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Állítólag a vallásos művészet történetének legforradalmibb fest
ménye.' Pedig, látszatra, nem történik rajta semmi. Talán éppen ez
a bátor "semmit-mondás" olyan forradalmian új a képen?

Valóban, szinte már bosszantóan modernnek tűnik a mai szemlélő

számára, hogy egy emelkedett bibliai jelentet ábrázoló képet szin
te teljességgel kitakar egy fehértarka ló. Ráadásul e hátas meglehe
tősen különös rövidülésben jelenik meg, sejtelmesen bontakozva
ki a kép középpontját körülölelő sötétből.

Talán e kompozíciós megoldás miatt látjuk olyan hatalmasnak
a foltos paripát! A művészettörténészek nem véletlenül származ
tatják épp Dürer Nagy lovától. Pedig a hasonlóság nem annyira
az ábrázolt állatoké, mint a két művészi ábrázolásmód sajátja.
Az északi mesterhez hasonló hatást ér el Caravaggio is: a kép
szélességéhez képest hatalmas méretűnek tudja mutatni ő is a
térbe átlósan beleállított ló testet.

Hatalmas és izmos jószág ez, de más karakteru, mint Dürer
lova. Ha megpróbáljuk megfejteni csak rá jellemző természetét,
vérmérsékletét, egyéniségét, a következó1<épp jellemezhetnénk: sze
líd és érzékeny állat. Hiányzik beló1e a katonalovakra jellemző ér
zéketlenség, ami Dürer harci ménjét meghatározni látszik. Az a
hátas ugyanis hatalmas, ellenállhatatlan és robosztus lény - Cara
vaggio törekvése viszont arra irányul, hogy a ló hatalmas testét,
ebbó1 adódó esetlenségét mintegy ellensúlyozza egy olyanfajta kifi
nomultsággal, ami máskülönben nem a katonalovakra, hanem leg
inkább a nemes vérvonalból származó versenylovakra jellemző.

A különbséget elsősorban a két ló testfelépítésének anatómiai
arányai sugallják: Caravaggio lovának hosszabbak a lábai, kar
csúbb a törzse, és hosszabbnak tűnik a nyaka is. De az anatómi
án túl is, a képen megörökített pillanatban igen kifejező mozdu
latot tesz: egyik mellső lábát óvatosan felhúzza, s nyaka is
elfordulni látszik. A mellette álló kisérőnek pedig minden figyel
mét a lóra kell fordítania: fejét két kézzel erősen feszíti lefelé,
mintha a felágaskodást próbálná megakadályozni.

Pedig a tarka egyáltalán nem tűnik vadócnak - legalábbis a
képen igencsak szelíd a pofája. Nem akar mást, csak azt elkerülni,
hogy gazdájára rátaposson. Ö ugyanis a földön hever, épp a ló lá-
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2Lásd például az Izsák
feláldozása kétféle

változatát.

bai alatt. Hogy miként került oda, arról nem árulkodik a festmény.
Mintha már minden megtörtént volna, amiró1 a bibliai történet be
számol. Az események után érkezünk a helyszínre, s a bevégzett
mozdulatokból kell visszakövetkeztetnünk arra, ami történt.

Vajon helyesen választott-e Caravaggio, amikor úgy döntött, a
történés végpontját emeli ki? E választással ugyanis lemondott
arról az esély ről, hogy képét hagyományos értelemben történeti
narratívaként értelmezzük. Mintha nem is az események látható
része érdekelné. Mondhatni, művészi érdeklődését a belső törté
nésre fordítja. Talán e törekvéssel függ össze, hogy éjszakai söté
tet borít szereplőire, s ez által kikapcsol bármi külsődleges jelet,
ami elterelhetné figyelmünket ló, lovas és kísérője (mert van-e
más szereplője a képnek?) bensőséges viszonyáról.

Vessünk még egy pillantást a lóra! A művész láthatólag nagy
élvezettel festette izmos testét, fényes szőrét. Ecsetjével úgy si
mogatta el a festéket a kép felületén., ahogy a fentről, ismeretlen
forrásból érkező fénysugár simítja végig a ló testét a kép világá
ban. Festésmódjában mintha valamifajta szeretet nyilvánulna
meg az állat iránt, s ily módon maga az állat is szeretnivalóvá
válik. Vajon mi magyarázza e szeretetet, s miért akar bennünk is
szeretetet ébreszteni a festő?

