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OLIVIER CLÉMENT: KÉRDÉSEK AZ
EMBERRŐL

A Bizantínol ógiai Intézeti Alapítvány egy Ma
gyarországon akár kísérletnek is tekinthető új
donsággal állt elő 2004 karácsonyára: nag y pél
dányszámban, jelképes áron jelentetett meg egy
fontos és szép művet. A kötet bolti forgalomba
nem kerül - ez a vállalkozást igen megdrágíta
ná -, inkább az emberi kapcsolatokra bízza rá
magát: baráttól barátig, ismerőstől ismerösig.
hírből kíván eljutni olvas óköz öns ég éhez. más
szóval személyesen igyekszik megtalálni olva
sóit. Ez a kiadvány azonban nem kimondottan
bizantinológiai témájú, hanem egy, a keleti ke
reszténység emberképét, lelkiségét körüljáró
mű, egy párizsi ortodox teológus, Olivier Clé
ment Kérdések az fflIberről című munkája.

Ha a könyvnek műfaji meghatározást kíván
nánk adni, azt is mondhatnánk: esszéciklus a
keresztény emberről. S jóllehet az esszé "la
zább" műfaja alapvetően idegen az ortodox
lelkiírók számára - akik fegyelmezettebb, ha
tározottabb hangnemet szoktak megütni - , eb
ben az esetben mégis érthető: ugyanis nem taní
tani akar, hanem szellemileg megmozgatni,
megszekott gondolatainkat kissé föllazítani.
Am ne tévesszük szem elől azt sem, hogy ez az
írás egy nyugati ortodox szerzőtől való, és vala
mennyi nyugati keresztény olvasóhoz szól. Szá
mukra pedig ez a hangvétel talán ' megszokot
tabb és befogadhatóbb, mint olykor a keleti
szentatyák tömörebb, szentenciaszerű stílusa.

Clément, akár a jó tanító, jól ismert témákat
vesz sorra - mint amilyen az ember és koz
mosz, a szépség vagy éppen a testi szeretet, az
erósz fogalma -, ám azoknak újra és újra kevés
bé nyilvánvaló aspektusaira világít rá. Egész
könyvét áthatja a megismerésnek ez a dinamiz
musa: rámutat arra, hogya keresztény világkép
és ontológia lényege a folyamatos meg újul ás. a
k öz önyt és unalmat nem ismerő csodálkozás,
azaz végső soron a nyílt magatartás: "Az egy
ház mint folytonos Pünkösd kockázatot, inven
ci ót igényel, egy átalakult erósz teremtő költé
szet ét. a személyes öntudatnak a szabadságban
megvívott egész harcát" (67. o.) , Mindezt pedig
ortodox lelki íróktól, egyházatyáktól és vallásfi
lozófusoktól jól kiválasztott idézetekkel meg
túzdelve teszi. Vizsgáljon azonban bármit is,
vizsgálatának tárgya mindvégig az ember ma
rad, mivel korunk világképének egyik legátko
sabb következménye, hogy az emberről mint
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egységes személyről való ösztönös tudásunk
darabokra hullott szét. Jelenlegi állapotunkban.
míg valamiképpen túl nem emelkedünk önma
gunkon, csupán egy széttöredezett, roncsolt és
mindenképpen hiányos önképpel fogunk szem
besülni, ami valódi megértéshez nem vezet el.
A keresztény tanítás pedig nem más, mint kilé
pés ebből a roncsolt állapotból, megfordulás,
meg térés, amiként a keleti atyák mondják: oda
fordulás a krisztusi teljességhez.

