
lált szanvedett Apor Vilmos püspöktől kezdve
Márton Aronon, Mindszenty Józsefen és Se
rédy [usztiniánon, katolikus papokon, apáca
kon, az evangélikus Bereczky Albert püspökön
és a kálvinista Muraközy Gyulán át Ravasz
László püspökig. A neves emberek mellett fel
sorolja még a könyv azokat a bátor embereket
is, akik sokszor a saját életük kockáztatásával
mentettek meg üldözött embereket. A budai
Apor Vilmos téren sok ilyen "igaz ember" neve
olvasható.

Ezzel elég is. Kiszely Gábor könyvét folyama
tosan, dokumentumokra figyelve érdemes olvas
ni. Hiszen nem másért írta meg a Mondd el fiaid
nak... f című könyvet, hogy bőven megismerve a
múltat, emberségesebbé váljék a jelen és a jövő

- hiszen ez maradt most már a lehetséges leg
fontosabb feladat. (Kairosz, Budapest, 2005)

LENGYELBALÁZS

PIERG MARINI: LITURGIA ÉS
SZÉPSÉG

Az immár tizennyolc éve a pápai főceremo

niárius tisztségét betöltő Piero Marini érsek Li
turgia e bel/ezza című műve tavaly jelent meg
Rómában. Bevezetőjében - amelyet éppen
2005. április 24-re, húsvét 5. vasárnapjára datált,
ez volt XVI. Benedek pápa péteri szolgálatának
kezdete - világossá teszi, hogya II. Vatikáni
zsinat Sacrosanctum concilium liturgikus konsti
túciója kihirdetésének negyvenedik évforduló
jára szánta munkáját. Ez egybeesett II. János Pál
pápa liturgikus szolgálatával.

A könyv első nagy egysége a megújított li
turgia négy évtizedes tapasztalatának reflexióit
foglalja össze, míg a második, a Nobilis pulchri
tudo (nemes, pompás szépség) címet viselő el
mélyíti a szépség és a liturgia kapcsolatát, kűlő
nösképpen is Róma püspökének, a legfóbb
pásztornak ünneplésformái nyomán. Marini ér
sek nyíltan kimondja: a Szentlélek ébresztette a
liturgikus mozgalmat, sugalmazta a zsinati
atyákat, és kíséri azóta is a megújult liturgia he
lyes alkalmazását, folytatva tevékenységét az
igén és a szentségi jeleken keresztül az egyház
ban. Ezért szükséges, hogya liturgia számára a
legszebb helyet, a legjobb időt, a legméltóbb
csendet és ~z önmagunktól való elszakadást
biztosítsuk. Igy képes újra meg újra betölteni
annak szépsége a szívünket.

A szerző megemlékezik az úgynevezett "li
turgikus pápákról" r I. Szent Damazusról, Szent
Sziriciuszról, Nagy Szent Leóról. Szent Gelá
ziuszról, Nagy Szent Gergelyről, VII. Gergely
ről, XlV. Benedekről, akik több liturgikus szö-
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veg megalkotói voltak. A pápai szertartásoknak
egészen sajátos természetük van, ma is minden
egyes alkalomra külőn liturgikus könyvet ké
szítenek, akár Rómában folyik a szertartás,
vagy bárhol a világon. Az utóbbi évtizedek
nagy ajándéka volt a liturgia inkulturációja, an
nak lépcsőzetes,bölcs, a Szentszék kritériumai
nak megfelelő adaptálása, nem feledve az öku
menikus és a vallásközi imádságok rítusait sem.
A zsinat által megindított reform sok-sok értéke
között említi a könyv a liturgia és a művészet

kapcsolatát. Már VI. Pál pápa találkozott sze
mélyesen a művészekkel (a Sixtus kápolnában
1964. május 7-én), II. János Pál pápa pedig leve
Iet írt hozzájuk (1999-ben).

