
Az anti-ikon 
Dosztojevszkij Holbein A halott Krisztus a sírban 
című képe előtt 

I. 
A haldoklás folyamatában az élet átadja a helyét a halálnak. Ezen 
átmenet során az arc maszkká merevedik, a nemrég még lélegző 
test mozdulatlan lesz, s a holttestből elillan a melegség. Ily módon 
az ember önmaga képévé alakul. Már nincsen jelen — ugyanakkor 
képmásán, a holttesten keresztül mégiscsak jelenvaló. Ám a jelenlét és 
a távollét e különös egyidejűsége sem tart sokáig, mivel a holttest fel-
bomlik, és kémiai összetevőire esik szét. Így pedig nincs meg benne 
többé az a hasonlóság, amelynél fogva ikonikus jelleggel meg tudja je-
leníteni a távollévő halottat. Balzsamozás segítségével már korán 
megpróbálták feltartóztatni az enyészet térnyerését, arra törekedve, 
hogy megmentsék a holttest emlékőrző funkcióját, sőt a holttesteket 
mintegy ereklyeként is őrizték, amely plasztikusan elevenen tartja 
az elhunyt személy emlékezetét. A nemrég még élő, most azonban 
már halott ember képeként szemlélhető holttest azonban maga is 
ábrázolható képen, olyan alkotáson, amelyet aztán közszemlére 
lehet tenni.1 

Különösen megragadó formában érvényesül a festészetnek ez a 
lehetősége Hans Holbein (1497–1543) A halott Krisztus a sírban című 
festményénél (1521/1522). Kihűlt és sápadt test tárul elénk a képen. 
„A fejét csimbókos, zilált haj borítja, s kissé előredől; az élettelen 
szem felfelé mered; a száj nyitva. A holttestnek csak a jobb karja lát-
szik, a test mellett nyugszik, a kézfejen ott éktelenkedik a szög ütötte 
hatalmas seb, kissé túlnyúlik a beszögellés peremén, az ujjak gör-
csösen a lepelbe kapaszkodnak. A szintén sebes lábfejek szinte a sír 
hátsó falával párhuzamosan merednek felfelé. A test színe barnás, a 
fej, a kéz és a lábak sötétebb árnyalatúak. A sebek körül kiütköznek 
a kékes véraláfutások. A jobb karon jól kivehető a felduzzadt vénák 
kékes árnyalata. A jobb combon anatómiai szempontból feltűnően 
pontosan van ábrázolva az izomzat. A művész a lehető legérzékle-
tesebben ábrázolja, hogy holttestről van szó.”2 

Holbein képe már csak a méretei miatt is rendkívüli: 200 centi-
méter hosszú és 30,5 centiméter magas. Egy sírfülkében fekvő holt-
testet ábrázol. Egyes művészettörténészek szerint Holbein egy víz-
befúlt ember holttestét vette alapul a képhez, majd ráfestette a 
sebeket, s így alakította át Krisztus holttestévé.3 A művész minden -
esetre tudatosan eltér a passió hagyományos ikonográfiájától. Nem 
a keresztről való levételt ábrázolja, nem is a holttest siratását vagy 
sírba helyezését. Eleve szembetűnő a bibliai alakok hiánya, akik más 
korabeli festményeken lehetővé teszik a szemlélő számára, hogy 
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azonosuljon velük, s így együttérzés ébredjen benne a Megfeszített 
iránt. A képről éppúgy hiányzik Mária, Jézus anyja, mint János, a 
szeretett tanítvány vagy Mária Magdolna; nyoma sincs a két jóte-
vőnek, Arimateai Józsefnek, aki engedélyt kap a holttest levételére, 
és eltemetéséhez rendelkezésre bocsátja sziklasírját, illetve Nikodé-
musnak, aki mirrhát és áloét hoz magával (vö. Jn 19,39).4 Maga a 
szemlélő kerül a bibliai alakok helyére, s együttérzése és megren-
dültsége bevonja a bibliai jelenetbe. Személyek ábrázolása nélkül 
nem lehetséges cselekmény. Holbein, amint Bodo Brinkmann bázeli 
művészettörténész találóan rámutat, „nem a sírbatétel eseményét, 
hanem annak eredményét” jeleníti meg.5 A kép azonban még egy 
szempontból eltér az újszövetségi szenvedéstörténetektől. Az evan-
géliumok egyöntetűen arról számolnak be, hogy Jézus holttestét le-
pelbe csavarták, mielőtt sírba helyezték volna (vö. Mt 27,59sk; Mk 
15,46; Lk 23,52; Jn 19,40sk.). Holbeinnál a fehér lepel viszont csak a 
holttest alá terített lepedőként szolgál, amelytől élesen elüt a halott 
sápadt bőrszíne. A festő szinte anatómiai precizitással ábrázolja a 
halott Krisztust. „Egyetlen másik korabeli kép sem ábrázolta ennyire 
egyértelműen, ennyire valósághűen és minden mást kizárva a ha-
lottat, sem Grünewald sírbatételi festményei nem ilyenek, sem a 
témát megjelenítő egyéb felső-rajnai és más területről származó 
képek”, jegyzi meg Kristin Marek művészettörténész.6 Ugyanakkor 
Holbein képén Krisztus holttestét nem borítják sebek. Ebben is kü-
lönbözik az isenheimi oltáron látható Grünewald-féle Krisztustól, 
akinek testét számtalan korbácsütés nyoma borítja. 
 