Ez a könyv valójában nem is kérdéseket tar
talmaz az emberről, mint inkább egyetlen kér
dést intéz az emberhez: van-e füle a hallásra,
vagy teljesen megsüketült immár a világ zsiva
jában. (Ford. Baán István; Bizantínologia í Intézeti
AlapCtvdny, Budapest, 2(04)

NACSINAK GERGELY ANDRÁS

CHESTERTON ÉS KORUNK

G. K. Chesterton egy időben igen népszerű

szerző volt Közép-Európában. Elsősorban ara
nyos, látszólag csetlő-botló hőse tette azzá . A
jámbor és bölcs Brown atya a leglehetetlenebb
nek látszó helyzetekről is bámulatos egyszerű

séggel nyilatkozott, némiképp hasonlított élet
re h ívój ához. kedvelte a paradoxonokat. s végső

magyarázatként Istenre és a kegyelemre utalt.
Az író azonban azt is tudta, hogy Isten ren

delése, bármily egyszerű volna megvalósítani, a
zűrzavaros és ellentmondásos gazdasági és tár
sadalmi viszonyok között nehezen értelmezhe
tő, még nehezebben juttatható érvényre. Ahol
Isten, ott a Sátán, aki a boldogulásnak és érvé
nyesülésnek látszólag egyszerűbb megvalósítá
sát kínálja. Chesterton igyekezett tehát esszéi
ben, társadalombölcseleti műveiben felvázolni,
mi a baj a világban, miként lehetne diadalra
vinni a józan, logikus gondolkodást s vele a be
csü1eten alapuló életvitelt. Két ilyen könyvnyi
esszéje most újra megjelent magyarul, s egyik
sem időszerűtlen . Mi a baja vildggal? - kérdi az
egyikben. Meggyőződhetünk, hogy az ő korá
ban is beteges volt ez a világ, szinte minden
tagját megtámadta valami kórokozó. Hadd
idézzem az általa is említett rég i angol versik ét.
mintegy a bajok összefoglalásául: "Börtönbe
küldjük a férfit és a nőt / Ki a közösből egy li
bát elemel/Ám futni hagyjuk a nagyobb gaz
embert / Ki a libától a közföldet lopja el."

A jog és a tiszta erkölcs bizony ezer sebből

vérzik, s a közember az eseményeket szemlélve



hajlandó azt hinni, hogy e versike napjainkban
is érvényes!. Chesterton úgy hitte, hogy rend és
igazság csak az erkölcs megtisztítása révén ér
vényesülhet, megvalósításának lehetőségét a
fábiánus mozgalom lassú reformjaiban képzel
te. Szociális átalakulást, de nem forradalmat
gondolt el. Angol módon: pipafüsttel keretezve,
a "józan észre" támaszkodva. (A másik esszéje
A j6zan ész nevében címmel jelent meg újra.)
Csak az a baj, hogy hiába a "józan ész", a politi
ka nem ennek szellemében cselekszik, hanem
képtelen bakugrásokkal, amelyek sehogy sem ta
lálkoznak a közembereményeivel és érdekeivel.
Aki ideális politikusnak mutatkozik - így
Chesterton -, "nem kapja meg, amit kér, de
megkapja, amit akar". Ez magyarázza, hogy a
politika voluntarista helyzetgyakorlat lett, ame
lyet szeretnek demokráciának nevezni. Es abban
is sok az igazság, hogy nem az egyenlőtlensé

gekbőllesz egyenlőség, hanem pont fordítva: az
egyenlőtlenségek egyre nőnek. Pedig Chesterton
nem ismerte a szocialista diktatúrát és a rend
szerváltás következményeit sem. ,,(... ) körülbe
lül a fele azoknak a bevett fortélyoknak, ame
lyekkel ma a nagy üzleteket megvalósítják, a
múltbeli társadalmakban bűncselekménynek

minősüit, és annak minősülhetnea jövő társa
dalmában is." Csakhogy nem minősül annak.
Ezen a téren sem mutatkoznak a változás jelei.

