
DR. GESZTESI TAMÁS – DR. GESZTESI ENIKŐ

Karátson Gábor emlékezete

A közelmúltban halt meg 80 éves korában Karátson Gábor prózaíró, költő, műfordító, fi-
lozófus, festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja és nem utolsósorban közéleti 
politikus. Mint a felsorolásból látszik, a polihisztorság fogalmának teljesen megfelel 
Karátson Gábor tevékenysége.1

(Élete) 1935. május 21-én Budapesten született. Édesapja dr. Karátson László jogász 
volt. Anyai nagyapja Olgyay Viktor festő és grafikus, a Budapesti Képzőművészeti 
Főiskola Grafikai Tanszékének megalapítója és első vezetője. Lánya – tehát Gábor 
édesanyja – a II. világháború végén vesztette életét, egy szovjet aknagránát robbanása 
súlyosan megsértette a lábát, másnap elvérzett, mindez Gábor jelenlétében és szeme 
láttára.2 A háború befejeződése után a Vöröskereszt jóvoltából hősünk Svájcba került 
egy családhoz.3 Itt kiválóan érezte magát, ekkor festette első akvarelljeit. Hazatérését 
követően édesapja beíratta a Lónyay utcai Református Gimnáziumba.

A kép bal szélén, az álló sor első alakja Karátson Gábor; az ülők között jelen sorok 
írója, dr. Gesztesi Tamás, jobbról a negyedik. A felvétel 1951 novemberében készült.

Itt jegyezzük meg, hogy ezen emlékírás első szerzője nyolc évig volt osztálytársa 
Karátson Gábornak, ami annyit jelent, hogy az 1952-es államosítás, majd az iskola meg-
szűnése után az utolsó évet is együtt járták a budai József Attila Gimnáziumban, mely az 
államosítás előtt Bencés Gimnázium volt. A gimnáziumi évek alatt Karátson Gábor vé-
gig kitűnő tanuló volt. Ez azt jelentette, hogy a reál tantárgyakat is kiválóan elsajátította, 
noha mindenki tudta, hogy nem ezek Gábor hőn szeretett tantárgyai. Az érettségi után 
– különböző kacskaringókon keresztül – felvételt nyert a bölcsészkaron a magyar–német 
szakra, már az írói-költői pályára készülve. A sikeres felvételi után átirányították a jogi 
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karra. Hősünk biztos volt abban, hogy jogász nem lesz belőle. Önéletrajzában keserű 
gúnnyal írja: „Könnyebben ment, mint hittem volna. Az 1956-os forradalomban való 
részvételemért először három, másodfokon másfél év börtönre ítéltek, az ország összes 
egyeteméről és főiskolájáról kizártak.”

Harci Dal 1956 karácsonyán (részlet)
(az első három strófa a teljes versből)

Babilon falai, hallani már
a trombiták zengését, mint nagy vizek zúgását:

- Omoljatok le! Omoljatok!

Úgy, amint egykor Jerikó napján,
ítéltetése gyönyörű napján,

huszonharmadikán:
omoljatok, falak, omoljatok!

Epedő lelkű, keserű szívű
nép kiáltja, mondja,

dörmögi, sikoltja, öklét rázva átkoz:
omoljatok le, erős falak, omoljatok!

