
eleven maszk.
Közelítési kísérletek

Karátson Gábornak

(egy) Jézus arca elven maszk a régi ikonokon és festményeken. Az
isteni vagy az emberi arc megjelenítődése, de mindenképpen ele-
ven. A miért megértéséhez jobb, ha ide másolnom Hans Belting egy
éppen csak elejtett megjegyzését: „Krisztus — ha úgy tetszik — em -
ber mivoltában isten maszkját viselte. Képtörténeti síkon a maszk
fogalmának ismerete hatással volt bizonyos képek küllemének ala-
kulására, amelyek Krisztus arcát kívánták ugyan megmutatni, ám
annak csupán maszkját nyújthatták abban a teljesen kézenfekvő ér-
telemben, hogy Krisztus valódi arcáról készült, úgyszólván eleven
maszknak kellett tekinteni őket.” Egy-egy jól sikerült régi festmé-
nyen a mai napig elevennek érezzük ezt az ismert-ismeretlen, is-
teni-emberi maszkot.

(kettő) A 2010. márciusi Új Forrásban megjelent egy remek esszé Do -
linszky Miklóstól. Az utolsó tánc, Fellini antiintellektualizmusáról. Egy
Máté evangéliumából vett idézettel nyit, az élet elvesztéséről és
megtartásáról. A szöveget első ízben megkapva abba kellett hagy-
nom az olvasást, ugyanis nem így emlékeztem az elemzett filmekre.
Majd kis türelmet kérve a szerzőtől, kivettem a könyvtárból dévé -
dén az elemzett Fellini-filmeket, és végignéztem újra. Elmeséltem
az élményt a szerzőnek, aki biztosított, hogy ő is hasonló felindult-
ságból követte el tanulmányát, tudniillik hosszú idő után újranézte
a filmeket. Le kellett hát szögezzük, nem is tudjuk, hova tettük ko-
rábban a szemünket, hogy nem láttuk e kései filmek evidenciáit,
me lyek most szinte vakítanak. Mit láttunk egyáltalán ezekben a fil-
mekben, amikor először néztük meg őket annak idején? Hova teszi
az ember időnként a szemét, és mit lát?

(három) Jézus történetében, az evangéliumok történeteiben jó ideje
nem tudok mást látni, mint roppant színjátékot, a legeslegjobb ér-
te lemben, tanító célzattal. Hogy az isteninek el kell játszania egy
em ber szerepét, pontosabban egy emberi szerepet, úgy hogy em-
ber szerű is legyen meg nem is. Példát mutatni, példázatokban be-
szélni és cselekedni. Eleven maszkot kell hordania, hogy se az isteni
ne legyen túl vakító benne, se az emberi ne legyen túl konkrét az
arc ban. Még a megszokott emberi szerepből való kizökkenés, kiszó -
 lás is kedvesen didaktikus. Például, amikor Keresztelő Szent János
kérdésére: Te jössz hozzám?, Jézus úgy válaszol: Hagyd ezt most.
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Tegyük, amit kell. Pedig épp Keresztelő nevezi őt Isten Bárányának,
aki elveszi a világ bűneit. És annyira evidens, hogy a csodatételek
mind egy átlátszó, sokszor banális, ám annál inkább szerethető em-
beri színjáték részletei.

(négy) A megszokott témákból, ábrázolásmódokból való kizökke-
nés nagyon fontos. Megcsontosodott szemléletünk, szemléletmó-
dunk gyakran zárja el előlünk a látványt. Nem szívesen írom le, a
lényeget. Hogy hirtelen meglássunk, felismerjünk valamit a világ
működési mechanizmusából. Piero della Francesca Mária a gyermek
Jézussal, angyalokkal, szentekkel és Federico da Montrafeltóval (1472, Mi -
la no, Galeria di Brera Piero) című képe is azért nagyon meghökken -
tő, mivel nem Jézus születése a téma, hanem születésével egyszerre
ábrázolt halála. Meghökkenünk, mit ábrázolt, mit is akart megmu-
tatni ez a festő, ellentétben a címben ígért hagyományos témavá-
lasztással. Valami nem szokványosat, ami neki valamiért nagyon
fontos. Mária ölében a gyermek Jézus halott. Linearitással megvert
időszemléletünk miatt nehezen dolgozzuk fel ezt a sokkot. (Lásd a
kép szép és hosszabb elemzését Valère Novarinánál.) A kortárs
költő számára ez fordítva is evidenciaként működik, Kovács And -
rás Ferenc Michelangelo Piétàjáról írva felidézi az újszülött Gyer-
me ket a Madonna ölében, már akkor érezve a Megváltó felnőtt, ha-
lott testének súlyát, ahogy csúszik le öléből „észrevétlen / Majd ha
Isten félrenéz”.

