektúra három elemből áll:
a kép síkjával párhuzamos, Krisztus ágyékának magasságában záruló, kétszintes épület
mögött két torony áll a
két szélen,
Krisztus
kézfeje alatt, így mintegy közrefogják a keresztet. Kompozícianálisan a két, ablakokkal megnyitott, rózsaszín falú torony
Mária és János alakját helyettesíti, a baloldali timpanon-lezárású, a jobb oldali a kereszt felé lejtő párkányon félköríves lefed égyűjteményben
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A táblakép londoni
párja

A firenzei táblakép

sű. A felső szinten ikerablakos épülethomlokzat fúgázott fala
szintenként felfelé haladva egyre világosabb zöld árnyalatú,
míg a nyeregtető vörös szín ű. A f élköríves lezárás fölött Krisztus felé forduló két angyal fél alakját fekete kontúrok emelik ki
az arany háttérből, tömegük nincs.
A f élköríves lezárás és a két sirató angyal elhelyezése megegyezik a londoni National Gallery-ből 1970-ben ellopott, a
gyermek Jézust magához ölelő Máriát ábrázoló tábla előlapjá
nak elrendezésével. A londoni táblát W. B. Chamberlin, angol
műgyűjtő 1890 körül vásárolta Assisiben és 1934-ben írta le elő
ször. A két tábla összetartozását az előoldalak fülkeszerű félköríves lezárásán és a sirató angyalok motívumán kívül a hátoldalak azonos festése igazolja: mindkét tábla hátoldalán festett kereszt látható, a szárak végén háromszögekkel és körökkel kiegészítve. A két azonos méretű tábla diptichont alkotott: a londoni
volt a bal, a budapesti a jobb szárny.
A Szépművészeti Múzeum firenzei táblája is egy diptichon
jobb szárnya lehetett. A kereszt teljesen kitölti a képteret, szinte
szétfeszíti a keretet. A fejét jobb vállára hajtó Krisztus enyhén
balra kilendülő teste
élettelenül függ a kék
színű
keresztfán. A
lábtartón álló lábak
megtartják a test súlyát, így az nem húzza
le a karokat. Éles kontúrok jelzik a kar, a felsőtest és a lábak izomzatát. A kézfejek nyitottak, a lábak nem keresztezik egymást. A
vörös ágyékkendő test
mellett lelógó végét csomó zárja le a térd magasságában. A keresztet
tartó földhalom előtt a
többi alakhoz képest
léptékben kisebb, egy
Assisi Szent Ferenccel
azonosítható szerzetes
térdel, aki mindkét kezével átkarolja, és ajkához vonja Krisztus
jobb lábfejét. A kereszt mellett Mária és Szent János áll, mindketten a megfeszítettre néznek. Mária balját arcához emelve siratja Fiát, jobbjával rámutat. János jobbját sz ív ére teszi, baljával
köpenyét fogja. Ruhájuk lendületes ívei és a töredezett drapéria
hangsúlyozza a drámaiságot. Az arcok torzítása, a term észetes