II. 
Holbein halott Krisztusa kétszeresen is hatást váltott ki Fjodor 
Doszto jevszkijből, az orosz íróból. Svájci tartózkodása során, 1867 
augusz tusában kifejezetten azért ment el a bázeli múzeumba, hogy 
megnézze a képet. Visszaemlékezéseiben felesége élénk színekkel 
számolt be arról, mennyire megrázta a halott Megváltó látványa. 
Másrészt A félkegyelmű című regényében (1868) is fontos szerepet ját-
szik a festmény. E kettős (egyrészt Dosztojevszkij élettörténetében, 
másrészt irodalmi munkásságában kifejeződő) hatás pontosabb meg-
értésének érdekében hasznos, ha először közelebbről megvizsgáljuk 
az orosz ortodoxia krisztusközpontú vallásosságát, amelyet a sajáto-
san keleti megváltástan határoz meg. E szótériológia értelmében Isten 
igéjének emberré válása a feltétele annak, hogy az ember átistenüljön. 
Az ortodox vallásosságnak a megváltó és üdvözítő Krisztus áll a kö-
zéppontjában, azaz elsősorban nem az ember Jézus, aki magára veszi 
a földi életet, szenved és meghal. A megtestesült Fiú utánzása az át-
istenülés folyamata során a halandóság területéről az örök élet tel-
jességébe viszi át az embert. Ebben a vallásosságban az élet és a halál 
fölött győzelmet arató Krisztus a legfontosabb, aki jelen van az Evan-
gélium igéjében, de nemkülönben az egyházi liturgia misztériumai-
ban is. Krisztus uralja a — tiszteletben, de nem imádásban részesített 
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— ikonok világát. A halál felett aratott húsvéti győzelemnek nagyobb 
jelentősége van Keleten, mint a passió emlékezetének. Ehhez képest 
tehát különösen is mást nyújt Holbein festménye, amely nemcsak 
Krisztus emberségét ábrázolja drasztikusan, de azt is, hogy meghalt. 
„Ebben jut tetőpontjára az emberré válás: arra a pontra, ahol kihuny 
a dicsőség a képen.”7 A színtelen holttest, oldalán a vérző sebbel, 
merev jobb kezén a stigmával, fehér lepedőn nyugszik: kihűlt, néma, 
halott. Visszaemlékezéseiben Anna Dosztojevszkaja (1846–1918) be-
számol róla, milyen rendkívüli hatást gyakorolt férjére a kép. 