Chesterton fejtegetéseibőlhiányzik az a drá
mai hangvétel, amely oly gyakori manapság.
Viszont szellemes, együttérzésre hangoló. Aján
lom A j6zan ész nevében azon lapjait, amelyek a
felhőkarcolókról és a lakótelepekről szólnak.
Ezek - mondja - az emberiség új irányba való
fejlődésének előképei, s bizonyára eljön az az
idő, amikor élő tornyokként, egymás hátára áll
va közlekedünk. Vagy már el is jött? S akik leg
felülre kapaszkodtak, megfeledkeztek az alat
tuk lévőkről?...

Az író-gondolkodó még csak nem is sejthet
te, mekkora fejlődés előtt áll a gépi civilizáció,
de a folyamat veszélyeivel tisztában volt. Ha
nem őrizzükmeg függetlenségünket s vele azt a
kézségünket, hogy gondolkodjunk, emberi mó
don értékelve a jelenségeket, magunk is gépek
leszünk. Némely tüneteit már látjuk is ennek.
Pontosabban: ennek is... "Az élettelenség, ame
lyet a gépesítés a tömegekre erőszakol, mérhe
tetlenül jelentősebb és nyilvánvalóbb, mint an
nak az esetleges egyéni érdeklődése, aki
gépeket készít C..) a gépesítés a mai formájában
majdnem olyan messze túllépte gyakorlata ha
tárkővét. mint elképzelhetőhatáskörét." A lehe
tőségek valóban szinte parttalanok, s talán nem
is olyan fantasztikus az a félelem, mely a gépek
hatalomátvételét vetíti az emberiség elé.
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Sokan szeretik az általuk elolvasottmű legérde
kesebb eszméit jegyzetpapírokra írni. Chesterton
esetében ez szinte lehetetlen, mert mindegyik
meglátásán érdemes elgondolkodni. Egy vala
mi biztos: sokat, beláthatatlanul sokat fejlődött

a civilizáció, az igazi emberség azonban alig.
(Ford. Görgényi Tamás; Kairosz Kiadá, Budapest,
2003,2004)

RÓNAY LÁSZLÓ

HENRI J. M. NOUWEN: TE VAGY
A SZERETETT
Spirituális élet a világi társadalomban

Korunk embere szenved attól, hogy sodorja ma
gával a fogyasztói szemlélet "lelkisége", ugyan
akkor még megfogalmazódik benne a vágy,
hogy valamiképpen mindezzel szemben képes
legyen önmagába, a transzcendens felé is for
dulni. Napjainkban a "spirituális piac" számos
kínálata mellett nem egyszeru kiválasztani, mi
az, ami számunkra igazán hasznos és a keresz
tény lelkiség építését szolgálja. Ilyen értékes ol
vasmány Henri Nouwen Te vagya Szeretett című
műve. A kiadónál korábban már két másik
könyve is napvilágot látott: A tékozl6 fiú hazaté
rése (2001), A szeretet belső hangja (2002), illetve
más kiadóknál is jelentek meg művei: Szívemből

sz6lok Istenhez (Korda, 1995), Lángol6 szívvel és
Idegen a Paradicsomban (Sarutlan Kármelita Nő

vérek, 2000 és 2002).
Henri J. M. Nouwen (1932-1996) holland

egyházmegyés pap volt. Teológiai tanulmányait
a pszichológia megismerése követte. Hollandiai
és amerikai tanulmányai után 20 éven keresztül
tanított egyetemi oktatóként az USA-ban és
Hollandiában. Az évek során számos helyen
tartott előadásokat, vett részt egyházi illetve
politikai eseményeken. Komolyabb pihenésre
mindig a trappisták Getsemani kolostorában
töltött idők adtak lehetőséget számára, ahol
megismerkedett Thomas Mertonnal is. 1985-től

részt vett a franciaországi Trosly-ban lévő Bárka
közösség életében, 1986-tól pedig a torontói
Daybreak-beli Bárka közösségben élt, segítve a
szellemileg sérült Adam-et. Nem sokkal később
súlyos pszichés krízisen ment keresztül, de
meggyógyulva is tovább írt, és hamarosan a
legnevesebb kortárs lelki írók közé került. Túl
hajszolt élettempója, minden kérésnek eleget
tévő nagylelkűsége és zsúfolt programjai terhé
től mondta fel szíve a szolgálatot.

