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A szerzó 1978-ban szüle
tett Szegeden, 2003·ban
szerzett tanári diplomát
azELTE magyar nyelv és
irodalom szakán, jelenleg
müvészettörténet és esz
tétika szakos hallgató.

Tekintetek
Vannak képek, amelyek előtt nem tudunk úgy megállni, hogy ne
keresgélnénk szavakat részletei k megnevezésére. Ebbéli igyekeze
tünk közel áll a másoláshoz, végső soron, eszközök hiányában he
lyettesíti azt. Az az érzéki közvetlenség, amelyet a másolás nyújt a
kép síkján átfutó tekintettel szemben, szertartás a kép felett,
amelyben a tevékenység előbbre val ó, mint a másoló maga, az el
sődleges azonban a kép marad. Ehhez hasonlóan a szavak keresé
se is a megismerő tekintet alázatos rituáléja, amelyben önmagát
alárendelve, de mégis aktívan követi részletről részletre megisme
résének tárgyát.

A Magyar Nemzeti Galéria egyik ismeretlen helyről, ismeretlen
mestertől származó képén arany háttér előtt jelenik meg a Szent
háromság. Az Atyaisten redőzött bíborszín köntösben, őszes haj
jal/ csigákba rendezett szakállal. Kezei között tartja sebektől borí
tott/ halott fiát. A Fiúisten meggyötört teste élettelenül támaszko
dik Atyja karjára. Feje oldalra csuklik, szemei nyitva vannak, de
halott tekintete a semmibe vezet. Orra finom metszésű, hosszú,
hullámos, barna haja baloldalt előre csúszik. Homloka, nyaka vé
res. Mellkasán, kezein vöröslenek a szegek nyomai, a dárda ütötte
seb. Karjai párhuzamos ívet rajzolva hullnak alá, szinte táncos,
graciózus beállítást eredményezve. Kulcscsontja, válla a képre jel
lemző finom kidolgozottság mellett is zavarba ejtő precizitással
megfestett. Ágyékkötője áttetsző, arany szegélyes, redőzött drapé
ria. Atya és Fiú félalakos ábrázolása felett kiterjesztett szárnyakkal
lebeg a Lélek fehér galamb képében. Mindhármuk fejét a táblába
apró ütésekkel vésett nimbusz veszi körül.

A leírások tárgyilagos, szenvtelennek tűnő, ám mégis a kép
lényegéhez tartozó eleme a mű állapotának rögzítése. Krisztus
arcának és a dárda okozta sebnek festékrétegén égési nyomok
találhatók, talán a kép előtt meggyújtott gyertyák lángjainak
nyomai. A megkínzott testet a képen tovább roncsolta az idő.

Jobb tenyerén, bal kézfején, jobb lábán és bal kulcscsontja alatt a
festékréteg több helyen lepattogzott, mellkasán és jobb karján a
felület kopott. A tábla textilborítása mállott, a kereten és a kép
hez közeli belső részeken aranyozás nyomai láthatók. A keret
alsó sarkait a restaurálás során rovarfertőzés miatt egészítették
ki fapótlással. Hátoldalán balról fent és lent egy-egy zsanér
okozta mélyedés található, jelezvén, hogya tábla nem magában
állt, egy nagyobb alkotás része volt. Tudjuk, hogya teremben a
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a Szentháromság-tábla mellett felfüggesztett kép, amely Szent Pé
tert és Pált ábrázolja, valaha az előbbi hátoldala volt, a Szépmű

vészeti Múzeumba kerülése után fűrészelték ketté, hogy elő- és
hátoldalát egyaránt megmutathatóvá tegyék I Így vált múzeumi
tárggyá az egykor a kultusz szolgálatában álló kép, így lett a láto
gatók tekintetének és a műtörténész elemzésének kiszolgáltatottja.
Sérüléseivel és restaurált részeivel együtt, a többi kiállított közép
kori táblakép társaságában önmaga immár, jelen van a futó, az el
merülő, a leíró és a vallásos pillantás számára egyaránt.