Az idevágó szakasz így hangzik. „Genf felé utazva egy napot Bá-
zelban töltöttünk, hogy az ottani múzeumban megnézzük azt a képet, 
amelyről valaki beszélt a férjemnek. Hans Holbeinnak ez a képe 
Krisztust ábrázolja, aki miután emberfölötti kínokat állott ki, s már le-
vették a keresztfáról, most lassan elenyészik. Feldagadt arca tele van 
véres sebekkel, s az arckifejezése iszonyatos. Fjodor Mihajlovicsot le-
nyűgözte ez a kép, és sokáig állt előtte. Én nem bírtam sokáig nézni, 
olyan szörnyű hatással volt rám, s mivel egyébként se éreztem jól 
magam, átmentem egy másik terembe. Tizenöt-húsz perc múltán tér-
tem vissza, és Fjodor Mihajlovics még mindig mozdulatlanul állott a 
kép előtt, s arcán ott volt az a rémült kifejezés, amelyet többször meg-
figyeltem epilepsziás rohamai első perceiben. Szép csendesen meg-
fogtam a kezét, a szomszéd szobába vezettem, leültettem egy padra, 
s felkészültem, hogy erőt vesz rajta a roham, de szerencsére nem kö-
vetkezett be. Fjodor Mihajlovics kissé megnyugodott, ám mielőtt el-
hagytuk volna a múzeumot, ragaszkodott hozzá, hogy még egyszer 
megnézze a képet, amely annyira lenyűgözte.”8 
 

III. 
Dosztojevszkijt lenyűgözte és megrendítette a kép, amelyről már 
korábban is hallott (valószínűleg Nyikolaj Karamzsin révén, aki Egy 
orosz utazó levelei című művében megemlítette a festményt, kie-
melve, hogy „nincs rajta semmi szent, csak egy igen naturalista 
módon ábrázolt halott ember”). A festmény közvetlen megtekin-
tése és az általa kiváltott megrendülés A félkegyelműben nyert iro-
dalmi formát. A regény cselekményének két fontos pontján Dosz-
tojevszkij szóba hozza a képet, mégpedig az ekfrázis irodalmi 
stíluseszközével élve. A regény más fejezeteiben is alkalmaz ekfrá-
zist, vagyis jól megtervezett módon beékeli a cselekménybe egy-
egy kép leírását, ám inkább arra helyezi a hangsúlyt, hogy milyen 
érzelmi hatást vált ki az adott kép a szemlélőjéből. E helyütt nincs 
szükség sem A félkegyelmű cselekményének felvázolására, sem 
Dosztojevszkij elbeszélői stratégiáinak megvilágítására,9 de azért 
érdemes röviden bemutatni azt a kontextust, amelyben először jut 
szerephez a festmény (pontosabban a kép másolata). Csak a kon-
textusból tűnik ki ugyanis, hogy Dosztojevszkij alapvető metafizikai, 
pontosabban vallási kérdések színre vitele érdekében szentel figyel -
met a képnek. 
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Miskin herceg, a regény főhőse felkeresi házában a kereskedő 
Rogozsint, akivel már Svájcból Szentpétervárra utazva megismerke-
dett. A találkozó kényes, hiszen Rogozsin ugyanabba a nőbe szerel-
mes, mint Miskin, és feleségül is akarja venni. A vetélytársak sze-
rel mét egy világ választja el egymástól: Rogozsin vad szenvedéllyel 
kívánta Nasztaszja Filoppovnát, a különc szépséget, Miskin viszont 
együttérzésből szereti, mert sejti, hogy bizonyos kapcsolatai miatt 
végletes boldogtalanság lehet az osztályrésze. A büszke Nasztaszja 
azonban nem tud dönteni a két férfi között. A herceg azt akarja ja-
vasolni Rogozsinnak, hogy ne legyenek ellenségei egymásnak, s 
hagyják, hogy Nasztaszja szabadon döntsön. Drámai szóváltás ke-
rekedik közöttük, s közben egy kerti kés is előkerül, amellyel Rogo-
zsin le akarja döfni Miskint; majd mindketten sietve távoznak a ház-
ból. Átvágnak egy termen, amelyben arc- és tájképek vannak a falon. 
Az ajtó fölött elhelyezett festmény a keresztről levett Megváltót áb-
rázolja. „A herceg futó pillantást vetett rá, mintha emlékezetébe 
próbálna idézni valamit, de nem állt meg, át akart haladni az ajtón. 
Nagyon nehéz volt a szíve, és szeretett volna mielőbb kívül lenni a 
házon. De Rogozsin hirtelen megállt a kép előtt.”10 