S tovább: vajon miért fordítja vissza fejét az állat? A képet
szemlélő úgy érezheti, mintha földön fekvő gazdájára tekintene.
Mintha egyre csak őt nézné. Igaz, hogy aló szemét jótékony sö
tétségbe takarja az alkotó - de ettől még érzékelhetjük úgy,
hogy pillantása gazdájára irányul. Ha kellő beleérzéssel próbál
juk megfejteni a ló megnyilvánuló érzelmeit, valamifajta aggó
dást érzünk a ló viselkedésében: félelmet és féltést is.

Valami. magyarázhatatlanul intim viszony fűzi össze az állatot
és az embert - s e kapcsolattípus többször is visszatér Cara
vaggio képeín' Ráadásul úgy tűnik, nem pusztán azért, mert a
festő tudott róla, hogy az állattenyésztő életmódot folytató bibliai
zsidóság milyen közvetlen viszonyban élt az általa nevelt állatok
kal - elég csak a betlehemi jászoira gondolnunk. Caravaggiónál
e kultúrtörténeti ténynél sokkal közvetlenebb szerepe, művészi

funkciója van az állatok ábrázolásának. Mivel képei általában
végletes helyzeteket jelenítenek meg, erős érzelmeket kell tükröz
nie szereplői arcán. Az állatok e hatás fokozására szolgálnak vász
nain. Mintha az a borzalom, mely megkínzott szereplőinek szemé
ben látszik, vagy éppenséggellecsukott szemhéjaik alatt sejthető,

az a kimondhatatlan és megfesthetetlen borzalom téme vissza az
állatok mindent elnyelő és mindent visszatükröző szemében.

Titokzatos bölcsesség tükröződik Caravaggio állatainak sze
mében, különös bölcsesség és az "együtt-szenvedés" (Mitieiden)
képessége. Az Izsák feláldozása című kép mindkét változatán
megjelenik egy kos, hogy szemtanúja legyen annak, ami történik
- tehát egyfajta tükröt tart a szereplők elé, másfelől pedig leké-
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3Természetesen nem
tagadom, hogy

Caravaggióra minden
valószínüség szerint ha
tott Szent Pál megtéré

sének az észak-itáliai
hagyományban elterjedt

megjelenítési módja.:
hogy tehát szokás volt a
képet ló és lovas kettő

sére építeni.

A kísérő

pezi, vagy inkább saját tekintetének fókuszába gyűjti mindazt a
fájdalmat, mely a kép egyébként csendes és mozdulatlan világában
felgyűlt. Mintha azt sugallná Caravaggio - az emberben is ma
gyarázhatatlan, állati félelmek támadnak, amikor értelmét meghala
dó, fájdalmas és feldolgozhatatlan sérelmek esnek meg vele.

Szent Pál lovára tehát nem azért van szüksége a festőnek,

mert a bibliai történethez annyira hű kíván maradni. Még csak
nem is az egrébként oly meghatározó kompozíció teszi nélkü
lözhetetlenné. Sokkal inkább arról van szó, hogy Caravaggio e
hatalmas testű állat ábrázolásával már nagyon is intenzív, érzel
mileg színezett jelentést tud belesűríteni képébe - anélkül, hogy
lovával bármi egyebet is kezdene. Elegendő számára a ló puszta
jelenléte ahhoz, hogyamegtérés fájdalmát és feldolgozhatatlan
félelmét festői eszközökkel ábrázolni tudja.

Van egy másik mellékszereplője is Caravaggio képének. Az a sza
kállas, kopasz öregember, akit a festő más képei ről is ismerünk.
Most a kísérő szerepét tölti be: talán nincs is lova, gyalog jár, me
zítláb, és a képen ábrázolt történésnek csak mellékszereplője:

gondját viseli Saulus lovának. Ő a jó öreg szolga, urának fegyver
hordozója, akit számtalan irodalmi műből ismerünk. Ifjú gazdájá
nak feltétlen híve, mindig, és minden helyzetben, még ha nem is
érti mindazt, ami a másikkal történik. Nagyon gyakorlatias beállí
tottságú ember, aki pontosan tudja, mi a teendője vészhelyzetben.
Most sem gazdájához hajol le, hogy felsegítse, hanem lovára
ügyel, nehogy összetapossa urát, vagy elvágtasson.