A Szentháromság képi megjelenítése gyarló próbálkozás, aho
gyan hittitokként is felfoghatatlan. A képi bemutatások sokféle
képpen próbálják mégis áttörni az ábrázolhatatlanság evidenciá
ját, sokszor a hittételek tévesztésének veszélyét kerülgetve. A
bibliai történetekhez, teológiai fejtegetésekhez kapcsolódó vagy a
szimbolikus, allegorikus hagyományban rögzített képek mégis
az istenmegismerés vágyának jelei.2 A Nemzeti Galéria táblaké
pe ahhoz az ikonográfiai tradícióhoz tartozik, amelyet a tudo
mány a Kegyelem trónja névvel jelöl, s amely képtípus a 13. szá
zadtol terjedt el és variálódott. A kezében a kereszten függő

vagy a keresztről levett Krisztus testét tartó Atya alakjának ele
ven hatását a nagypénteki liturgia kereszthódolata is őrizhette,

amelyben a pap vagy a ministránsok által felemelt kereszt előtt

hajtanak térdet a hívek
Az érzéki megismerés vágyát, az érzéki bemutatás lehetőségét

a kereszténység képvitái sokféle teológiai magyarázattaI próbálták
indokolni, melyek között a fő érv a megtestesülés, a Krisztusban
láthatóvá lett Isten. A kegyképek, mint képünk is - az ikonokkal
szemben, amelyek magát az ábrázoltat képviselik - jelölnek Aho
gyan a nyugati képhagyomány alapvető tulajdonsága az emlé
keztetés/ itt is erról van szó, de nem pusztán a teológiai tételekre
vagy a hitigazságra való emlékezésról, hanem egyfajta érzelmi em
lékezetról. Loyolai Szent Ignác a Lelkigyakorlatokban az emlékezetet
az imádsághoz segítő lelki képességek között említi, amely az
akarattal együttműködve az érzelmeket mozdítja meg.' Az alakok
maguk is csupán jelölnek, érzéki közvetlenségűk éppen ezért nem
anyagi mivoltukban van, hanem azokban az érzelmi mozzanatok
ban, amelyeket felkeltenek A kép mint kegykép ilyen értelemben
nem akar jelen lenni. Lényege az utalásokban van, a le nem fest
hetóben, a gesztusok, a mozdulatok, a tekintetek játékában.

Az Atya mozdulatában, ahogyan magához szorítja a halott
testet, abban az intimitásban, ahogyan a hóna alá nyúlva tartja
Fiát. Szája sóhajra nyílik, mint a halott Fiú ernyedt ajkai. A kép
típus más példáin a Lélek szinte az Atya szájából röpül ki. A
Nemzeti Galéria táblaképén a nyitott ajkak, az összelélegzés jelzi
az intenzív közösséget, helyesebben az összelélegzés hiánya utal a
fájdalmas együttlétre, hiszen a halott Fiút nem járja át már/még
az éltető Lélek Az Atya összehúzott szemöldöke, finom ráncai,
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szomorú tekintete megfestett és megfesthetetlen, mert fizikai jele
ken túli, a tekintetek találkozásának képtelensége, a felettük tehe
tetlenül vergődő galamb ugyancsak utalás csupán. Van ebben a
képtípusban valami az eretnekség veszélyéből, mintha a határo
zat előtti pillanat lenne, a feltámasztás előtti kétségbeesett gyász,
ami persze mind az isteni terv, mind az Isten előtt belátható,
egyszerre jelen levő idő felől nézve képtelenség. Az Atya meg
rendült szeretetének gesztusai jelennek meg ezen a festményen.