Rogozsin megemlíti, hogy különleges képről van szó, amelyhez 
apja kedvező áron jutott hozzá, és már sokszor felkeltette a gyűjtők 
érdeklődését. A herceg szintén megáll, és megjegyzi, hogy Hans 
Holbein halott Krisztusának másolata függ az ajtó fölött. „Én láttam 
külföldön ezt a képet, és nem tudom elfelejteni.”11 Rogozsin tovább -
megy, mintha nem akarna többet foglalkozni a képpel, de aztán ön-
kéntelenül megkérdi Miskintől, hisz-e Istenben. A kép szemlátomást 
olyan hatást gyakorol, hogy alapvető vallási kérdések kerülnek fel-
színre. Létezik-e vajon Isten? Szolgálhat-e erkölcsi iránytűként az 
emberi cselekvés számára? Rogozsin meg sem várja a herceg vála-
szát, és még hozzáfűzi, hogy szereti a képet, s ezért nem áll szándé-
kában eladni — ami a következő kiáltásra ragadtatja Miskint: „»Ezt 
a képet! De hát ennek a képnek a láttára némelyik ember még a hitét 
is elveszítheti!« »El is vész az« — erősítette meg váratlanul Rogo-
zsin.”12 Nyíltan elhangzik tehát a hit elvesztése, mégpedig egy po-
tenciális gyilkos részéről, aki (a regény folytatásából kiderül) nem 
tud uralkodni tomboló féltékenységén, s végül megöli Nasztaszja 
Filippovnát. Rogozsin mogorván azt is megjegyzi, hogy az ateis-
táknak sok szempontból könnyebb, mint a hívőknek. Mintha A Ka-
ramazov testvéreknek az a kijelentése visszhangozna e szavakban, mi-
szerint ha Isten halott, minden megengedhető, mindent szabad. 
Dosztojevszkij azonban nem hagyja helyben Rogozsin megállapítá-
sát. A herceg kijelenti, hogy nemes lelkű ateisták és galád hívők 
egyaránt vannak; egy hívő paraszt is nemrég orvul leszúrta barátját 
egy ezüstóra miatt, s a halálos döfés előtt Isten bocsánatáért fohász-
kodott. Rogozsin csak nevet a paraszton, aki még akkor is imádko-
zik, amikor megöl valakit. A két férfi még vált néhány szót, majd el-
köszön egymástól, s barátságuk igazolására keresztet cserélnek 
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egymással. A szentpétervári utcákat róva a herceg azonban úgy érzi, 
hogy szúrós szempár követi. A zuhogó eső elől egy vendéglő bejá-
ratánál keres menedéket, s ekkor egy sötét alak megpróbálja leszúr -
ni. Rogozsin az. Miskin csak azért menekül meg, mert epilepsziás 
roham tör rá. Később megbocsátja álnok barátjának a gyilkossági kí-
sérletet. Holbein halott Krisztusában „a hit próbakövét” látja,13 Ro-
gozsin viszont anti-ikonnak tartja a képet, amely azt tanúsítja, hogy 
a Megváltó halott. 
 

IV. 
A regény későbbi részében Dosztojevszkij ismét szóba hozza a képet, 
ezúttal is a valósághoz fűződő alapvető viszony, a hit és a hitetlenség 
összefüggésében. Nem sokkal korábban Miskin kijelentette, hogy a 
szépség fogja megmenteni a világot.14 Elég csak ránézni egy gyerekre, 
a hajnalra vagy egy cseperedő fűszálra, s az embernek máris ma-
gasztalnia kell a Teremtőt. Ellenpólusa most nem Rogozsin, hanem a 
forradalmi eszmékkel rokonszenvező, súlyos beteg Ippolit Tyeren-
tyev, aki korábban azzal a bárdolatlan követeléssel állt elő, hogy a 
herceg mondjon le öröksége egy részéről, s adja át egyik elszegé-
nyedett barátjának, elvégre semmit nem tett a vagyonáért, az orosz 
társadalom feudális berendezkedése pedig amúgy is igazságtalan, 
és ideje megdönteni. Miskin nem tett eleget a követelésnek, de fel-
ajánlotta, hogy anyagi támogatást nyújt az illetőnek. Előzékenysége 
azonban nem volt több leereszkedő atyáskodásnál Ippolit és barátai 
szemében, nyílt őszintesége mégis nagy hatással volt rájuk. A fiatal 
értelmiségi ezután mindig keresi az alkalmat, hogy vitába kezdhes-
sen Miskinnel, aki hitelesen képviseli az alázat és az együttérzés ke-
resztény magatartását, bár rendszeresen félkegyelműnek nevezik és 
nevetségesnek tartják. 