(öt) És ha Jézus emberi színjátékát emlegettem, ne feledkezzünk meg
az isteni kódról az állatokban. Nagyon büszkék vagyunk valamire,
amit csak a magunkénak tekintünk, mint felsőbbrendű fajspeciali-
tást. De. Alapvetően megdöbbentő a Magyarországi Methodista
Egyház zsinati körlevele (1993-ban), és annak önmagán messze túl-
mutató tartalma:

„1. A vadlibák csoportosan, V-alakban szállnak. Repülés közben
mozgatják szárnyukat, s a levegő felhajtó ereje ezáltal segít fenntar-
tani utánuk repülő társaikat. Így lehet, hogy 71 százalékkal hosszabb
utat tudnak megtenni, mint ha csak egyetlen pár repülne együtt. —
Lecke: Ha egymást segítve dolgozunk, és közösségi szellemben vé-
gezzük a munkát, jóval gyorsabban és könnyebben érünk célt.

2. Ha egy vadliba kirepül a sorból és egyedül próbál célhoz érni,
menten lelassul, mivel nem segíti többé a levegő emelő hatása, me-
lyet a többiek szárnycsapásai biztosítanak számára. Így aztán gyor-
san visszarepül a sorba, hogy repülése könnyebbé váljék társai erő-
feszítése által. — Lecke: Ha van annyi eszünk, mint egy kanadai
vadlibának, együtt dolgozunk a közösséggel a közös cél érdekében.

3. Mikor a vezető vadliba elfárad, egy másik veszi át helyét a kö-
telék élén. — Lecke: A közösségben el kell fogadnunk egymásra-
utaltságunkat, s a kellő pillanatban át kell adnunk vagy vennünk a
munkát, akárcsak a vezetést.
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4. Repülés közben a hátsó vadlibák hangosan gágognak, hogy
az elsőket bíztassák erőfeszítéseikben. — Lecke: Közösség nem
lehet meg szurkolók nélkül, és fontos, hogy a ’gágogás’ bíztató legyen.

5. Ha egy vadliba megbetegszik, két társa leszáll vele, és mind-
addig együtt maradnak, amíg felgyógyul vagy elpusztul. Ezután
hármas ban — vagy csak kettesben — visszatérnek eredeti kötelé-
kükhöz, avagy egy másikhoz csatlakoznak, amíg be nem érik a sa-
játjukat. — Lecke: Ha annyi együttérzés lenne bennünk, mint a vad-
libákban, átsegítenénk egymást a nehéz időkön, ahogyan ők
teszik.” (Ilyesmiket lehet találni, ha az ember Nóvé Béla remek hu-
mánetológiai esszéit olvasgatja.) És aki azt mondaná erre, hogy
ezek a dolgok már ilyen mai, modern huncutságok, idemásolok egy
gyönyörű Pázmány Péter szövegrészletet is: „És miképpen a szar-
vasok, amikor valamely nagy vizen átalúsznak, szarvokkal terhelt
fejeket az előtte úszók hátára teszik, a legelső pedig megfáradván,
elmarad, és az utolsónak hátára hajtván fejét, annak segítségével
könnyebbíti fáradságát: úgy az embereknek, akárkik légyenek, a
világi munkák között segíteni kell egymást, és aki legelsőbb, a leg -
utolsóbbtul is könnyebbséget vehessen: hogy így kéz kezet mosson
és segítsen.”

