
Enyészpontok
„…elhelyezhetetlen.”1

Azt a kisméretű tollrajzot, amelyet Keresztes Szent János készített —
a korabeli források szerint egy látomását követően — 1577 körül,2 a mű-
vészettörténet nem igazán tartja számon. Ha mégis, akkor is csak úgy,
mint Salvador Dalí Keresztes Szent János keresztje3 című, 1951-ben elkészült
festményének előzményét. Holott a 16. századi rajz keresztábrázolá-
sának perspektíva-szemlélete meglepően újszerű és formabontó, oly-
annyira, hogy nem lehet pusztán a barokk perspektíva-játékok és -kí-
sérletek égisze alá sorolni. A nagyon
erőteljes rajzvázlat fe lül-oldal -
nézetben ábrázolja a keresztre fe-
szített Jézust; enyészpontja a
kép aljára (még pontosab ban
a képen kívülre) esik; a ke-
reszt horizontális ágának
felső lapja, vertikális ágá-
nak pedig ol dala hang sú-
lyos, Krisztus vál la, szét-
tárt keze és feje hátulról
látszik, a töviskorona és a
haj eltakarja a (lehetsége-
sen megmutatható fél) ar-
 cot; a bal kézfejet átszúró
szög aránytalanul nagy. A test
a kereszten szin te összecsuklik,
teljesen összetört, meggyö tört,
húz za lefelé a gravitáció, a térdnél
derékszöget zár be a comb és az alsó lábszár.
A kereszt mintha az űrben, a le vegő ben len ne és zuhanna lefelé.

Lehetséges, hogy a rajz akkor keletkezett, amikor Keresztes Szent
Jánost karmelita rendtársai Toledóban kínzásoknak kitett, kegyetlen
körülmények között börtönben tartották, ahonnan 1578. augusztus 15-
én tudott megszökni rejtélyes, máig pontosan nem tisztázott körül-
mények között. Egy feltételezés szerint El Greco akkoriban festette Toledo
látképe4 című képét, amikor Szent János ott tartózkodott, és a festmé-
nyen börtönének épületét is megörökítette.5 A börtönben keletkezett
— ahová egyik együtt érző rendtársa mégiscsak tudott papírt csem-
pészni — A lélek sötét éjszakája című műve is, amely a hozzáfűzött ma-
gyarázatokkal együtt a misztikus irodalom (és általában az irodalom)
kiemelkedő alkotása.

MÁTHÉ ANDREA

A szerző esztéta. Legutóbbi
írását 2010. 12. számunk-
ban közöltük.

1Pilinszky János Az
ember itt című verséből.

2Keletkezésének helyét
és idejét tekintve a(z álta-

lam fellelt) források több
feltételezést tesznek

lehetővé: vagy Avilában
készült valamikor 1574

és 1577 között, vagy
Toledóban a börtönben,
ahol 1577. december 2.
és 1578. augusztus 15.

között tartották fogva
rendtársai.

3Olaj, vászon,
205cmx116cm,

Kelvingrove Art Gallery
and Museum, Glasgow

4El Greco Toledo látképe
cc. 1596–1599 vagy

1600. Metropolitan
Museum of Art, New York

5Thomas Merton: Saint
John of the Cross

http://www.cin.org/saints/
jcross-merton.html

(2011.02.10); ez a felte-
vés azonban nem való-
színű, mivel a dátumok

nem esnek egybe.
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Keresztes Szent János a kisméretű rajzot az avilai Megtestesülés
Kolostorban élő Ana María de Jesús nővérnek adta át, aki haláláig,
1618-ig őrizte, majd továbbadta María Pínel nővérnek, aki 1641-ben
halt meg. Akkor a tollrajzot egy ellipszis alakú monstranciába he-
lyezték, és így maradt meg több mint 300 évig. 1968-ban restaurá-
lásra és tanulmányozásra Madridba küldték, majd visszakerült
Avilába, ahol ma is megtalálható.6 Elképzelhető, hogy talán éppen
amiatt nem került a művészettörténet érdeklődési körébe, mivel so-
káig rejtve volt és kegytárgyként tartották (és tartják ma is) számon.

