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Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája

Munkácsy Mihály ( 1844-1900) Krisztus-trilógiája 1881-1896 között készült, Párizsban. Akét első
festmény: a Krisztus Pilátus ell5U (1881) és a Golgota (1884) még 1887-88-ban amerikai
tulajdonba került: John Wanamaker vásároita meg. Később, 1911-től a philadelphiai Wanamaker
áruház különtermében állította ki, ahol minden böjti és húsvéti szezonban láthatta a nagyközönség is.
Sajnos, 1988 februárjában elárverezték a gyűjteményt, így a Krisztus-képek két külön tulajdonoshoz
kerültek. A harmadik rnű, az Ecce homo (1896), a mester utolsó alkotása, hosszas vándorút után
Debrecenbe jutott, s a Déri Múzeumban látható 1930 óta.

A .Krisztus Pilátus előtt' keletkezésére Karl Sedelmeyer - Munkácsy .menedzsere" és életrajz
írója - így emlékezett vissza: ,Miért ne válasszuk rögtön minden idők legnagyobb vértanúját,
Krisztust, az istenembert, aki az egész emberiségért halt meg? Egy jelenetet szenvedésének
történetéből?" - vetette fel a festőnek. Munkácsy meghökkent: ,Igen, de hiszen ez egy szentkép
lenne, amit már ezerszer megfestettek! Hogyan lehetne e tárgyból valami újat alkotni?"

Nem lehetetlen, hogy Sedelmeyer segített a ,hogyan?'-t megtalálni, s eljuttatta hozzá Renan
könyvét. Kétségtelenül hatottak Munkácsyra az európai múzeumokban látott analógiák, de nagy
jelentőséget kell tulajdonítanunk egyéb hatásoknak és személyiségeknek is. Az új felfogású vallásos
témák festése. írása a ,levegőben lógó' feladat volt 1880 körül. EmestRenan ( 1823-1892) ,Vie de
Jesus' című könyve (1863) huszonhárom kiadást ért meg. Renan Friedrich David Strauss
vallástörténeti kutatásait és 1836-ban kiadott Das Leben Jesu (jézus élete) címú könyvének
szellemét folytatta. E teológiai írök az evangéliumok tartalmát mint mitológiai alapanyagot kezelték
és elvetették a bibliai csodák lehetöségét, Strauss Krisztust mint egyszerűgalileai zsidót mutatta be,
aki egyszerre csak azt képzeli magáról, hogy Messiás. Renan abban különbözött elődjétől, hogy
világot megváltó isteni embemek tartotta Krisztust. Ezt a jelenséget az egyház elutasította, üldözte, a
tudósokat kizárta soraiból, a közönség és a művészek egy része viszont mint a felszabadítás, egyúj
életérzés eszközét ünnepelte.

Munkácsy előtt jó pár évtizeddel Ivanov orosz festő jelenítette meg isteni emberként Jézust.
Munkácsy valószínűleg Antokolszkij orosz szobrász révén ismerte meg Ivanov műveit. M. M.
Antokolszkij (1843-1902) Párizsban, Rómában élt, egyik legismertebb szobra a ,Krisztus a nép
előtt'. Az ő révén ismerkedett meg Munkácsy Rjepin és Verescsagin festményeivel, de orosz
kapcsolataiban biztosan szerepet játszott Zichy Mihály is, aki ekkor tért vissza Oroszországból. Nem
elhanyagolható párizsi szomszédjának, Gustave Doré grafikusnak (1832-1883) hatása, aki 1864
ben készített Biblia-illusztrációkat.

1879-8Q-ban gyűjtötteamodelleket, kosztOmöket, s tanulmányozta a londoni National Gallery
beo, a müncheni és bécsi képtárban lévő Krisztus-képeket. 1880 nyarán kezdett a hatalmas,
417 X 636 cm-es festménybe, s 1881 tavaszára lett kész a .Le Christ devant Pilate" címet viselő

festmény. Mivel nem vehetett részt a Salon kiállításán, Sedelmeyer saját La Rochefoucauld utcai
palotájában mutatta be. A siker óriási volt: naponta több ezren látogatták a kiállítást. Minden nagy
európai és amerikai lap tudósítókat kOldött, löként a londoni és New York-i újságírók mutattak
érdekIődést,s beharangozták a készülő vándorkiáUítást. ,.Ez az én Krisztusom, én éppen (gyfogtam
fel, mintfilozófust, mint embert!" - nyilatkozott Renan. Ez a kijelentés indokolttá tette a kérdést:
vajon vallásos vagy forradalmi, netalán nihilista kép - ahogy egy orosz herceg nevezte - a Krisztus
pilátus ell5U?

