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Beszélgetésünk apro
p6ja a nemrégiben a
Helikon Könyvkiad6
gondozásában megje
lent Szent János-evan
gélium, melynekerede
ti, Károli-féle szövegét
a Te akvarelljeid il
lusztrálják. Nem előz

m énuck nélküli ez a
"képeskönyv" a pályá
don, hiszen korábban a
szinoptikusok egyikét,
Lukácsot is "illusztrál
tad". Ad6dik a kérdés:
miért éppen őket ? A vé
letlenek hatalma?

Karátson Gáborral
Bibliai akvarellek

Gyerm ekkoromban, sz in te a kezde t kezdetén a hinduizmus és a
kínai bölcselet hatalmas képeinek hatása alá kerülve - az
Upanis ádokre), a tao te killggel és Konfucius Beszélgetéseivel, k űl ön

böző nyelvű ford ításokban , már tíz-tizenkét éves koromban ismer
kedni kezd tem - a kereszténységhez hiába is próbáltam volna
közeledni, mi tagadás, szi nte semmilyen értelembe n sem lát szott
érde kes nek. Reformátusnak sz ülettem, és jártam, három-három
évig, a budai katolikus és a pesti református gimnáziumba is, de a
gye rme ki világot mélyen felforgat ó élményeim re, kín zó on tológiai
kérdéseimre vá laszt a hagyom án yos euró pai vallás keretei k ő zt

nem talált am. 1953 és 1956 köz őtt ugyan még egy református gyü
lekezetnek is tagjai lett em, ezt azonba n utólag inkább valamiféle
szellemi megalkuvásnak kellett minősítenem. A forradalommal és
rákövetkező börtöneimmel pedig még enne k is vége sza kad t:
olyan gyülekezetet, min t a zá rkatársaké vol t, a kinti életben remél
nem sem leh etett.

Ezu tán kezdődött csak el a Bibliával va ló ismerked ésem, évti
zedeken á t, előretörésekkel és buktatókkal. Mik özb en a régi Kína
vonzása is egyre erősbödött, míg végül is a klasszikus kínai iroda l
mi nyelvet is tanulmán yozn i nem kezdt em, hogy a kínai klasszi
kusokat eredetiben is böngészni tudjam. Ebben a világban, amely
újra meg újra azzal fenyege t, hogy a még egyálta lán elviselhető

emberi éle t lehetőségeit is felszám olja, a könyvek va lamiféle me
nedéket jelentettek, és jelentenek továbbra is, mind a mai napig.
Végső soron nem rejtege the ttem tovább önmagam elől az életem
centru mába n álló Krisztust, csak éppen a róla szóló bibli ai szöve
gekkel nem tudtam mit kezd en i.

Egyszerre történt akkor két dolog. Kölcsönkaptam valakitől a
Vizsolyi Bibli át, Károli Gáspár fordítását, amelyről nyomban ki
derült, hogy távolról sem azo nos a reformátusok álta l "a
K árol i"-ként becézett Szász Károl y-féle revid e álttal. han em hatal
mas, ihletett mű, akár valami hegység, zuha tagokkal, viharokkal,
d rá ma i napn yiladékokkal; mire nyomban eszembe ötlö tt, mi vol
na, ha megpróbálnék akva relleke t festeni hozzá . S erre mintha
egy vára tlan ajtó nyílt volna meg előttem, besétáltam a hegység
forrón dobogó szívébe. Számomra a bibliai akvarellek a Bibliáról
való elmélkedést jelentik, vizsgálódást jelentenek a jelentések kö
rében, mondjuk ki, imát, egy olyan válla lkoz ás újrafelvé tel ét.
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amelyet a régebbi festészet mindig is gyakorolt, és soha nem
adott fel; kései utódaik adták fel a dolgot, művészettörténetileg

nagyon is érthető okokból, de most fordult a kocka.
Mintha csak számomra a festészet és a kereszténység - a jé