1945-ben és 1950-ben Bruno, karmelita szerzetes két festőnek mu-
tatta meg Keresztes Szent János rajzát,7 egyiküket, Salvador Dalít rög-
tön megragadta a kisméretű kép erős kisugárzása. Hatására több raj-
zot is készített, amelyek a későbbi festmény előzményének
tekinthetőek. Dalí azonban elsősorban a 20. század korszakának egy-
fajta értelmezési lehetőségeként,8 festői problémaként és a pers-
pektivikus ábrázolás briliáns megvalósíthatóságaként tekintette a té-
mát. Erre következtethetünk mind nyilatkozatai, mind a Misztikus
manifesztum9 című írása alapján. Festményén valójában (át)esztéti-
zálta Keresztes Szent János
rajzát, és így magának a ke-
resztnek és a keresztre fe-
szítésnek a jelentését is. A
szenvedést és a kereszt bot-
rányát nyugodt éteri szép-
ségben ábrázolta. Intenzív
kisugárzó ereje azonban vi-
tathatatlan. A hatalmas ke-
resztre pontosan középről-
fentről látunk rá, és a tájra is,
amely fölött a sötét légben le-
beg. A lenti halászjelenet áb-
rázolásában az evan géliumi
utalás nyilván való, festői
megoldásában azonban a
tengerpart Port Lliga tot idé-
zi úgy, ahogy Dalí kilátott rá
ablakából, a halászok alak-
ját Le Nain-rajz(ok)ról10 és
Velazquez Breda átadása
avagy a Lándzsák11 című fest-
ményéhez készült előtanul-
mányok raj zairól vette át.
Krisz tus kereszten függő
alakjának megfestésekor is Velazquez 1632-ben festett képét tekin-
tette mintának.12

Ezeket a művészettörténeti adatokat azonban vagy szükséges,
vagy elhanyagolható tényeknek tekinthetjük ahhoz, hogy a szo-

6Note on the Drawing of
Christ of the Cross

http://karmel.at/ics/john/
gen_11.html (2011.02.07.)

7Jézusról és Máriáról elne-
vezett Bruno atya, aki

Keresztes Szent János
életrajzírója is volt; a másik

festő José María Sert, aki
— állítólag — csak oldalra

fordította a kis képet, és
annyit mondott, hogy a rajz

úgy ábrázolja a keresztet,
mintha egy haldokló a

szájához szorítaná.
http://www.karmel.at/ics/joh
n/gen_11html (2011.02.07.)

8Dalí Krisztus és az —
akkor felfedezett — atom-
mag hasonlóságát feltéte-

lezte: Krisztus mint a
világban megtestesülő

egység és egyesítő erő
megtestesülését.

9Mystical
Manifesto/Manifest

Mystique (1946–1962)

10Le Nain fivérekként
ismert festők (Antoine,

Louis, Mathieu), műveiket
családnevükkel szignálták,
sok művük közös alkotás.

11Olaj, vászon,
307cmx367cm,

1634–1635,
Museo del Prado, Madrid

12Olaj, vászon,
248cmx169cm, 1632,

Museo del Prado, Madrid;
nem lehet véletlen, hogy

Dalí nem az 1631-ben
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katlan perspektívájú ábrázolások értelmezhetőségén elgondolkoz-
zunk. Hiszen feltehetően ezen van a hangsúly: a nézőponton. Hon-
nan nézzük a keresztet, honnan nézzük, milyennek tekintjük az éle-
tet? A saját életet és a saját halált.