Sedelmeyemek arra is volt gondja, hogy kivédje a képet ért egyházi kritikákat. Megnyerte a párizsi
Saint-Jean Társaságot, amelynek rendezvényén Desire Laverdant olvasta fel tanulmányát a képről.
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Megállapította, hogy Munkácsy vallását gyakorló, áhítatos keresztény, festménye pedig igazi
evangéliumi dráma. "Ané1kUl, hogy tagadnőkegy istenibb alkods lehetőségét,kijelentjük, hogylAttuk
Jézus Krisztusnak egy igazi és igen szép képét' - írta. Albert Réville, a College de France
vallástörténeti tanára így nyilatkozott: ,fme a múítészek és egyúttal a történelem Krisztusa, olyan
Krisztus, amilyennek azt a lúvók és egyúttal a XIX. század szabadgondolkodói is képzelik. E kép
nemcsak a művészet, de az eszmék történetében is korszakot alkotó.'

A vallásosság kérdésérőlMunkácsy is nyilatkozott H. de Blowitz kérdésére, a londoni Timesban:
.Sosem próbáltam isteni személyt festeni, mivel ami isteni, azt az ember nem képes megfesteni. Én az
emberi ·alakban megjelent Istent akartam ábrázolni," Renan hatását mutatja, hogy lefestette Krisztus
glóriáját és hogy meglúvta Renant az ünnepi bankettré.

1882 januárjában Bécsben. februárban-márdusban Budapesten, 1882 tavaszától 1885 őszéig 
kisebb megszakításokkal - Angliában (közben német városokban, majd Varsóban, Brüsszelben,
Amszterdamban) vándorolt a kép, hatalmas sikert aratva.

1882 januárjában Bécsben. februárban Budapesten mutatták be tehát a Krisztus PIlátus eMtt-et. A
régi pesti Múcsarnokot (ma KépzőművészetiFőiskola) templomma alakították. Közel nyolcvanezer
ember látogatta egy hónap alatt a nagy festményt, amelynek fogadtatásában két főpap vállalta a
legnagyobb szerepet. Haynald Lajos (1816-1891) kalocsai érsek, aki már 1874-től ismerte
Munkácsyt (palotájában látta vendégü! a nászúton levő festőt), Ipolyi Arnold (1823-1886)
besztercebányai püspök, aki valószínűleg ekkor ismerkedett meg Munkácsyval.

Ipolyi Arnold, úgy is mint a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat elnöke, hosszas
előadásban méltatta a művet. Beszédét, akárcsak szász KáfÜly és Tárkányi Béla ódáját (Venite
adoremus címmel) és a francia valláskritikai vitákat, közölte az Egyházművészeti Lap. Czebor Béla
örömmel állapította meg itt: .Renan szavai sem ártottak e müremeknek Munkácsy vallásos alkotása
diadalmaskodott felettük.'

ValósZínűlegHaynald érsek sugallatáragyűjtés indult, amelynek célja a nagyfestmény Itthontartasa
volt. Haynald és Kovács Zsigmond veszprémi püspök 1000-1000 Ft-ot ajanlott fel, példajukat
azonban alig követte valaki. Annál nagyobb összeg jutott a lakomákra, a díszünnepségekrel

Eközben Munkácsyszakadatlanul dolgozott a második képen, amelynek előszöra Consummatum
est (Elvégeztetett) címet adta, később lett Krtsztus a Kálvárián vagyGolgota.

1884 húsvétján nyílt meg a szenzációt jelentő tárlat (Sedelmeyer palotájában), itt egYm4SSaI.
szemben állt a két Krisztus-kép. 1884 öszén Budapesten volt a másodbemutató. A bemutató után
Kalocsára, majd - Ipolyi Arnold kíséretében - Besztercebányára utazott a Munkácsy házaspár.

Eközben a Krisztus Pilátus eMtt Angliában, Skóciában és Észak-frorWgban Vándorolt, majd
eljutott a német és skandináv városokba is. Katolikus, református, unitárius, ortodox papok,
prédikátorok beszéltek a nagykép előtt, a hívek ezrei utaztak a bemutatókra.