„Bizonyos voltam abban, hogy magyarul ezentúl csak hazudni lehet, amihez nem 
volt semmi kedvem; szerepe lehetett ebben annak is, hogy szabadulásom után a fes-
tészet, a leonardói »néma nyelv« iránti érdeklődésem újraéledt.” Miután a szervezett 
és iskolajellegű alkotástól eltiltották, kapcsolatot keresett hasonló felfogású festőkkel. 
Így Keserű Ilonával, Maurer Dórával, Major Jánossal, akiktől sokat tanult. Rengeteget 
rajzolt, festett, de e művekből is a lét értelmezése, a természetelvűség jött át. Közben 
fizikai munkásként, színházi statisztaként tartotta fenn magát. 1963-ban megnősült, fe-
lesége Granasztói Szilvia bábművész, bábpedagógus. Két gyermekük született, ma már 
mindketten az ELTE egyetemi tanárai (vulkanológia, illetve matematika szakterületen). 
A családalapítás sürgetően befolyásolta a festészet és a költői-írói ambíciók között vívó-
dó Karátson Gábor pályaválasztási törekvéseit. Az anyagiak hiánya, a családfenntartás 
igényei sürgetővé tették az irány megválasztását. Ezzel szemben két dolog dolgozott: 
a „féktelen szabadságvágy” és a „többféle érdeklődés”, de ez a látszólagos semmit-
tevés kemény munkát takart. Ekkor már Karátson a Corvina Kiadó munkatársa volt. 
Nyugodtabb idő jött az életében. 1964-ben kezdett dolgozni a kiadónál, el tudta tarta-
ni a családot, és ki tudta elégíteni a prózai irodalom iránti szeretetét és belső igényét. 
Kapcsolatba került Bálint Endrével, rajta keresztül megismerte Vajda Lajos művészetét, 
ez teljesen elbűvölte. A külföldiek közül Paul Klee, Leonardo, Jacob Böhme voltak rá 
a legnagyobb hatással. Első könyveit is e témakörökben és az említett festők sajátos 
elemzéséről írta. Megtanult kínaiul, számtalan filozófiai munkát megszerzett németül és 
franciául, olvasta e műveket, és közben festett és festett, sorozatképeit (Goethe, bibliai 
sorozat stb.) nagy érdeklődés kísérte. Kiváló cikkei jelentek meg művészeti és társada-
lompolitikai folyóiratokban, főleg távol-keleti népek vallási és egyéb vonatkozásairól.

Itt egy pillanatra meg kell állnunk. Karátson Gábor 10-11 éves volt, amikor a család 
egy régi barátja meglátogatta őket. Elhívta Gábort, hogy látogassák meg a Petőfi Sándor 
utcában éppen megnyitó antikvárius ismerős boltját. Ha elkíséri őt a gyermek Gábor, 
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választhat egy könyvet. Átgyalogoltak Pestre, és a kísérő gyermek nem Winnetout vá-
lasztotta, hanem Lao-ce tanításait, melyek 1943-ban jelentek meg magyar fordításban. 
Az olvasottak egy életre lekötötték figyelmét, megtanult kínaiul olvasni és írni. „Ahogy 
művészetében a vallást, a festészetet és irodalmat összekapcsolta, úgy kapcsolta össze a 
környezetvédelmet, a filozófiát és valláselméletet is, morális alapokon próbálva utat mu-
tatni az emberiség krízishelyzeteiben, az egyre fenyegető ökológiai válság küszöbén.”4 
Autodidaktaként kezdett festeni, 1986 óta már kiállító festőként jelent meg tempera és 
olajfestményeivel, akvarelljeivel.

Műfordítóként is jelentőset al-
kot, lefordítója a Tao te Kingnek 
és Ji kingnek. A rendszerváltás 
után az egyetemek sorban hív-
ják meg keleti filozófiát előadni 
(a Miskolci Egyetem, a Pécsi 
Tudományegyetem, az ELTE, 
a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem kéri fel tanárának). 
Időközben befejezi korábbi 
festészeti útkereséseit (Goethe 
Faustjához való illusztráció-
sorozata; kirándulás az abszt-
rakció irányába, stb.). A ’70-es 
évek elején elkezd foglalkozni 
a világ ökológiai helyzetével 
és a környezetvédelemmel, az 
ember és környezet, a folyók 
helyzetének összefüggéseivel. 
Ekkor kezdi el festeni bibliai 
akvarelljeit, és élére áll a hala-
dó társadalmi formációknak. A 