A Te vagy a Szeretett abban az időszakban

született, amikor Nouwen a Daybreak-i Bárka
közösségben élt. Megtapasztalta az élő szeréte
tet a mindennapokban és a szenvedő és élő



Krisztust a sérültekben. Könyve a nem hívő

Fred Bratmannal való szoros barátságából nőtt

ki, aki kortársaival együtt szomjazta az Istenről

szóló tanítást, és megkérte pap barátját e könyv
megírására. Valódi tanúságtételt kértek tőle

ezek a fiatalok, amire szintén nem tudott nemet
mondani. Megpróbálja a szívükbe írni, hogy
megértsék, kik ők az Isten szemében: mindegyi
kükre igaz, hogy ő a Szeretett! Irása valójában
baráti levél, tele szeretettel és megértéssel.
Nouwen könyveiben leginkább ez az igazán
megragadó, ahogy teljes emberségével, tiszta
emberi szeretettel, megértéssel tud fordulni ba
rátaihoz, hiszen önmaga is sok szenvedésen
mehetett már át. így ír Frednek: "csupán annyit
szeretnék mondani neked, hogy »Te vagy a
Szeretett«, és remélem. meghallod, hogy ezek a
szavak a szeretet minden gyengédségével és
erejével szólnak hozzád. Szeretném, ha hagy
nád visszhangozni e szavakat lényed minden
porcikájában: »Te vagy a Szeretett«."

A könyv első része bemutatja nagyon emberi
barátságát Freddel. E levelek a továbbiakban ar
ról szólnak, mit jelent szeretettnek lenni, majd
szeretetté válni, s végül szeretettként élni. A
szeretetté válás folyamatát Nouwen saját papi
hivatásának állomásaiként mutatja be négy alfe
jezetben, mint ahogyan a kenyér Krisztus testé
vé lesz az oltáron: megfogva, megáldva, meg
törve, odaadva. Ezzel teszi a könyvben a
legmélyebb tanúságot kereszténységünk lénye
géről. Az Epilógusban még olvashatunk e barát
ság elmélyüléséről és a törekvésről, hogyan él
hetjük a szentség útját mai világunkban.

Nouwen írásai komoly lelki olvasmányok, s
aki a 20. század lelki irodalmát szeretné megis
merni, a legelsők között vegye kézbe könyveit.
A mély emberség és az önzetlen, odaadó szere
tet hangjait hallhatjuk ki sorai közül, mely által
megerősödhetünk saját hitbeli és hivatásbeli el
köteleződésünkben - úton Isten, embertársa
ink és önmagunk felé. (Ford. Balázs Katalin;
Ursus Libris, Budapest, 2004)

MEDGYESSY L. EMMÁNUEL

TELÍTŐDNI VÉGRE ÜRESSÉGGEL
Győrffy Ákos: Akutagava noteszéból

Kell-e megrendítöbb kezdet egy könyvnek?
"Kilépve az ég alá, valamelyest enyhül a szo
rongás." Győrffy Akos kötete ezzel a kegyelmi
pillanattal indul: esélyt kínál a gyötrelemből ki
vezető út megpillantására. Tudjuk, milyen ritka
kegyelem az, amikor a legbelül motoszkáló fé
lelem és szorongás elcsitul, megenyhül, ha csak
néhány pillanatra is.
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Keresztes Szent János "a lélek sötét éjszaká
jának" nevezi azt az állapotot, amikor az ember
keze közül kicsusszan élete minden addigi fo
gódzója, a megszokott érvek nem szolgálnak
többé enyhüléssel, érvényét veszíti az összes
beidegződött magyarázat. Ez a nyomorúságos
állapot azonban már a kegyelem jele, hiszen a lé
lek akkor jut el ide, amikor Isten keze megérinti,
hogy "a kezdők közül kiemelje" . A szorongás
nem értelmetlen tehát, hanem alkalom arra,
hogy az ember megszabaduljon az esetlegessé
gektől. Ami ebben a sötét éjszakában történik,
az a lélek nehéz és fájdalmas megtisztulása: az
addigi szenvedélyek kioltása, a rögeszmés aka
rat eltávolítása, a téves vágyakozás elapasztása.
Egyetlen szóval: a lélek kiüresítése. Győrffy Akos
a könyv mottójában Keresztes Szent Jánost, a sö
tét éjszakába került lelkek támaszát és vezetőjét