Karl Sedelmeyer, Európa egyik legjelentősebb múgytIjtője 1886 öszén útra kelt Amerikába, s
magával vitte a Krisztus Pilátus eMtt-et. Munkácsy is utánahajózott. A lapok lelkesedéssel üdvözölték
a festményt, egyedül a New York Times kritikusa nevezte az eseményt ,az áhítatosság ürügyén
történő pénzszerzés"-nek. A nagysikerfi kiállids után egy mélyen vallásos férfi,john Wanamaker
vásároita meg a Krisztus Pilátus eI6tt-et, majd az 1887-ben bemutatott Golgotá-t is.

A nagy európai és amerikai diadalút után Munkácsy betegsége elhatalmasodott. Mozart-képe
megbukott, Sedelmeyerrel kötött szerzödése lejárt. Levelei sorra tanúskodnak kedélyállapota
romlásáról, szkepszísének elmélyüléséről.Az egyik, feleségének szolö levelében ezt olvashatjuk, kis
feszületével kapcsolatban: ,Mindenáron ragaszkodom hozza, Az utolsó éveken át jól megvédett, a
védelme alatt akarok maradni.'

Egyre több időt töltött gyógyintézetekben, fürdökben, s közben robotolt; unalomig ismételte régi
képeinek variánsait, holland modorú életképeket. illetve párizsi sza1onképeket, portrékat festett. A
90-es évek elején ismét felbukkant a Krlsztus-téma, s 18%-ra elkészült a trilógia befejezőképe, az
Ecce homo.

A mú bemutatója Budapesten volt, a millennium évében, az Andrássy úton levő Belle-Vue mulató
udvarán, külön pavilonban. Hatalmas érdeklődéskísérte a bemutatót, a kritika véleménye megosz
lott. Többen észrevették a festő fáradtságát, illetve hitevesztettségét.

Munkácsy már haza sem tért Párizsból, Baden-Badenben és Endenichben élt még négy ével.
Mútermét és képeit 1898-ban elárverezték. A magyar állam ugyannem törödön c2ek megszerzé
séveí, de nagypompával temette el19QO. május 9-én.
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Az Eccebomo-t~ GAbOr~ és grafikusWsarolta meg és Wndoroltatta azzala céllal,
hogy a bemutató jOYedeIm&(D majd hazahozatja a míivet. Hosszú vándorot következett: Budapest
utan Bécs, BrOsszcl,Nagy-BriWUlia,Amerika.

1910 kOrO!E~ és Magyarorszagon is feléledt a Munkácsy-kultusz. 1911-ben felavatták:
Munkácsy sfrem1ékét, ThlcsEdemavtt. ProIWzka Ottokár püspök beszédében Ieszögezte: .Pr6fétai
géniusz volt Munkacsy, mert hfven,pmtlanul meglátta Krisztus dicsőséges arcát; misztikus vallásos
géniusz volt, mert elérhetetlenmé~lfakadtak eszméi.'

FelvetódOtt a gondolat, hogya Krisztus..trl16gia a Rezsó térre tervezett FerencJ6zsef templomban
kapjon helyet. Két újs4giró tárgyalni kezdett John Wanamakerrel, aki nem zarközott el az eladás
ötletétlSL pénz azonban még az Eccebomo megvételére sem volt. Ez a nagykép ekkor került vissza
Európába, és be is mutattak az Ernst Múzeum jubileumi Munkácsy-kiállításán, amelynek védnöke dr.
csernocbJános hercegprítIW volt.

1914-ben nW gondja volt Magyarországnak és a ffivárosnak is, így elodáz6dott az ügy. Ekkor Déri
Frigyes (1852-1924) bécsi selyemgyáros megvasaroha a képet. Aző hagyatékának részeként került
a mő Debrecenbe, a Déri Múzeumba.

