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Karátson zsámolyán
Kurátori szemmel a Karátson Gábor-lakásgyűjteményről

A 2015-ben elhunyt Karátson Gábor lakásgyűjteménye 2018 januárjától a festőművész, író, gondolkodó 
egykori műtermében és otthonában a nagyközönség számára is látogathatóvá vált. Ebből az alkalomból 
a kiállítást előkészítő és rendező három kurátorral, Fajcsik Györgyivel, Bellák Gáborral és Benkő Andreával 
beszélgettünk a hagyatékról és a sajátos tárlat létrehozásának folyamatáról.

„China fever”

– A Karátson Gábor-lakásgyűjtemény hangsúlyos részét képezik az ún. keleti relikviák, illetve a művész orientális 
tematikájú irodalmi-esztétikai írásai. Mennyire és miképpen szervesült a Karátson-féle arc poeticába a keleti kultúrák 
iránti vonzódás, mennyire sikerült elkerülnie az esetlegesen ebből fakadó eklektikus hatásokat, mind a (művészet-)
elmélet, mind a művészi gyakorlat szintjén?

Fajcsik Györgyi: Az anyatejjel kapta meg a Kelet iránti 
vonzódást, hiszen anyai nagyapja, Olgyai Viktor festő- és 
grafikusművész művein és keleti tárgyain keresztül érint-
kezett a Kelettel a legkorábbi időtől fogva. Ezek körülvet-
ték, körülölelték sokszor tudat alatt is egész élete folyamán. 
„A távol-keleti dolgokba anyám kezdett bevezetni azon az 
ostromkarácsonyon… ahol kínai »fametszeteket« rajzoltam 
a pincei priccsen, megnyálazott tintaceruzával sima kis fala-
pokra. (…) a »kínaiság« – China fever – mélységes érzelmi 
és érzéki jelentőségre tett szert bennem az első pillanattól 
fogva” – emlékezett vissza már érett fővel a megtapasztalt 
kezdetekre. Bölcsészként és filológusként több évtizeddel 
később viszont nagyon alapos szakirodalmi tájékozódással 
igyekezett rendszerezni a szem látta és érzékelte élményeket. Alapvetően kínai nyelvészeti, írástörténeti, 
filozófiai, művészettörténeti, történeti szakirodalmat olvasott, s ezekre építve és ezeken átszűrve készítette 
és adta közre a kínai klasszikus szövegek fordításait. A kínai képalkotás megismert elmélete hatott vissza 
később saját képalkotó művészetére is.

– Mit jelent az Ön által is központi alkotói vonásként észlelt „kalligrafi kus” látásmód? Az alapvetően vizuális 
indíttatású keleti, valamint az eredendően verbális jellegű nyugati kulturális kódok egymásba írása milyen metamor-
fózison keresztül valósulhatott meg Karátson művészetében?
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F. Gy.: A kínai művészetben az írás primátusa a meghatározó. A legnagyobb becsben a kalligráfi a (az írásjegyek 
művészi előadásmódja), majd a festészet áll. A kettő lényegében elválaszthatatlan, hiszen felirat, sokszor vers nélkül 
egy festmény elképzelhetetlen. A kalligrafi kus látásmód annak a kínai művészeti alkotási folyamatnak a mély meg- 
és átélése, melynek révén a vonalból szöveg, a vonásból kép, fi lozófi ai gondolat születik. Karátson Gábor nagyon 
nyitottan és érzékenyen fi gyelte és értelmezte ezt a keletkezéstörténetet. Hatalmas lehetőségként kapta kézbe a 
kalligrafi kus látásmódot. Abban a megnyomorított világban, amelyben élt, ahol a nyugati verbális kód értelmét 
vesztette, felértékelődött a nonverbális kódolás lehetősége. Új eszközként és művészi kifejezésmódként talált hát 
rá a „képes beszédre”. 

– Karátson Gábor festő „zsámolyán” szintén keleti írásjelek találhatóak? Milyen üzenetet takarnak?
F. Gy.: Sajnos a négy írásjegyből csak kettő van a szemem előtt. Ezek viszont a festmény és a festeni/képírni 

szavak, melyek Karátson Gábornál teljesen egymásba értek. 

Miért fest az ember?

– Hogyan került Karátson Gábor festésze-
tének közelébe? Milyen benyomásokat szer-
zett a körülbelül száz tételt számláló életmű 
megismerésekor? 

