
DARIDA VERONIKA

1978-ban született Buda
pesten. Az ELTE Filozó
fiatudományi ésIrodalom
tudományi doktoriskolájá
nak hallgatója. Jelenleg a
francia kormány ösztöndí
jasaként az Université
Paris X-en (Nanterre) foly
tat tanulmányokat.

1Champaigne kapcsolata
a Port-Royal körével

1646 körül kezdődik. Két
lánya itt lesz apáca (a

fiatalabb 1655-ben rneq
hal, az idősebb csodála

tos gyógyulásának állít
emléket a festő főmüve:

az. Ex-vata, 1662-ben).
2Eredeti helyén betöltet
len és erősen érezhető

"ürt" hagyott, a Fájdal
mas szűz (a múzeum

másik remekműve,

szintén Philippe de
Champaigne alkotása)

oldalán.
3Levél Jean-Baptiste
de Champaigne-hoz,

1671. dec. 16.
4Ami azonban úgy is
érthető, hogy szinte

valamennyi érett
alkotasán érezhető

a janzenizmus hatása.

Szemtó1 szembeI

színró1 színre
2DD5-ben egy kiállítást rendeztek a Port-Royal des Champs múze
umában, mely a "Szemtől szembe" (Face II [ace) címet viselte. A ki
állítás Krisztus 17. századi képmásait mutatta be. A festményeken
kívül látható volt néhány kegytárgy is (kehely, szentségtartó)
Krisztus arcának vagy a Keresztúton lezajlott eseménynek az ábrá
zolásával, végül néhány festményen (és kárpiton) a besanconi
vagy a torinói lepel képe jelent meg.

A festők nagyrészt Philippe de Champaigne 0602-1674)1 mű

helyéből-köréből kerültek ki. Philippe de Champaigne csupán
egyetlen képével (de képeinek számos másolatával) volt jelen.
Az egyetlen eredeti Champaigne kép a múzeum állandó tárlatá
nak is része, így az épület legfelső színtjéröf költözött le a föld
szinten megrendezett kiállítás első (legbelső) termébe. A festmé
nyen - mely a Megrágalmazott Krisztus címet viseli, de "Ecce
Homo"·ként ismert - az Úr teljes alakjában jelenik meg előt

tünk: egy kövön ülve vagy inkább egy kőtömbre roskadva; vö
rös palástban, kezében nádpálcát tartva. A palást fedetlenül
hagyja vállát, melyen ostorcsapások nyomai látszanak. Krisztus
fején töviskoszorút visel, a homlokáról lehulló vércseppek vörös
nyomot ejtenek a vörös ruhán. Kevéssel lehetünk a kínzatás
után. A Megváltó fizikai és lelki fájdalmát a korban kevés fest
mény ábrázolta ilyen realisztikusan. Krisztus szemei még félig
zártak, a földre tekintenek. Arca mégsem a fájdalomtól elgyötört;
inkább fáradt, szomorú. A szenvedés méltóságteljes és néma tű

rését mutatja; azt igazolva, hogy Krisztus erősebb a szenvedé
seknél. A meggyalázott Krisztus nemes egyszerűségébenés meg
törhetetlen magányában jelenik meg előttünk. Ez az ábrázolás 
Saint-Cyran 0581-1643) egy levelét'' idézve - "teljesen mezíte
len, egyszerű és mesterkéltség nélküli".

Nem véletlenül idézzük itt a Port-Royal szellemi atyjának
(Jansenius barátjának) szavait, hiszen Philippe de Champaigne
elsősorban a király és a Port-Royal festőjeként ismert. Egyszerre
kell említenünk ezt a kettőt, hiszen Champaigne-nak a Port
Royal számára festett képei nem különböznek stílusukban más
festményei től.4 Portréfestőként vált igazán híressé: valamennyi
portréja - Pierre Nicole 0625-1695), a Port-Royal későbbi teoló
gusa és teoretikusa szavaival - "belső és spirituális lenyomat".
A Port-Royal "arcképcsarnokát"S neki köszönhetjük.
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Sacy, Antoine le Mailre,
Amauld d'Andilly portré
ját, valamint Angélique

anyát, Ágnes anyát,
Cathrine de Saint

Suzanne Champaigne-t.
6Bemard Dorival Philippe

de Champaigne kataló
gusa (Philippe de

Champaigne 1602-1674,
Léonce Laget Libraire

Editeur, Paris, 1976,
vol. I-II) egyetlen képet
említ eredetiként (n 65).