277

Az Esztergomban
őrzött táblakép

helyzetükből kifordított szemek mély fájdalmat érzékeltetnek. A
kereszt vízszintes szára feletti két sarokban egy-egy széttárt
karú, Krisztus kézsebeit néző angyal fél alakja látható. Szárnyukat és ruhájuk redővetését kontúrok jelzik, de a sienai táblával
ellentétben itt érezhető a test tömege. A kereszt mögött alacsony, a lábtartó alsó szélével egy magasságban lévő horizont
zárja le az aranyhátterű k épteret. s hiányoznak a sienai tábla
építészeti elemei.
A Keresztény Múzeumban őrzött táblaképen piros szegélyes,
eredetileg kék színű, mára besötétült kereszten függ a halott
Krisztus. A vízszintesen széttárt kar nyitott kézfejben végződik.
Az előző két képhez viszonyítva itt még hangsúlyosabb a bordázat és
a megfeszült izmok rajza . A kíntól eltorzult
arc a jobb vállon nyugszik, a fejet széles dicsfény övezi. A kontraposztban meghajló test
súlya a lábtartón támaszkodó lábakra nehezedik. A jobb láb keresztezi a balt ugyanúgy, mint a sienai t áb. lán, s a lábfejeket egy
szög erősíti a lábtartóhoz. A gazdagon redő
zött, többszörösen csomózott, piros ágyékkendő Krisztus jobb oldalán lelógó végét itt is
hangsúlyos csomó zárja. Három lebegő angyal keskeny nyakú, gömbtestű kelyhekbe
fogja fel a Krisztus kéz- és oldalsebéből folyó vért. Alábsebek"
ből három ágban csorog le a vér a keresztet támasztó föld halomra. A kereszt vízszintes szára felett kétoldalt egy-egy arcát
kezébe temető, félalakos angyal siratja Krisztust, a baloldali
felfelé, a jobb oldali lefelé néz . A kereszt két oldalán Mária és
János apostol áll, mindketten sírva tekintenek a nézőre. Fejük
nagyobb, mint a föléjük magasodó Krisztusé, ez jelzi a néző
alsó nézőpont jához igazodást. Mária baljával összefogja kék k öpenyét, jobbját ruhája redőibe rejti. János jobbját a bizánci hagyományhoz hűen szeméhez emeli, míg balját ernyedten leereszti. Kék színű ruhája felett bal vállán átvetett vörös köpenyt
visel, melynek redővetését éles fehér vonalak jelzik. Mária ru-
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attribúciójának
kérdése