zusi szellem, mondhatni maga Jézus - kőzőtt valami lényegi
összefüggés volna; majdhogynem ugyanaz volna a kettő. Mint
Merleau-Ponty írja, Ifa művészet, azon belül is a festészet a nyers ér
zeteknek abból a szövetébó1 kölcsönöz, amelyró1 a pragmatizmus tudo
mást sem vesz. A festészet ráadásul az egyetlen, amely ezt egészen ár
tatlanul teszik. (.. .) A festő az egyetlen, akinek joga van a dolgokat
anélkül szemlélni, hogy az ítélkezés kényszere nehezedne rá. Azt mond
hatnánk, hogy előtte a tudás és a cselekvés jelszavai elvesztik érvényü
ket. (. ..) Mintha a festő foglalkozásában volna valami sürgető, valami
minden másnál sürgősebb. Ott áll az életben, erősen vagy gyengén, de
vitathatatlanul szuverén módon, ahogy a világon rágódik, minden
egyéb »iechnika« nélkül, azon kívül, amit a szeme és a keze nyújtani
képes ... " Már fiatalkori tanulmányom, az Imitáció a festészetben is
(1964-ben, amikor még, amúgy, egyetlen írásom sem jelenhetett
meg) a képen kívüli tárgy és a képfelületen megjelenő kép kö
zötti összefüggéssel foglalkozik mint a létezőnek valamely benső

lényegével, a titokzatos tertiummal - ez volna az Imitáció, nagy
I-vel. Ha Merleau-Ponty Paul Valéryt idézi, hogy Ifa festő a testét
hozza", és úgy folytatja aztán, hogy "valóban, nem látjuk, miként
volna képes egy Szellem festeni. A festő, miközben saját testét a világ
nak kölcsönzi, a világot festménnyé változtatja. Ahhoz, hogy ezeket a
transzszubsztancializációkat megértsük, vissza kell találnunk a mú1cö
dő, valóságos testhez, amely nem a térnek egy darabja, nem egy funk
ciónyaláb, hanem a látás és a mozgás összefonódása" (Ford. Vajdo
vich Györgyi és Moldvay Tamás), akkor, feltehetőleg, még
annyira sem kíván ezzel az Ige testetöltésére és a transzszubsz
tanciációra utalni, mint egykor én az Imitációval az Imitatio Chris
tire, miközben az olvasó, akár meglepődő ráismeréssel, akár fé
lig-meddig tudat alatt, e mondatokba mégiscsak beleérti a
kereszténységnek ezt a centrális misztériumát.

A Szent Lukács írása szerint való evangéliummal kezdtem, az lát
szott a leghívogatóbbnak, a legkedvesebbnek. Szent Lukács a le
genda szerint festő volt és orvos; "szabad-e úgy gondolnunk a dol
got", írtam a fülszövegben, "hogy a festő volt az égi ember, az orvos
pedig az Égnek a Föld és a földi ember felé való közvetítője?". Elbiza
kodottságnak tetszett volna a Szent János írása szerint való evangé
liummal kezdenem, amely most másodikként megjelent, és 
amennyire még fel tudom idézni - még csak nem is pontosan
második volt a munkafolyamat szerint; egyszerre dolgoztam
több könyvön, a [ánosén, a Teremtés könyvén és a Jelenések (aho
gyan Károli a címben írja, Jelentések) könyvén. Sorban haladtam
ugyan valahogy - az ember, amíg él, mindig sorban halad -,
de mert mindegyiket újra meg újra elővettem (jelenleg, amúgy, a
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Többször mondiad,
hogy a festő és az író
Karátson Gábort nem
tudod szétválasztani
magadban. Ezazt isje
lenti, hogy amikor
egyidejűleg dolgoztál
akvarellistaként a Já-
nos-evangélium "il-
lusztrálásán", rro-
ként-esszéistaként pe
dig a ji king fordításán
és kommentálásán, lé
nyegében ugyanazt a
kutattad? Te, akimind
a képek, mind a szavak
világában otthonosan
mozogsz, hogy látod:
kibékíthető egymással
ez a két világ, vagy ép
penséggel áthidalha
tatlan szakadék tátong
köztük?