Bellák Gábor: Személyesen nem is-
mertem őt, de hallottam róla, ismertem 
az írásait, könyveit, például a Miért fest az 
ember? című könyvet. 2015-ben, amikor 
Karátson elhunyt, egy ismerős ajánlott 
engem, hogy mérjem fel, vegyem leltárba 
a hagyatékot. Így ismertem meg Kará-
tson özvegyét és családját, illetve az egész 
életművet 2016 elején. Amikor elkezdtük 
feldolgozni a hagyatékot, kiderült, hogy 
néhány, a ’80-as évek elején festett mun-
kája német gyűjtőknél van, tehát ezek 
kivételével az itthon, például a barátainál 
megtalálható képeket végignéztem. Egy 

tudatosan felépített, nagyon egységes életművet ismertem meg, amelynek persze jól elkülöníthető stíluskorszakai 
is vannak. Minden gesztusa nagyon szimpatikus volt: rajzstílusának fi nomsága, minősége; a festményei, illetve 
az az elmélyültség, ahogyan egy-egy képi problémával foglalkozott. Tudtam, hogy jó művész, de nem nagyon 
találkoztam korábban a képeivel. 

– A ’90-es években még a Magyar Festők Társaságának elnöke, aztán viszonylag kevésszer állított ki.
B. G.: Életmű-kiállítása például nem volt, csak kisebb galériákban állított ki. 
– Érdekes számomra, hogy a képeken soha nem jelenik meg például Erdély mint motívum, habár oda rend-

szeresen járt.
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B. G.: Utazásainak élménye nem található meg képzőművészeti tevékenységében, leszámítva a gyerekkori 
rajzait, akkor nagyon sok tájrajzot, akvarellt készített, például Svájcban, ahol a háború utáni években kisebb ideig 
háborús árvaként élt. A tájkép műfaja, de egyáltalán a klasszikus műfajok sem jellemzők rá. A korai korszakában 
sok portré készült, akkor tájképek is születtek. Az akkor még alig beépített, szinte külvárosias benyomást keltő 
Gellért-hegyet festette, ahol családjával lakott. Erdélybe inkább a természet szeretete, a lelki feltöltődés vágya 
vihette. 

– Melyik korszakát emelné ki a többi 
közül, melyik a legegyénibb műcsoport? Ho-
gyan helyezhető el ez az életmű a magyar 
kortárs festészeti közegben?

B. G.: Nagyon minőséginek érzem az 
életmű legelejét, tehát az 1959-től induló 
éveket, melyekben realisztikus felfogású al-
kotásokat készített. Nincs bennük nagyot-
mondási igény vagy kényszer, hogy fontos, 
nagy dolgokat jelenítsen meg, viszont úgy 
tudott megfesteni egyszerű hétköznapi tár-
gyakat, például egy gyufásskatulyát vagy 
egy kávéscsészét vagy egy cigarettacsikket, 
hogy azt érezni: az a világról közben min-
den fontosat elmond. 

– A 2017-ben a Műcsarnokban megren-
dezett Egy/Kor – Különutak és kivonulás 
a konszolidáció idején című kiállításban 
megjelent Karátson Gábor festői korszakait részletesen feldolgozó tanulmányában is írta, hogy ezeket a képeket a 
börtönből való szabadulás utáni szabadságélmény, a világ újrafelfedezésének öröme hatja át. 

