
össze, míg legutóbb a hivatalba lépett Ferenc pápa
véget vetett az ellentmondásoknak, s félreértést és
félremagyarázást nem tűrő, egyértelmű fogalma-
zásban leszögezte: „egy keresztény nem lehet an-
tiszemita”. Mint minden jó történeti értekezés, en-
nél a gondolatnál Fazekas Csaba írása is átível a
mába. (Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány, Szeged,
2014)

KENYERES ZOLTÁN

IZSÓ ZITA: SZÍNRŐL SZÍNRE

Izsó Zita második kötete olyannyira szerves foly-
tatása első, Tengerlakó című verseskönyvé nek,
hogy ha két nagy levegővétellel végigolvasnánk az
egymásba mosódó szövegeket, talán észre sem ven-
nénk, hogy a szerző — második merülése alatt —
új tereket hódított meg költészetének „víz alatti” vi-
lágán belül. Pedig fokról fokra tapasztalható az a
fajta lírai fejlődés, amely nem újabb és újabb kon-
cepcióváltással vagy poétikai pálfordulással pró-
bálja szélesíteni személetmódját, hanem különbö-
ző nézőpontokból tekint ugyanarra a megfogha-
tatlan, éppen ezért folytonosan körülírandó tárgy-
ra — így oszlatva el a sűrűsödő homályt a színről
színre való látás mindig megújuló reményével.

A merülés fokozatai a ragaszkodáson, a felejté-
sen, a változáson és a hiten keresztül vezetnek egy
olyan mélység felé, amely egyfajta telített semmi-
ként terül el az egymásra rakódott, tengernyi va-
lóságszilánk és emléktöredék alján. Hogy mit tu-
dunk közülük felhozni, és hogy milyen mozaik il-
leszthető össze belőlük, azon múlik, meddig va-
gyunk képesek lélegezni a felszín alatt. Izsó Zita ver-
sei arról tanúskodnak, hogy a végtelenség partjá-
ra vetett ember minden pillanatban képes lehet el-
rugaszkodni saját belső pusztaságának pereméről
és alászállni a lélek hol árnyaktól kavargó, hol meg-
nyugtatóan ringató óceánjába. A szövegekben fel-
fejtett családi és párkapcsolati kötelékek, a külön-
böző köznapi szituációkhoz társított látomásos kép-
zetek, illetve a szemlélődő figyelem személytele-
nített szerepjátékai mögött ugyanis valami állan-
dó és érintetlen, időtől és tértől független valóság
húzódik meg, ami éppen a világbeli tények közti
hiányával van jelen. („Neki a felkelő nap olyan, mint
egy glória, / ami elől hiányzik a szent.”) De olykor
áthullámzik, áttűnik azokon az érzéki felületeken,
amelyeket a megszokás vagy az elidegenedés ér-
dessé gyűrt vagy lapossá tompított, így téve át-
tetszővé az általa elsodort, mégis mozdulatlanságba
merevedő testeket. „Jobb, ha kimondjuk: nem ké-
szültünk, nincs mondanivalónk, / nagy baj nem tör-
tént, egyszerűen csak annyi, / hogy ma sem fogunk
meghalni, és ez éppen elég ahhoz, hogy minden
maradjon a régiben — / a csodának pedig bizto-
san találunk majd valami hihetőbb nevet.”

A Színről színre — a helyenként érezhető szét-
szabdaltságtól, túlírtságtól, kisebb modorossá-
goktól — apadó szövegtengere versről versre
duzzasztja fel a kötet anyagát addig a fokozatokon
túli pontig, ahol már nem lehet szárazon megúsz-
ni az olvasást sem. A szükség és pusztulás közti em-
beri tájon, a víz felett lebegő homályból ugyanis fel-
tűnik valaki és elindul felénk: „…mintha valami
mély vízből kilépve nem találná a parton a ruhá-
it, / keresi még néhány pillanatig a testét, / aztán
szaladni kezd abba az irányba, amerre sejti az ott-
honát, / és futás közben egyre kevésbé takargatja
magát”. (Prae.hu — Palimpszeszt, Budapest, 2014)

PAPP MÁTÉ

AGNUS DEI
Kárpáti Tamás kiállítása 
a székesfehérvári Szent Korona
Galériában

A Székesfehérvári Egyházmegye, gazdagítandó
képzőművészeti gyűjteményét, már évekkel eze-
lőtt tudatos építkezésbe kezdett (a meghívott mű-
vészektől egy-egy képet vásárolnak). Műsoros ki-
állítás-megnyitói, egyúttal rangot adván a Fes-
tészet Hetének, vonzzák a közönséget. S ezzel
megnövelik az érdeklődés terét, hiszen túllépnek
a szakmai nyilvánosságon.

