
AVIGIUA BESZÉLGETÉSE

BDDNAR DÁNIEL Kárpáti Tamással
Kárpáti Tamás (1949) Mrmkácsy-díjas, Érdemes Mfívész. Témája legtöbb
ször a megváltás keresése, a tanító, szenvedő és megbocsátó Krisztus alak
jának bemutatása. Kétezer januárjában a Vigadó Galériában nagysikerfí
gyfíjteményes kiállítást rendeztek negyedszázados m űu észi útjáról.

A képfonnálása, a OOr
nás-vöröses-zöldarany
színekb61felbukkan ófi
gurákavelencei kora 00
rckkot és az angol ro
maniikusokat idézi.

Mind a képz/Jmi1vészeti
gimnáziumba, mind a
f3iskolán csak másod
szori próbálkozás lltán
jlltott be.

A f3iskolán Sarkantyú
Simon és Barcsay JenlJ
voltak a tanárai, két
Iwmlokegyenest más ka
rakter. Hogyan emlék
szik vissza rájllk?

Ha jól tudom, Sarkan
tyú egészen más alkat
volt, mint On. Nemvol
tak konjliktllsaik emi
att?

on december 25-én sz ii

letett. Érez ebben sors
szeri1séget?

Nem hiszek abban, hogy csak a múlt totális megtagadásávallehet
újat alkotni a művészetben. Ha valaki radikálisan elveti az elődök

munkásságát, hogy teljesen új műv észetet hozzon létre, abból több
nyire csak izzadságszagú dolgok születhetnek. A régi korok műv é

szetének időtálló értékeire támaszkodva alkothatunk igazán újat.
Ebből következik, hogy átvettem például a barokk technikáját, ami
vel korunkhoz szóló mondanivalót fejezhetek ki.

Soha nem vesztettem el a hitemet. Minél nagyobb kudarcok érnek,
annál inkább növekszik bennem a dac, hogy nem adom fel, csak
azértis megpróbálom. Amikor nem sikerült a főiskolai felvételim,
el kellett mennem do lgozni, de melle tte előkészítő tanfolyamra jár
tam és minden szabad időmben rajzoltam. Az, hogy mást csináljak,
soha nem jutott eszembe.

Barcsay anatómiára tanított bennünket, mi voltunk az utolsó évfo
lyama. Rendkívül érdekes ember volt, barátságos, de szigorú is.
Nagyon sokat tanultam tőle. A művészeten kívül más nem érdekel
te, egyedül élt, családja nem volt. Sarkantyú Simonra is szeretettel gon
dolok, ő a mesterség szakmai részére oktatott. Tőle azt tanultam meg,
milyen örömet szerezhet az anyaggal való elmélyült munkálkodás.

De igen, voltak. Erőszakos ember volt, de becsületére legyen mond
va: igaz, hogy szocialista realista műveket festett, s a műv észi sza
badságot sem mindig tartotta tiszteletben, tőlünk nem köve telte
meg, hogy az ő útját járjuk. Én például akkoriban kezd tem a laz ú
rozást; nem nézte jó szemmel, de nem is tiltotta.

Ez rendkívül érdekes, sokáig nem tulajdonítottam neki jelentőséget,

csak 2000 januárjában, amikor a gyűjteményes kiállításom volt a
Vigadóban, döbbentem rá igazán arra, milyen fantasztikus dolog
az, hogy jézussal azonos napon születtem. Ez hatalmas felelősség,

ugyanakkor ott van az emberben a kínzó tudat is, hogy bizony
gyakran nem sikerült az Evangélium szellemében élnie. jobban
szem előtt kellett volna tartanom jézus szavait: "Legyetek tökélete-
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Képein a lágyan barna
háttérMl el6bukkanó,
szabálytalan formájú fi
gurákon látszikazállan
dó küszködés, szenve
dés, deaz is, hogyvégül
elérkezik a megváltás, s
így a dolgok értelmet
nyernek.