idézi meg, s a bevezető szöveg első mondatában
némi remény is felragyog: "Kilépve az ég alá,
valamelyest enyhül a szorongás.'

Nem könnyű ezekről a dolgokról beszélni,
nem könnyű megtalálni a megfelelő szavakat.
Külön meg kell küzdeni értük, minden egyes
szóért. És ha már a szavak megvannak, meg
kell találni a közöttük levő csend megfelelő ará
nyait is. A papírlap fehéren maradó tereit.

Győrffy Akos szövegeit a kötet címe alapján
valamiféle rejtett, bensőséges jegyzeteknek. for
májuk szerint pedig keleties tömörséggel és
pontossággal megírt prózaverseknek tekinthet
jük. A rövidebbek némelyike, mint például a 25.
vers, haikuként is olvasható: "A szél gyümöl
csös ágat verdes a pajta oldalához."

A "prológus" a könyv számozott verseinek
egy-egy kulcsmondatát emeli ki és helyezi
egymás mellé, olyan szöveget hozva létre így,
amely röntgenfelvételhez hasonlóan világítja
át a teljes kompozíciót. Mintha ezek a monda
tok alkotnák a kötet csontozatát; kulcscsont
mondatok tehát. Ahogy a következő is: "Hagyd,
hogy lecsússzanak rólad a képek." A misztikus
kiüresedés alapvető szakasza, amikor a világ
forgatagában belénk égett képek elhalványul
nak, kifakulnak, kitörlődnek, hogy csak egyet
lenegy maradjon végül. Ennek az utolsó képnek
a "teljes megértésére" vágyakozik a kötet meg
szólalója.

A mottó és a bevezető szöveg alapján min
den okunk megvan arra, hogy Győrffy Akos
könyvét a (keresztény) misztika hagyománya
felől olvassuk.

A kötet nyitódarabja a legfontosabb motívu
mokat is megelőlegezi: képiség, üresség, ima. A
(49a) szöveg szerint a képek jelentik számunkra
a gondolkodást, az emlékezetet, a tudást, mind
azt tehát, amitől meg kell válnia a léleknek ah-



hoz, hogy "színről színre" érzékelhetők legye
nek a dolgok: úgy, amint vannak. Ezért jelenik
meg az (5)-ös számú szövegben biztonságot
nyújtó, áldásos segítőként a köd, a félelmet ki
váltó napfény ellenében. Elfedi a zavaró képe
ket, és az ember nyugodtan összpontosíthat
arra, ami igazán lényeges: "Egyetlen kép teljes
megértésére vágyott csak:' A sötét éjszakában
nyomasztó homály borul a lélekre, a kőzőnsé

ges dolgok eltűnnek, és létfontosságúvá válik
valami hibátlannak, tökéletesnek és múlhatat
lannak a keresése: "ráismert, felismerte, amit
biztosan nem láthatott még soha, emlékezett rá,
amire honnan is emlékezhetett volna, hiszen
most látta először, tökéletes kép, teljes, egyet
len, csak ezt kellene megérteni, gondolta, hogy
ezt az egyetlenegy képet csak, a többi ússzon el,
merüljön le, törjön szét örökre" (49b).