Keresztes Szent János rajzára először nézve azt kutatja a szem,
hogy valójában mit is ábrázol, annyira be kell állítódnia arra, hogy
a lehajtott fejet hátulról felismerje, hogy a kifeszített karokat azo-
nosítsa, hogy az emberi testet ebben a torzult-torzított formában el-
fogadja. A rajz vázlatszerű egyszerűsége, ugyanakkor befejezett-
sége és puritánságán átütő döbbenetes ereje — meglehetős
egyértelműséggel — utal arra, hogy átélt ábrázolásról van szó: hogy
élet, halál és — ami tőlük elválaszthatatlan — a szeretet kérdésé-
hez tesz hozzá valamit. Csakhogy amíg a létező számára az élet és
a halál adott, nem pedig választható, addig a szeretet döntés kér-
dése. Azé a döntésé, hogy életem eseményeinek megélése során a
szeretetet választom-e — merem-e a szeretetet választani — irá-
nyítóul; ami egyben radikális döntés is, mivel azt (is) jelenti, hogy
elfogadom a szenvedést, a kiszolgáltatottságot, a félreérthetőséget,
a visszautasítást, a lemondást a győzelemről, az irányításról, a
nyerni akarásról, hogy kiteszem magam a sebezhetőségnek. Egé-
szen addig, hogy hagyom elveszni magam a világ és önmagam szá-
mára is. Lemondok magamról — az önzése(i)mről — és a szeretett
Másikba helyezem át középpontomat. Más(ik) leszek egészen a
normalitás határát megtörően. A világból kivetett. A realitás koor-
dinátáitól megfosztott álmodozó, aki hitét a lehetetlenbe veti, és tel-
jesen kitett az elveszettségnek. Hiszen aki szeret, sebezhető, sőt
mint nyílt seb mutatkozik meg gyengeségében-gyengédségében,
fájdalmaiban, tehetetlenségeiben az előtt, akit szeret. Az Egyetlen
Másik előtt. És persze abban a reményben is, hogy a (neki (meg) -
ad(at)ott) Másik képes lesz begyógyítani ezt a sebet, ami csak azál-
tal lehetséges, hogy ő is felfedi saját sebeit, érzékenységeit, bántha-
tóságát, sérthetőségeit. Ebben az egymás felé megnyíló sebezhető
— és általában mindig meg is sebződő — őszinteségben lehet gyó-
gyító a szeretet/szerelem; ebben tudja megteremteni a szenvedés
ellenpontját és kiegyensúlyozását. Az egymás kiszolgáltatottsága
felé forduló (lelki és testi) érintésben akkor tud felvillanni a szere-
tet/szerelem öröme, fénye, boldogsága is. Akkor képes gyógyító
lenni, de akkor szinte egy csapásra gyógyít meg minden sebet. Elég
hozzá egyetlen szó, egyetlen érintés vagy simogatás, amelyben az
emberi és isteni összeér, hiszen „[A]z, ami emberi, csak egy hata-
lomtól mentes viszonynak adja meg magát”.13

Amikor kívül elsötétedik minden, a belső sebzettség órái-napjai
is akkor tűnnek a legsötétebbnek. Keresztes Szent János rajza ezt a
pillanatot ábrázolja: a test és a lélek legátláthatatlanabb óráit, mégis
egy másik nézőpontból. Fentről. Ezért is olyan nehéz ezzel a képpel
kezdenie valamit az értelmezésnek, vagy egyáltalán a befogadás-
nak. A keresztre feszítés témájú képeken a szemlélő általában a ke-

festett Velazquez Krisztus
a keresztenjét választotta

előképül, Grünewald
isenheimi oltárának

Krisztusát pedig kifejezet-
ten ellenpontnak

tekintette saját festménye
szempontjából, hiszen

ezeken a festményeken
a szenvedés, a kín,

a torzulás hangsúlyos.

13Emmanuel Lévinas:
A másik etikai jelentése.