7pascal: Gondolatok,
553 (Brunschvieg kiadás,

Pödör L. fordításában.)
altt most nem tárgyaljuk
a Krisztus testét borító
halotti leplek, és ezek

ábrázolásának kérdését.
9Jacobus de Voragine
(domonkos szerzetes)

1261-1266 között állítot
ta össze ezt a legenda

gyüjteményt. Magyarul
(részletek): Legenda
aurea. (Vál., szerk.

Madas Edit.) Harmonia
Mundi könyvek, Helikon,

Budapest, 1990.
lDldézve Abgar levelét:
OA hallottak alapján két
feltevésre jutottam: Te
vagy az lsten, aki alá-

szállt az égböl, hogy
ezeket cselekszed, vagy
pedig az lsten fia vagy,
aki ezeket cselekszed."

(Grill Tibor fordítása.)
l1Külőnösen érdekes ez

az epizód, hiszen az
evangéliumok csupán

egyetlen helyről számol
nak be, amikor Jézus ír:

Jn 8,6-8.
12A kiállítás címének egy

Champaigne Krisztus képmását legalább ötször festette meg:
ezek a képek azonban csupán másolataíkban" maradtak ránk.
Ezért köszönt minket, a kiállítás kezdetén, egészalakos Krisztus
képe ("Ecce homo"), melynek tekintete (a Krisztus képmásoktól
eltérően) nem szegeződik ránk. A kép hozzánk érkező üzenete,
melyet a magába zárt, magányos test mutat, mégis ugyanaz:
"Gondoltam rád a halállal viaskodva, vérem e cseppjeit éretted
hullattam:"

Térjünk azonban vissza a kiállítás tematikájához, a Krisztus
képmások kérdéséhez. A festmények a mandülion (Abgár-kép)
vagy a Veronika-kendő mintájához nyúlnak vissza." Az evangéli
umok ezek egyikét sem említik. A mandülion felbukkanása a 6.
századra tehető, Euszebiosz Egyháztörténete számol be róla (me
lyet a Legenda aurea' forrásként használ). A történet szerint a sú
lyosan beteg Abgar, Szíria királya, hallva Jézus csodatételeíröl,"
levelet küld neki. Ebben a levélben meghívja magához, gyógyu
lást remélve tőle. Jézus válaszlevelében ezt írja:" "Boldog vagy,
mivel hittél bennem, bár te magad nem láttál engem. Meg van
írva ugyanis rólam, hogy azok, akik nem látnak engem, hinni
fognak, s akik látnak, nem hisznek majd. Arra pedig, amit írtál,
hogy menjek el hozzád, azt válaszolom, hogy mindent be kell töl
tenem, amiért küldettem, s magához kell vegyen az, akitó1 kűl

dettem. Miután felvétettem a mennyekbe, elküldöm hozzád egy
tanítványomat, hogy gyógyítson meg és tegyen életerőssé téged."

Abgar pedig, miután belátja, hogy Krisztust nem láthatja meg
testi valójában, (a látás vágyának türelmetlenségétőlösztönözve)
egy festőt küld hozzá (Damaszkuszi Szent János szerint), hogy:
"készítse el képmását, s így legalább képről megnézhesse, ha
már szemtől szembe nem Iáthatja"."

A festő azonban kudarcot vall. A Krisztus arcáról sugárzó fé
nyesség megakadályozza a megfigyelésben, nem látja tisztán a
ragyogó arcot: nem tudja megfesteni. Krisztus ekkor, a legenda
szerint, megszánva a festőt, elkéri annak vászonköpenyét, és ar
cára téve belenyomja képmását, majd elküldi Abgarnak.l'' Hogy
milyen volt az Úr arca - írja a Legenda aurea -, ugyanebben a
régi történetben olvasható. Szép szeme volt, szép szemöldöke,
arca hosszúkás, homloka magas, ami az érettség jele.

