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AZ IRODALOM VÉDELMEZÓJE
ANap Kiadó "In memoriarn" sorozatának újdo n
sága Dom okos Mátyást mutat ja be Sebes tyén
Ilona válogatá sában és sze rkesz tésében. Leltár~i
ány, a kötet címe, Domokos Mátyástól való, az Uj
hold Evkönyv ben publikált írásában az ötvenes
évek kultúrpolitikájának bűneit sorolta föl, írók
elha llgattatásá t és megbélyegzését. Erre válaszo lt
az tán Szerdahelyi István a N épszabad s ágban.
maj? az ő kifogásait Szász Imre hatálytalanította
az Uj Tükörben. A címa dó tanulmán y igen jelen
tős dokumentuma volt a nyolcvanas évek köze
pén egyre határozottabban megn yilvánuló iro
dalmi rebelliónak, amelynek egyi k legfon tosabb
követelése az irodalmi értékrend helyreáll ítása
volt. Ebben Domokos Mátyásnak kivételes érde
mei voltak, megalkuvás nélkül küzd ött a cél el
éréséért. következetessége pé ldá ul szo lgálha t az
irodalommal foglalkozók szá má ra . Tud ta, hogy
figyelik, tapasztalta, hogy tisztázó szándékai nem
kívána tosak, átélte, hogy irodalmi ideá ljai nem ta
lálk oznak az irodalmi élet irányítóinak rokon 
szenvével, mint ahogy elképedve tapasztalhatt a
az t is, hogy a rendszerváltás u tán a korá bbi hoz
hasonló hévvel kell megküzd enie Illyés Gyuláért
és Németh Lászl óért, akiknek utóélete nem ne
vezhető harmonikusnak. Mind ez nem késztett e
visszav onulásra, irodalmi elveinek revid eálására.
Így vált az öncsonkító irod alom-szernl élet ellen
vívott küzd elem megingathatatlan képviselőjévé.

Ha bárki hiteles ismereteket akar gyűjteni az
ö tve nes-ha tvanas-he tvenes- nyolcvanas- ki
lencvenes évek irod almi torzul ásair ól. hiteles ta
núként fordulha t Domokos Mátyáshoz. Egymást
követő tanulmán yai sokszor orvosi látleletre em
lékeztetn ek a betegség okaina k és lehetséges
gyógymódjának elemzésével. A gyógymód: a jó
és hiteles iroda lmi művek megbecsülése s a kor
ízlési elvá rásokna k megfelelni vágyók elvetése.
Felismerte és tudatosította . hogya hatalom el
várásaihoz alkalmazkodó író veszít sú lyából, s
szolgává alacsonyodik. Mivel ennek megfogal
mazásával sokaka t késztetett (vo lna) lelk iisme
retvizsgálatra és gyónás ra, jó néhán yan támad
ták , nézeteit érvény teleníteni próbá lva. A Révai
József működése nyo mán kialakult súlyos fertő

zés még napjainkban sem múlt el nyom talanul,
ezé rt is vo lt szükség olya n világosan go ndol
kod ó, a bőrét is vásárra vivő iroda lrn árra, ami
lyen Dom okos Mátyás vo lt.

Agh István szeme is megakadt Domokos Má
tyás sarkosan fogalmazott megállap ításán: "Som-
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Iyó Gyö rgy a Philoktétész sebecímű tanulmányá
ból teljességgel hián yzik az a mucsai mod em eket
jellemző pimasz fölény, ame ly a már kavéd jegy
ügynökök és ellenőrök fennhéjázó gőgjével eleve
kétségbe vonja, hogy a modernség divatos telep
helyein kívül is születhet új a m űv észetben." Ir
tózott az egy oldalúságtól és a kán onokt ól, am e
lyek azért sz ületnek, hogy értékes, megbecsülésre
és olvasásra (!) érdemes írókat és műveiket ki le
hessen kapcsoin i az iroda lom vérkeringéséből.

Mintha megérezte volna, hogy előbb-utóbb egész
irá nyzatok ju tna k erre a sorsra . Hán y nagy nyu
ga tos író t kez de nek kiik tatni a 20. századi iro
dalom történetéből! A hazu g, kirekesztő szelle
miség ellen k üzd ött, s ebben az ü tközetben
bizon y nagyon érezni hián yát.