(hat) Néha tehát nem árt más szempontból is megvizsgálni dolga-
inkat. Például egy áldozati állat szemszögéből. Ahogy teszi ezt
Francis co de Zurbarán Agnus Dei című képén (1635/40, Madrid,
Pra do). Ez a megkötözött lábú, nagyon konkrétan megfestett állat
az ószövetségi szertartások báránya. Az Ézsaiás által küldött üze-
netet juttathatja eszünkbe: „Mire való nekem véres áldozataitok so-
kasága?! Megelégeltem a kosok egészen égő áldozatait, a hízlalt
barmok kövérét s a tulkok, bárányok és bakok vérébe nem gyö-
nyörködöm.” Talán azt is üzeni általa az Úr, hogy nem az állat fel-
áldozásának pogány rítusát várja, hanem Őt sokkal inkább az ál-
dozó érzései érdekelnék (iránta). Miként minden ilyen áldozás az
Áldozat előképe is egyben. Jákob és Izsák közös története juthat
eszünkbe rögtön, de most hagyjuk. Inkább Bunuel Öldöklő angya-
lára fókuszáljunk egy kicsit. Felsőbb osztálybeli emberek bent re-
kednek egy kastély szobájában, egy tércsapdában, és valamiért nem
tudnak kijönni onnan, ismeretlen erő kényszeríti őket napokig a
bent maradásra, kívülről pedig szintén nem tud bejutni hozzájuk
a segítség. A bárányok ellenben össze-vissza „kocognak” a szobá-
kon át (azt persze meg lehetne kérdezni, hogyan, honnan kerültek
egy kastélyba, de művészfilmek esetében ez nem lényeges szem-
pont), végül áldozattá válnak, megeszik őket, ami által a szobában
lévők nem halnak éhen, így a bárányok megmentik a tércsapda fog-
lyait. Bárányt fogyasztanak a tanítványok is Jézussal az utolsó va-
csorán. Ilyen fénytörésben ez is rögtön metaforikussá válik, akár
Zurbarán nagyon profán módon megfestett áldozati/vágóhídi bá-
ránya. Mert végül csak Ő kell legyen, akit az emberi színjáték finá-
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léjaként megölnek, hogy áldozattá válhasson. És Ő kell legyen, aki-
nek inspirációjával megíródnak Pilinszky kitörölhetetlen képsorai:

„A bárány az, aki nem fél közülünk; 
egyedül ő, a bárány, kit megöltek.
Végigkocog az üvegtengeren,
és trónra száll. És megnyitja a könyvet.”

(Introitusz)

(hét) Eredetileg kizárólag Karátson Gábor bibliaillusztrációiról akar-
tam írni, főleg az utolsó kötetről, a Jelenések Könyvéről. De a történet
szétszálazódott közelítési kísérletekre. Arról szerettem volna hosz-
szabban beszélni, hogy ezek egyáltalán nem illusztrációk, ponto-
sabban nem az adott tárgy ábrázolására tett akvarell-technikájú kí-
sérletek, hanem a téma spirituális megjelenítései. Karátson Gábor
az utószóban és interjúiban is plasztikusan és szemléletesen elme-
séli, miről is van szó valójában. Ezek az akvarellek kommentárok,
az ő olvasatai és lábjegyzetei az evangéliumokhoz és a Jelenésekhez.
Hogy ehhez az eredeti Károli-féle (vizsolyi) szöveget használja, kü -
lön telitalálat és gyönyörűség. Talán elég most csak a címre utalni:
Jelentések Könyve. „Azok pedig a Krisztus Jézus jelentései.” Kom-
men tálja Karátson Gábor, ha esetleg nem értenénk. Nem értenénk,
hogy ezeknek a „képeknek” a kapcsán az időről kellene leginkább
gondolkodnunk. Hiszen az idősíkok szépen összeérnek, kép és szö-
vegfoltokká maszálódnak Karátson Gábor akvarelljein, a „lábjegy-
zetek” esztétizálódnak, egymásba olvadnak. Ahogy a születés és
halál ideje Piero della Francesca képén. Isten Báránya némán béget.
Hogy mit mond, csak akkor érthetnénk meg, ha lépést tudnánk tar-
tani a filozofáló cipészvargával, Jacob Böhmével, aki azt üzeni: „és
Isten sohasem halt meg, csak a külső születés halott”.