’80-as évektől környezetvédelmi aktivistaként tiltakozik a Duna-vízlépcső ellen. A Duna 
megmentésére szerveződő kör vezéralakja. Néhány év múlva a Védegylet alapítója, akik a 
tiszai ciánmérgezés ellen keltek fel. 1992-ben kínai filozófiát adott elő a PTE-n és ELTE-n, 
hasonló témákból tartott előadásokat a képzőművészetre koncentrálva a Képzőművészeti 
Egyetemen. Aktív tagja volt a Magyar Festők Társaságának (1994–2002-ig elnöke is volt 
ennek a szervezetnek). Tagja volt a Magyar Képzőművészeti Szövetségnek és a Szinyei 
Társaságnak. 2011-től a Magyar Művészeti Akadémia rendes, halálától néhai tagja.5 
Kitüntetései: Kossuth-díj (2006), Arany János-díj (2006), 56-os emlékérem, Nagy Imre-
emlékplakett (1995), Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (1995), Munkácsy 
Mihály-díj (2003), József Attila-díj (2005). Számos egyéni kiállítása volt, főleg budapesti, 
de vidéki kiállítótermekben is. Külföldi kiállításokon főleg a bibliai sorozatát állították ki 
nagy érdeklődés és siker kíséretében. 2014-ben betegeskedni kezdett. 2015 nyarán halt 
meg a Budapesti Idegsebészeti Klinikán.

(Művei, jelentősége) Karátson Gábor számtalanszor kifejtette, hogy elsősorban festő-
művésznek készült és annak tartja magát. Már svájci rehabilitációja alatt, 11 évesen 
szép vízfestményeket készített az Alpokról. Hazajőve következett a gimnázium, 1956, majd 
a Tutsek-féle ítélet – három év –, melyet másfél évre mérsékeltek. Így jött megoldásként 
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az autodidakta képzés. A ’60-as években portrék, csendéletek, tájképek születtek, a 
baráti körök segítségével. Egyre inkább történelmi témák kerültek Karátson vásznai-
ra. Újságfotókat skiccelt le, majd ebből születtek a festményei. Ekkor fordult érdek-
lődése nagyapja, Olgyai Viktor képei alapján az orientalista művészetek felé. Kínai 
verseket fordított, majd lefordítja a Ji Kinget, mely a keresztény Biblia megfelelője 
(saját bevallása szerint ezen tíz évig dolgozott). Közben egyre inkább érdeklődik a 
természeti környezet iránt, bekapcsolódik a természet intaktságáért aggódók és harco-
lók tevékenységébe (Duna Kör). A ’70-es években készíti a Faust illusztrációkból álló 
sorozatot, majd a Biblia-sorozatot, ezek iránt már a külföld is érdeklődik. A Biblia-
sorozat és a Faust illusztrációk jelentős része látható a Karátson emlékhelyen, amely 
a festő halála után nyílt meg egykori műteremlakásában, a budapest-belvárosi Deák 
Ferenc utcában.

Ami az általa írt könyveket illeti, azokat érintőlegesen, vázlatszerűen tudjuk ismer-
tetni, a megjelenésük időrendjében. Felsorolásunk szinte minden lényeges műre kitér, 
ajánlva azokat az olvasónak. 

Miért fest az ember? (1970)
Mint már korábban említettük, a börtönévek után kezdett Karátson Gábor feste-

ni, illetve ekkor mutatta meg a közönségnek olaj, tempera és akvarell képeit. Ebben 
az első könyvében már kiérződik a későbbi polihisztor. Bevezetésképpen azt fej-
tegeti, hogy természet nélkül nincs művészet, aki az egyiket érti, az a másikat is. 
Megállapítja, hogy a festészet a természetből válik ki. Sok kérdés merül fel benne, pél-
dául vannak-e a színek vagy azok csak bennünk leképződő természeti képződmények 
(Hérakleitosz, Kant). Karátson Paul Cézanne-nal tart: „… a színek átszövik az egész 
háromdimenziós teret” – Mi a festészet? Mesterség? Tudomány? Művészet? Más és 
más a súlya a festés három fázisában (mesterség–tudomány–művészet) a metamorfó-
zis három fázisának (az alapozás főleg technikai problémából áll). A reneszánsz óta 
vita folyik arról, hogy mi a fontosabb: a kép vagy a szín. E kérdés megválaszolása 
felrobbantja a naturalizmust, mely szerint a festészet a látás kiszélesítése. Az igazi 
festés ennél jóval komplexebb (Klee, Kandinszkij, Picasso, Vajda Lajos). A harmadik 
fázisban dől el a mondanivaló hatása, az igazi katarzist a jó festő és az előképzett ér-
deklődő néző biztosítja.