Az Abgár-képeken késóbb csak Krisztus arcát és haját ábrá
zolják, az arcot üres mező veszi körül. A mandülion Konstanti
nápoly 1204-es kifosztása után eltűnik, ám ekkora előkerül egy
másik "igazi képmás" (vera icona), mely átveszi helyét. Ez a Ve
ronika-kendő.l" Ma ismert történetét először Roger d'Argenteuil
Bibliájában olvashatjuk (1300 körül): itt jelenik meg Veronika a
Keresztúton, mint jámbor asszony, aki kendőjével törli le Krisz
tus verejtékező arcát (rnely kendőjén hagyja lenyomatát). Ezt az
ereklyét Rómában helyezik el1s (az egyház Krisztus véres verej
tékét tiszteli benne, melyet az Olajfák hegyén hullatott).
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magyarázata.
13A Legenda aurea törté

nete (.Szent Simon és
Júdás apostol") azonban

még nem itt ér véget,
hanem újra visszatér a

levélhez: .Az Úr menny
bemenetele után Tamás

apostol elküldte Tádét,
akit Júdásnak is monda
nak, Abgar királyhoz (...)

Tádé fogta a Megváltó
levelét, s azzal végigdör

zsölte arcát. mire az
tüstént visszanyerte

egészségét.·
14A két legenda a kez

detekben úgy egybem0-
sódik, hogy Veronikát

Krisztus által meggyógyí
tott vérfolyásos asszony
ként (lásd Mt 9,20) kép

zelik, aki - hálás szere-
tetből - egy Krisztus
képet őriz, mely meg

gyógyítja TIberius
császárt (lásd Emst von
Dobschütz: Christbilder.

Leipzig, 1899).
15A Szent Péter-baziliká

ban a bejárat melletti
Mária-kápolnát már a

11. században az itt őr

zött kendő-ereklye (.Ve
ronika") után emlegették.
A késő középkori Veroni

ka-kendő tiszteletről

lásd: Hans Belting: Kép
és kultusz. (Ford. Schulz

K. és Sajó l) Balassi
Kiadó, Budapest, 2000.
1611 1. Ince pápa imádsá

ga (1216): .Urunk, te
nekünk, akik arcod

fényével megjelültettünk,
emlékezetedre hátra

hagytad Veronika kendő-

A kendő-kép látványa Isten színről színre látását előlegzi

me?:,16 ezért vonzza a kezdetektől fogva zarándokok népes tábo
rát, 7 ezért válnak fontossá másolatai.

Ezeken a másolatokon hamarosan megjelenik Veronika alakja
is, kezében tartva a kendőt, mint Simon Vouet (szintén a kiállítá
son látható, 1630 körül festett) Szent Veronika képén. Vouet fest
ményén Veronika nem néz a kezében tartott (szent) kendőre, ha
nem az ég felé emeli tekintetét. A kendőn megjelenő képmás
nem Krisztus arcának lenyomata, hanem kifejező, erőteljes port
ré, mely mintegy kitör a vászonból. Realisztikusabb, elevenebb,
mint Veronika áhítatos arca. Krisztus tekintete szigorú, számon
kérő. Mintegy rászegeződik a nézőre, aki nem térhet ki eló1e. (Ez
a Krisztus fej egy eleven, levágott fej; inkább Keresztelő Szent
János, mintsem Jézus feje). Ez a reprezentáció nem a diadalmas
és nem a fájdalmas Krisztus ábrázolása; nem felel meg egyetlen
hagyományos Krisztus ikonográfiának sem. Krisztus hideg, kér
lelhetetlen és megkerülhetetlen tekintete mintegy saját portrén
kat mutatja (ahogy ezt már Dürer is tette, önmagát festve meg
krisztusi arccal").

Tekintsünk most a kiállításon látható más Krisztus képmások
ra, melyek nagyrészt Philippe de Champaigne (elveszett) festmé
nyei alapján készült másolatok. A legkorábbiak Vouet képével
körülbelül egy időben készültek. Két ilyen képet is említhetünk:
az egyik Krisztus arcképe töviskoszorúval;19 a másik a Jean Morin
által készített Krisztus-arc (Sainte Face) metszet. Mindkét ábrázo
láson a töviskoszorú mély sebeket ejt a homlokon, és a vércsep
pek Krisztus arcára hullanak (szemben Vouet képével, ahol a tö
viskorona szinte alig érinti a homlokot). Sötét háttér előtt

emelkedik ki mindkét arc (nem kendő előtt): a fej körül glóriá
val. Mindkét tekintet mélyen szomorú: fájdalmas, de nem pateti
kus szomorúsággal.