B. G.: Igen, ezt ő maga írja le, és benne van a festészetében. A másik, ami nagyon érdekes, hogy portrék 
születtek ebben a korszakban. Ez a műfaj az ő generációjában született festőknek talán túl konvencionálisnak 
vagy akadémikusnak tetszett akkoriban, és ezért nem művelték. Karátson viszont sok érdekes, egyéni port-
rét készített barátokról, rokonokról vagy családtagokról, és ezért ezek a hatvanas évek magyar festészetében 
egyedülállóak. A következő, absztrakt festői korszakban (1964–1968) nagyon sok hasonlóságot látni Bálint 
Endrével; aztán a történelmi képek (1968–1974) esetében azt éreztem, hogy néhol kissé túl sokat problémá-
zott bizonyos gondolatokon, túl sok mindent akart beletenni ezekbe a képekbe. Ő maga írt kommentárokat 
a képekhez, amelyekben megmagyarázza, mit szeretett volna megjeleníteni, de a kép nézője számára ez egy-
általán nem evidens, szerintem ezek bonyolult képek. Viszont a hetvenes évek közepétől (1975–1996) indult 
egy megint egyedülálló művészi periódus: ekkor az újságokban található fotókat, híreket átdolgozó politikai 
képeket készített. Abszolút egyedülállóak ezek a művek a korszak festészetében. Kiindulópontjuk egy viszony-
lag objektívnek tűnő dolog, egy fénykép az újságban, de a festményen maga az eredeti kép sem ismerhető fel, 
a témája sem olvasható le, és az sem derül ki, hogy a kép témájának van-e valami különösebb jelentése, sőt 
kifejezetten az az érzésem, hogy el akarja oldani a jelentéstől is a látványt. Addig fest például egy politikust 
egy sajtótájékoztatón – ami így elmondva még jelent számunkra valamit –, amíg teljesen jelentéktelenné válik 
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a politikus személye és az esemény is. Ez olyan, mintha az újságfotót afféle talált tárgyként kezelné, amelynek 
önmagában semmilyen jelentése nincs, és átírná őket. Érdekes, hogy a kedvenc képe a Cicciolina kampánykör-
úton (1991) volt, amelyen mondanom sem kell, hogy nem ismerhető fel Cicciolina, csak szürkés, rózsaszínes, 
kékes foltokat látunk, viszont nagyon érdekes dolgokat mond Cicciolináról a képhez fűzött kommentárjaiban. 
Ezeknek a képeknek a kidolgozása, a felületek összeszerkesztése izgalmas, igaz, nem jelentenek kolorisztikus 
élményt. A mozaikszerűség jellemzi őket, mintha szürke, halványrózsaszín, kék kődarabkákból lennének 
kirakva. A címek is izgalmasak, mert ezeknek a nem narratív képeknek mégis valóságos újsághíreken alapuló 
beszélő, valóságos címeket ad, melyek egészen triviálisan kötődnek a valósághoz, úgymint Pintér gólöröme, 
de nem igazán vehető ki sem a focista, sem a gólöröm ezen a képen. 

– Mi Karátson viszonya a sajtó világához, a hírekhez? 
B. G.: Rájön, hogy a látszólag objektív világhoz, a világszemléletünk részét képező hírek világához tulajdon-

képpen még sincs közünk, és olyan idegenek számunkra, mint egy darab kő, amit véletlenül odébb rúgunk. De 
nem azért, mert nem létezik francia elnök, vagy mert nem tudnánk elutazni egy sajtótájékoztatóra vagy a pápához 
vagy Cicciolina kampányára vagy egy focimeccsre, hanem azért, mert mindannyian a saját életünk valóságát éljük, 
többnyire még azt sem nagyon értjük, és akkor ráadásul ott van az újságok világa, ami teljes idegenséget képviselve 
tulajdonképpen nincs, mert személyes élményt nem lehet belőle kiszűrni. Még akkor is csak a közvetlen környeze-
tünkhöz lehetne, lenne közünk, ha a világ összes újságát elolvasnánk mindennap. 

– Mintha távolságtartóan és ironikusan kezelné ezeket a napi híreket, de minta fel is emelné a megfestésükkel 
őket, már-már ikonszerűek.
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B. G.: Szerintem fel nem emeli őket, de irónia van bennük. Úgy vélem, Karátsonnak kiváló humorérzéke volt, 
ez a címadásokból, témaválasztásokból is érződik. Összességében fi lozofi kus, sem nem tetszetős, sem nem könnyen 
érthető művek, mert ő szándékosan teszi érthetetlenné az olyan evidens témákat, mint például François Mitterand 
sajtótájékoztatója Carcassonne-ban. A képnek azonban semmi köze se az elnökhöz, se Carcassonne-hoz. A híreket 
kiemeli minden kontextusból, és eltünteti az értelmüket. Szerintem generációk múlva is sokaknak lesznek izgal-
masak, mert megőriznek valamit a megfejthetetlenség aurájából. 

– Mennyi ideig festett egy képet?
B. G.: Rendkívül sokat bíbelődött minden képével, az anyag, a technika kiválasztásával is. 
– Melyik volt Karátson legdominánsabb aktivitása sokfajta érdeklődési területe közül?
B. G.: Én a festészetével foglalkoztam, tehát a festőt kerestem benne, de később elfordult ettől a világtól, 

és keleti fi lozófi ával kezdett foglalkozni, vagy a politika irányába ment. Komplex gondolkodású ember volt, 
íróként, tanárként, fordítóként, politikai aktivistaként, képzőművészként is nagyon jelentős életművet ha-
gyott hátra. Nem is tudom, hogy volt-e a késő 20. században olyan személy, aki ennyire sokoldalú és minőségi 
tevékenységeket végzett párhuzamosan, és egyiket sem hobbi szinten, hanem nagyon komolyan; mondhatni, 
ő polihisztor volt.

