
kamaszkori legendárium megsárgult kötege.
Tudja, hogy mi következik, és mi zavarja fel
megállapodott nyugalmát. "Egy gombócban tér
és idő" - ezt nem formálja át. Vagy mégis?
Nem a megtörtént valóság íródik át, de a belső

idóben zajló személyes élettörténet mindenképp.
Soha még nem tették ezt velem a könyvek.

Majdnem a regény végéig hittem valamit, nem
éppen jól, nem láttam ~ fától az erdőt. .. akár
csak a regény főhőse. Amde a végén, micsoda
bravúr, részese lehettem Gallér Gergely felisme
réseinek. amint saját tévedésem is világosan
előttem állt. Ezt tartom a könyv egyik legrokon
szenvesebb tulajdonságának. A figyelmet fenn
tartó, ám sokáig kaotikus és érthetetlen végül
kevés szóval egységes egésszé rendeződik,

visszanyeri a bizalmat.
A beszélni tanuló gyerekek, mikor még

számtalan szükséges, ám idegen szóval talál
koznak, hajlamosak önkényes jelentéssel ellátni
azokat, így magukévá tenni egy darab világot,
ami számukra igaz és otthonos. Ezt tette Gallér
Gergely, aki a Klein Ede Egylet elnökeként kiállt
egy ember igazságtalan meghurcoltatásának
ügyében, felkarolta a falu profán kipárolgásai~,

mindennek nevet adott, ami csak volt valami
lyen formátlan jelenségként az élet felszínén, ok
kal láncolta össze a különálló részleteket, mert
csak így alakulhat érthető bizonyossággá és ki
meríthetetlen misztikummá a sivár, lefutó idő.

Nem kell sok, hogy összefüggéstelen szava
kat gondoljunk, mondjunk kontrollálatlan éb
redésünkkor. Nem kell megmagyarázni, de
mítosszá válhat ez is, minden okafogyott moz
dulat és ártalmatlan véletlen megtalálja a he
lyét. Ma már nincsenek közösségi hiedelmeink,
egyéni mitikus világok vannak, amik a végte
lenben találkoznak. Ha a regény főhőse nem is
meri fel önmagát, talán nekünk sem lenne re
ményűnk a külvilág és a jelenlét bizonyításár~.

Es arra, hogy az emberi kapcsolatokban a legki
sebb közös többszörös több, mint a saját-ma
gány elviselhetetlenségének felold~sa. De az ~ör

tént, aminek következtében el tudjuk fogadni az
ismétlődést, a legnagyobb terhet, miszerint
döntéseink olyan jelentősek, erőteljesek és gaz
dagok, hogy nem egyszer, de akárhányszor oda
tudjuk adni az életet az emberért.

Grecsó Krisztián regényében Sáraság más ké
pet mutat a beavatottak szemén át, egy olyan
fiktív falu képét, ahol az utak gödreiben óriások
vére hűl, gazdátlan árnyékok erednek nyo
munkba, és állandó, olthatatlan szomjúság ül
döz ... (Magvető, Budapest, 2005)

DOMJÁN VERONIKA

399

REJTEZŐ NYÍLTSÁGGAL
Kárpáti Tamás kiállítása a Fóti Római
Katolikus Műemléktemplomban

Az Ybl Miklós tervezte Szeplőtelen Foganta
tás-plébániatemplom 150 év viharai ellenére is
kiállta az idő próbáját. Mert a kő és a hit romol
hatatlan, valódi szépségében áll előttünk. Nem
műernlékként,hanem sugárzó valóságként. Elő

ként hirdetve a múltat, és ebben a visszapillantó
gesztusban mindennél jobban fölvázolva a jö
vőt. De hit és szépség, hiába az ezredéves tapasz
talat, lehet-e olyan erős, hogy zűrzavaros ko
runkban a gyöngét - akit még nem darált be
az egyneműsítő gépezet (pénz és önjeladás a mo
torja) - őrzi, gyámolítja? Van-e hatalma a száz
féleképp - és ugyanannyi irányból - jelentke
ző rontás fölött?