Szent Márkon dolgozom), a sorrend, emlékezetemben, végül is
meglehetősen elmosódott, egyik időszak a másikra másolódott.
János és Lukács között persze hatalmas a különbség, de nem az
Isteni Személy, hanem a Megszólaló tekintetében: hogy kicsoda
az, aki róla beszél, és milyen nyelven próbált beszélni róla. Ezt a
kérdést azonban nem elemezni akartam, fogalmi síkon, hanem
"megengedni" e lapoknak: ceruzavonalaknak és akvarellnek - a
víz s a vízfesték, az lényeges! - s néha már ki tudja hányszor
lemosott s újra kivasalt, ráncokba gyűrődő és újrafestett papír
nak, hogy megjelenjék bennük "ugyanaz" vagy "valami olyas
mi", mint amit a szent szerzők "mondani akartak"; tudjuk,
mennyire ingatag talaj ez, hermeneutikai értelemben.

Csak hagynom kellett, csak lehetővé kellett tennem, hogy a kuta
tás folyamata (és inkább ez, mint valamely vélt vagy valóságos
eredmény) képeimben vagy írásaimban megjelenjék. Csak kérdé
seket akartam feltenni az életnek és a szent szövegeknek, maga a
kérdésfeltevés foglalkoztatott; feltételezem, hogya válaszok ott
vannak eleve bennük, még ha én, feltehetőleg, nem igazán értem
is őket. A művészet csak kérdő módban állhat, kijelentő módban a
Biblia van, e téren semmiképp sem versenyezhetünk vele; más te
rületeken persze igen, legalább holtversenyre törekedve, különben
mi értelme volna az egésznek. Mint ahogyan a távol-keleti íjlö
vésznek kell megtanulnia, hogy szakadéktalanul engedje el a nyíl
vesszőt (ezt nem fogjuk megbeszélni, ezt gyakorolnia kell, mondja
a mester), a mi esetünkben is a végsőkig feszített akarat vezethet el
önnön kialvásáig, a vél-etlenig: olyan képhez, amelyet, hogy ép
pen ezt akarná megfesteni, nem is vélt volna az ember. ("Amit
szem nem látott, fül nem hallott, azt készítette Isten az őt ezeretéknek"
- a festőt, mindenesetre, saját munkájának meglepetésként kell
érnie, különben mi értelme volna az egésznek.) Mert a látást kell
tartanod alapnak / A boldogságra, és nem a szerelmet, amelycsupán a lá
tásból fakadhat; írta Dante, és ha a mai ember számára - tisztelet a
kivételek - a festészet nyelve elfedett, elfeledett jelgyűjteménnyé
vált is - mintha csak mindig is már valami meglevőről, valami
készről lett volna szó, nem pedig az örökké keletkezőről -, én
megpróbáltam ezen a nyelven beszélni, írásaimban is, bibliai ak
varelljeimben is. (Saját elképzelésem szerint tehát szövegekként
kellene olvasni festményeimet, mint ahogy E. T. A. Hoffmann
Arany virágcserép című elbeszélésében Anselmus diák végül is ki
tudja betűzni Lindhorst levéltáros különös pergamenjeit, amelyek
"valójában" csak pálmalevelek.)

A kínai írás mint kép-nyelv (nem képírás, a hagyományos ka
tegorizálás szerint, hanem képnyelv, gazdag és bonyolult sze
mantikai rétegezettségben) és a hangzó kínai nyelv egymással
egészen másféle viszonyban állnak, mint a nyugati nyelvek a
maguk alfabetikus lejegyzéseivel; A változások könyve, a ji king
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Párhuzamosan, egyi
dejűleg fogva vallatóra
a "Kelet" és a "Nyu
gat" egy-egyreprezen
tatív alapművét: az
Evangéliumot és a ji
kinget?