Alakjait varázsos szi
nekbe rejti. Ez nem ne
hezítimegmunkáinak a
befogadását?

Témáinakközponti alak
ja Krisztus. Keresztény
műoésznek tartja ma
gát, vagy sokakkal
együttOn isvallja, hogy
mindenvalódi műtésze:
annak tekinthet6?

Utszólag tehát a költ6 ír,
afestő fest, de valójában
Isten vezeti a kezüket.

Érdekes, hogy bár On
szakrális milvész,egyál
talán nincsenek templo
mi megrendelései.

sek, mint ahogy az én mennyei Atyám az." Az ember azonban csak
megközelíteni képes a tökéletességet, elérni nem. Ahhoz Krisztus
nak kellene lennünk. Amíg anyagból vagyunk, soha nem lehetünk
tökéletesek, csak a tiszta hit lehet az. Tékozló fiúként élek én is,
vétkezem, elbukok, aztán búnbánatot tartok, megtérek. Az, hogy
létezik számunkra az irgalom lehetősége, vigaszt nyújt a legkilátásta
lanabb helyzetekben is. Természetesen ezzel nem szabad visszaélni.

Szerintem az emberi létnek csak úgy van igazán értelme, ha hiszünk
abban, hogy az út végén vár ránk a megváltás kegyelme. Ha viszont
az életünk értelme kimerül abban, hogy tíz körömmel ragaszkodunk
az anyagi javakhoz, s ez meghatározza minden lépésünket, deformá
lódik a személyiségünk. Az életet úgy szerethetjük igazán, ha a "ha
lált" várjuk, ami hívő ember számára egyenlőa feltámadással, az örök
élet kezdetével. Számomra a szenvedés a megváltáshoz vezető utat
jelenti. Azt akarom ábrázolni, ahogyan egy ember elképzelheti a tiszta
szentséget. Ezt jelentik a belső ragyogások aképeimen.

Témáimat nem "konkrétan" szoktam megfesteni, hanem bizonyos
lelkiséget akarok megörökíteni. Egy érzést, eszményt. Megfoghatat
lan dolgokat és csak halványan jelezni a figurákat. A mindent át
ható szellemet, szentséget, ezek visszfényét szerétném megjeleníteni.

Szerintem minden művészet szakrális bizonyos értelemben. A tu
dós az agyával dolgozik, a művész a szívével, az érzéseivel. A hit
és az érzés pedig nagyon közeli dolgok. Fontos tényező itt a terem
tés, hiszen a művészet is egyfajta teremtés, még ha ezredvisszfényi
része is csupán az Atya által létrehozott világnak. Minden jó mű

vészeti alkotás lényege, hogy életet visz a holtanyagba, ami által az
több lesz. Ez azonban csak az Atya segítségévellehetséges, aki lelket
szellemet lehel a művész alkotásába. Az ember valójában az isteni
akarat végrehajtója, az Atya valósítja meg a művész elképzeléseit.

Ez valami fantasztikus, misztikus érzés, jelenség: a jól sikerült képe
imnél konkrétan megtapasztalom mindezt. Előfordul, hogy borzasz
tóan sokat szenvedek egy festménnyel, s akkor egyszer csak eltávolo
dom tőle, és szinte észrevétlenül rájövök a megoldásra, kész, megvan.
S ilyenkor furcsa, misztikus érzés fog el: úgy érzem, azt sikerült meg
csinálnom, amit elterveztem, de ez mégsem teljesen az én munkám,
hanem valami természetfeletti segítségben volt részem. A nagy mű

veknél kevés a művész akarata, feltétlenül szükséges hozzá az is
teni segítség is, hogy a holt anyagból élő, lélekre ható szellem legyen.