Bár nem a szellem embere és nem is feladata, hogya történé
sek értelmét kutassa, gyűrött homloka mégis gondoktól ráncos.
Úgy tűnik, nem hagyta őt sem érintetlenül az az esemény, amely
épp most teljesedik ki. Igaz, ő nem adja át magát a történések
nek olyan evidenciával, mint Saulus, aki hanyatt zuhanva, szét
nyitott karokkal reagál az őt ért erős érzéki impulzusra, feltehe
tőleg az isteni szózatra. Az öreg szolgának csak homloka
ráncolódik erősen, csak tekintete sötétedik el, csak izmos kezei
ben keletkezik erős feszültség - viselkedésével igyekszik palás
toini érzelmeit. És mégis. Hű párja ő a lónak, amelynek gondját
viseli. Nem véletlen, hogya színpadkép tervezője a ló háta
mögé állítja. A kitakarás révén ugyanis majdnem olyan hatást
tud kelteni, mintha ló és gondozója összenőttek volna - mintha
egy hatlábú, kétfejű lényről lenne szó, valamely kűlönös kenta
urról. Hogy milyen bizalmas a kapcsolatuk, arról nemcsak testi
közelségük árulkodik, hanem az a mozdulat is, ahogy az öreg
szolga ráhajlik a ló nyakára, és mintha fogai között valamit súg
na is neki. Nyilván nyugtató szavakat mormol, csettint a nyelvé
vel vagy a ló nevét ismétli. A jól ismert hangok a kényes állatot
lecsillapítják, de egyben az embert magát is megnyugtatják, az
idős férfi saját felzaklatott idegeit is tompítják.
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Az öreg nem az érzelmek, és nem is a szavak embere. Világ
életében kétkezi munkából élt, látszik hatalmas bütykös, és kissé
talán el is rajzolt kezéről, mellyel a ló zabláját tartja szilárdan.
Bizonyosak vagyunk benne, hogy az öreg szolga legalább annyi
ra ért az állatok nyelvén, amennyire a ló érti az emberek érzelmi
megnyilvánulásait. Együtt mozdul gondozójával, és hasonló ag
godalmak gyötrik, mint amazt. A szolga is egy irányba áll lová
val, oldalával nekidől az állat lehajló nyakának, és szigorúan
tartja zabláját. Lábai állását hozzáigazítja annak lábaihoz, s ezt
annyira hangsúlyozza a festő, hogya kifejezőerő érdekében még
torzít is. Már-már mint egy egyiptomi festményen: a lábak oldal
nézetből, a törzs szemből, az arc ismét félprofilból jelenik meg.

Rajtunk, szemlélőkön kívül ő az egyetlen, aki vallani tudna
arról, ami Saulussal történt. Vajon miként adna számot az ese
ményekről, ha megkérdeznénk? Kevéssé valószínű, hogy kohe
rens magyarázattaI tudna szolgálni arról, ami pedig a szemei előtt

zajlott le. De hiszen mi, kívülállók sem tudunk többet mondani,
mint ő, pedig mi már ismerjük a biblia hiteles beszámolóját is.
Csakhogy az eseménytörténet jelentése közel sem egyértelmű.

Caravaggio festői eszközöket keres a magyarázhatatlan érzékel
tetésére, annak bemutatására, ami az isteni beavatkozásban nem
evilági. Mint látni fogjuk, legerősebb festői eszköze itt is, mint
annyi képén, fény és árnyék egymásra vonatkoztatása. Elóbb azon
ban közelítsük meg művészi módszerét a szereplővezetés felól!

Ha nem ismernénk a festmény címét, a képre tekintve első

ként azt gondolhatnánk: egy istállóban játszódik a történet, ahol
az istállószolga épp ellát egy paripát. Caravaggio hangsúlyosan
hétköznapi jelenetet állít elénk, s a kompozíciót is úgy rendezi
el, hogy csak utóbb ismerjük fel a helyzet jelentőségét, amikor
megpillantjuk a ló lábai alatt fekvő, különösen gesztikuláló ala
kot. Amit addig láttunk: matatás, piszmogás, hétköznapi ügykö
dés volt. Sőt, igazából nem is egymás után zajlik a cselekménye
két - evilági és túlvilági - szintje, hanem egyszerre, egymással
párhuzamosan. Az öreg szolgát nem zavarják a földöntúli jelen
ségek: derűs egykedvűséggel teszi a dolgát, mint akinek tiszta a
lelkiismerete. Pontosabban: lehajtja fejét (s erre készteti lovát is)
egy nálánál sokkalta hatalmasabb tekintély előtt, mellyel még
szembenézni sem tartja magát érdemesnek.