E kérdéskör része az is,
hogy nem csupán a
.keleiiség" vagy a régi
kínaiakra történő hi
vatkozások borzolják az
iByesmikre idegenül te
kintők idegeit (nota
bene például a mai kí-

alapjául szolgáló kuák - trigramok és hexagramok - pedig
még ennél is különösebb és megkülönböztetett figyelmünkre
méltóbb utat járnak be, amíg a hozzájuk tartozó versekhez és
(verses) kommentárszövegekhez elérnek. Ezek a megszakított és
megszakítatlan vonalakból álló (a túlvilágtól ajándékba kapott vagy
Fu-hszi ősatya által feltalált), elképesztően tömör jelentéscsoma
gok a kínai tradíció szerint nem is ábrák, hanem valóságok: három
megszakítatlan vonal például maga az Ég (s nem egyszerűen jel
képe az Égnek). Ezeknek a képeknek (jelentéscsomagoknak, való
ságoknak) a magyarázó illusztrációiként sorakoznak aztán alat
tuk a különféle rendű-rangú versek (innen is jutott eszembe a ji
kinghez képeket festeni, hiszen a legjobb esetben is csak
tantológia lehetett volna); mondhatni a gyengébbek kedvéért,
akik a képeket már nem látják (nem értik); mondhatnánk, ha a
költői mű nem volna annyira hatalmas. A jelentéstani-ontológiai
viszony ilymód a fordítottja annak, mint amivel egy "illusztrált"
könyvben találkozunk, és kép (az ősidők ereje, végső valóság) és
nyelv (költemény) közt folyamatos az átmenet. Ekkor a nyelv a
valóságban gyökeredzik; a Földet nem tereptárgynak tekintjük,
de még a főszálakat sem pusztán füveknek. A megváltásnak
egyszerre kell jelen lennie mindenütt és minden pillanatban, a
trágyadombokon és az istállókban is. Erről a helyről veszem
szemügyre iszonyú vereségeinket.

Ebbe a párhuzamosságba véletlenül futottam bele - hacsak nem
abból indulunk ki, hogy efféle ügyekben nincsenek véletlenek. és a
szeretet szükségképp megelőzi a megértést. Tény, hogy jó néhány
éve foglalkoztam már a ji kinggel, mire feltárult előttem algebrai
rendszere - lásd Lindhorst levéltáros pálmaleveleit -, grandió
zus vonalvezetésében is, hajszálfinom részleteiben is a Bibliának
egy másik kiadásaként; ott volt a Biblia és a ji king mint kettős tü
kör, ha szabad e célra kölcsönvennem Northrop Frye könyvének a
címét. Mintha csak volna valami éteri közeg, mennyei fluidum,
amelyben bizonyos események egymástól teljesen függetlenül
megjelennek - eseményinformációk, tulajdonképpen meg sem
igen kell történniük. S akkor már mintegy magától létrejött szá
momra is valami módszer, amelyet, mutatis muiandis, bibliai akva
relljeimben is, az Ötvenhatos regényben is követtem.

"Nem keresnél, ha már meg nem találtál volna"; a mesterek, sorra
rendre, maguktól befutottak az életembe. Sohasem próbáltam ga
zsulálni a globálcivilizációnak, amely valóban minden más kultú
rát legyőzött, és most a szemünk láttára teszi tönkre a Földet (s ak
kor már, egycsapásra, az Eget és az Embert is, hisz' ez a három,
mint a ji king trigramjaiban. egymástól el nem választható).
Setétpatakon is, ahol ezeket írom, 2007 nyarán - itt, ahol máskor
annyit esik az eső -, a világ már lángoló pokol. Aszály van, iszo-
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naiakét is, ha hihetünk
Krasznahorkai László
nemrégiben a Rombo
lás és bánat az Ég alatt
címmel megjelent, a
ma Kínájáról szóló
"útinaplójának"l). Sze
rintem ugyanis már a
mi európaiságunk sem
olyan egyértelmű és
homogén ügy: ha meg
nézed például Szókra
tész fanyarul hűvös (a
formális udvariasság
álarca mögött kifejezet
ten ellenséges) oiszo
nyulását a majdnem
kortárs Hérakleitosz
hoz, akkor ízelítőt kap
hatunk ennek a mi kul
túránknak és világké
pünknek a kettősségé