Valóban nincsenek. Az egyház embereinél mindig azt érzem, ha
megnézik a munkáimat, hogy nem igazán kedvelik a művé

szetemet. Szerintem külső, formai jegyek miatt van ez így. Valószí
nűleg azt kifogásolják, hogy a képeim nem igazán szépek, nem
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Említette a zenét.A dal
lamok világa nagyonkö
zel áll Onhöz, hajól tu
dom, többnyire zeneszó
melleti dolgozik.

A barátság, szeretet, ide
jétmúlt fogalmak?

közvetlen módon hatnak, hanem az anyagon keresztül. Én ugyanis
- amint arra már az előbb utaltam - vallom: az anyaggal kell a
szentséget, lelkiséget kifejezni, nem pedig egy naturális, szabályo
san kerek arccal, testtel. Lehet, hogy nincs igazam, de szerintem
magának az anyagnak kell sugároznia a lelkiséget. így lesz egy
festmény absztrakt. Amit ma annak neveznek, az valójában natu
ralista ábrázolás, a valóságnak egyfajta szerkezeti leképzése. Az
igazi absztrakt az olyan zsenikben van megJ mint például Leonar
do: az ember csak áll a kép előtt lenyűgözve, és nem tudja, mi
történik vele, de valami elragadja, ugyanúgy, ahogyan a zene ese
tében is. Ez az Isten lelke, ami megfoghatatlan. Sokan azt hiszem
kerek dolgokat akarnak, tehát legyen a kép illusztráció, naturálisan
adja vissza a megtörtént eseményt, és tökéletesen feleljen meg a for
mai szabályoknak is. Én valószínűleg nem felelnék meg ezeknek a
követelményeknek, tehát, hogy stációs-sorozatot fessek, az előírások

szerínt, ennél gyarlóbb vagyok, szabadabb a fantáziám.

A zene szeretete lassan szivárgott belém, a főiskolai évek alatt. A
zene csodája abban nyilvánul megJ hogy szinte megfoghatóvá teszi
a lelket, mégpedig közvetlen módon. Erre egyetlen más művészet

sem képes. A festőnek, szobrásznak az anyaggal kell megküzdenie,
a muzsikusnak viszont "csak" a hangszer technikáját kell megta
nulnia, hogy hasson az emberekre. Ellenkező irányba is hathat persze,
fennáll a veszélye, hogy egy hamis álomvilágba ringat bennünket,
utána pedig kíméletlenül magunkra hagy a dallamokat követő csönd
ben. Az biztos, hogy a zenének külön helye van a művészetekben.

Ha ez így lenne - szerintem nincs így -/ akkor már az emberiség
is elpusztult volna. A barátság, szeretet roppant fontos dolgok, hi
szen ezekben az abszolút közvetlenség és érdek nélküliség nyilvá
nul meg. A problémák gyökerét abban látom, hogy az emberek
lelke teljesen eltorzult az új fétis, a pénz irnádatától. Pontosabban
eltorzítják őket, mert biztos, hogy nem lennének ennyire ilyenek,
ha a média nem vinné őket rossz irányba. Szinte mást sem látni az
utcákon, tévében, mint az öles betűs hirdetéseket, a világon legfon
tosabb dolog a gazdagság, a siker, a dicsőség. Pedig hát mit ér a
pénz önmagában, ha ez lesz pusztán az ember célja? Semmit az
égvilágon. Ha valaki nem tudja szeretettel és megértéssel megélni
a dolgokat, akkor hiába vannak milliárdjai, a személyisége torzul,
s egyre boldogtalanabb lesz, mert magában pontosan érzi, hogy a
körülötte lévő csillogás, felhajtás nem őszinte,hanem érdekvezérelt,
és őszintén senki sem szereti. A szeretethiánytól pedig szenved az
ember, függetlenül attól, hogy milyen gazdag. Az életben ugyanis
az a legfontosabb, hogy örömet szerezzünk másoknak. Ha valaki
igazi művész, író, egyházi ember, sportoló, ez a cél vezérli. Ezért
akarunk nagyot alkotni, nem pedig a pénzért, önmagában! Ha va
laki csak az anyagi javakért csinál valamit, az olyan, mintha nem
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S vajon a tökéletesen
technicizált harmadik
évezredben lesz-e még
műoészei?