Pedig a kép terében ők, ló és gondozója, a materiális világ
képviselői vannak felül: mindaz, ami magyarázhatatlan, mert
egy másik világról ad hírt, a kép alsó harmadába összpontosul.
Ideje hát most már erre fordítanunk figyelmünket.

Saulus helyzete Ha azt mondtuk, ravaszul állította be a lovat a térbe a festő,

akkor talán még szembetűnőbb az a kifacsart nézőpont, ahonnét
a földre esett római katonára rálátunk. Nehezen értelmezhető

Saulus pozíciója. Caravaggio megfordította Mantegna híres halott
Jézus ábrázolását, és kicsit el is forgatta az ábrázolt test tengelyét.
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4ApCsel 9,1-22.

5Hogy a vakságnak
fontos szerepe van

Saulus történetében, azt
az is alátámasztja, hogy
a Biblia szerint, miután

az Úrparancsára
Ananiás ráteszi a kezét,

gyógyulását így
fogalmazza meg a

szentírás: "Erre azonnal
halpikkely-szerü valami

hullott le a szemeiről, és
visszanyerte szemei

világát." ApCsel 9,18.

Esettsége

Most feje felől látunk rá az alakra, körülbelül olyan nézőszögből,

mintha mögé térdeltünk volna. Ám a földön fekvő Saulus teste
keresztben fekszik a kép terében: jobb kezével a jobb képszélhez
ér, bal lába pedig kinyúlik a bal képszélen túlra: mintha a festő

így próbálná kiegyensúlyozni a ló teste által leírt diagonálist egy
ellenkező irányvektorú diagonálissal.

Különös, kicsit ügyetlen kompozíció ez, nem véletlenül szokták
mondani, hogy a lábaknál túl sok minden történik, megoldatlan a
kép szerkezete. Valószínűsíthető azonban, hogy Caravaggio dön
tése tudatos. S ne csak a barokk különös iránti érdeklődésére

gondoljunk e szerkesztésmód kapcsán. Azzal, hogy szinte elrejti
szemünk elől a történet igazi főhősét, épp azt a nyugtalanságot
szeretné előidézni, ami bennünk, nézőkben támad, amikor a kép
címe és szembetűnő tartalma közőtti különbséget érzékeljük. A
kép tudatosan magyarázat után kiált, ám ez a magyarázat nem
tűnik túl kézenfekvőnek. Mielőtt nyomába erednénk, vizsgáljuk
meg, mi is Saulus "helyzete" a bibliai történetben."

Tudjuk, Saulus feladata, sőt hivatása a keresztények üldözése.
E céllal tart épp Damaszkuszba, amikor az isteni látomás utoléri,
földre taszítja, és időlegesen megvakítja.' Vajon lehet-e azt mon
danunk, hogy Saulus helyzete e pillanatban legalább olyan kűlö

nös, mint az a pozíció, amelybe a festő helyezte a kompozíció
keretein belül elesett testét? Ha igen, akkor talán nem is annyira
a kompozíció sutaságáról kellene beszélnünk, hanem Saulus
élethelyzetének pillanatnyi furcsaságáról. Hisz épp most válik
üldözőből üldözötré. Aki eddig magas lovon ült és parancsolt,
katonaként hatalmában állt ölni is (erre emlékeztet a képen a
mellette fekvő hatalmas kard), ezután Isten alázatos szolgájává
válik. Talán nem véletlen, hogy amikor ezt az alakot festi elénk
Caravaggio, gesztusában az azonosulás készségét fedezzük fel: a
festő, aki maga is bűnös, hisz állítólag embert ölt, e képíek) ré
vén felajánlja bűnös lelkét Istenének. Nem védekezik, épp ellen
kezőleg: elfogadja azt, aminek történnie kell. A különös kapcso
lat, a bűn és a szentség közti szoros kötelék felismerése teszi
olyan modernné Caravaggio szemléletét.