Így volt ez a múlt év őszén Kárpáti Tamás 65.
születésnapi tárlatán is. Hiszen az elhangzott kö-
szöntők (Spányi Antal megyéspüspök, Szigethy
Gábor színháztörténész, Reha György művelő-
désszervező), a vetített portréfilm és a zeneszám
melletti előadás — Hirtling István olvasta föl Pi-
linszky János A „teremtő képzelet” sorsa korunkban
című esszéjét — mind-mind arra való, hogy erő-
sítse azt a szakrális kört, amelyben a festmények
fogantak. Mielőtt a látogató nekikezdett volna gyö-
nyörködni a képekben, már kapott egy, a befo-
gadást segítő-ösztönző értelmi-hangulati alapot.

Innen már csak egy — netán több — lépés a fest-
mények rejtelmeinek a megfejtése. Ám aki nem jut
a művész mitológiájának és szimbólumtárának a
mélyére — Kárpáti ecsetjének minden érzéshal-
maza a Biblia szentségével, eseménysorával, pél-
dázatával érintkezik —, az is észlelheti a briliáns
lazúrok és áttűnések fényjátékát. A mélyzöldek pa-
radicsomi békéjét, ködoszlató némaságát átvilágító
Nap, a foltokként is hatásos okker sugárzását.

Alig van — talán nincs is — a kortárs magyar
piktúrában még egy olyan művész, aki festői mó-
don valósítja meg a rejtőzést. Kárpáti, műveinek
érzelemtelítettsége ellenére is, ilyen bujdosó.
Szó sincs arról, hogy lemondana az alakrajzról és
a figuráról — a vásznakon fel-feltünedező, ám a
ködön és a homályon át is megvillanó arcok (fél -
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profil stb.) krisztusi vonásokat mutató önarcké-
pek —, de a „bizonytalan” háttér segítségével
olyannyira stilizálja őket, hogy művei nemegy-
szer lírai vagy drámai absztraktnak is beillenének.

Viszont az összhatásból egyszer sem hiányzik
a szenvedésélmény. Mert ezek a festmények vilá-
gítsák be a földalatti kazamatákat, flórák egzoti-
kumában keressék az üdvösséget — „Ha az olaj
az isteni áldás jele, a virágzó olajfa Isten megáldott
igazának szimbóluma” (Zsolt 52,10, 128,3; vö. Sir
50,10), valamint az Isteni Bölcsességé, aki „a Tör-
vényben az igazságosság és a boldogság útját nyi-
latkoztatja ki” (Sir 24,14. 19–23) —, szimbólumvi-
lágukkal törjék föl a kétosztatú, ám valójában mé-
gis csak egy pecsétet — „Krisztus bárány az ő meg-
váltói halálában, de ugyanakkor oroszlán is, aki-
nek győzelme megszabadította Isten népét a go-
nosz hatalmának a rabságából” (Jel 5,5k; 12,11) —,
az önkeresés golgotai útjának a bizonyságai.

A hétköznapok pányvájából kiszakadó lélek
akarva-akaratlan eme szín- és formavilág (benső tér-
kép) megteremtésével akar — nagy szó, de talán a
karakteres festészet művelőjéhez illik — megiga-
zulni. Költészetté oldott műtárgy címei — Lázró-
zsa, Alkonyati táj füsttel, A bárányok inni mennek, Al-
konyvér, A bárányok elérik a nagy tölgyfát — ugyan -
olyan rejtélyes hangulati elemeket sugallnak,
mint megfestett „témái”. Kárpáti többször el-
mondta, hogy munka közben elsőbben a festő-
problémák érdeklik. A bizonytalan vagy tétova kez-
dés ellenére — én-kereső próba! — az ecset valaminő
külső sugallatra kezdi fölvenni (valaki, legtöbbször
az Isten, súg a háttérben) a lélek hullámhosszán lép-
delő — sosem száguldó! — gondolat ritmusát.