In uő.: Nyelv és közelség.
(Ford. Tarnay László.)
Jelenkor – Tanulmány

Kiadó, Pécs, 1996.
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reszt alatt állók szemszögéből néz fel a szenvedő testre; ez a test
pedig szinte elérhető közelségbe kerül hozzá, mintegy levételre
várva. A földön álló embernek mintha lehetősége lenne magához
vonni — fentről lefelé — a szenvedő vagy kiszenvedett testet. Ke-
resztes Szent János rajzán nincs stabilitás, nincs viszonyítási pont,
csak a megragadás lehetősége, hogy a kép szemlélője együtt zu-
hanjon a keresztre feszítettel; reménykedve, hogy az Atya gravitá-
ciója (magához) vonzza. Ez a belevetődés a zuhanásba azonos a sze-
retet/szerelem belevetődésével és belevetettségével, amit A Kármel
hegyére vezető út hihetetlen érzékiséggel, a hozzá írt kommentár, A
lélek sötét éjszakája14 utolérhetetlen plaszti citással, spirituális érzé-
kenységgel és tisztánlátó bölcsességgel ír le.

Keresztes Szent János rajza a (szenvedő) szeretet melletti dönté-
séről és annak totális elfogadásáról szól életének olyan periódusá-
ban, amikor ez teljesen értelmetlennek és megsemmisítőnek látszik.
Képet — látomást — kap és ad arról, hogy van más perspektíva is;
de az lentről nem látszik; csak fentről, akkor, ha egy kicsit elemel-
kedünk saját magunktól, felemelkedünk saját magunkhoz, ami úgy
lehetséges, ha egy kicsit magunk fölé is emelkedünk, és vállaljuk a
zuhanást, lebegést, a koordináták elvesz(t)ését is. A halál megkö-
zelítését. De ez — ahogy ezt a két kép Krisztusa mutatja — (a) ke-
reszt nélkül nem megy; vagy nem úgy, nem olyan módon megy.

Salvador Dalí festménye geometrikus átgondoltsággal — a több-
szörösen szerkesztett háromszögek és a kör kapcsolatával, a középponti
perspektívával, több enyészpont kijelölésével — képileg letisztázza az
erővonalakat, de át is alakítja: az ő képén eldönthetetlen, hogy a szem-
lélő felé zuhan, vagy éppen távolodik tőle a kereszt; ugyanakkor, mint-
ha alulról és felülről is egyszerre láttatná ég és tenger közti lebegését.
Az üzenet itt is a láthatóban — a tükröződésben, a látványban — nyil-
vánul meg (nyilvánítja ki magát), de sejteti a láthatón túlit: más, sőt
több nézőpont is lehet, a felhők fölé is eljuthat a tekintet, a felhőkön
is áthatolhat a látni akaró szemet helyettesítő érzékelés.

Keresztes Szent János zuhanó keresztjének Krisztusa a végtelen
időt a szenvedés és a kín idejeként ábrázolja, és képi megfogalma-
zásában — vagy inkább képszerű megragadásában — kiterjeszti az
egész univerzumra; Dalí képén maga a megfeszítés — kín és gyöt-
relem utáni — ténye a téma, a kereszt szimbólumként lebeg a —
képi és az egész — világ felett, az emlékez(tet)ésre utalóan.15 Egyik
képen sincs nyugvópont, de mindkettő nagyon erősen közvetíti az
önkéntes önátadás erejét. Mindkét alkotáson a lehajtott fej lép a leg-
közvetlenebbül kapcsolatba a befogadóval, aki a nem látható von-
zásának szuggesztív hívása nyomán szinte határozott késztetést
érez arra, hogy felemelje, ránézhessen, hogy szembe nézhessen az
Arccal. Mintha a zsoltár kérése hangzana fel a háttérben a képek
mögött: „Ne rejtsd el előlem arcodat…”16

Hogy mennyire higgyünk a két alkotás így értelmezett hiteles-
ségének17 — hihetünk-e neki —, az a mindenkori egyéni megköze-

14Keresztes Szent János:
A lélek sötét éjszakája.

Magyarázatok a Kármel
hegyére vezető út című
vershez. (Ford. Takács

Zsuzsa.) Európa,
Budapest, 1999.