Ahhoz, hogy valamit kezdeni tudjunk az elesett hős látványával, érde
mes kicsit elmélyednünk Caravaggio életművében, s hasonló képei
között keresni a magyarázatot. Mint látni fogjuk ugyanis, Caravaggio
visszatérő témája a fekvő alak ábrázolása, legyen bár szó elesett
vértanúról, a halott Szűz Máriáról, vagy extázisba esett szentről.

Azért, hogy e különös érdeklődésének jelentést tulajdonít
sunk, az esettség fogalmát fogjuk körüljárni. Művei tanúsága
szerint ugyanis Caravaggio emberképének egyik legfontosabb
összetevője az a belátása, hogy az ember elesett lény. Az esettség
ebben az értelemben a két lábon álló, egyenes tartású ember ké
pével áll szemben. Az egyenes tartás nyilvánvalóan azt sugallja,
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hogy az adott személy ura saját életviszonyainak: önálló, döntés
képes lény, aki meg tudja határozni saját létfeltételeit. Ezzel
szemben az elesett ember kiszolgáltatottja rajta kívül álló hatal
maknak, nincs ereje, hatalma arra, hogy saját életében döntsön.
Ahogy az állatvilágban is vesztes az, aki földre kerül, az elesett
ember is kiszolgáltatott, harcképtelen lény. Nincs rá lehetősége,

hogy tevékenyen befolyásolja a rá is hatással bíró eseményeket.
Többé nem autonóm személyiség, hanem olyan, mi.nt egy tárgy,
amelynek helyzetét, mozgását és fizi.kai állapotát környezete ha
tározza meg.

Caravaggióra erősen hatott az a spirituális mozgalom, mely
kora Rómájában jelent meg. Ez az irányzat elsősorban Néri
Szent Fülöp (Filippo Neri) nevéhez köthető, aki viszont a maga
részéről részben Savanarola, részben Loyolai Szent Ignác hatása
alatt tevékenykedett. A Fülöp által képviselt elragadtatott miszti
ka két értelemben is az elesettség fogalmához kapcsolható.

Egyrészt Fülöp azok közé a szentek közé tartozott, akik ki
mentek az utcára, hogy az elesett és megszomorított emberek
számára hirdessék Isten megváltó üzenetét. A nincstelenek, a
bűnösök és a kiszolgáltatottak szentje volt ő, aki napjait utcai
apostolkodással töltötte, mert úgy vélte, így tudja leghűségeseb

ben és nagyon gyakorlati módon szolgálni Istenét.
Másfelől azonban Fülöp hite is az elesettségből fakadt. Szent

Pálra és Ágostonra vezethető vissza az a fajta alázatos hit, amely
jellemezte. Ennek lényege, hogya hívőnek türelemmel kell vár
nia az isteni kegyelmet, melyet nem tud semmilyen módon siet
tetni. Hisz az ember bűnös lény, s mint ilyen, nyilván nem "te
het" semmit saját üdvözüléséért - azt csak Isten tevékeny
szeretetétől remélheti.

Fülöp elesett szent volt, szent bohóc. Nem valamely fennkölt
szellemi magaslaton élte mindennapjait, hanem egyfajta "egy
ügyűség" jellemezte, amit a hegyi beszédben Jézus lelki szegény
ségnek nevezett. Az emberi természet elesettségének vállalásából
fakadt e szent együgyűsége, amiért vidám szentnek is nevezték,
hisz jósága és kedvessége mindenkit jókedvre tudott hangolni.

Hogya kalandos életű és hirtelen haragú, sokszor erőszako

san viselkedő, ezért bűntudattól sújtott Caravaggic megnyílt a
Fülöp által elindított misztikus mozgalom előtt, az valószínűleg

azzal függ össze, hogya Fülöp által hirdetett kegyelemtan meg
nyitja az utat Istenhez a bűnös ember számára is. A bűnös em
ber kiszolgáltatott, mert bűnével erkölcsi adósságot halmoz fel.
De épp ez az erkölcsi eladósodás vezetheti el Istenhez. Hisz sok
szor épp azok vakok Isten világosságára, akik túlságosan is bíz
nak magukban, akik úgy érzik, megállnak egyedül is a saját
lábukon. A bűnös ember számára nem adatik meg ez az önbiza
lom. Ellenkezőleg. Mivel az erkölcsi próbán megbukott, alkal
mas médiumává válik az isteni kegyelemnek.
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Sötétség és
világosság