Aligha tévedünk, ha azt állítjuk, evvel a rejtéllyel
való azonosulásról van szó. A kimondhatatlan ki-
mondásának egyre mélyülő fázisairól. Hiszen min-
den diadalmas megvertben az ő arca tükröződik.
Így a stilizált, hol elmosódottá, hol karaktereseb-
bé tett önarckép (?) éppen olyan motívummá vá-
lik, mint valaminő bibliai vagy a szentek körébe
tartozó szimbólum. Eme kollekció darabjait vizs-
gálva szükséges-e ismételni a tudottat: Jézus a jó
pásztor. (Jézus úgy tekinti magát, mint akinek a
küldetése Izrael elveszett juhaihoz szól — Mt 15,24;
10,6; Lk 19,10.) Így a pásztorbot mint jelkép sűrű
szerepeltetése — van olyan festmény, amelyen
szerkezetet meghatározó elemként is szolgál
(Gregorián; Harangok I.) —, vagy a szegényeket szol-
gáló vándorprédikátorok más testre is átszár-
maztatott csuhája (Angelus; Ferenc; Harangok II. és
III.), illetve a biblikus aurájuknál fogva különfé-
le jelentésrétegeket közlő, egyetemes szimbó-
lummá váló fogalmak, mint a bor (Szent bor) és a
kapu (Szent kapu) fókusszá emelése fölöttébb
meghatározza a művek kozmológiáját.

Mert Kárpáti Tamás a valóságban — mutatis
mutandis — kozmoszt épít. Rembrandti mélységű
ecsetének magánya, jóllehet istenkereső célzattal
történik a Paradicsom benépesítése, megrendítő.
Az árnyékok, félárnyékok, a ködből-homályból
előbukkanó figurák, arcok, és a nem evilági ala-
kokban rejtező időjátékok mítoszi teljességet re-
velálnak (Ferenc; Kín, Kőrózsa; Liliom).

Többé nem lesz kérdés a kérdés — a mai mo-
dern-e, vagy talán az ókor bölcseletébe beleál-
modott évszázadokkal ezelőtti példázat? —, hiszen
a bibliai erezettség ledönt minden időhatárt. A je-
lenvalóságú Krisztus, és a jelenlétével megittasult,
az időhártyát és a homályt ugyanolyan intenzi-
tással áttörő szem alakítja-formálja — jobbára a cor-
pus szenvedés-élményének az igézetében — az
exkluzív arzenált. El-eljátszva a formák mögötti
formák gazdagságával (a bokros A szív valaminő
testvariációt is sejtet), ugyanakkor tudás és hit kö-
zött egyensúlyozván megteremtve a „lazúros”
igaz ságszolgáltatás mindazon körét (az így meg-
idézett Didimusz, vagyis Szent Tamás mégsem
példatár), amelyekben az egymáson áttűnő, egyik
a mást rejtő rétegek ugyanazon időélmény — a
„szerteszórt” igazság — gyűjtőmedencéi.

Ettől bonyolult a homály szerkezete. A sötétbe
fojtott barnás zöld melankóliájával (Ecce; Calva), a
tört bíbor fényeresztő kereszt alakú motívumának
az üzenetével (Missa), a sötét foltok hangulati rit-
musvariációival (Láp), s nem utolsósorban a vö-
röses-sárgás köd égő tűzéből kitekintő arc méltó-
ságával (Szent János) végül is kinyitható az az ér-
zelemtár, amely Kárpáti Tamást időtlen idők óta iz-
gatta. S ennek kollekciója — a témát érintve, és azon
túl landolva is — mindig a bevallottan szakrális él-
mények festőivé transzformálásából tevődik össze.

A vallomás nyíltsága arra minden körülmény
között jó — a Harmadnapon feltámadás-ódája épp
az erősen végigvitt figuralitással hangsúlyozódik
—, hogy elgondolkodjunk az ábrázoló és a non-
figuratív művészet közötti — nem különbségről,
inkább átjárásról. Hiszen a lírai és a drámai abszt-
raktban is robbanhat — mert benne van! — az a
bomba, ami például az alakrajzot (jelen esetben
a különféle testvariációkat és a corpust) élteti.

Ám hogy a képek mögött — alakítóként? ál-
modóként? bölcseleti sugárzóként? — nem csupán
a festőművész technikai tudása, invenciózus kép-
látása leledzik, hanem a cselekvő s gondolkodó erkölcs
is, arra Kárpáti önzetlensége a példa. Egyik nagy-
méretű festményét avval ajándékozta az egyre gya-
rapodó kollekciónak, hogy értékét a közjót szolgáló
alapba (templomrekonstrukció stb.) fektessék.

SZAKOLCZAY LAJOS
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