A misztikus hagyomány szerint az egyetlen
tökéletes kép megértését, a lényegkeresést a lélek
kiüresítésének technikája szolgálja. A keresz
ténység, a buddhizmus, az iszlám ezen a pon
ton meggyőzően érintkezik egymással: mindhá
rom vallás misztikus irányzata arról beszél,
hogya kiüresedés, a kioltás, a nem-én állapota
vezet el a szenvedéstől való megszabaduláshoz
és a végső valóság megtapasztalásához. Ez a
misztikus üresség (amely semmiképpen sem té
vesztendő össze a nihilizmussal) egyben a szo
rongások és félelmek megszűnésének, a léttel
való megbékélésnek a tere is. Ezt a megnyug
vást, ezt a végső, tökéletes megbékélést keresi a
könyv megszólalója is, következésképpen a ki
üresedés, az áttetszővé válás, az én levetkezése
a kötet központi motívumát képezi. Már a beve
zető szöveg is az én illuzórikusságáról beszél:
"Kényszerképzeteinket hisszük önmagunk
nak." A (lO)-es számú vers pedig megállapítja,
hogy "különálló életek nem léteznek, egy élet
van csak, égbolt, melynek foszladozó bárányfel
hői állócsillagnak hazudják magukat". Ez a
buddhista misztika azon tapasztalatára emlé
keztet, amely szerint minden létező egylénye
gű, a megkülönböztetések csak tévképzetek
eredményei. Az "én" valójában nem létezik,
csupán a vágyak és viszonylatok esetleges cso
mójaként nyilvánul meg. Az én "kényszerkép
zetétől" való megszabadulásnak gyönyörű me
taforái találhatók a kötetben: "Pedig nem így
képzelte el. Azt hitte, sima, végül is sima ügy
lesz. Egyszer csak megtörténik, azok a részei
pedig, melyekről legszívesebben tudomást sem
venne, valahogyelfelejtődnek,elperegnek köz
ben, mint a részeg bukszájából az aprópénz,
észre sem veszi, hogy már nincsenek is, ő pedig
ott áll majd, áttetsző lesz és könnyű, egy pohár
rizling szeptemberben a verandaasztalon, talán
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olyan, és nem lesz más dolga, mint meginni
magát, eggyé válni az áttetsző és könnyű

fénnyel, hát nem, egyáltalán nem, pedig így
képzelte el" (l4. vers). - "Az őszi diófa alá fe
küdni. Felejteni a belém épült dolgok legtöbb
jét. Ahogy a dió zöld burka szárad le a héjról.
Tökélyre vinni a felejtés művészetét. Telítődni

végre az ürességgel, akár az ég" (59. vers).
Amikor olyan üressé válik az ember, mint az

ég, "akkor, talán akkor, esetleg, onnan kezdve
talán" képes meglátni a szépet is mindabban,
ami körülveszi. Látja, hogy "gyönyörű, tényleg
az". Es megtalálja a tökéletességet, a folyó köze
pénél utánozhatatlan ívben megforduló mada
rak röptében, a túlpart sűrű füzesében, a mezei
úton való biciklizésben.

Nem könnyű ezekről a dolgokról beszélni,
meg kell küzdeni minden egyes szóért, és a sza
vak közti szóközökért is. "Mindegyik szó ima",
mondja a bevezető szöveg. Ima azért, mert fel
oldoz, megnyugtat és megszabadít, hiszen "ha
van szó, akkor könnyebbnek tűnik" az egész. De
nemcsak a szó lehet ima, hanem "egy ég felé
fordított arccal álló ember" is (51. vers), vagy a
biciklizés a mezőn, melynek végcélja egy ke
mény, "szinte Iegyűrhetetlen" emelkedő tetején
álló templom. Es ima a John Cowper Powys re
gényéből megismételt jelenet is: "hatalmas ke
nyeret vesz a hóna alá, a kancsóba bort tölt, ki
megy a kertbe a virágzó fák alá, letérdel, a
kenyérből kolosszális darabokat tör, magába
tömi, és hosszú kortyokban issza rá a bort, mi
közben a feltámadásra gondol, és könnyei pa
takzanak" (48a és 48b vers).