Ebben az összefüggésben válik érdekessé a bukott, elesett, fekvő

ember ábrázolása Caravaggiónál. Életművének olyan képei tartoz
nak e témakörhöz, mint a Szent Ferenc extázisa, a Szent Máté már
tíriuma, vagy A szűzanya halála. De bizonyos fokig ide köthetők

az olyan áldozati figurák, mint amilyen az ártatlan Izsák, amikor
Ábrahám fel akarja áldozni, vagy a bűnös Holofemes, akinek Judit
elvágja a nyakát. Ezeknek a képeknek, függetlenül attól, hogy po
zitív vagy negatív hőst ábrázolnak, van egy közös sajátságuk: hogy
fő alakjukat a teljes kiszolgáltatottság fekvő pozíciójában ábrázol
ják. Caravaggio abban a pillanatban mutatja meg az általa kivá
lasztott alakot, amikor az a lehető legteljesebb mértékben nyitott
és kiszolgáltatott a rajta kívül álló, vele ellenséges, gonosz világ
gal szemben. Az elesett ember, aki már nem is védekezik, mint
egy Isten tenyerébe helyezi magát. Mintha azt sugallná a művész

e beállításokkal, hogy amikor beismeri az ember végső kiszolgál
tatottságát, azzal együtt alkalmassá is válik arra, hogy Isten meg
bocsásson neki. Mintha a legsötétebb lelkiállapotban adódna arra
esély, hogy valami végre megvilágosodjon.

A fény Istené, a sötétség a Gonosz birodalma. Ez a hagyományos
felosztása a világnak, mióta ember az ember. Valami ősi félelem ölt
testet ebben az éles és egyértelmű szembeállításban. Az ember fél a
sötétben, és biztonságérzetet ad neki, ha világosság támad. A fény
ben ugyanis az ember szeme lát, a sötétben nem. Márpedig a látás
az ember legfóbb tájékozódási képessége: aki nem lát, elveszett.

A különös csak az, hogy a világosságban csak az anyagi világ
tud megnyilvánulni. Isten nem látszik, mert nem test szerint
való. A fény láthatóvá teszi az anyagot. De amit láthatóvá tesz,
az éppen nem isteni természetű. Hogy kezelni tudja a fény iste
ni mivolta és a látható világ mulandósága közti feszültséget, a
vallás Istent a fénnyel, a fényt az isteni princípiummal azonosít
ja. Úgy a képábrázolási (ikonográfiai) hagyományban, mint a
Bibliában vagy a szépirodalomban, Isten a fény forrása. A Te
remtés könyve mindezt a következőképpen fogalmazza meg:
" ...és Isten szólt: 'Legyen világosság!' És lett világosság. Látta Is
ten, hogya világosság jó. Elválasztotta a világosságot a sötétség
től, és elnevezte a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éj
szakának" (Ter 1,3-5).

A festészet történetében Caravaggio nevéhez fűzzük azt a
képépítési technikát, amely a fény és sötétség ellentétén alapul.
A reneszánsz mesterek is bátran éltek már a fény és árnyék
megjelenítésének eszközével, elsősorban a térbeliség érzékelteté
sére. Ám Caravaggio számára a fény nem pusztán mint téralko
tó elem érdekes. Fényfelfogása épp szemben áll azoknak a mód
szerével, akik végképp tökélyre vitték a fénnyel és árnyékkal
való festés reneszánsz módszerét (gondoljunk a Leonardo által
tökélyre vitt sfumato és chiarceeuro technikájára). Caravaggiónál a
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világosságnak (éppúgy, mint a sötétségnek) dramaturgiai, narra
tív funkciója van - e két eltérő minőség vagy szélsőséges érték
valóságos szereplővé lép elő nála.

Hogyan működik fény és árnyék játéka (küzdelme, egyensú
lya) ezen a képen? Az alap, a kiindulási pont, a háttér a sötét
ség. Caravaggio világszemléletét jól tükrözi a mindent sötétbe
borító látásmód. Nemcsak szorongással tölti el a befogadót a
kép szereplőit körülölelő sötét közeg, de valamifajta bezártság
érzetet is kelt: úgy tűnik, mintha nem lenne menekülés ebből a
világból. Mint téli estéken, amikor korán ráborul a tájra az est,
és úgy érezzük, maga a világ zárul be előttünk, vagy ránk. A sö
tét félelmetes és ellenséges közeg. Caravaggio festői eljárása azt
sugallja - a sötétség foglyai vagyunk.