A festés mestersége (1971)
Karátson Gábornak ez a kis könyvecskéje a Műhelytitkok sorozatban jelent meg, 

ezért elég sok technikai részletet tartalmaz (a festék megválasztása, a keverékek és a 
képek tartósságának a kérdése stb.). Ebben a könyvben tárgyalja a festő a keleti és a 
nyugati festészet összehasonlítását. A keleti festészet alapelve a művészet ősforrásából 
fakad. A nyugati festészet alapelve ennek az ősi, kezdeti állapotnak a megváltoztatá-
sából, átalakítási igényéből következik. Karátson véleménye: „A keleti és a nyugati 
festő végcélja persze ugyanaz, csak más-más úton közelednek hozzá.” Másutt: „A 
korai buddhista festmények és az itáliai trecento szentképek gyakran oly hasonlók.” 
Megjelennek a kevert, könnyű festékanyagok – többek között a tojás (Kolozsvári 
Tamás, M. S. mester, Bruegel képei). Ezt követte a tempera – de a tempera és az olaj 
a modern festészetben egymás mellett szerepelnek (Jan van Eyck). Ezt követően jöttek 
a saját készítésű olajfestékek (Klee). A képeken megnőtt a háttér jelentősége (arany + 
vékony lazúr), és így tovább sorjáznak a technikai feltételek javulását biztosító kémiai 
feltételek.
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Így élt Leonardo da Vinci (1973)
1452. április 15. Egy olasz parasztlánynak gyermeke születik az őt alkalmazó gazdától. 

A gazda nem veszi el az anyát, de elismeri az apaságot. Vinciben történik mindez, mely 
Firenzétől 30 km-re található. Anyja korán meghal, apja magához veszi. Vasari szerint – a 
képzőművészek nagy életrajzírója – minden érdekelte Leonardót, ezért odaadták Verrocchio 
iskolájába, ahol számolást, zenetudományt és főleg sok rajzolást tanultak. De szobrászatot, 
festést, aranymívességet is gyakoroltak (főleg anatómiát és perspektívát, az előbbiek meg-
alapozásához). Első festői munkája Verrocchio Jézus megkeresztelése című festményén 
egy angyal megfestése. 20 évesen felszabadul, rövid firenzei tartózkodás után Milánóba 
települ át. Letelepedése után az őt átcsábító Sforzához fordul levélben, felsorolva műszaki 
tanulmányait (épülettervezés, új fegyverek kitalálása stb.). A festészetet alig műveli: két 
témát fest meg – Szent Jeromos és a Sziklás Madonna – utóbbit két változatban. Műszaki 
elgondolásai gyakorlatban nem valósulnak meg. Sforza egy barátjához, Ludovicóhoz írt 
levelében erősen dicséri hadmérnöke tudását, de nincs adat, hogy gépeit valaha is fel-
használták volna. Sokat foglalkozott repüléstechnikai kérdésekkel, ő fedezte fel az ejtőer-
nyőt. Lifteket, dómkupolákat, gátakat tervezett. Megalkotta Milánó első rendezési tervét. 
Ipari rendszerek tervezésében és színházi díszletek megtervezésében is jeleskedett, egy 
lovasszobrot is alkotott Milánónak. Bár alig volt befejezett műve, átcsábították Velencébe. 
Megbízták a szerviták főoltárának megfestésével, de hosszú ideig el sem kezdi a munkát. 
Térképeket rajzol, állítólag először a világon. Cesare Borgia megbízza legjobb barátjának 
arcképfestésével. Izabella Firenzében várja, hogy a számára félig elkészített képet befe-
jezze, de állítólag még az ecset látványától is undorodik. Kezd elterjedni, hogy a festő 
öregszik, már nem fest. És Leonardo ekkor megfesti a Mona Lisát. Felkérik az anghiari 
csata megfestésére, de erre már nem kerül sor, mert 1506-ban visszahívják Milánóba. Itt 
festett egy kis Madonnát. Mikor ezt XII. Lajos meglátta, udvari festőnek nevezte ki, tisztes 
jövedelemmel. Befejezte korábbi milánói félbehagyott képeit is.