Figyelmet érdemel [aques Alix Veronika kendője,z° melyen a tö
viskoszorút viselő Krisztus arca a kendőn jelenik meg. A kifeszí
tett kendő az üres képkeret előtt jelenik meg (trompe-l'oeil hatás
ként), a keret két felső széléhez való rögzítések (szögek?) mintegy
a tartó kezeket (Veronika kezeit, a tartás gesztusát) helyettesítik. A
Krisztus homlokáról lehulló vércseppek beszennyezik a leplet.

[ean-Baptiste de Champaigne (a festő unokaöccse) Veronika
kendőjén a kendő egy oktogonális keret (a festmény kerete) közé
feszül. Erről az ábrázolásról eltűnt a töviskoszorú (sehol sincs je
len a képen), de Krisztus homlokán még látszanak a sebek.

A töviskoszorú nélkül a kendőn megjelenő arc legszebb válto
zatát Nicolas de Plattemontagne metszetérr" (és az ez alapján
készült festményen) láthatjuk. Ezt az ábrázolást elemzi Louis
Marin Philippe de Champaigne Veronika-kendőjéről szóló tanul
mányában.é Egy üres keret vagy bezárt ablak előtt (rnelyet egy
fal zár le) jelenik meg a Veronika-kendő (kettős keretezésben: a
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jére nyomott képmáso
dat (sudario impressam

imaginem) , Örizz meg
minket kínszenvedésed

és kereszted által, hogy
amiképpen itt a földön
tükör által és példázat

képpen (per speculum et
enigmate) ezt imádhaijuk
és tisztelhetjük, úgy egy-

koron a jobb oldaladon
állva színről színre (facie

ad faciem) láthassuk
majd bírói arcodat."

17Mint ki messziről, tán
Croatiából, I jön, bámul
ni a Veronika-kendőn, I
melynek oly nagy hírét
hallotta távol, I és míg

mutatják, nézi csak me
rengőn: I .szent Uram

Jézus" - mondja mind
magában - I .ílyen volt
hát az arcod, én Terem

tömt" (Dante: Paradi
csom, XXXI, 103-108)

18De említhetnénk
1513-as Veronica rézkar

cát, melyben a kendőt

angyalok tartják.
19Ezt a képet Dorival

Champaigne (vélhetően)

eredeti műveként mutat
ja katalóquséban (n 65).

A képről Lucas
Vosterman készített réz
karcot 1630 körül (lásd
Dorival: Supplément au

Catalogue raisonné.
Chez I'auteur, Paris,

1992. Fig 501).
lODorival: i. m. 261.
21Dorival: i. m. 260.

22Figurabilité du visuel:
La Véronique. Ez a

tanulmány megtalálható
Louis Marin Philippe de

festmény és a kép-ablak keretében). A kendő két vége átkötött,
így a keretbe vert szögek csak a tartó kötelet érinthetik - a ken
dőt nem. A szent homlokról lekerült töviskoszorú az alsó kere
ten (a kép vagyablakpárkányon) található. De csak félig látható,
mert félig eltakarja a kendő. A koszorú tövisei túlnyúlnak a bel
ső kereten, a párkány aljára vésett szövegre vetve árnyékukat.
Az itt olvasható felirat: "Képemet nem födöztem be a gyalázás
és köpdösés előtt.,,23

A kendőn megjelenő Krisztus képmás homloka még erősen

vérzik (látjuk a kendőn és még az ablakkereten is a vérnyomo
kat), miközben szeméből vérkönnyek hullanak. Ez az ábrázolás
visszavezet ahhoz az értelmezéshez, hogy "Veronika"-kendőjén
(az "igaz képmáson") az Olajfák hegyén szenvedő (és vér
könnyeket ejtő) Jézus Krisztus arcának lenyomatát (is) láthatjuk.

"Gondoltam rád a halállal viaskodva, vérem e cseppjeit éret
ted hullattam'r'" - olvashatjuk Pascal egyik legszebb szövegében.
Philippe de Champaigne festménye Pascal Jézus misztériumának
képi megfogalmazása (a kép és a szöveg közel egy idében, azo
nos közegben - a Port-Royal körében - keletkezettr'). A festmé
nyen (vagy másolatán) egyszerre láthatjuk a Getsemané kertben
szenvedő Jézust, és a bírái által megostorozott "zsidó királyt".