A könyvet záró szöveg a bevezető tükörké
pe. A mondatok ugyanazok, csak fordított a
sorrendjük. Am! ott az utolsó mondat volt, itt
az lesz az első. Es így, tovább. A két szöveg ke
retbe foglalja a kötetet: valamiképpen ugyan
oda jutunk, ahonnan elindultunk. Sikerült
azonban egy pillanatra kilépni az ég alá, és eny
hült valamelyest a szorongás. (JAK-Ulpius, Bu
dapest, 2004)

DANYI ZOLTÁN

REJTEKEZÖ HIT-IGAZSÁG
Kárpáti Tamás szénrajzai az Örökmozgó
Galériában

Ha Kárpáti Tamás festményeinek figurái és jele
netei "valamiképp a falusi kálváriák - sutasá
gukban is bensőséges - stációképeit juttatják
eszünkbe, meg a processziók zarándokainak es
déklő-lamentáló éneklését" (Supka Magdolna),
grafikái egy magába mélyedő lélek meditációs
megtisztulásáról vallanak. Szemérmes fohászok.



Különben is a rajz, technikájából eredően, az
alkotó legintimebb pillanata. Rejtélyes, csoda
váró és csoda kereső, a megfoghatatlant forma
érzéstömbbé alakító (magunkhoz emelő) gesz
tus. Az az arc, miként Szent Anzelm - és vele
együtt Kárpáti - tudtunkra adja, öröktől fogva
kerestetik. "Uram, ha nem vagy itt, hol keresse
lek téged, távollevőt? Ha pedig mindenütt
vagy, miért nem látlak téged, jelenlévőt? Az
bizto!" hogy megközelíthetetlen fényben lako
zol. Es hol van a megközelíthetetlen fény, vagy
hogyan jutok el e megközelíthetetlen fényhez?
Vagy ki vezet el engem, ki vezet el arra, hogy
meglássalak benne tégedet? Tehát milyen jelek
révén, milyen arc mögött keresselek? Sohasem
láttalak téged, Uram, Istenem; nem ismerem
Arcodat" (Szab6 Ferenc fordftása).

Kárpáti Tamás Szent Anzelmtől ellesett és
magában mormolt imája nem másról szól, mint
a világba kitett árva megrendültségéről. Aki el
veszejtett valamit. Ez a hiány égeti, gyötri, s
nincs az az antik és modem maszk kavalkád,
ami feledtetni tudná vele az Egyetlen Arcot. A
hiánya magára maradottság szimbólumaként
is fölfogható sosem látott - jelképiségében a lé
tezésélmény stációit megjelenítő - figurája.
Kárpáti rajzi invenciója ezt a boldog szenvedés
élményt égeti belénk, a meg-megszakadó vonal,
a sejtelmességében is döbbenetes fél arc vagy a
satírozott felület bársonya segítségével.

A művész (szemérmességből?) csupán egy, a
technikára utaló címet (Szénrajzok) adott kiállítá
sának, holott a huszonkét grafikai lapból álló so
rozat a Felh6k és avarcímet viseli. Ebben a költői

megnevezésben minden benne van, ami Kárpáti
művészetére jellemző: a megrendült ember Eg
és Föld közötti hajózása, a felh6k mint a
szakralitásra utaló sejtelem, és az avar mint az
elmúlás szimbóluma. S végső soron az a golgotai
állapot is, amely a rozsdás szögek és vér színezte
föld-sebből kilépve akarva-akaratlan a megváltás
misztériumával ajándékozza meg a szenvedőt.

Kárpáti Tamás rajzciklusának egyes lapjai,
jóllehet visszafogottságukban is vallomásos jel
legűek, határozottan nem mutatják föl a bűntől

való megszabadulás kizárólagos kiváltságát,
sokkal inkább a reményt villantják föl előttünk.