ről, merném még azt is
mondani, hogy belső

megosztottságáról. Hi
szen kevés dolog vált ki
a mai európai emberbó1
olyan mélyről jövő, zsi
geri ellenszenvet, mint
ha valaki "normális"
európaiként hivatkozik
marginalizá16dott (mar
góra szorult vagy szorí
tott) európai hagyomá
nyokra: Szent Ferencre,
Eckhartra. Böhmére,
Baaderra, Blake-re, hogy
csak Iléhány nevet em
lítsekazokkiizid,akikre
Te is gyakran utalsz
irásaidban. Ebben az
erős .ellenszélben" ho
gJJan találsz mestereid
re mégis? Vagy épp ÓK
találnak meg Téged?

nyú aszály, hála a nagy szaktudással felfűtött klímaváltozásnak;
hol vannak most az okosok? Nekem meg ők mennek az idegeim
re. Késő már persze, késő, de azért össze kellene szednünk a mara
dék eszünket; mint mostanára kiderült, azok a híres racionalisták
a lehető legirracionálisabb emberek.

Ami a listát illeti, az persze vállalható, csak egysíkúra sike
rült. Gimnazista koromban a Fiorettit bújtam. felnőtt koromban
Krúdy novelláit és elbeszéléseit; most melyikük vált ki kiből

"mélyről jövő, zsigeri ellenszenvet", s egyáltalán, ki az a "mai
európai ember"? euramerikai. amerópai? Lehet, hogy mindent
sikerült kolonializálni, most, a végén még önmagunkat is (bár
önmagunkat - ha ugyan van még ilyen "önmagunk" - nem
mi gyarmatosítjuk, van arra épp elég vállalkozó), de a régebbi
(klasszikus) történelemben éppen Európa volt Kínához képest a
provinciális térség, periferikus tartomány. Joseph Needham és
Werner Speiser szerint a Nyugat még a felvilágosodást is Kíná
tól v~tte át, ~ár. f~tálisan félreértette a lényegét. (Ha mindenki
nem lS - Leibniz es Goethe persze nem.) Es lehet, közel az idő,

midőn Európa újra ilyen provinciális lesz, csak nem konfuciánu
sok fogják befolyásolni a gondolatait a messzeségből, hanem a
Nyugat által Kínára szabadított marxisták posztmarxista utódai
- posztmarxista az, aki megőrzi a posztját - fogják kormá
nyozni a közvetlen közelből. - Eckhart mestert természetesen
tisztelem, de különösebb érdeklődést - akárcsak más nagy
misztikusok iránt - sohasem éreztem iránta; mintha nehezen
tudnának csak kibontakozni a testmélyi tapasztalatokból. Ha
már az aszálynál tartunk, jobban leköti képzeleteimet a Kármel
hegyi Illés. (Paracelsus inkább, mint Eckhart mester, és Rudolf
Steiner még Paracelsusnál is inkább; az utóbbira való hivatkozás
pedig, okkal, ok nélkül, az eddigieknél is nagyobb botránykő le
het.) A Jacob Böhme világképéhez hasonlíthatót nem ismerek, a
bibliai elbeszélés az ökológiai gondolkodás ott benne tökéletesen
egyesíthető, Böhme nélkül boldogulni nehéz lesz, amiként az őt