Pascal szövegében Krisztus megszólítja és kérdőre vonja (is
meretlen) tanítványát - megszólít és kérdőre von minket: "Azt
akarod, hogy mindig emberi véremmel fizessek, te pedig még
könnyet sem ejtenél?" Ekkor a megszólított, az isteni tekintet elé
vont, a kérdés által magára ismer, magára lát: saját képét pillant
ja meg. "Látom kevélységem, kíváncsiságom és gonosz vágyaim
feneketlen mélységét." Megszűnik minden hasonlóság (a hason
lóság lehetősége is) saját tekintete és a kérdőre vonó tekintet kö
zött. "Nem hasonlíthatom magamat sem Istenhez, sem az igaz
ságos Jézus Krisztushoz."

Az igazságos Krisztus alakját Champaigne az első teremben
látott képe ("Ecce Homo") rágalmazások és kínzások után, elgyö
törten ábrázolja (meztelen vállán az ostorcsapások nyomaival).
"Jézus bűnné tétetett általam; ostorod minden csapása őrá súj
tott" - olvassuk a pascali gondolat folytatásaként: "Förtelme
sebb, mint én, és mégis ahelyett, hogy irtóznék tőlem, meg
tisztelve érzi magát, hogy hozzá járulok és megsegítem.,,26 A
lehetetlen közeledés Isten és ember közt mégis lehetséges lesz, a
közvetítő, Jézus Krisztus által, akiben egyaránt megtaláljuk "Is
tent és a mi rryomorúságunkat"."

A szöveg a hozzá való közeledés útját mutatja. Az első sza
kaszban tizenhatszor szólított Jézus, egy új szakaszt nyitva, vá
ratlanul megszólal. Első szavai: "Vigasztalódjál, mert nem keres
nél, ha nem találtál volna meg."

Minden Krisztus-arc megfestése ugyanolyan keresést mutat,
mint Pascal szövegének első tizenkilenc "strófájában" a Jézus-név
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Champaigne-ról szóló
nagy könyvében (mely

nem monográfia, hanem
Champaigne-ról szóló ta
nulmányok, Champaigne

képei nyomán születö
elmélkedések és elem

zések gyüjteménye),
lásd Philippe de

Champaigne ou la
Présence cachée.

Éditions Hazan, 1995.
231z 50,6.

24Pascal: Gondolatok, 553.
2spascal és Philippe de

Champaigne neve egy
.pascali" szövegben nyer

említést: ez a Nicolas
Fontaine feljegyzésében
ránkmaradt Beszélgetés

de Saci úrral Epikté
toszról és Montaigne-ról.

26Eustache le Sueur
egyik szép festményén

(a Louvre-ban látható) a
keresztet hordozó Krisz

tus térdreesik, de ugyan-
ebben a pillanatban már
feltünik mögötte Czirénei

Simon, aki felemeli ke
resztjét (kényszerités
nélkül); és már előtte

térdepel Veronika, aki
kendőjét nyújtja felé.

27Pascal: Gondolatok,
527.

szüntelenül ismétlődő (zsolozsmaszer ű) evokációja. Állandó va
riáció egy tém ára, az ábrázolha tatlan ábrázolásá ra tett szüntelen
kísérlet. Az "igaz képm ás" keresése nem egy " igazabb" képmás
keresését jelen ti, ez a kategó ria értelme tlen. A Krisztus-arcok kö
zött tévelyegve (n ézőkk ént) azt a pillana tot várjuk, amikor az ar
cok mögül előtör egy tekintet - ahogy Pasca l szövegében meg
szó lal egy hang... Ez a han g azo nba n mind enk i más számára
hallhatatlan, vagy inkább az mondhatnánk, hogy mindenki szá
mára más hangon szó l, mindenki a saját hangját kölcsönzi neki.
Ugya nígy a képm ások (arcok) mögül érkező tekinte t is csak a mi
tekintetünk által és csak a mi tekintetünk szá má ra lesz látható.
Ezt a váratlanul felbukkanó és megszólító tekintetet keressük, a
pascali szövegben megfogalm azott reménnyel (rnely az imént
egyszer már elhangzott üzenet egy másik variációja, megszólítá
sa): "Nem keresnél enge m, ha nem b írn ál."

Philippe de Champaigne: Ecce Homo
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