A könyv második nagy részében szintén két
tanulmány szerepel: a liturgia és a szépség kap
csolata a megújult pápai celebrációkban, és a
szépség Róma püspökének liturgikus eszközei
ben, jelképeiben. A zsinat azt írja elő, hogy a
püspökök törekedjenek a "nemes szépségre"
(SC 124), innen a kötet alcíme is. VI. Pál pápa
1965-ben leegyszerűsítette a liturgiában körü
lötte állók kőrét azokra a szolgálattevőkre, akik
nek tényleges feladataik vannak. A liturgikus
gesztusoknak a szeretet egyszerű gesztusainak
kell lenniük, ahogyan Jézus gesztusai is ilyenek
voltak. Gesztusok, szavak, tér, idő és rend te
remtik meg a liturgia szépségét. A pápai liturgi
ák is átmentek egyfajta zsinat utáni reformon:
az úgynevezett szenttéavatási konzisztórium,
az új bíborosokat kreáló konzisztórium, a bol
doggá- és szenttéavatási szertartások. A pápai
szentmisék rendjét is a liturgikus év határozza
meg, ám bizonyos ünnepek kiemelését aggior
nál t rítusokkal egészítették ki.

A mű záró harmada az ikonográfia és a litur
gia kapcsolatáról szól. Idézi a II. Níceai zsinat
határozatát (8. század) a képi ábrázolásokról és
azok tiszteletéről az egyházban. Az ikonok
használata, újra felfedezése a liturgiában össze
köti Keletet és Nyugatot. Végül az utolsó nagy
fejezet a Róma püspöke liturgikus jelvényeinek
szépségéről tárgyal. A pápai pallium, amely
kezdetben csak a római pápák munusának,
megkülönböztetett hatalmának volt a jelképe,
most megújított formában került XVI. Benedek
pápa vállára. A pápa püspöki gyűrűje, az úgy
nevezett "halászgyűfŰ" a zsinat szándékának
megfelelően egyszerű, XVI. Benedek pápáé a
galileai halász képével és a pápa nevével díszí
tett. A pásztorbot VI. Pál óta kereszt alakban
végződik.

A szépség és a liturgia szolgálata visszauta
sítja a banalitást, a fantázia-szüleményeket, a
rögtönzést és a szeszélyes ötleteket. A könyv
azzal zárul, hogya szerző idézi XVI. Benedek



pápa szolgálatának kezdetén mondott beszé
déből azt a részletet, amely új, péteri szolgálatá
nak jelképeit magyarázza. Ez azt jelenti, hogy
maga a Szentatya tudatában van ezek jelentősé

gével, és saját szabad döntéseként eszközöltek
bennük némi zsinat utáni módosítást.

A 140 oldalas könyv ritka szép képekkel il
lusztrált: a fedelén egy 4. századi aranyos üveg
látható a Vatikáni Múzeumból, Péter és Pál arc
képével és egy ősi Krisztus-monogrammal, a fe
jeztek között pedig arany medálionok. mind a
péteri szolgálat képei. A pápai ház liturgikus
vezetőjének tanúságtétele ez a mű, híradás ar
ról, hogya II. Vatikáni zsinat utáni liturgikus
változások pozitívak és maradandóak. (Vatikáni
Kiadó, Róma, 2005)

PÁKOZDI ISTVÁN

BIBLIAI AKV ARELLEK
Karátson Gábor kiállítása a Vámegyed
Galériában

Karátson Gábor író-festőművész-tudós-gondol

kodó személyisége, mert reneszánsz műveltség

re húz föl új és új palotákat, maga a rejtély. Ho
gyan bírja, miből táplálkozik, a sanyarú 
sokszor meghökkentően szürke - társadalmi
politikai élet (oxigénsátornak nem nevezhető)

ponyvája alatt mitől tud fölfrissüIni? A hit ere
jétől, a bensőt is átforgató kozmikus sugárzás
tól, amely jöhet föntről és a gyémánt-fekete va
lóság kazamatáiból - az úttalan úton tapasztalt
vándor bölcsességéből:minden átvállalt (fizikai
és szellemi) teher bennünket gazdagít?