Kárpáti Tamás pasztelljeit (krétarajzait) szem
lélve nyugodtan kijelenthetjük: a példázatos
gyöngédség, a keresztút fényében megvilágosu
ló áldozatvállalás - mert a hiten és aszépségen
kívül bordázata az erkölcs is - hadosztályok
ezrével ér föl. Amit a lánctalp letipor, azt 
időtlen idő óta ez a törvény - a művészi átszel
lemítés folytán az alkotó és műve föltámasztja.
Még a legpesszimistább h~ngulatú fes~mény

nek is - épp azzal, hogy kimondta a kimond
hatatlant, megjelenítette a véghetetlen fájdalmat
s a rettenetet - megvan ez a tulajdonsága.

Különben is az igazi művész sosem (vagy
csak ritka esetben) a felhőtlen öröm és önfeledt
boldogság birtokosa. De amit, akár a golgotai
úton való vergődésével. kifejez, az sugallatos
életeszmény. A föld labirintusait az ég csarnokai
val összekötő folyamat által megélt és tovább
adott példázat. Hogy belső köreink. középütt a
lélek temploma, csak akkor lesznek igaziak, ha
magunkra vállalván a Megfeszített szenvedését,
magunk is megtisztulunk. A művész anyagban,
sötétben való bujdoklása csak azért történik -
hogy mindannyian kiérjünk a fényre. .

Természetesen csupán az elemző lehet Ilyen
didaktikus - az üzenet jó-rossz meghallója -,
a festőművész képi világa sokkal bonyolultabb.
Rejtélyesebb is. Kárpáti, jóllehet hitigazságok
mozgatják, nem "templomi" festő. Vagyis első

látásra nem fejthető meg képeinek ködszerűen

gomolygó világa. A mitológiai jelképrendszer
ismerete - ha tudjuk a corpus jelentését, ha tisz
tában vagyunk a tövis (koszorú) szerepével, ha
megsejtjük a szentséges motívumok: a lepel, az
olaj, a kehely, a liliom stb. sokarcúságát és súlyát
- valamennyire segít az értelmezésben.

Ám az igazi titok a mélységben van, a kárpit
mögötti hangulatokban. érzésekben. Abban a



- kis leegyszerűsítéssel - fekete-fehér és né
hányszor vörös, foltszerűen is fölizzó, az érze
lemgócok rétegeit a grafika eszközével (bársony
satírozással, a kontúr megszakításával, a kont
raszt erejével) élővé - megborzongtatóan élővé

- tevő sajátságos kozmoszban, amelynek rend
jét egyedül a művész határozza meg.

A rejtezés, a gyakran az önportré vonásait,
gyűrődéseit is magában foglaló Krisztus-arc, és
a bújtatás megannyi módozatával? A fölvillanó,
gyakran ama szentséges testből sugárzó fények
kel, amelyek hol harmonizálnak más tárgyak
kal, itt épp a leejtett kendővel (Szent lepel, 2004),
hol meg épp a kontrasztot növelik az egyetemes
szimbólummá avatott fekete és az azt szétosz
latni igyekvő fényforrás között (Sötét, 2003)?

Kárpáti sosem mond történetet - bár a vö
röset árasztó Kehely (2005) című pasztelljának
jobb oldali, ugyancsak vörös félkörében lévő

alak akár a szenvedő Krisztus (Getsemáné kert)
is lehetne -, csak élethelyzeteket, átélt vagy át
élhető szenvedésmódokat, sötétből kivillanó
drámai fényeket és hajnalt berácsozó feketéket
jelenít meg. Grafikáinak, csaknem a festmény
érzékiségét, színmodulációját visszaadó krétaraj
zainak épp a visszafogottságában: a fájdalmak
kal erezett, de ki sosem mondott bűnmegvalló
gesztusban és a csönd sikolyát megfosztó imá
ban van az értékük.

Visszavonulni, a lehető legszemélytelenebbé
tenni magamat - de úgy, hogy közben zenei
hatalommá avanzsált orkeszter zengje a Krisz
tustól megfosztott - időlegesen megfosztott 
világ elárvultságát, ez az ő módszere. Ehhez a
rejtező nyíltsághoz - a póz csaknem a szentek
re jellemző tisztító magábamélyedéssel van vé
giggondolva - az is kellett, hogy el tudjon sza
kadni ceruzarajzaitól. Pontosabban azok, noha
érzéki módon papírra vitt, töredékességétől. Ott
a megszakított kontúr, mert nincs háttér - hi
ába az ábrázolt szentek fején a korona (glória)
- akár drámaisággal is, a végtelenbe landol.
Ezért is ezen rajzok egynemű tisztasága, szo
nátajellege.