háját szegélyének fehér vonala emeli ki. A két arcot összekapcsolja az arany hátteret lezáró épület Krisztus térdével egyvonalban lévő, piros vonallal határolt - eredetileg kék, mára elfeketedett - nyeregteteje. Az alacsony talajszinten álló, magas,
fúgázott falú épület tetőzet alatti szintjét félköríves záródású
ablakok sora nyitja meg.
A sienai műhelyből származtatott tábla attribúciójának kérdését nem lehet a londoni táblától függetlenül vizsgálni a két rész
egykori összetartozása miatt. A londoni tábla hátoldalán 19.
századi felirat olvasható: "Giunta Pisano / Secolo XII". Ez alapján a táblát hagyományosan Giunta Pisa no pisai mesternek tulajdonították. A kutatás mai állása szerint úgy tűnik, nem lehet
megnyugtatóan attribuálni a diptichont vagy meghatározni a
központot (Pisa, Siena), ahonnan származik, de a Keresztrefeszítés-szárny hátterének építészeti elemekkel történő kitöltése
azt bizonyítja, hogy Guido da Siena, a sienai festőiskola megalapítójának körében készült 1270 körül.
A londoni és budapesti táblák jó példái a 13. század közepén készült, magánáhítati célokat szolgáló, hordozható diptichonoknak. A diptichonok célja, hogy az elmélkedőhöz közelebb vigye és megszólaitassa a vallásos meditáció két fő témáját, a Madonnát és a Keresztrefeszítést. A félalakos Madonna
képe bizánci hagyományt követ, de párdarabjának, a megfeszített Krisztusnak akkoriban még nem volt előképe. Bonaventura
Berlinghieri, luccai festő luccai klarisszáknak készített diptichonja azonban megelőzi a budapesti táblát, így az ábrázolási
programnak mindenképpen volt hagyománya. Az ilyen diptichonokon a süllyesztett képmezőt olykor még kűlőn is védték a
keretbe írt profillal.
A Szépművészeti Múzeum firenzei táblájával keveset foglalkoztak. A tábla mestere az 127D-es években Coppo di Marcovaldo firenzei festő hatása alatt dolgozó egyik mesterrel azonosítható.
Amikor Ipolyi Arnold 1867-ben megvásárolta az esztergomi
múzeum tábláját, a Ramboux-gyűjtemény katalógusában "Margaritone d' Arezzo vagy [acopo da Turrita alkotása" -ként szerepelt a kép. Ipolyi Iacopo Torriti római festő és mozaikkészítő
műveként vette be a képgyűjteményét leíró, 1871-ben megjelent
katalógusba: "képviselve van ebben az úgynevezett al greco korszak, amely az olasz festészet gyermekéveit képezi". A kutatások
során a firenzei Magdolna-oltár Mesterének műhelymunkájaként
került be a szakirodalomba. A Magdolna-oltár Mestere egyike a
legnagyobb hatású 13. századi firenzei festőknek, művészetében
luccai, pisai és bizánci hagyományokat ötvözött.
A kisméretű, valószínűleg magánáhítatra készült táblák és
diptichonok beillesztését a 13. századi Keresztrefeszítésábrázolások sorába megnehezíti, hogy ebből az időből néhány
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Az ágyékkendő
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kivételtől eltekintve csak nagyméretű festett feszületek maradtak fenn. A diptichon szerkezete lehetővé teszi a Madonna
gyermekkel és a Keresztrefeszítés egyenrangú ábrázolását. A
budapesti és a londoni táblából álló diptichonon, a Mária-ikon
és a Keresztrefeszítés a formai eszközök, a méret és a képi
kompozíció tekintetében egyaránt közel áll egymáshoz, s a
szemlélő gondolatban egymás mellé helyezve a két táblát, párként fogja fel őket.
Fontos ikonográfiai sajátosság az ágyékkendő test mellett lelógó végének hangsúlyos megcsomózása a térdnél, amely mind
a két budapesti képen és az esztergomi táblán is szerepel. A
csomó egyik első megjelenése egy Uffiziban őrzött, a 13. század
közepére datálható luccai festett feszületen látható. A csomó itt
nem a test mellett található, hanem eltakarja a jobb térdet. A
század második felében a csomó áthelyeződik a test mellé, a
térddel egymagasságba. A motívum csak egy szűk időinterval
lumban, a 13. század harmadik negyedében jelentkezik. Miután
Cimabue megvalósította a transzparencia elvét az ágyékkendőn,
a csomó motívuma teljesen eltűnt. Az ágyékkendő csomózása a
miniatúrafestészetben 1270 körül jelenik meg Sienában és Bolognában, táblaképeken a Jeruzsálemi Királyságtól (1275-85,
Chicago, Art Institute) Itálián keresztül egészen a bécsi minorita
kolostor keresztjéig lehet követni a motívumot (1260 körül). Az
ágyékkendő hangsúlyos ábrázolásának közös forrása a ferences
misztikus irodalom, melyben Mária, látva fia mezítelenségét a
kereszten, saját fejkendőjével takarja be. Pseudo-Bonaventura
írja Meditationes vitae Christi című művében: "Ekkor Mária elő
ször látja Fiát fogolyhoz hasonlóan. Minden mértéket meghaladó szomorúság fogan meg benne, és tele van zavartsággal észrevéve mezítelenségét, mert még az alsóruháját sem hagyták
rajta. Nekiiramodik, közeledik Fiához, megöleli és betakarja
mezítelenségét egy fátyollal, amely a fejét borította." A motívum másik összetevője, hogya keresztes háborúk során több
ágyékkendő-ereklye jutott Európába, így például az aacheni
ereklyekincstárban már 1220-30 körül őrzik az "Úr ágyékkendő
jét"; a corbei apátság Konstantinápolyból származó ereklyéinek
jegyzékében hetedik pontként szerepel az "abból a ruhából való
darab, amely a keresztfán az Úr dereka körül volt".
A három magyar közgyűjteményben lévő Keresztrefeszítésábrázolás jól illusztrálja a 13. századi itáliai festőiskolák szoros
kölcsönhatását, a sokféle kulturális áramlat terjedését és az
ezektől való elszakadás kísérleteit.
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