Az ember ma már a lé
tezés terét, magáta ter
mészetet pusztítja el.
Nem válik-e ígyöncélú
vá/ nevetségessé a mű

vész ert5feszítése új dol
gok létrehozására?

Gyakran ajándékoz ké
peket.

is csinálna semmit. Ezzel a szemlélettel nem lehet igazán jelentőset

alkotni. Képtelenség, meg lehet nézni napjaink művészetét... Elveszett
ember az/ aki nem tud már szemlélődni, képtelen a dolgok értelme
zésére/ a jó és a rossz megkülönböztetésére.

Hiszem, hogy az emberek ezer év múlva is szeretni fogják a művé

szetet. A szépség igénye az ösztönökben gyökerezik. Amikor az
ősember megfaragta a botját, nem azért tette, mert pénzt kapott érte
vagy kitüntetést, hanem mert úgy jobban tetszett neki, a díszes bot
lelkének egy része lett. Már akkor megvolt az emberben az alkotás
iránti belső vágy, ami olyan ösztönös, mint az evés, öltözködés. S
még azok Is, akik csak anyagiakban gondolkoznak, valahol belül
érzik, hogy szükségük van művészetre.A világ sokkal üresebb len
ne művészet nélkül, amely az élet egyik legfőbb értelme és sokszor
egyetlen menedéke. Ezért mindig fennmarad.

Nem hiszem, mert az ember küzdelme soha nem nevetséges, nem
hiábavaló. Ahogy Madách is írja: "Az ember célja a küzdés maga."
Azt hiszem, még a teljesen kilátástalan küzdelem sem nevetséges.
Minden a Teremtőtől függ, így az Is, hogy marad-e még időnkvagy
sem, de nekünk nem az a dolgunk, hogy ezen gondolkozzunk. Dol
goznunk kell, az írónak írnia, a festőnek festenie, történjék bármi
is. Nem azt mondom, hogy ha az özönvíz már a nyakunkig ér,
akkor is az legyen a központi gondolatunk, hogy a megfelelő színt
keverjük ki a palettán, de amíg egy csöppnyi lehetőségünk is van,
addig művészetet kell csinálnunk. S igenis van lelki igény az em
berekben. Még soha nem hívtak fel annyian, mint a januári, viga
dóbeli kiállításom után. Fantasztikus volt a fogadtatás, soha nem
látott emberek gratuláltak, nem hittem volna, hogy az emberek
ennyire szomjasak az ilyenfajta lelkiségre. Csodálatos érzés volt,
hihetetlen! Igenis megvan az emberekben az igény a lelki frissülés
re, nem csak a múvalóságot akarják látni. Pedig hát, amint már szó
volt róla, a figuráim nem is szabályos szépségek, de az emberek
mégis díjazták a küzdő, szenvedő alakok ábrázolását Is, talán mert
azonosultak velük, hiszen ilyenek vagyunk és gyarló emberekként
nem is lehetünk szebbek. Ahhoz meg kell először tisztulnunk az
anyagtól, és szellemmé kell változnunk.

Sok képet adtam ajándékba, nagyméretűt is. Számomra fantaszti
kus érzés, ha valakinek örömet szerzek a képeimmel, ilyenkor bár
melyik alkotásomat elajándékozom az illetőnek. Nekem valóban
nem a pénz az elsődleges, legyen belőle annyi, hogy tudjak enni
meg dolgozni, a többi nem érdekel.
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Ha jól tudom, még au
tója sincsen.

Évekóta Szeniendrén él,
denema műoészielepen

lakik, hanem közvetle
nűl a temetli szom
szédságában. Ablakából
láthatjaa sírbolIvkat. Ho
gyan hatez Önre?