Sokolda lúsággal, minőségérzékkel áldotta
meg a sors. Illyés Gyula, Németh László és Weö
res Sándor álltak ízlése tengelyében , de - hogy
őt magát idézzem - "fényűző olvasók ént" szem
besült az irodalommal, ízlése megóvta attól, hogy
tűnő irán yzatok, másodrendű alkotók kössék le
figyeimé t. A Hajnali j6zanságról írt tan ulm ányér
tékű bírálatában találóan írta magatart ásáról Já
nosi Zoltán, hogy szellemi hazá jának tekintette az
irodalma t, s fájdalommal tapasztalta a tradíció el
vetését. Fontos és iránymutató volt számára az a
hagyom án y, ame lye t Péterfy Jenő és Schöpflin
Alad ár teremt ett, s amelynek termékenyítő szem
lélete bizon yos átté telekke l az egymást követő

esszéíró k tevéken ységét is átha totta . Az iroda
lommal, művekkel foglalkozó írásai alapossá
gukka l a tanulmán yokat , elega nciája világképte
remtő és - őrz ő igén ye az esszéket idézi. A szó
szoros értelmében ottho na volt az irod alom,
amelyben ugyanolyan természetesen forgolódott,
mint példá ul Szabó Lőrinc. Az írást ugyanúgy er
kölcs i feladatna k vélte, mint Bab its Mihá ly. Hi
ányzott belőle Kosztolányi lebbenő könnyedsége,
mellyel a gyengé bb műveket és írókat is meg
emelte, nem mondott le az igazsá g képviseletéről

és kimond ásáról. s ezt hitelesített e meglátásait.
Az irodalomban, annak értéke lésében a sze

mélyes ízlésnek is szerepe van. Természetes, hogy
ízlését követve az ítélkező tévedhet, netán jelen
tőségüknél alább értékel írókat, műveket. Itt-ott
megkérdőjelezheljük Domokos Mátyás némelyik
értékíté letét is, életművének összességéből mégis
nyitott, megb ízható ítéletű kritikus és tanul
mán yíró következetes megállap ítása i bontakoz
nak ki, ezek teszik maradandóvá írásait. Méltán
mondta róla megrendítő gyászbeszédében Beny
he János: " oo .a 20. század vészesen dagályos, de
főleg apá lyos vizén" a marad andó írók "szószó-



lója" volt, "a fóleg versbe és esszébe párolt szem
lélet és gondolkodás avatott kalauza". Azok közé
tartozott, "akiknek a történelmi viszontagságok
közt sem kellett soha egyetlen szavukat sem meg
tagadniuk. visszavonniuk" . Azon kevesek egyi
ke volt, akiknek életművébentermészetes egysé
get alkotott erkölcs és tudás, s ebben is Babitsot
tekinthetjük elődjének, s mellette a harmadik
nemzedék esszéíróit.

Alighanem Az olvasó fényűzése három köteté
ból következtethetünk leghitelesebben Domokos
Mátyás ízlésére. (A három kötet címei: A rontás
ellen; A költői képzelet nyomában; Az "életre figyelés"
prózaírói jól tájékoztatnak tartalmukról; a gyűjte

ményeket ugyancsak a Nap Kiadó jelentette
meg.) Az irodalom karanténba zárása után az
1991-ben rendezett irodalmi napok kérdésére:
"Felszabadult-e végre a magyar irodalom?",
Domokos Mátyás - akkor - igennel válaszolt.
Ha élne és most szembesülne a kérdéssel, nyil
ván óvatosabban felelne: az irodalom talán igen,
de napjainkban is megkötések, prekoncepciók
akadályozzák a könyvek megjelenését és a ki
adók zavartalan működését,s a kultúráért felelős
minisztérium (is) " a könyv és a kultúra = áru"
jelszót követi, s a legendás "három té" ma, más
keretek között ugyan, de működik,hiszen támo
gatás nélkül nehezen vagy egyáltalán nem jelen
nek meg művek.Domokos Mátyás abban bízott,
hogy az új lehetőségek új magyar irodalmat te
remtenek, s ebben igaza lett, kiváló fiatal írók so
ra tűnt föl, az irodalmi folytonosság azonban
alig-alig érvényesülhet a jelenlegi anyagi lehető
ségek miatt. Nem alakult ki a Domokos Mátyás
által fontosnak vélt "intézményrendszer" sem,
ami van, azt többnyire az állam és a politika el
lenőrzi (olykor cenzúrázza), 1993-ban, a Forrás
által felvetett problémát (az írástudók árulásának
felvetése) jóval kesernyésebben értelmezte: a je
lenségek ismétlődésénekmagyarázatául ezeket
írta: " ...a Rossz körforgásának nemcsak tanúi le
hetünk, de elszenvedői is vagyunk mostanában,
mert benne élünk. Van tehát rendszerváltozás, ez
tagadhatatlan, csak éppen abban nincs változás,
aminek változatlanul ki vagyunk szolgáltatva,
oda vagyunk dobva."