(nyolc) Az időről és az áldozathozatalról szól Zhang Yimou filmje is,
a Magányos vándorlás mérföldeken át (2005). Egy apa kései, de szük-
sé  ges zarándoklata haldokló fiáért, és annak halála után a nehéz-
ségekkel szembenézve — minden bizonnyal — saját magáért is.
Meg akarja érteni halálosan beteg gyerekét, akivel elhidegültek egy-
mástól, ezért Japánból Kína belsejébe utazik, hogy elkészítse azt a
dokumentumfilmet a hagyományos kínai opera egyik szereplőjéről,
amit még a fia tervezett. A nehézségek és idegensége miatt kiszakad
addigi megcsontosodott világából, és újra képes lesz igazi emberi
viszonyokat kialakítani számára ismeretlen, és érthetetlen nyelvet
beszélő embertársaival. Fia közben meghal, a film szinte reményte -
lenül nehéz elkészítése értelmét veszti. Az apa mégsem adhatja föl…

(kilenc) Lehet, hogy Jézus emberi színjátékának az egyik legfonto-
sabb tanítása, hogy a halál tudata tesz emberré minket? A halál hiá -
nyos tudata, a tudat, hogy biztosan meghalunk, de szerencsére nem
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tudjuk, mikor? Nem a két lábon járás, nem a gondolkodás stb. emel
ki minket az állatvilágból (hisz láttuk, van még mit tanulnunk tőlük
is), hanem a haláltudat, amit kénytelenek vagyunk az élet szerves
részeként elfogadni? És ezáltal még nagyobb tisztelettel és megér-
téssel nézni hétköznapjainkra.

(tíz) „Törékeny hajlék.” Louis Funes írja ezt Valère Novarina esszé-
jében a tükörre. Talán azt jelezve, hogy a mi kis színjátékunk nem
is térben és időben vagy a történelemben zajlik, hanem a testben, a
testünkben. És ez, egyet kell értsek az esszébeli Funes-vel, igen tö-
rékeny hajlék. És ha igaz, amit Borbély Szilárd gyönyörűen megfo-
galmazott, hogy Jézus megfeszítése óta „minden testben Krisz tust
ölik meg”, akkor a test valóban egy törékeny templom. És paradox
módon a test egyetlen reménysége éppen a keresztre feszített Jézus
marad. A test tehát templomként funkcionál, közvetít ég és föld kö-
zött. Törékeny hivatás. A test legfontosabb részlete, az arc pedig
még sérülékenyebb. És ha tükörbe nézel, kinek az arcát látod? Egy
eleven maszkot? Mert akkor nincs nagy baj… Ahogy Ham vas írja
naplójában: „Az egyetlen [minta] Jézus.” Az egyetlen ember, kom-
mentálja ezt húsz évvel később Weöres. Az egyetlen ember eleven
maszkja néz vissza a képtükörből.

Föld az égre
a könnyű préda vére alvad így
s a holt időre dőlnek így az árnyak
mint lábnyomába lép a szép szelíd
halál a körbe járó zord magánynak

a bűnök bűzét lassan felbugyogja
a vétkezőkre váró lomha láp
világra fordul így a holtak gyomra
mikor az Isten veszti egyfiát

ahol a füst a dombot körbeéri
ott gyilkot rejt a felgyújtott kacat
mert gyászba így esik az új előtt a régi
mikor a föld az égre felszakad

a végek hulló ága reszket így
mikor elérik mind a sanda vádak
mint lábnyomába lép a szép szelíd
halál a körbe járó zord magánynak

BALLA D. KÁROLY
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