tovább gondoló Franz von Baader nélkül sem juthatnánk, gon
dolom, tovább (habár nemigen látom, hogy a mai magyar szelle
mi élet túl akarna jutni azon a holtponton, amelyen valahol az
úgynevezett rendszerváltozás körül megragadtunk); William
Blake-kel kapcsolatban pedig csak a már említett Northrop Fryet
idézhetem: "Olvassátok Blake-et, vagy menjetek a pokolba. Ezt üze
nem a modern világnak". - Idáig rendben volna a dolog, de a név
sor, mondom, hiányos is, nincsen benne, hogy mást ne mondjak,
a számomra annyira fontos Altarnira. Paul Cézanne, Paul Klee,
Joseph Beuys vagy Ottlik; és Goethe persze, Goethe, a Színtan, a
Faust, az Urworte. Orphisch és az Antepirrhema Goethéje. - Mi
közben ez a passzus, magyarázkodásom, csupán annyi, mint ami
kor a vándor, erdei kunyhóban, éjjel, visszarugdossa a tűzbe ki
potyogott zsarátnokot.
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A SzentJános írása sze
rinti evangélium uio
szavában a Kelet és a
Nyugat közötti "átka
roló hadműveletról" be
szélsz, melynek önélet
rajzivetületéró1 márej
tettünk szót. Valame
lyik veled készült inter
júban egyenesen úgy
nyilatkozol, hogyTéged
tulajdonképpen abudd
hizmus tanított meg
arra, mit is jelentene
igazikereszténynek len
ni... Ezthogyértetted?

Nem arról van szó,
hogy míg az igazi
buddhista (keresztény,
zsidó, szuii') párhuza
mosan figyelW az Égre
és a Földre, addig ne
künk mára már csak a
világ maradt, az "evi
lág", amely már nem
"világoI". Képeid tá
volról sem csupán a
szöveg illusztrálására
törekszenek, hanem 
mindenféle köntörfala
zás nélkül - a Biblia
jobb megértésére? Azt
vallod ugyanis, hogy
minden problémánk,
legmélyebb válságaink
gyökere és oka is ebben
a mi Biblia-nélkiilisé
günkben van, a Biblia

Nem a buddhizmus tanított meg rá, hanem a ji king, és nem arra,
hogy mit jelentene igaz kereszténynek lenni, hanem csak arra,
hogy mi ez az egész. A buddhizmusnak végtelenül sokat köszön
hetek, volt valami, egykor, amiben az életemet köszönhettem neki,
és ez a valami, ha jelentős metamorfózisok során is, mindmáig
megmaradt bennem is, a világban is. (Hogy mást ne mondjak, az
emberen kívüli világ iránti mélységes figyelem.) És Whiteheadnak
is valószínűleg igaza van abban, hogyabuddhizmusnak és a ke
reszténységnek egymást kellene értelmezniük (ha ezzel még nincs
is megmondva persze, hogyan és miben), ahelyett, hogy külön-kü
lön kuksolnak a maguk igazságának kútja felett; s hogy elenyésző

en csekély mai hatékonyságuk talán éppen ennek az elkülönültsé
güknek tulajdonítható. De ez egy másik történet, mint az, amely
ről a ji kinggel kapcsolatban beszéltem.

A ji king algebrája az Írás mélystruktúráit tárta fel előttem, le
nyűgöző világossággal sok olyasmit, ami abból addig érthetetlen
maradt nekem; hiába ragaszkodtam volna hozzá, nem tudtam,
hogy mihez ragaszkodom. A kezdeti katasztrófát, a hübriszt, a lét
megcsúszását, kibicsaklását, mindazt, ami az Ég és a Fény alászál
lását szükségesség teszi; és azt a misztériumot, amely a Föld meg
teremtését és a megváltást egyetlen ce szabályban foglalja össze.
Szigorúan a ji king képi logikája mentén azt véltem megérteni,
hogy másként, mint krisztusi módon gondolkodni nem lehet.
Ennyiben csakugyan elmondható, hogy kereszténnyé tett a ji king.

A ji king képi logikájának, ennyiben, a fordítottját jelentik a bibliai
akvarellek. Természetesen átvitt értelemben; de hogy mi ez az "át
vitt értelem", arról jobban szeretném, ha egyszer majd valaki más
beszélne helyettem, ezekkel a festményekkel kapcsolatban. Vala
miféle mája-gondolat itt nem kerülhetőmeg, amely szerint a képtu
dat megelőznéa fogalmi gondolkodást, s a festő, a Biblia félreértel
mezésének korában, a képtudat felől próbálna a valóságig eljutni.
(A Buddha a .méltó képért folytatott küzdelemről" beszél.) Fennáll
a kérdés, Jézus Krisztussal (amely név megindíthatja az Eget és a
Földet) hogyan találkozhat (újra) az ember. Mintha csak eljutnánk
abba az időbe, amikor Jézus Krisztus még a Földön járt, in illo
tempore; de ez az idő a jelen ideje, a veszendőség ideje volna. Eh
hez természetesen látnom kell a velem szembejövőt: számomra az
akvarellezés a második eljövetel ideje.