Miskinnel folytatott vitáját Ippolit tömören összefoglalja abban a 
provokatív értekezésben, amelyet egyetlen éjszaka leforgása alatt ve-
tett papírra (a tizennyolc éves ifjú tudja, hogy betegsége miatt már 
csak hetei vannak hátra). Írásában nihilista álláspontot szegez szem -
be a valóság keresztény értelmezésével. A herceg alázata helyett lá-
zadást ajánl, a világ szépsége fölötti hálás csodálkozás helyett a ter-
mészet kegyetlensége miatti tiltakozást követel, a teremtő Isten hívő 
dicsőítése helyett minden magasabb hatalom elutasítását. A szöveg 
egyik jellemző szakasza így hangzik: 

„Én lehetségesnek tartom, hogy egy felsőbb erő akarata lobban-
totta fel a tudatot, amely a világra tekintett, és azt mondta: vagyok! 
Lehet, hogy ez a felsőbb erő hirtelen pusztulásra is ítélte, mert ez 
valami okból — nem is kell rá magyarázat, miért — így kell; ám le-
gyen, én mindezt lehetségesnek tartom, de megint csak felvetődik 
az örök kérdés: mire kell mindehhez az én alázatom? Hát nem fal-
hatnak fel engem csak úgy, dicséretet sem követelve tőlem azért, 
mert felfaltak? Hát csakugyan sérthet valakit az, hogy én nem aka-
rom kivárni azt a két hetet? Én nem hiszem; akkor már sokkal he-

13Vö. Wolfgang Kasack: 
Dostojewskis Prüfstein 

des Glaubens. Hans 
Holbeins Gemälde 
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Grabe” im Roman „Der 

Idiot”. Stimmen der Zeit, 
219 (2001), 744–756. 
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lyesebb az a feltételezés, hogy az én jelentéktelen életemre, egy 
atom életére csupán valamiféle ellentét satöbbi, satöbbi végett volt 
szükség, pontosan ugyanúgy, ahogy naponta szükség van tömér-
dek élőlény életének feláldozására, amelyeknek halála nélkül nem 
állhatna fenn a világ többi része.”15 

Az értekezésben, amelyet Ippolit felajzott állapotban késő éjsza -
ka olvas fel a herceg szalonjában, „végakaratát” is tudtul adja: önke -
zével akar véget vetni életének, holttestét pedig a tudományos ku-
 tatás céljaira kívánja felajánlani. „Ha hatalmamban lett volna, hogy 
ne szülessek meg, bizonyára nem vállaltam volna az életet ilyen ne-
vetséges feltételekkel.”16 Azt sem fogadja el, hogy létezne bíró, aki 
halála után megvizsgálja majd az életét. 

Jellemző módon értekezésében Ippolit arra is kitér, mennyire 
összezavarta Holbein festménye, amelyet Rogozsin házában látott. 
A kép által kiváltott hatás bemutatásán kívül ezúttal pontos leírást 
is kapunk, sőt Ippolit művészettörténeti kontextusba is helyezi a 
festményt. „Azt hiszem, a festők rendszerint az arc szokatlan szép-
ségének még megőrzött árnyalatával szokták ábrázolni Krisztust a 
kereszten is, a keresztről levéve is; ezt a szépséget még a legször-
nyűbb kínok ábrázolásában is igyekeznek megőrizni; Rogozsin 
képén azonban nyoma sem volt a szépségnek; ez teljes egészében 
egy olyan ember hullája volt, aki határtalan gyötrelmeket és kínzá-
sokat viselt el már a keresztre feszítés előtt.”17 

Egyértelműen szembekerül egymással a szép norma és a rút ki-
vitelezés, a megdicsőült arc és az eltorzult test. Ippolit kétségkívül 
azért említi meg Holbein képét, hogy szembeszegüljön Miskin her-
ceg azon állításával, mely szerint a szépség meg tudja váltani a vi-
lágot.18 Úgy tűnik, a megdicsőülés jegyében álló keresztény eszté-
tikát a halál jegyében álló materialista esztétika kezdi ki. A Krisztust 
könyörületesként (eleémón), mindenhatóként (pantokratór) vagy jó-
tevőként (euergetész) ábrázoló ikonokkal szemben Holbein képe 
„negatív szentképként”19 jelenik meg, amely jellemző módon nem 
is szakrális térben, hanem múzeumban van elhelyezve. A „hulla” 
mintha igazolná, hogy a természet gépezete mindent elpusztít. Ip-
polit részletesen leírja a kínzás fizikai nyomait és a holttest kifacsa-
rodott állapotát. Felidézi, hogy az egyházatyák szembeszegültek 
azokkal a gnosztikus áramlatokkal, amelyek pusztán látszattestet 
tulajdonítottak Krisztusnak: „Tudom, a keresztény egyház már az 
első századokban megállapította, hogy Krisztus nem jelképesen, 
hanem valóságosan szenvedett a kereszten, és hogy a teste ennek 
folytán teljes mértékben alá volt vetve a természet törvényeinek.”20 