1516-ban meghal X. Leó öccse, Giuliano di Medici, aki Leonardo legfőbb pártfogója volt. 
Elhagyja Rómát és a Loire-menti Amboisba költözik. Itt I. Ferenc egy kastélyt ad neki, ezt 
három évig élvezi. 1519. május 2-án meghal. Egy kis alakú, 214 oldalas könyvben nehéz egy 
Leonardóhoz hasonló polihisztor művész méltatását visszaadni. Karátson Gábor az „Így élt…” 
sorozatban megpróbálta ezt, sikerrel. Ritkán idézett más költőket, most úgy érezte, hogy ezt a 
kis könyvecskét Baudelaire soraival kell lezárnia: „Leonardo sötét mély csodák tükre, melyben 
édes, titokzatos angyal mosolyú nők tűnnek fel, mialatt körülöttük árny-keretben a tájat glecs-
cserek zárják le és fenyők.”6

Karátson Gábor: Hármaskép. Leonardo, Grünewald, Vajda Lajos (1975)7

Karátson számára három festő volt az igazi mester: Leonardo, Grünewald és Vajda Lajos. 
Mi a rokon ezekben a művészekben? Az alábbi Karátson-idézetek világítják meg ezeket a 
kérdéseket: „Az az igazi nagyság, ha valaki végletes ellentéteket egyesít magában, valami 
egészen újat. Leonardo megalapította a művészetnek eddig senki által meg nem sejtett újszerű 
felfogását. Kísérletező, tépelődő ember volt, félig tudós.”; „Grünewald minden sokoldalúsága 
mellett is semmi más nem volt, mint festő, akire hol gyötrelmesen, hol boldogító erővel hatot-
tak az emberi történelem látomásai.”, … ezt írja: „Grünewald nagy keresztrefeszítés-képének 
koncentrált megvalósítása létre sem jöhetett volna, ha nem ismeri Leonardo képének, fény és 
sötétség ellentétének keletkezését, a Sziklás Madonnát, az Utolsó Vacsorát.”

Vajda Lajos egyesíti a Nyugat esztétikumát a Kelet tradicionális művészetével. Benne 
fúzióra lépett a Kelet objektivitása és a Nyugat szubjektivitása. Karátson így bemutat-
ja az európai festészet hatalmas ívét, melyen elhelyezi érintőleges rövidséggel Greco, 
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Goya, Rembrandt, Mondrián, Klee, Malevich személyét. Vajda ide még behozza a ma-
gyar népművészet építő szerepét. Karátson megindokolja, hogy a „Felfelé mutató ön-
arcképpel megalkotta az újkori képzőművészet egyedülálló remekművét.”

A Gyermek Altdorfer (1981)
Karátson Gábor ebben az időben búskomorságba esik, ezért családja meglepi egy 

csónakkal, hogy gondolatait, álmait és a Budapest feletti Duna-szakasz természeti szép-
ségét egy mese szövésén keresztül mutassa be. A helyszín egy öreg, omladozó torony és 
három bentlakó: Ulrich, a festő, a felesége, Anna és a gyermekük, Albrecht. A gyermek 
később világhírű festő lett Albrecht Altdorfer néven. E három ember élettörténete, me-
seszerű elbeszélése adja a könyv mondanivalójának lényegét, egyesítve a filozófia és a 
humor aspektusait a szerző természetszeretetének álomszerű megjelenítésével.

Világvége után (1993)8

Kisebb, nagyobb „elegyes” írások 1964-től 1993-ig. Ebben a korban a megjelenés 
reménye nélkül írt sok esszét, „csak úgy magamnak” – írja. A kötet második felében 
a főleg folyóiratokba írt esszéket, kisebb írásokat közli, főleg a 2000 című folyóiratot 
preferálta. A könyv elején főleg képzőművészettel foglalkozik Karátson Gábor (Major 
János grafikus, Altdorfer, Csontváry, Fülep Lajos stb.). Külön fejezetet szentel Vajda 
Lajosnak, akit nagyon szeretett és értett. Itt is közli a Vajdáról írt, az Új Művészet felké-
résére írt tanulmányát. Kifejti, hogy a szoborszerű tökéletesség meg a festészeti mélység 
benne egybeesik. Karátson szerint Vajda – rövid élete során – az európai festészet nagy 
remekművét hozta létre.