Karátsen az, akinek mindig meg van kötve a
saruja. Igy sosem fogy ki előle (alóla) az út. Er
délyt Kínával (Lao-ce) köti össze - egy kis
megengedéssel - ez a selyemszalag, s a rajta
való járás nem gyötrelem, hanem szolgálatként
is fölfogható boldogságpróba. Amely az alko
tásban, a szünetlen teremtésben teljesedik ki.
Bizonyos, leginkább börtönnek nevezhető kalo
dák-gúzsbakötések kisebb-nagyobb időre meg
zavarhatták - meg is zavarták - ezt a folya
matot, de a töretlen szellem szerencsére tovább
élt. Mert reményt adott a legcudarabb körülmé
nyek között is 1956 - a bukásában ugyancsak
győzedelmes forradalom - fáklyája.

A festőművész-grafikus, mert megragadta
ama kosztolányis káprázat, ecsetjét-tollát márt
hatta az ég kékjébe és a tűz vörösébe. ám jól
tudta, hogya szín - még a visszafogott szín is
- érzelemtömeg; s legkivált a faktúrát átvilágító,
a legvastagabb festékréteg alól is fölsejlő gon
dolat. A papírori futtatott vízfesték sem közve
títhet kevesebbet: az embert arabságból kiveze-
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tő álmot. Ennek az álomnak - alig hihető 
koordinátái vannak (nem mindegy, hogy ki ál
modik), de határtalan szabadsága is.

Lét és nemlét közt bujdokol az elme, s ezek
ben a megvilágosító elaluvásokban kél életre Fa
ust, hogy az eljövendő megváltás misztériumá
nak a fényében tündököljék... Mi is? Ember,
világ, sors, kűzdelem, szabadság? Akiküzdött
szép és a jó; de most már nem kozmikus szférák
zenéjeként. hanem átörökített - az Istentől át
örökített, valaminő mítoszi terrénumról ide
emelt - lélekgyógyszerként, melynek legfóbb
összetevője a csönd. Befelé fordulásunk. megju
hászkodásunk igézete.

A negyedszázad előtti akvarell-sorozat, Ka
rátson Faustja, tekinthető-e - megannyi más
(például nagy méretű bibliai képei) mellett - a
friss tárlat előzményének? A vízfesték artiszti
kus, a papirost foltokkal terítő érrendszere tá
vol áll az olaj, a tojástempera bársonyától. de ez
a ceruzás alakoknak támaszt - hátteret - adó
lebegés, a kimondás sejtelmeit főlerősítve. vala
hol a hit bástyája is. Ha segíti bevenni a bevehe
tetlent - a művész előtt a Könyv (a Szentírás)
ilyen vár -, akkor az alkotó már jól választott
technikát.

Ám föltehetően nem csupán önmagunkat
gazdagító, kételyeinkre választ adó "magyará
zat" a vízfesték ilyesfajta használata, sokkal in
kább gyakorlati tanácsot sugall: a kész soroza
tok illusztrációként szolgálhatnak a Bibliához
vagy egyes, önálló műként megálló részeihez.
A képzőművész mellett - ezért az önfeltárás
szigorúsága - tehát a könyvművész is hangot
kap. (Karátson illusztrációival eddig, sajnos,
csak a Szent Lukács írása szerint való Evangélium
- 2002 - jelent meg.)

Amit a Várnegyed Galéria falain látunk 
több mint száz akvarellt -, az részletvonulatá
ban is, főképp ha az ábrázolás mélységét néz
zük, csaknem maga a teljesség. Szent Lukács
Evangéliuma 34, Szent Jánosé 31 képben van meg
idézve. A Szent Jánosnak mennyeijelentésekró1 való
könyvét és Mózes első könyvét (a Teremtésről), s
végül a Szent Márk írása szerint való Evangéli
umot újraálmodó grafikákból pedig válogatás
szerepel. A Biblia sokszor homályos vagy ismét
léseket tartalmazó világa, vagyis a hit gyűjtő

medencéje mellett - a festőművész is idézi
William Blake-t - a világ egyik legjelentősebb

alkotásának fölfogható univerzuma olyannyira
igényes, poétikai hatásában lenyűgöző látomás
sorozatot hívott elő, hogy még az is érzi a képi
valóság ilyen érvényű elementáris erejét, aki egy
kissé idegenkedik a modern képzőművészettől.

Mert Karátson Gábor - bár grafikáinak cí
mei szerint az archaizmusával és nyelvének