Vakság Az ember nem tud semmit. A filozófia és a művészetek is csak a
homályban tapogatóznak. Caravaggio képének sötét háttere a
mester episztemológiai kételyének megnyilvánulása ("Mert töre
dékes a megismerésünk, és töredékes a prófétálásunk" - 1Kor
13,9). Az ember nem képes felismerni azt, amire szüksége van. De
nemcsak ismeretelméleti értelemben tökéletlen lény az ember, ha
nem erkölcsileg is. A jót sem ismerjük fel, és főként nem vagyunk
képesek megfelelő módon fogadni.

Az ember - nincs mit tenni - az isteni fény nélkül vak. De
Saulus példája azt mutatja, hogy az isteni beavatkozástól sok te
kintetben csak még inkább elvakul az ember. Ott fekszik a föl
dön egy katona, és szemeit becsukva, karjait kitárva várja, hogy
mi fog történni vele. Minden tekintetben vak. Szeme világát is
elveszti egy időre, ám ez az érzékszervi fogyatékosság csak me
taforája annak a kiszolgáltatottságig érő alázatnak, amellyel a
hős fogadja a vele történő események bekövetkeztét.

A hagyomány ellentmondása, hogy bár az ember vak, a bölcses
ség is a vakság metaforájával kapcsolódik össze. Hogyan magya
rázható e paradoxon? A jósok és költők (például Theiresziász és
Homérosz) épp azáltal válnak "látóvá", hogy az anyagi világ fé
nyeire vakká válnak. Nem véletlenül kell hát Saulusnak sem meg
vakulnia, mielőtt Paulus válhatna beló1e. Azért van erre szüksége,
hogy szemei átálljanak a földi világ fényeiró1 az isteni fényesség el
viselésére. Másfelől a vakság egy új életfázisba való átlépés hírnöke
is. A múlt lezárása és egy újfajta világosság eljövetelének hírnöke,
ahogy az éjszaka választja el az előző napot a következő hajnaltól.

Isteni fény Honnét támad a fény Caravaggio képén? Tulajdonképp nem is lát
szik a forrása. Ha a legfényesebb felületeket keressük a képen, ak
kor azt találjuk, hogya ló felénk fordított oldalának szőre meg a
lábai fényesek, valamint hogya fekvő Saulus teste világít. De nem
látszik, hogy honnét árad az éles fény. Pontosabban, mintha a szét
tárt karú, nyitott tenyerű Saulus maga sugározná azt. Pedig csu-
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pán visszaveri ruhája és csupasz bőre a fényt/ mely - a történet
ismeretében nem meglepő módon - fentről vetül rá. Cara vaggio
azonban igen ravasz festői módszert alkalmaz . A képen ugyanis
nem jelenik meg a fényforrás, csak annyit látunk, hogya jobb felső

sarok felől érkeznek a suga rak. Isten tehát, e fénys uga rak forrása,
Cara vaggio világ-képe .szerint nem jeleníthető meg - hisz nem
test sze rint való. Ám a fénye "színről színre" látszik ("Most
ugyanis tükör által, homályosan látunk, akkor pedi g majd színről

színre" - 1Kor 13/12.)
Fény és sötét játéka tehát Isten kegyelm ének megnyilvánulá

sa. Saulus ott fekszik a dama szku szi út sötétjében, és mindennél
élesebb fény vetül a szemébe, mely elvakítja. Cara vaggio nem
kommentálja az eseményt/ nem emeli ki hősét az ember hétköz
napi létm ódján ak ismert korlátai közül - és épp ezáltal válik
képe elemi erejűvé. Egy ló, egy öreg szolga és egy elesett katona
az éjszaka sö tétjében. És még menn yi minden más, amire nincs
szavunk, amiről nem tudunk magunknak kép et alkotni, amit
még elképzelni sem tudunk. Valóban pökh endi, vakmerő bátor
ság kell e téma megfestéséhez.

Cara vaggio: Megtérés a damaszkuszi úton
(Cerasi Chapel, Santa Maria del Popolo, Róma)
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