Az együgyü Isten (1997)9

Ismét gyűjteménnyel jelentkezett Karátson 1997-ben, amikor az 1967 óta írt esszéit 
gyűjtötte kötetbe. 1992-ben testközelbe került a Duna-elterelés, a közlemények ezért eb-
ben az irányban felszaporodtak. Sokat foglalkozik a torinói lepel keletkezésének kérdé-
sével (amire azóta sem derült fény). Tudósok szerint a torinói lepel 1260 és 1390 között 
készült. Karátson megfordítja a kérdést: kinek állt érdekében egy esetleges lepelcsalás 
megszervezése? Ha nem Jézusé, akkor kié? Hogyan került a lepelre Jézus képe? Kinek 
volt érdeke? Megoldás persze nincs.10

Számos kérdéssel foglalkozik még, így bécsi előadásának lemondásával (szlovák 
politika?), Csontváry-képek diagnosztikája?, Ufók látványa Gyimesben?, Értelmiség 
és politika?. Mindezekből látszik, hogy szerteágazó kérdésekről van szó, amelyek nem 
tekinthetők sorskérdésnek. A ’90-es évek második felében látszik, hogy ekkor fő kérdés 
Karátson számára a Duna-ügy. Ekkor fogalmazta meg filozófiáját: az Ég, a Föld és az 
Ember egyensúlyát tarja kívánatosnak. (Böhme, Baader, kínai filozófusok nézeteinek 
továbbvitele, továbbfejlesztése.) A könyv végén Karátson közli a vele készült legjobb 
interjúkat. Nagyon érdekes dolgokat tudunk meg itt: a Gyarmati Lászlóval való beszél-
getésben fejti ki Karátson, miért érezte magát jól a pasaréti Evangéliumi Körben, bör-
tönből való szabadulásakor miért félt a külvilágtól (1958 végén vagyunk!), stb. Másfél 
év alatt megváltozott a társadalom pszichés struktúrája.

Lao-ce Tao te king (2003)11

A mű első 91 oldala Lao-ce versének kínai szövege, párhuzamosan Karátson ma-
gyar fordításával. Mint közleményünk első részében leírtuk, a háború után közvetlenül 
Karátson Gábor átkísérte a család régi barátját, „Misa bácsit” a pesti oldalra, a Martinelli 
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téri antikváriumba, könyveket választani. Mit választ a 11 éves gyermek: Lao-ce 
(Fordította: Ágnes Lajos, 1943) és Konfucius: Beszélgetések (Fordította: Hamvas Béla, 
1944), ehhez hozzájött a családi érintettség: egy nagybátyja, illetve anyai nagyapja – a 
már említett Olgyai Viktor – a kínai kultúra szerelmesei voltak. Édesanyja korábban már 
támogatta a keleti filozófia alapelveinek megismerésében a gyermeket. Innen már nem 
volt szellemi „visszaút”. Később minden magyar bölcsészkar megbízta Karátsont a kínai 
történelem, a filozófia, képzőművészet oktatásával.

Ötvenhatos regény (2005)12

A szerző ezt a művét – melynek műfaja nehezen határozható meg – 1991-től írta. 
Harminchárom év – a megtorlás története – belülről szemlélve. Esszégyűjtemény? 
Önéletrajz? Politikai tanulmány? Mindez együtt. A szerző 1956-ban az ELTE Forradalmi 
Bizottságában képviseli az egyetem jogi karát és 1957 elején a MUK megjelenésre váró 
anyagát kivitte a nyomdába, Csepelre. Hónapokig volt a Fő utcában, őrzői állandóan 
lebegtették előtte a halálos ítéletet vagy a 6 év börtönbüntetést. Végül a Tutsek-féle nép-
bíróság több lépcsőben (6 éves, 3 éves, 1,5 éves ítélete) lezárja e kérdést. Közben ’56 
eseményei, alakjai, különféle jellemek vonulnak fel Karátson Gábor körül. Szabadulása 
után, 1959-ben fizikai munka, színházi statisztálás várja. A XX. század végét már telje-
sen a Duna-kérdés tölti ki gondolataiban. De itt is sok a torzsalkodás, személyi kérdés, 
hogy visszabillentse a helyzetet, Karátson levelet ír Václav Havelnek, kérve személyes 
segítségét. Václav Havel megkérdőjelezhetetlen tekintély volt a „másként gondolkodók” 
között, döntéseit általában elfogadták, azok általában korrektek voltak. Válasz azonban 
nem érkezik. A hiábavaló levélírás, várakozás ráébreszti Karátsont, hogy innen sem vár-
hat sok komoly segítséget, a nyílt levelet leközli a Magyar Nemzetben.