A pasztellek viszont, mert tömött vonalrá
csuk bársony simaságú, ködgomolygásukkal
hatnak. A faktúra szépségét tehát nemcsak az
átszellemítés adja, hanem a zsíros fényű anyag
színek révén a mélység illúzióját keltő telítettsé
ge is. Ezt a egynemű, csaknem a festőiség esz
közrendszerével "megalapozott" síkot főlbont

hatja, átvilágíthatja, egy-egy ponton jelentőssé

teheti valamely fényimitáció vagy fényforrás 
az Olaj (2002) imádkozójának összekulcsolt
keze és egy fölül lebegő absztrakt folt, a sár
gás-fehéres szentlélek például mesterien harmo
nizál egymással -, ám felülete, a szinte fogha-
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tó, tapintható matéria megmarad annak, ami
volt: érzelemgócokat csaknem monokrómmá
egybebékítő, tompa fényű mezőnek.

A pasztellek többségének címe is inkább
hangulatkeltő, általánosító elem, noha karakte
rüknél fogva könnyen azonosíthatóak volnának
egy-egy bibliai (Kereszt, 2003; Tövis, 2002; Ke
hely, 2005) vagy a szakralitással összekapcsolha
tó elemmel (Csoda-Miracle, 2003; Pásztor, 2003).
Kárpáti Tamás nem a néven nevezés pontossá
gával törődött - egyáltalán megnevezhető-e a
hit mélységét képi úton közvetítő misztérium
érzéki csodája? -, hanem avval, hogya bőség

gel használt motívumkincs ne szépelgő, túléde
sítő sallangja legyen a szimbólumrendszernek,
hanem kikezdhetetlen - némelykor a fókuszt
is erősítő - szerves tartozéka.

Egyszer-kétszer a kézrátétellel való simoga
tás (áldás) kap fontos szerepet - mindig vala
minő angyal vagy annak képében jelentkező

szent végzi a műveletet (Fohász, 2003; Ejjel,
2004) -, máskor meg valamely' hatásos, az
egyetemes művészetből jól ismert jelkép erejű

tárgy (oroszlánfej - Orgona, 2003; koponya 
Vesperás, 2003) horizontot, érzésvilágot s nem
utolsósorban értelmezési tartományt tágító je
lenléte. A Vesperás című pasztellkép azzal is ki
tűnik, hogya lebukó Nap drámájával lassan
egyetemessé váló sötétséget - a sötét szürke és
fekete bódító, csaknem áthatolhatatlannak tűnő

bársonyát - nemcsak a koponya megvillanó fe
hérje töri át, hanem egy sugaras glóriájú szent,
a révületbe esett szent halál szentsége is.

Az egyik képen így, a másik képen másképp
hat az egyetemes jelkép: ha kell, jelenlétével
sokkol (Kereszt), de a művészi invenció azt is
megengedi - evvel ugyancsak növelve a drá
maiságot -, hogy hiányával tüntessen (Tövis).
Kárpáti Tamás tudatosságához itt sem fér két
ség, hiszen ösztönös érzékenységgel nemcsak
ráérez, de lelkének mértani - a pittkrétát irá
nyító - pontosságával tudja is, hogy mikor rni
lyen ábrázolásmód, szerkezet, a mártírumnak
vagy a vértanúságnak, a kevéssé CSilingelő

örömnek vagy a mérhetetlen mélységből föltörő

zsolozsmának (Fohász, 2003) mely képi megjele
nítése a hatásos.

Ebben az Ybl Miklós és társainak szépség
eszményét sugárzó templomban a művész

különleges jó szemére vall, hogy a borús hangu
latú, sötét fényű "szentképei" közé olyan pasz
teJlek - a vörös izzását kiváltképp megérzékítő

grafikák is - bekerültek (Himnusz, 2005; Kehely,
Kereszt), amelyek palettájának színvilágát teljes
sé teszik.

SZAKOLCZA y LAJOS