Szerény eszközeivel szembeszállt a Rosszal,
amelynek gerjesztői az irodalomban is árkokat
ástak. Ezért érezte kötelességének a népi írodalom
képviseletét. Tapasztalata szerint a népi írók vál
tozatlanul korunk sokszor lehangoló állapotát áh
rázolnák, s ezért kísérik hallgatással az ilyen cél
zatú műveket. "Az élet szavát visszhangzó
irodalomnak pedig csak akkor lesz jelene és jö
vője, ha visszhangtalan közöny és elhallgatás get
tójában is marad annyi ereje és 'akarása', hogy
folytatni tudja munkáját." - Ez a gondolata 1997-
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ben fogalmazódott meg. Érvényessége ma már
sajnos - nem csak a népi irodalomra korlátozó
dik. Ezt a prózaírókat tárgyaló kötet egyik-másik
tanulmánya is bizonyítja. Nem véletlenül vissza
térő témája a Németh László művei nyomán ger
jesztett politikai viharok, amelyek újra meg újra
annak a törekvésnek is jelképei, ahogy a politikai
erőszakmeggátolja az irodalom egészséges fejlő

dését. Az írónak két fegyvere marad: bátorsága és
tehetsége, amely kiszabadíthatja a hallgatás bu
rája alól. Félreértett és egyre ritkábban emlegetett
író például Mándy Iván, akit egy nagyhatású íro
dalomtudós "kismesterként" tartott számon.
Domokos Mátyás róla szóló írásai lényegesen ma
gasabbra helyezik írásművészetét.Az Előadók és
társszerzó1c elbeszéléseit 1952 táján már írta, s egy
vulkánfiber kofferbe menekítette. Ez a kötete is
hűségét, rendíthetetlen makacsságát és tartását bi
zonyította. Domokos Mátyás szemléletmódjának
tágasságát bizonyítja, hogy érdeklődésénekfó
kuszába épp így belefér Szentkuthy Miklós vagy
Esterházy Péter. Akik Esterházyt elszánt buzga
lommal igyekszenek kiiktatni irodalmunkból,
tanulhatnának Domokos Mátyástól.

A költői képzelet nyomában járó szerzőról már
csak a kötet terjedelme miatt is nyilvánvaló, hogy
legkedvesebb olvasmányai a versek voltak. Szabó
Lőrinc lírájának egyik legalaposabb ismerőjevolt,
hisz verseit is sajtó alá rendezte. Ugyanez a meg
állapítás érvényes Illyés Gyula költészetének
egyik legalaposabb méltánylójára, műveinekgon
dozójára. Igazságtevő írásai szólnak a harmadik
nemzedék mellőzött költőiről, Vass Istvánról,
Kálnoky Lászlóról, a Babits által is nagyra becsült
Jékely Zoltánról és természetesen agenerécíó leg
nagyobbikáról, Weöres Sándorról. Izléséhez - is
mét csak az a kifejezés illik ide: természetesen
- nagyon közel álltak az újholdasok. Pilinszkyt
több nézőpontból vizsgálta, hasonlóképp Nemes
Nagy Agnest, bensőségesportrét rajzolt Kormos
Istvánról, és időt álló kritikát más, kitűnő líriku
sokról, közöttük Lator Lászlóról, Orbán Ottóról,
Csoóri Sándorról, Tandori Dezsőrólés Nagy Cás
párról. A bírálataiból találomra kiválasztottak
névsora bizonyítja, hogy Domokos Mátyás foly
vást azon fáradozott, hogy betemesse a kűlőn

böző meggyőződésű, más és más kifejezésmódot
megvalósító alkotók között mesterségesen kiala
kított árkot.

"Emlékezet nélkül nincs művészet" - idézte
egyik mesterét, Fülep Lajost. Emlékezés nélkül
nem alakíthatjuk ki a jelen hiteles képét sem. Ezért
is emlékeznünk kell Domokos Mátyás munkássá
gára, amelyben a tisztultabb irodalmi kor képe is
felvillant. Köszönet illeti Sebestyén Ilonát, hogy
módot adott erre.