Természetesen eszembe sincs, hogya festészeten kívüli máso
dik eljövetelt kétségbe vonjam; de mindenkinek a maga kereszt
jét kell hordoznia, annak teljes komolyságával együtt. Számomra
ezek a lapok, s a régi festők műveiről ugyanezt gondolom 
nem képek (nem valaminek a képei), hanem események, a közelí
tés nyomai, mint a torinói lepel, akár hamisítvány az, akár a
Küriosz hűlt helye, fénylő lenyomata, jelenléte valóban; végül is
mindahányan hamisítók vagyunk, s mennél komolyabban
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sugallatainak félreérté
sében, olykor tudatos
félreértelmezésében le
le/edzik...

A Jézus-téma az Öt
venhatos regénynek
is egyik fő szala, nem
utolsósorban nyelviér
te/emben, hisz' kérdé
ses, hogyaz én vagyok
(egó eimi, agörög ere
detiben) hangsúlyos
egyesszám e/ső szemé
lye vajonbehe/yettesít
hető-e hitelesen és ma
radéktalanul az egyes
szám harmadik sze
méllye/,azazaz"énva
gyok"-ot szabad-e, le
het-e úgy értenem,
hogy nem én vagyok,
hanem ővan ...

vesszük a dolgot, annál inkább. Ez az a pont, amelyen a festé
szet a hit számára mindenkor kissé gyanús lehet (s ha egy sze
mélyben egyesül a kettő, az külön buktatót jelent, dehát miéri ne
buknánk?): a festő nem képzelheti, hogy léteznék valamely jele
nés vagy látomás, amelynek a festmény csak többé-kevésbé
gyarló vagy hű képmása volna: a festmény maga az. Duccio
Maestájaa a sienai dómban maga a megnyílt Ég, és nem a meg
nyílt Eg dokumentációja.

Fennáll, természetesen, az a kérdés is, ho~y Én vagyok-e én. Hogy
mondhatom-e magamnak én azt, hogy En vagyok. Valamikor 
tán nem is oly furcsa módon épp 33 éves korom körül -, a lelki
szárazság (nemlét) hosszú időszakai után, az Én-élmény énbennem
(azon a helyen, amelyet empirikus énnek szoktak nevezni) csillagá
szati hatalommal és tágasságban (apokaliptikusan) megjelent. Né
hányszor csupán, s azóta megismételhetetlenül. Megváltoztatva ra
dikálisan életem szemhatárát. ahogyan az addigi vakfoltban egy
szer csak ott volt, mint olyan Valami, Semmi - nemtudommi, ame
lyet addig a Nincsnek hittem -, amelyben úszik a Mindenség
maga. Nem volt világos, mi köze X. y. budapesti lakoshoz, sem,
hogy mi köze ahhoz, aki a János-evangéliumban azt mondja, egó
eimi, Én vagyok; az igazat megvallva, abban a tapasztalatban, ab
ban a pillanatnyi pillanatban efféle méricskélésre nem is volt sem
mi mód, sőt éppen az vált világossá benne, hogy túl van az az effé
le viszonyítgatásokon. Nem képzeltem azonban, hogy az Isten tör
téneteire (az isteni történetekre. amelyet megváltásnak szoktunk
nevezni) a továbbiakban már ne volna szükségem; nagyobb szük
ségem van rájuk, mint valaha, mert most már sejtem, mi van itt a
világban elveszve, elgurulva. A festészet azonban, úgy, ahogy én
képzelem, éppen ennek a viszonyítgatások nélküli viszonyításnak
a művészete lehetne. "Neve se kint, se bent."
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