15Hajas Tibor: Képkorbá-
csolás I. című munkája

(amely hátrakötözött kéz-
zel és lehajtott fejjel ábrá-
zolja a kiszolgáltatott em-
beri állapotot) emlékeztet

Keresztes Szent János és
Salvador Dalí ábrázolása-

ira, még ha nem is volt
eleve célja ez. In: Képkor-
bácsolás/Image whipping.
Hajas Tibor (1946–1980)

Vető Jánossal készített
fotómunkái. (Szerk. Beke
László.) MTA Művészet-

történeti Kutatóintézet,
Budapest, 2004, 70.

16Zsolt 142: „Ne rejtsd
el előlem arcodat, mert
csak tebenned bízom.”

Valószínű, hogy az isten-
képmás megjeleníthető-
sége engedélyezésének

vagy tiltásának sok
évszázados vitája is

meghúzódik a két fest-
mény ábrázolásmódjában.

17Hans Belting: A hiteles
kép. (Ford. Hidas Zoltán.)
Atlantisz, Budapest, 2009.
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lítés és befogadás kérdése is: „A festmény a falon lóg, de az igazi
kép a befogadó fejében él.”18 Ez nem relativizmus, csupán az egyéni
befogadás felértékelődése és a mindenkori befogadó egyéni dönté-
sének és felelősségének hangsúlyosabbá válása is abban, hogyan
viszonyul a kulturálisan egyre változatosabbá váló képpercepció-
hoz. Egyetlen — bár szubjektív — viszonyítási pontról azonban
nem feledkezhetünk meg: a nagyszerű műalkotások követhetetlen,
csendben, búvópatakként áradó-átitató hatásáról, amely minden
elméletet felülírhat.

Keresztes Szent János Krisztus-rajzán és a rá reflektáló Salvador
Dalí festményen a hitben támasztékot kereső szeretet bátorságot is
messze meghaladó merészsége, másként-látása, másképpen viszo-
nyulása a szeretett Másikhoz, és rajta keresztül az egész világhoz:
nem más, mint lebegés, zuhanás, támpontok nélküliség, az enyész -
pontok megsokszorozódása. De e két műalkotás megoldása alapján
— úgy tűnik — nincs (nem nagyon van) más lehetőség, mint ennek
a kitettségnek az elfogadása. Kiindulópontként a tovább felé.

18Almási Miklós: A képvilág
paradoxonai (Hans

Belting: A hiteles kép).
Mozgó Világ, 2010. április
http://mozgovilag.com/?p

=1137 (2011.02.16.)
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Alois M. Haas: Felemelkedés, alászállás, áttörés

A kötetben szereplő tanulmányok közös kiindulási
pontja, hogy a misztikus hagyományok kizárólag
koruk társadalom-, kultúr-, teológia- és mentalitás-
történeti összefüggéseinek ismeretében közelíthetők
meg helyesen. A misztikakutatás e kontextuális
irányzatának egyik legtekintélyesebb európai képvi-
selőjeként számon tartott Alois M. Haas elméleti írá-
sai a keresztény misztika világból kitörni próbáló tö-
rekvéseit (felemelkedés), az emberi élet valóságába
radikálisan belebocsátkozó tendenciáit (alászállás) és
az állandó isteni jelenléthez megérkező tudati ta-
pasztalatait (áttörés) mutatják be. Esettanulmányai a
középkori német domonkos és a kora újkori spanyol
kármelita misztika világát tekintik át. A modernitás
és a posztmodern kérdéseit folyamatosan szem előtt
tartó elemzései a keleti vallások és a keresztény misz-
tika lehetséges kapcsolódási pontjaira is kitérnek.
Ára: 3.500 Ft
Megvásárolható a Vigilia Kiadóhivatalban:
1052 Budapest, Piarista köz 1. Telefon: 486-4443

Eleje:Layout 1  2011.03.17.  14:03  Page 303    (Black/Black plate)