– Hogy áll Karátson Gábor művészettörténeti kanonizációja? 
B. G.: Németh Lajos művészettörténész, aki egyetemi professzor volt, és írásai kánonteremtő jelentőség-

gel bírtak, 1968-ban írt egy könyvet a modern magyar festészetről. Felfi gyelt rá, mert ebben a rendszerben a 
kortárs magyar festők között megemlítette a fi atal, akkor 33 éves Karátson Gábor nevét. Felsoroltként mindig 
jelen van tehát, de hogy a 20. század második felének bizonyos korszakában kiemelkedő festő lenne, ez nincs 
így kimondva. Hozzá kell tenni, hogy a 
kánonteremtő Magyar Nemzeti Galéria 
állandó kiállításán is szerepel egy nagy-
méretű, látványos képe.

– Különös, hogy eddig összefoglaló mű-
vészettörténeti tanulmány nem született 
róla.

B. G.: Rengeteg jó kortárs művész 
van. Karátson nem volt „nyomulós”, nem 
akarta kortárs képzőművészként elfogad-
tatni magát, nem járt el közösségi esemé-
nyekre, és a ’90-es évektől már szinte csak 
illusztrációkkal foglalkozott. Összefog-
laló jellegű szöveg nem született, és való-
ban én voltam az első, aki tanulmányt írt 
róla. Inkább személyes, lírai hangvételű 
miniesszék születtek barátai, pályatársai 
tollából, a kiállításai bevezetőjeként.

– Milyen elvégzendő feladatok vannak még, melyek a távlati célok a Karátson-hagyatékkal?
B. G.: Érdemes lenne feldolgozni például a korai munkáit, rajzait, és összeállítani egy oeuvre-katalógust 

– többen is dolgozunk a hagyatékkal: Zombori Andrea művészettörténész kollégám is ezzel foglalkozik. 
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Karátson ritkán ült neki egy képnek, de ha rászánta magát, akkor azokat a képeket tényleg átgondolta és 
megcsinálta. Ennek köszönhetően eléggé minőségiek ezek a darabok, és a viszonylag kicsi életmű körülbelül 
százegynéhány képből áll. Nagy előrelépés, azaz viszonylag nagy életmű-kiállítás volt a Műcsarnokban tavaly 
decemberben megrendezett tárlat, melyen a Magyarországon fellelhető képeinek nagy részét bemutattuk. 
A grafikai munkásságából ott a Faust-illusztrációkat ismerhette meg a közönség, de illusztrált meseköny-
veket, bibliai történeteket, mint például Mózes könyvét, az evangéliumokat is, tehát ezeket még publikálni 

kell; illetve fontos lenne még a fiatalkori 
gyerekkori grafikáit, tanulmányait be-
mutatni a későbbiekben egy-egy kisebb 
kiállításon.

Alanyi asszociációs rendszer

– Minek köszönhető, hogy felpezsdült az 
utóbbi években a Karátson Gábor körüli 
élet: kiállítások születtek, megnyílt a lakás-
gyűjtemény is?

Benkő Andrea: Karátson Gábor vég-
rendeletében benne van, hogy kifejezetten 
lakásgyűjtemény formájában szeretné a 
képeit, kéziratokat, könyvtárát az utókorra 
hagyni. Karátson Gábor özvegyének, Gra-
nasztói Szilviának a hathatós közreműkö-

désével létrejött a Karátson Gábor Életmű Alapítvány, amely minden vele kapcsolatos ügyet intéz, sőt számos 
programot szervez.

– Mi volt a kiállítás koncepciója? 
B. A.: A kurátorok kész teret kaptak. Meg kellett oldaniuk, hogy a két, nem túl nagy tér egyszerre legyen 

múzeum és lakás. A kiállítással az volt a célunk, hogy Karátson Gábor minden fontos tevékenységét (irodalom, 
képzőművészet, keleti fi lozófi a kutatása, természetvédelem) bemutassuk, és feltárjuk, hogy ezek szervesen össze-
függenek, hogyan és milyen életrajzi fordulópontokon kapcsolódnak egymáshoz. A keleti érdeklődés gyökerét a 
családi kapcsolatokban kereshetjük: ezt anyai nagyapja, Olgyai Viktor műtárgygyűjteményének darabjaival tudtuk 
érzékeltetni. Fontos volt hangsúlyozni, hogy a költőnek induló Karátson a festészethez 1956 miatt, a börtönből 
való szabadulása után fordult, amikor elvesztette a bizalmát abban, hogy a nyelvet lehet-e még egyáltalán az igazság 
kimondására használni. Aztán persze visszatért megint az íráshoz. 