Szent Ignác Szentháromságról való elmélkedésben a követke
ző instrukciót adja az imádkozónak: "Lássam a három isteni Sze
mélyt királyi székükben, isteni fönségük trónján. Figyeljem meg, ho
gyan nézik az egész földkerekséget és mind a népeket vakságukban, és
látják, hogyan halnak meg és mennek a pokolba. [...] [Hallgassam],
amit az isteni személyek mondanak: »Váltsuk meg az emberiségeií«'"
A szöveg egy győzedelmes Szentháromság képének felkeltésére
szólít fel, voltaképpen képzeleti ábrázolásra. Ilyen módon ez a
textus a kegyképhez hasonlóan utal, de még kevésbé akar
látszani. Előhívni. láttatni, emlékeztetni (Lássam! Halljam!) akar.
Ilyen mementó a dicsőséges Szentháromság-ábrázolások Magyar
országon egyik legelterjedtebb formája, a Szentháromság-oszlop
is. Amellett, hogya városra letekintő isteni Személyek őrizői is a
városnak, nézik a földkerekséget. Azzal a tekintettel, amellyel az
Atya néz a halott Fiúra, megrendült szeretettel a szemében.

Szent Ignác síroltára, amelyet a jezsuita Andrea Pozzo terve
zett a római Il Gesü pazar terébe. szintén ezt ábrázolja (1695).
Az oltár-architektúra oromzatában a dicsőséges Szentháromság
trónol, sugárkoszorúban lebeg a Lélek, alatta a Fiú ül jobbjában
a kereszttel, kezét áldásra emeli a földre letekintő Atya. Ignác az
oltár apszisában állva imádkozik. Szemével nem látja a Szenthá
romságot, mert háttal áll nekik, de tekintetét az égre emeli. Egy
angyal a Szentháromság-csoport előtt olyan nagyon nézi Ignácot,
hogy félő, lepottyan az oromzatról, de legalábbis lebegni kény
szerül. Itt van eltemetve a Lelkigyakorlatok szerzője. Halott teste
felett trónol a Háromság, hogy az Atya tekintetében nyugodjék.

Krisztus megkínzott, végletesen kiszolgáltatottá lett teste, az
emberi végességgel szolidaritást vállaló test, amely - ahogyan
Balthasar mondja - önmafáról lemondva adja át magát a
Szentháromság szeretetének. A bűneiben és halálában egyedül
maradó ember számára az a tény, hogy Krisztus vállalta a meg
töretettség tapasztalatát, reménység. "A remény pedig nem csal
meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Is
ten szeretete. Amikor még erőtlenek voltunk, Kriszius az erre alkalmas
iMben meghalt a bűnösökért, noha az igazért is alig hal meg valaki,
legföljebb jó emberért vállalják a halált. Isten azonban azzal tesz tanul
ságot irántunk való szeretetéró1, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor
még bűnösök voltunk." (Róm 5, 5-8.)
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Az Atya tekintetében a Fiú iránt érzett végtelen fájdalom, az
emberiség és az egyes ember iránt érzett végtelen, szerető fájda
lom rejlik. Így nyer értelmet minden testi szenvedésünk, a Fiú
meggyötört, megtört testéhez való hasonlóságában, az Atya tekin
tete által. A művet pedig a Lélek kiárasztása teszi teljessé, hogy
cselekvő ereje, amellyel feltámasztja a halálból Krisztust, életre
kelti a halott testet, helyreállítja Isten és ember szeretetközösségét,
az Atya gyermekévé tegyen bennünket. Tapintatosan vezeti az
egyházi ünnepkör a Szentháromság-vasárnaphoz híveit. A nagy
pénteki szenved ést, a húsvét miszt ériumát, a Lélek kiárasztásának
ünnepét végigjárva jutunk el a Háromság ünnepéhez, amely
maga is, mint a kegykép, keretet ad a vallásos pillantás számára,
nem látványosságot. Keretet a megismerésre vágyó szem számá
ra, amely a titkos tekintetet keresi.

Ismeretlen mester: Szenth ároms ág, 1430-1450 k.
(Magyar Nemzeti Galéria)
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