A szénrajzok alakjaira (amelyek távol vannak a
hagyományos széptő1) leginkább a térdeplő, va
gyis az ima-póz jellemző. A magukba roskadó
figurák, gyakran összekulcsolt kézzel vagy
gesztus értékű töredezettséggel, nem kontúrja
ikban élnek, hanem jellemmé tett, kevés vo
nal-beszédű tulajdonságaikban.

Mindannyian, legyenek profán alakok vagy
szentek, egy lélekval6ság, a szellem tárházának
legjavát magában foglaló eszmény képviselői.
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Szakadozott létükkel is (amelyet azért a minél
kevesebb vonallal megrajzolt tökéletesség jelle
mez) az ember igazságát hirdetik. Nem egyszer
a fájdalmas test, a dárdasebbel is sokkoló corpus
szentsége (VIII.) hordozza ezt az igazságot (a
Világmegváltó győzedelmét),másszor a lehelet
nyi finom vonallal rajzolt, Krisztus halál fölötti
győzelmét szimbolizáló kereszt (a ciklus X. lap
ján Keresztelő Szent János alakja látható; a fi
nom szénlpor] bársonya a lelkiséget igencsak
kihozza).

A Felh6k és avarcímű szénrajzciklust szemlél
ve jóllátható - mert a gyakran jelképekre utaló
motívumkincs (kereszt, koszorú, virág - úgy is
mint Krisztus sebe - korona, koponya, palást)
és a megannyi név (Diana, Orpheusz) árulkodó
-, hogy Kárpáti ezúttal is bibliai és mito16giai
mezőkön lépdel. Harmatos, ám műveltségél

ménnyel átitatott fűben. Ezért nemcsak a föld
sója tartja fogva, hanem a "Harmatozzatok, égi
havasok" liturgikus gyönyörűsége is. Ha a ke
gyelmi állapotot szemre szép, minden részleté
ben harmóniát tükröző vonalhálónak gondoljuk,
nem sok jut el hozzánk a grafikusművész

gondolataiból. Épp gazdag rejtezettségében,
meg-megszakadó vonalaiban (rnelyek kontúr
ként sosem teljesek), a szakaszok (kisebb mér
tékben satírozott foltok) közötti üres felüle
tekben, az illuzórikus testkörvonalakban (fél-ar
cokban, lábakban, kézfejekben), s nem utolsó
sorban az áhitat dinamikáját reveláló helyzetek
ben (XVII.) nyilvánul meg vonalfilozófiájának
érzelmi-gondolati értéke. Abban, hogy töredé
kességét egésznek gondolva - mer hinni.

A grafikai lapokon szereplő lények nem kis
számát - akár be tudjuk őket azonosítani,
akár nem - Krisztus (VIII., XII., XIX.), meg
annyi szent (Magdolna - XIII., Keresztelő

Szent János - X., Jeromos - XIV.) egy-két an
gyal (XVIII.) és több, neme szerint föl nem is
merhető figura teszi ki. Nem kell tudnunk ah
hoz Diana, a római mitológia istennőjének

cselekedeteit (aki a növényzet istennője, a
nemzetségek gyámolítója és a Hold megsze
mélyesítője volt), hogy érezzük az átlós szer
kesztésű I. számú rajz fölfelé húzó erejét. Bá
mulatba ejthet bennünket a satírozottan
bársonypuha és üres felületek viszonya, az ala
kok dinamikája, az egész lap megszerkesztett
sége, de aki előtt rejtve marad az istennő fején
természeti ékszerként hivalkodó korona 
végső soron Kárpáti motívumkincsben ugyan
csak megbúvó arc keresése (mert 6 valójában a
világ Ura volt), az kevesebbet kap ebből az
igazsággal telített érzelemtartományból.

SZAKOLCZAY LAJOS


