
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



hangulatával lebilincselő Károli Gáspár-féle
szöveget kedveli - valójában modern művész.

Nem veti meg a figuralitást, nem idegenkedik
az alakrajztól, de kompozíciós eszközrendsze
révei annyira átszellemíti a történéseket - nem
egy figurája a mozdulat hitét és irányultságát
több oldalról is megerősítő fázisrajz -, hogy
mindenik akvarelljében (ezért látomás a láto
más) hozzá is tud tenni a különben gyönyörű,

még az új - pontosabb? - fordításokban is
fényt kibocsájtó, az értelemre és érzelemre egy
ként ható szövegekhez.

Csak egyetlen példát (méghozzá olyant,
amely nem a rajzos elemek révén, hanem a vé
kony kontúron belüli fehér felület és az őt kö
rülvevő kék és barna folt hatásában él)! Szent
Lukács Evangéliumában olvassuk (XV. rész, 20.
vers): "Felkelvén azért elméne az ő atyjához:
Mikoron pedig még távol volna, meglátá őtet az
ő atyja, és megszáná őtet, és hozzája futván esék
az ő nyakára, és megcsókolgatá őtet. Kará
tsonnál az egymás üdvözlése jóval több a kő

szöntésnél, valóságos örömtánc. Az égnek ren
dülő karok nem csupán a másikat ölelik át,
hanem az egész világmindenséget. Megbor
zongtató, ugyanakkor légies könnyedségű kék
ég a háttér; és úgy ül rá a horizontra, hogya
végtelen tenger (az öröm szimbóluma) képzetét
kelti.

A Szent Lukács-illusztrációk között számta
lan ehhez hasonló hatású grafikát találunk. A
Krisztus mezei prédikációjaban (VI. 17--49) több
vers gondolatvilága s végül is a sziklára épített
ház filozófikuma nyer kifejtést. Prédikáció a
dombon és buzgó építés a hit kazamatáiban.

Karátson rajzos értelmezését nézvén rögtön
kedvünk támad Ortensio da Spinetoli bibliama
gyarázatát (Lukács a szegények evangéliuma) fölla
pozni: "Nem az a keresztény, aki úgy beszél,
mint Krisztus, hanem az, aki hozzá hasonlóan
él és cselekszik. Az evangéliumi üzenet csak bá
tor és határozott emberekben ver gyökeret. Ezt
a gondolatot világítja meg Jézus a sziklára épí
tett ház képével. Ahhoz, hogy az ember talpon
tudjon maradni, s főként, hogy ellent tudjon áll
ni a forgószeleknek és a viharoknak, szilárd
alappal kell rendelkeznie. A keresztény ember
nek szilárd és mély meggyőződésrekell jutnia,
s főként életét kell komolyan elköteleznie ah
hoz, hogy ne ingadozzon az ellentmondások és
próbatételek közepette. A szép szavak, a szép
gesztusok és jelek alkotta kereszténység, amely
nem gyökerezik mélyen a lélekben, és főleg hí
ján van az elmélethez hű cselekedeteknek, nem
tud ellenállni az élet ellentmondásainak és vi
szontagságainak."
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Aki a képeken látható eszmerenedszer-hit
világmagyarázat rajzi megjelenítésével meg
elégszik, az is kap valamit eme különleges vi
lágtörvényfölemelő - a gyávát bátorító, a gyön
gét óvó - szeretet-himnuszából. Viszont, aki a
látványként - ugyanakkor érzéki valóságként
- megidézett fordulat (drárna-, örörn-, szenve
dés-, elhivatottság-, szolgálat- és csoda-mozza
nat) mögé lát - nem utolsósorban az említett
kalauzt vagy ahhoz hasonlókat forgatva -, a
vonalháló és foltok rejtekében megbúvó igazság
aktív részese lesz.

A Bibliai akvarellek sorozatát a művész miért
Szent Lukács ~vangéliumával kezdte? Talán
azért, mert az Ujszövetség valójában Jézus életét
beszéli el. És az evangelisták közül Lukács (az
orvos? a festő?) az egyik legérdekesebb alak.
Tudós magyarázók, például Takács Gyula sze
rint a négy evangélium valójában négy forma.
Szent Máté Jézusát a zsinagógában találjuk, míg
Szent Lukácsé a templomban köszönt ránk,
amely egyúttal a világ nagyszabású hajléka.
Szent Márk Jézusa a mezőket, a földet járja.
Szent János Jézusát pedig akkor pillantjuk meg,
ha az égre nézünk: "az ég kékje rajzolja le né
künk Szent János Krisztusának arcát".

A grafikust, láthatóan, leginkább Lukács és
János ihlette meg, de figyelmet szentelt a
Mennyei Jelenéseknek (János apostol), Szent Márk
Evangéliumának és - megkezdve az Ötesta
mentomképi föltérképezését - Mózes Első Köny
vének (A teremtésró1) is. Tehát a Szent Lukács-il
lusztrációk készültek a legrégebben (l3 évvel
ezelőtt), s az időben hozzánk közelebb esők:

Szent János, valamint Szent Márk Evangéliumá
nak képi átköltései.

A régi és az új lapok is szépek, de észlelhető

- ami a megjelenítés formáját illeti - némi
változás. A Szent Lukács-grafikák nagy fehér
felületekkel hivalkodnak, amelyek kontraszt
ban állnak a színes (vörös, kék, fekete, sárga)
foltokkal. Később - a Márk-ábrázolatoknál ész
lelni, jóllehet rajzos részek is vannak (VI. 48) és
az ezt megelőző Szent János-rajzkölteményeken
(III. 6.) - zsúfoltabb. tömöttebb lett a felület.

Megannyi remekmű a falakon, se szeri, se
száma a kiemelendőknek. Hogy a Mózes Első

Könyve káprázatos címlapját és az én ívemet he
lyeztetem az fellegekbe (IX. 13) című grafika szi
várvány-kapuját megemlítem, csak azért van,
hogy érzékeltessem a Biblia-illusztrátor, Kará
tson Gábor mostani állapotát: fogja az Isten lá
bát. Ha lehetséges, sose eressze el!

SZAKOLCZAY LAJOS