A csodálatos kenyérszaporítás (2014)13

Karátson ebben a kötetben a 2000-től 2013-ig készült esszéit és egyéb önéletrajzi pa-
pírra vetéseit gyűjtötte össze. Ezen írások tematikája több bázison nyugszik (Duna Kör, 
Erdély és a budapesti értelmiségi egyéniségek napi és hosszútávú érdeklődése).

Ez az 520 oldalas kötet Karátson Gábor személyes visszaemlékezéseit tartalmazza, 
de sokkal több ennél. Áttekinti a XX. és XXI. század fordulójának politikai össze-
függéseit és történelmi helyzetét. Ha valaki megírja e kor történetét, ezt a művet nem 
kerülheti meg.

Ulrik úr keleti utazása, avagy A zsidó menyasszony I–II. (1992)14

Mint már korábban jeleztük, itt egy hatalmas családregényről van szó. Témája a 
szerző és családja tagjainak története. Főszereplője Rembrandt, a festő. Témája főleg 
az ember és a természet viszonya, ebbe belefér a dunai vízlépcső körüli történet, de a 
kínai filozófia is. Időbeli határai: az őskortól napjainkig. Térbeli határai: Kínától a VIII. 
kerületig (itt lakott sokáig a szerző a családjával). Végső soron az alapvető kérdés, mi 
az ember célja a Földön. Egy ekkora feladatot csak egy polihisztor tud megoldani, és ez 
itt és most be is igazolódott.

Bevezetésképpen igen részletes ismertetést ad családjáról, iskolai viszontagságairól, 
majd a művészethez való vonzódásáról (Csontváry, Goethe Faustja stb.). Közben köl-
tözések, családalapítás, majd a két fiúgyermek születése. A padláson megtalálja nagy-
apja festményét, rajzait. Eladja őket és kínai fametszeteket vásárol a pénzen. Sodródik 
a kínai művészet bűvöletében. „Elfogult vagyok a kínai művészet javára” – mondja és 
írja. Innen már egyenes út vezetett a buddhizmushoz és általában a keleti filozófiához.
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Írásunk főszereplője több helyütt kifejti, hogy ő elsődlegesen festőművésznek készült 
és nem írónak, filozófusnak stb. Erre predesztinálta nagyapja erős érdeklődése az orien-
talista festészet iránt, és édesanyja is táplálta benne ilyen irányú érdeklődését. Amikor 
1946-ban Svájcba utazik, hogy a háború okozta testi leromlását megszűntessék, sok 
akvarellt festett a háziaknak. Hazatérve egyre többet foglalkozott rajzolással, a festészet 
elméleti és gyakorlati kérdéseivel. Természetes lett volna, ha elméleti tanulmányait eb-
ben az irányban folytathatja. De jöttek a forradalmi események 1956-ban, majd a másfél 
éves börtönbüntetés, mellékbüntetésként a felsőfokú oktatási intézményekből való kitil-
tás. Így maradt az autodidakta képzés egyéb formáinak kihasználása (mint azt a dolgo-
zatunk első részében részletesen leírtuk). Érdekes, hogy újságfotók másolása mennyire 
meg tudja tanítani a képi feszültség eszközeinek hatásnövelésére az azt másolót, akár 
hírfotó, illetve politikai fotó láttán jön létre ez a jelenség. Forgács Éva már 1975-ben fel-
hívta erre a figyelmet. Már korán jelentkezik Karátson képein a térteremtés képessége. E 
tulajdonságainak megőrzése mellett csatlakozott a már említett festőművész-csoporthoz 
(Keserű Ilona, Maurer Dóra stb.). Jönnek a megbízások (Goethe Faustjának illusztrá-
ciói – 63 kép), kiállítások, társadalmi megbízatások (a legfontosabb a Magyar Festők 
Társaságának elnöki tiszte) stb.