AKrlsztuspilátuseMtt címet víselö képen Munkácsy Krisztus és Pilátus első találkozását ábrázolja.
A két alak közti ellentétet, feszültséget elsősorban színekkel fejezte ki Munkácsy. Elmondta
barátainak, hogy a Biblia olvasásakor jézus ruhájának fehér színe gyújtotta fel először képzeletét. A
történeti hűségnekmegfeleíöen fehér ruhában van a helytart6 is. Krisztus középen áll, tekintetünk az
ő összekötözött kezéröl indul el és Pilátuson át vezet tovább az anya alakjáig, az ágál6 farízeusíg, s
vissza a fóalakig. Munkácsy ecsetjárása feszültséget hordoz: élénken. szélesen. indulatosan, szinte
vilirá16an kerültek fel a festékfoltok.

Krisztus és Pilátus második találkozását j6VaI később, 1896-ban festette meg Munkácsy. Ha .sz6
szerínt" idézzük az evangéliumot, val6ságos vallásos drámánakérezzük az Ecco homo-t, ha eszmei
mondanival6ját ragadjuk meg, moralizál6 alkotásnak látjuk, amely kifejezi a beteg, fáradt festő

szkepszisének elmélyülését.
A törvénykezési palota udvarán, megemelt oszlopos erkélyen áll a két főszereplő. Pilátus a

töviskoronás, vörös köpenyes, megostorozott Krisztusra mutat. Szinte halljuk az erkély alatt
hömpölygók kiáltását: .Feszítsd meg, feszítsd meg!" S ez a mozzanat, a túlzott elbeszélő jelleg tette
Munkácsy művét kritika tárgyl1vá. Krisztus arca beesett, meggyötört, égre szegeződő tekintete
megtört. Ez a drámai portré Munkácsy utolsó önarcképét rejti.

Az emelvény alatt hömpölyög, hullámzik a tömeg; a mozdulatok, a heves gesztusok egymásba
érnek. Munkácsy a hatalmas csoportkompozici6t úgy fogta össze, hogy az egyéni indulatoknak,
karaktereknek is teret adott, s ezzel enyhítette a hatásvadász6, fáradt színvilágú mű hibáit.

A bibliai történés sorrendjében utolsó jelenet Krisztus megfeszítése, Munkácsy azonban máso
dikként, ereje teljében, 18S4-ben festette meg a Golgotá-t.

Míg az első festményeknek zárt tér, a törvénykezési terem a szinhelye, a Golgotáé a Koponyák
hegye. ott az adott tér is segített összefogni a kompozici6t, itt a hatalmas természeti kép szinte elnyeli
a csoportokat. Az első kritikák is kifogásolták, hogy tulajdonképpen két részból áll a kép: a Kálvária
csoportból és az eltávoz6 tömegbéR Nem véletlen, hogy Munkácsy később négy-öt változatban is
feldolgozta a Kálvaria-részt. A legjobb változat, a drezdai feszület sajnos elpusztult.

Alig láthat6 SZ:aIak kötik ÖSSZe a keresztre feszítetteket és a távozó tömeget: a hóhér Iajtorjája, a fegyverek
és a másik SZéIrC5l~ arab lows. Az i2gaImaS, lélektanilag szépen motivált figurák mellett
jellegtelen, kidolgozatlan alakok is elMordulnak a képen. A mő legnagyobb erénye a tájfestés. A vörösbe
forduló liIáS-feketéS égalja szintesugallja a Biblia terméSZetleíráS az apokaliptikus képet (Máté 27).

Akorabeli kritikák kifogásolták, hogy Krisztus alakja nem a középpontban áll, s hogyezért nem felel
meg igazán a vallásos eszménynek. Ha azonbanösszehasonlítjuk a három festmény Krisztus-alakjait,
látnunk kell, hogy jézus nem a bibliai történés során lesz egyreelesettebb, az "isteni" helyett egyre
esendöbh, emberibb, hanem a megfestés sorrendjében.

Abban a korban, amikor .avallásos szemléletválságanem hatott serkentőlega vallásos művészetre,

nem mozgösüott új ábrázoIástípusok kidolgozására" (Széphelyi F. György), jelentékeny tényezővolt
a magyarművészetben Munkácsy hármasképe. Nagy kár, hogy Magyarországon még Ipolyi Arnold és
Haynald Lajos törekvései ellenére sem sikerült itthon tartani a két Krisztus-képet, ami talán egy
Feltámadás megfestésére ösztönözte volna a még ereje teljében levő festőt.

Sz. KűrtiKatalin

(Részlet a szer.Wnek a Gondolat kiadónál rovidesen megjelen6 könyvébtJl.)
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