– A nagyon sokoldalú Karátson Gáborról milyen új benyomásokat szereztél a hagyaték átnézésekor? 
B. A.: Az én számomra ezek a területek összetalálkoznak a személyében, és egységet alkotnak. Ő maga fogal-

mazza meg – és ez a kiállítás egyik vezérgondolata –, hogy a festészet, az írás, a kínai fi lozófi a nem külön mun-
kadarabok a számára. Egy minden szálával összeszövődő, bonyolult „alanyi asszociációs rendszerről”, mintázatról 
van szó – összefüggésekről például a kínai fi lozófi a és a kereszténység, vagy ’56 és a Duna-mozgalmak, vagy ’56 
és a kereszténység között. Regényfolyamaiban összefüggéseikben szövődnek bele az élet személyes mozzanataiba.
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– Van-e bemutatásra váró, még publikálatlan anyag a hagyatékban? 
B. A.: Vannak például kiadatlan versei, melyek az ’50-es évekből származnak. Ezeket szerkesztett formában 

sajtó alá kellene rendezni, de ez egyelőre jövőbeli terv. A hagyaték egyébként nincs még feldolgozva, ez a kö-
vetkező évek feladata lesz. A kiállítás megrendezéséhez csak a leglényegesebb anyagokat emeltük ki, hiszen egy 
egészen friss hagyatékról van szó. Még nincsenek feldolgozva a kéziratok, az aprónyomtatványok, a könyvek, a 
levelezés sem. 

– Ezek később közgyűjteménybe kerülhetnek?
B. A.: Nem, a család szándéka, hogy ez a hagyaték alapítványként 

működjön az Illyés-, illetve a Szabó Lőrinc-, Nagy László-hagyatékhoz 
hasonlóan, és lakásgyűjteményként maradjon fenn.

– Irodalomtörténeti szempontból Karátson Ötvenhatos regénye mi-
lyen pozíciót foglal el? 

B. A.: Karátson Gábor életének minden értelemben döntő élmé-
nye volt ’56. Minden cselekedetének, állásfoglalásának a mélyén ott 
van a nemcsak történetként értelmezett forradalom, hanem magatar-
tás, vagyis morális erő. Az Ötvenhatos regényt szokták posztmodern 
regénynek nevezni, mert annak látszódhat szerkezetileg és formailag, 
de lényegét tekintve épp ellenkező irányú, egy határozott értékrend kö-
ré szerveződik a szöveg. A sokszereplős regényben felesége, gyermekei, 
barátai szerepelnek, hol saját nevükön, hol álnevet adott nekik, a fele-
sége például Fanny néven van jelen írásaiban. Nagy ívű regényfolyamai 
(Ulrich úr keleti utazásai; A csodálatos kenyérszaporítás) szubjektív 
alapállásból életének egy hangsúlyosabb tematikáját dolgozzák ki. 

– Mit jelent az értékközpontúság az Ötvenhatos regény kapcsán?
B. A.: Klasszikus értékek köré szerveződik. A haza, a kereszténység, a természetvédelem egyértelmű és minden 

pillanatban jelen lévő, a legkevésbé sem formálisan vagy konfl iktusmentesen értelmezett értékrendjét fedezhetjük 
fel a regényben.

– Mi lehet a lakásgyűjtemény távlati célja?
B. A.: Egy lakásgyűjtemény egyik célja az, hogy az eredeti közegben épüljön föl a kultusz, valamint, hogy 

kutatóhellyé válhasson. Reményeink szerint ez így lesz, és létezése lassan bekerül majd a köztudatba. Minden 
hónapban van egy úgynevezett szalonalkalmunk, amelyen valamilyen témáról beszélgetünk, a lakásgyűjtemény 
minden szerdán nyitva van. Granasztói Szilvia mindent megtesz azért, hogy igazi, élő emlékhellyé váljon. 

Az interjúkat készítette: Molnár Eszter – Papp Máté