Karátson egy Continental írógépen alkotta műveit, így a Harci Dalt is, mely leghí-
resebb versének bizonyult. Az 1950-es évek végén egy házkutatás során megtalálták 
az írógépet, mely „elárulta” a nyomozóknak, hogy e verset a költő ezen írta. Az írógép 
„tanúskodása” nyomán jött a másfél év börtön „kiszabása”. Sokáig pihent az írógép az 
Andrássy úti múzeumban, de sikerült azt áthozni a Karátson-féle emlékszobába.

Vázlatosan, sőt helyenként csak érintőlegesen tekintettük át Karátson Gábor könyv-
irományait, hogy betekintést adjunk gondolatvilágába, eszmerendszerébe. Az elemzett 
munkákon túl még számos cikk, filozófiai közlemény, műfordítás jelent meg a tollából. 
E rengeteg munkát csak részben tudta a nem kevés kitűntetéssel a társadalom honorál-
ni. Ezt kiegészítendő, a kulturális pályázati támogatás és MMA-támogatás segítségével 
az V. kerületi Önkormányzat alakította át a műteremlakást, amelyben évtizedekig élt és 
dolgozott.

Hatalmas anyag az övé, hogy mi módon fog megvalósulni szellemi hasznosulása, az 
egyelőre rejtély. Karátson-kör? Könyveinek, cikkeinek díszkiadása? És így tovább. 
De hogy e gondolatok „továbbgondolása” szükségesnek látszik, az alig vitatható.

Természetesen nem törekedhettünk a művek részletes ismertetésére. Kedvet akartunk 
csinálni e művek elolvasásához. Tudjuk, hogy életében nem sok követője volt Karátson 
Gábornak. (Filozófusokra, festőművészekre egyébként sem jellemző a „zajos” követők 
serege, pláne ha ez orientalista háttérből „fakad”.) De meggyőződésünk, hogy később 
ezek a szellemi „termékek”, kiegészítve az író verseivel, melyeket eddig nem is emlí-
tettünk, nagy hatással lesznek az odafigyelő értelmiség gondolkozására. Kérjük, hogy 
ezek előrebocsátásával olvassák e műveket majd! Mi itt csak egy rövid összefoglalással 
próbáltuk a figyelmet felhívni az e művekben lévő mondanivalókra. Karátson korai ver-
seinek értékelése, feldolgozása folyamatban van, irodalomtörténészek által.
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JEGYZETEK

1 Az anyagok összegyűjtésében a szerzőknek nagy 
segítséget nyújtott Liebhauser János, a Tolna 
Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatója. 
Köszönjük, hogy mindemellett értékes taná-
csaival segítette munkánkat.

2 Wikipédia: Önéletrajz Karátson Gábor tollából.
3 Abban az időben ez szokás volt, a magyar 

gyermekek testi és lelki regenerálódása 
céljából.

4 Részlet a Duna Charta nekrológjából. 
Összeállította: Sipos László.

5 Akadémikusi aloldala, ahol sok információ 
megtalálható: http://mmakademia.hu/alkoto/-/
record/MMA11025

6 Szabó Lőrinc fordítása.

7 Hármaskép; Leonardo, Grünewald, Vajda Lajos. 
Magvető Kiadó. Budapest, 1975.

8 Cserépfalvi Kiadó, 1993.
9 Az együgyű Isten. Filum Kiadó, Budapest, 1997.
10 Valószínű, hogy a jelzett időpontban restaurálták, 

akkor készült fonallal, mely alapvetően Jézus korá-
ból való. Feltevések?!

11 Lao-ce Tao te king. Kláris Kiadó, Budapest, 2003. 
Fordította és kommentárokkal ellátta Karátson 
Gábor.

12 Ötvenhatos regény. Helikon Kiadó, Budapest, 2005.
13 A csodálatos kenyérszaporítás. Kortárs Kiadó, 

Budapest, 2014.
14 Ulrik úr keleti utazása, avagy A zsidó menyasszony 

1-2. kötet.  Text Kft., Budapest, 1992.