Ippolit némi túlzástól sem riad vissza, hiszen értekezésében a kö-
vetkezőket is elmondja a képről: „A képen ez az arc összevissza volt 
verve, feldagadt, szörnyű véres kék foltok dudorodtak rajta, a szeme 
nyitva volt, a pupillája elferdült; nagy, nyitott szeme fehérje valami 
halálos, üveges fénnyel ragyogott.”21 A kép tápot ad annak a kétely-
nek, amely megkérdőjelezi azt a húsvéti reményt, hogy a természeti 
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törvényeket meg lehet haladni. Mintha Krisztust is leigázná a ter-
mészet hatalma, hiszen holttestét éppúgy kikezdi az enyészet, mint 
bármely más emberét. Ippolit élénk szavakkal idézi fel a képpel 
kapcsolatos emlékeit: „E kép láttán óriási, kérlelhetetlen és néma 
vadállatnak vagy helyesebben, sokkal helyesebben mondva — bár-
mily furcsán hangzik is — egy újabb szerkezetű óriási gépnek rém-
lik a természet, amely esztelenül megragadott, darabokra zúzott és 
érzéketlenül, süketen magába nyelt egy felbecsülhetetlenül értékes, 
nagyszerű lényt — olyan lényt, amely egymaga felért az egész ter-
mészettel, annak minden törvényével, az egész világgal, amely 
talán csakis azért teremtődött, hogy ez a lény megjelenhessen rajta! 
(…) Azok az emberek, akik körülvették a halottat, és akik közül 
egyetlenegy sincs itt ezen a képen, feltétlenül valami szörnyű szo-
morúságot és zavart éreztek azon az estén, amely egyszerre szét-
zúzta minden reményüket és csaknem minden hitüket is. (…) És 
ha maga a tanítójuk láthatta volna saját arcát a kivégzése előtt, ak kor 
vajon hajlandó lett volna-e keresztre feszíttetni magát, és meghalt 
volna-e úgy, mint most?”22 

Egyik oldalon tehát a hatalmas gépezetnek tekintett természet, 
amely mindent felőröl — a másikon Krisztus, aki az egész termé-
szethez képest ellensúlyt képez. Csakhogy ez a Krisztus kereszten 
végezte, meghalt és eltemették! Az a nyomasztó kérdés ötlik fel, 
vajon kitért volna a passió elől, ha megfeszítése előtt látja saját kép-
mását, a Megfeszített holttestét. Megelégelte volna-e az Atyától ka-
pott feladatot, s fellázadt volna-e a Getszemáni kertben az isteni 
akarat ellen, ahogyan a kép szemlélése közben a hívő ember is el-
veszítheti a hitét?23 