Csakhogy nagyon sok
ember azért is félhet a
haláltól, mert talán ma
gában érzi, Mgy nem
mondhatja el Pál apos
tollal: futásomat megfu
tottam, harcomat meg
harcoltam, s most vár
rámaz örök élet ígérete.

Nincsen és nem is hiányzik, Isten őrizz! Autóvezetés közben nem
lehet szemlélődni, a világot feltérképezni, megélni.

Mindig nagyon szerettem a temetőkben sétálni, jól ismerem őket.

A temető engem nem az elmúlásra emlékeztet: a csönd, a tiszta
levegő szinte megtisztítja az embert lelkileg, a létezés mély dimen
ziói nyílnak meg előtte. Számomra nem rettenetes a halál tudata.
Apám tavaly decemberben halt meg, borzasztó sokat szenvedett.
Halála pillanatában a kezét fogtam, s megdöbbentem ugyan, hogy
most egy tehetetlen testté vált, aki élő volt, de nem éreztem, hogy
olyan nagy szörnyűség történt volna. Nem sírtam, különösebben
szomorú sem voltam, hiszen a halál nem a megsemmisülést jelenti,
ő továbbra is létezik, csak most nem hallom, hogy mit mond, átlé
pett egy másik dimenzióba, ennyi történt. Egy hívő embemek ezért
nem tragédia a halál, mert tudja, hogy valójában most érkezett
meg, most kezd igazán élni.

A mulasztások tudata valóban megnehezítheti a búcsúzás pillana
tát, amikor tisztán felismerjük, hol, mikor hibáztunk életünk során,
de már késő. Ha valaki igazán hívő, akkor azért a lehetőségeihez

mérten igyekezett segíteni másokon. Az valóban nagyon fontos,
hogy az ember ismerje fel élete során, hogy hol a helye a világban,
mi a feladata, s végezze el, ami ráméretett. A lényeg, hogy igyekez
zen azt teljesíteni. Azzal a tudattal kell élnünk, hogy legjobb szán
dékunk ellenére is sokszor pazaroljuk erőnket, energiánkat, mégis
küzdenünk kell, végig, amíg bírjuk, egy szebb és jobb világért. Köz
ben iszonyú szenvedéseket is megélhetünk, de akkor sem szabad
elfogadnunk a világ ránk kényszerített akaratát, nem szabad ra
gaszkodnunk az anyagi javakhoz, mert akkor csupa félelem lesz az
életünk, s ez előbb-utóbb felőrli az idegrendszerünket. Amikor pél
dául a vigadóbeli kiállításomon ellopták az egyik képemet, én vi
gasztaltam a teremőr néniket, s többen bolondnak neveztek, hogy
nem kérek anyagi kártérítést. Természetesen örülnék, ha visszakap
hatnám a képemet, de ami egyszer megtörtént, azon nem tudok
változtatni. S ha az, aki elvitte, örült a képemnek, az nekem is
öröm. Hogy aztán eladta, vagy a kukába dobta, ezen úgysem tudok
változtatni. Ez is a birtoklás egy fajtája. Nagyon nehéz megválni az
embemek egy jól sikerült képtől, olyasmi ez, mintha a szülő a gyer
mekét veszítené el, de tudni kell lemondani a dolgokról, s azt sem
tudhatom, nem olyan helyre kerül-e ez a képem, ahol a tulajdonost
megérinti lelkileg. S akkor már nem is bánom. Ha az ember egyszer
megfest valamit, az megvan akkor is, ha elpusztul, ha másutt nem,
akkor a lelkemben, vagy a műélvező fejében. Mert az Atya számon
tartja, Minden elpusztul egyszer, de ami érték, az sokáig hathat és
ez a lényeg. Ha egyetlen embert megérint a művész az alkotásával,
akkor már boldogan mehet a sírba, elmondhatja, hogy nem élt hi
ába. Ez pedig hatalmas csoda, isteni kegyelem.
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