Az értekezés felolvasása után Ippolit megpróbál golyóval véget 
vetni az életének. A pisztoly azonban nem működik rendesen. 
Előbb azonban még megöleli a herceget, hosszasan a szemébe néz, 
s azt mondja: „Az Embertől búcsúzom el.”24 A regény e pontján al-
ternatíva jelenik meg a színen: a halálos beteg Ippolit éles szemmel 
felismeri a teremtés hiányosságait, semmi értelmét nem látja annak 
a természeti törvénynek, hogy az élőlények felfalják egymást — a 
jónak vélt Teremtőt elutasítva arra is igényt támaszt, hogy szabadon 
visszaadja életét a természetnek. Miskin herceg viszont nem olyan, 
mint azok, akik kinevetik Ippolit ifjonti lelkesültségét, látványosan 
ásítgatnak, miközben beszél, vagy felháborodva eretneknek bélyegzik 
értekezését. A herceg nem ítéli el, hanem megérteni akarja. Azt az 
együttérző szeretetet testesíti meg, amely nyomban felismeri a másik 
fájdalmát, s önzetlenül kész osztozni a kétségbeesésében, mert nem 
akarja, hogy egyedül legyen fájdalmában. Bár végső soron nem tud 
vigaszt nyújtani a mélységes elveszettség és elszigeteltség állapotába 
süllyedő Ippolitnak, törekvése Krisztus önkiüresítő szeretetének iro-
dalmi példázataként fogható fel. Nem véletlen, hogy őszintesége és 
embersége miatt Romano Guardini Krisztus szimbólumának tartotta 
Miskint.25 
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V. 
Holbein képe többféle reakciót váltott ki. Egyesek szemében meg-
ütköztető profanizálással egyenértékű, hogy a megváltó Krisztust 
aprólékos és realista igényű ábrázolással halottként tárja elénk, s 
hangsúlyosan a „holttest élettelenségét”26 mutatja be. Akik így vé-
lekednek, anti-ikonnak tartják a képet, amely érzékenyen megelő-
legezi az újkori ateizmust. Mások Krisztus önkiüresítésének és alá-
ereszkedésének legmélyebb pontját fedezik fel a festményben, s más 
jelentéssel ruházzák fel az anti-ikon kifejezést. A görög anti ugyanis 
nemcsak azt jelenti, hogy valami „ellen”, hanem azt is, hogy valami 
„helyett”. Az ortodox vallásosságnak a feltámadt és felmagasztalt 
Pantokratór áll a középpontjában, s kevesebb figyelmet szentel a 
passiónak, bár igaz, hogy sírbatételi ikonok is vannak. Az ortodoxi-
ában a kereszt is többnyire crux gemmata formájában, nem pedig ki-
végzőeszközként jelenik meg. Eckhard Nordhofen találó megjegy-
zése szerint „a holttestet ábrázoló holbeini kép annak ellenpólusa, 
aminek a látványához Dosztojevszkij hozzá volt szokva. A klasszi-
kus ikon szentsége abból fakad, hogy részesedik abban, amit ábrá-
zol, a Filippi levél himnuszának szellemisége szerint a holttest a le-
ereszkedés és alászállás legmélyebb pontját jeleníti meg.”27 Ezért az 
anti-ikont nem kell feltétlenül a hit elvesztésének képi ábrázolása-
ként felfognunk, s az ortodox keresztények krisztológiájuk kiegé-
szítését is felfedezhetik benne; a húsvéti felmagasztalást valójában 
ugyanis csak akkor tudjuk ünnepelni, ha előbb megemlékezünk a 
kereszten megvalósult lealacsonyodásról (vö. Fil 2,6–11). Ebben az 
olvasatban Holbein képe a halott Krisztus halottakkal vállalt szoli-
daritását ábrázolja, Krisztusét, aki behatolt az elveszettség mélysé-
ges mélyébe; a kép a nagyszombat titkát jeleníti meg, a húsvéti át-
fordulás küszöbén. 

Ferenc pápa Lumen fidei kezdetű — a Deus caritas esthez (2005) és a 
Spe salvihoz (2007) kapcsolódó és a három teológiai erényre irányuló 
pápai reflexiót lekerekítő — enciklikájában pontosan ezzel az olva-
sattal találkozunk: „Dosztojevszkij a Félkegyelmű című művében ezt 
mondatja a főszereplővel, Miskin herceggel, amikor az látja az ifjabb 
Hans Holbein A halott Krisztus a sírban című festményét: »E kép miatt 
egyesek el is veszíthetik a hitüket.« A kép ugyanis kegyetlen realitás-
sal ábrázolja a halál romboló hatásait Krisztus testén. És mégis, éppen 
Jézus halálának szemlélése közben erősödik meg és nyer ragyogó fé-
nyességet a hit, amikor az ő irántunk való rendíthetetlen szeretetébe 
vetett hitté válik, amely szeretet képes volt arra, hogy meghaljon a mi 
üdvösségünkért. Lehet hinni ebben a szeretetben, amely nem vona-
kodott a haláltól, hogy megmutassa, mennyire szeret engem; e szere-
tet teljessége legyőz minden gyanakvást, és lehetővé teszi, hogy telje-
sen rábízzuk magunkat Krisztusra” (16). 
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