RÓNAY LÁSZLÓ



JÁsz ATTILA:
FÜRDŐKÁDBÓLATENGER

Több, zömében verseskötet után az idei könyv
hét alkalmából jelent meg Jász Attila esszéket
tartalmazó gyűjteménye.A húsz év prózai ter
méséből való válogatást közreadó könyv a ha
sonló köteteken edzett olvasó számára váratlan
és kellemes meglepetéssel szolgál. Több okból
is. Egyrészt a műfaji sokféleség miatt, melyet a
könyv fülszövege jobb híján, de találóan nevez
"esszéisztikus"-nak, azaz "kísérletinek".A könyv
ben olvasható írások valóban kísérletek a megér
tésre, s a megértett közvetítésére, legyen szó kri
tikákról, könyvismertetésekről, az életművet

áttekintő pályaképekről, naplóbejegyzésekről

vagy útleírásokról. A kötet írásai jóval többet
adnak, mint azt a bevezetőnek szánt Két majom,
rosszabb esetben 1 című szöveg (szerényen) sejtet
ni enged. Sőt maga a bevezető esszé is része
annak a kísérletsorozatnak, melyet a többi írás
folytat majd, s mely végső soron azt vizsgálja:
hogyan alakul, hogyan is alakítható az "irodalmi
alapviszony" szereplőinek, Irónak, Műnek és
Befogadónak a kapcsolata ma? Világosan kiraj
zolódik a szövegekből egy olyan értelmezőiat
titűd, mely szerint a megértés soha sem a végle
gesség jegyében zajlik, hanem maga is kísérlet,
mely vagy sikerrel jár, vagy az Olvasó/Kritikus
kénytelen beismerni saját kudarcát. Érdekes já
ték, ha akarom a kritika műfaji remeklése az a le
vélformában megírt szöveg, mely arról szól, hogy
a Szerző miért nem tudta megírni Tolnai Ottó
Költődisznózsírból című könyvéről a vállalt kriti
kát. A "nem tudás" okainak számbavételébőlvé
gül mégiscsak kibomlik a kritika.

A FürdóKádból a tenger című kötet első fele
tehát jórészt kritikákat tartalmaz tematikus cso
portokban. Az első rész Bölényvadászat címe még
Jász Attila korábbi kötetének a Xantusiánánaka
világát is megidézi, de a levadászott "bölények"
ehelyütt a magyar irodalom közelmúltjának és
jelenének fontos alakjai (Weöres, Mészöly, Vasa
di és Tolnai). A következő ciklusokat a mai ma
gyar lírában megjelenőerotika (Erosz játe7aJi) és a
halál motívuma tematizálja (Pontot tenni),míg a
Részaz egész helyettcímű csoportban kortárs ma
gyar költők pályáját áttekintő írásokat olvasha
tunk. Ez a rész zárja a kötet első felét (I. könyv: A
fürdóKád). A könyv második fele a címek metafo
rikus utalásaiból is sejthetően szélesebbre nyitja
a horizontot. A második rész (II. könyv: A tenger)
első ciklusa kelet-európai, vagy onnan származó
írók műveivelfoglakozik. Ezeknek az írásoknak
a váratlan hozadéka számomra, hogy megértem
a Szerzőnek azt a nemrég interjújában adott nyi
latkozatát, melyben a "vidéki íróság" -ről vall. Ak-
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kor ezt valamiféle kisebbrendűségi érzés meg
nyilvánulásának gondoltam. Az ukrán és lengyel
írók műveinek bemutatása során azonban meg
értettem, hogy másról, többról van szó, egy olyan
nézőpontnak a vállalásáról és kiválasztásáról,
mely kívül esik ugyan a centrumon, de egyben
fel is kínálja a másként látás lehetőségét, s ebben
a másságban felismeri azokat az értékeket és le
hetőségeket, melyeket írói, költői megnyilatko
zásaiban termékeny módon szóvá tehet.

T. S. Eliot írja egy helyen, hogy a kritika az
önkritika folyamatos gyakorlását is jelenti. Ez a
tétel Jász Attila kötetét olvasva nyilvánvalóan
olyan formában is működik, hogy a Kritikus
saját kritikáit, mások műveivel szembeni elvá
rásait szembesítjük költői alkotásaival. A Fürdő

kádból a tenger kötet azonban Eliot tézisének egy
másfajta értelmezését is felkínálja. A könyv má
sodik részének második ciklusától (Odüsszeusz
afürdó1aídban) ugyanis a kritikák, könyvismerte
tések hangjában is felismerhető szubjektivitás
másfajta, közvetlenebb személyességbe vált át.
A második ciklusban az utazást konkrétan és
metaforikusan is tematizáló szövegeket, élmény
beszámolókat, naplójegyzeteket, útleírásokat ol
vashatunk, s ezek közé ékelve találjuk a kötetnek
címet adó esszét is, mely a személyes emlékek
interakciójában értelmezi Márai, Pilinszky és
Petri tenger-élményét. A könyv második felének
írásait olvasva az Olvasó észrevétlenül maga is
Utazóvá válik a felé a belső tenger felé, melybe
maga a Szerző vezeti be. Az élmények elmesé
lése, a saját élettér (a kisváros, Tata), a családi
élet megjelenítése már a személyességnek egy
olyan területe, ahová nem mindig és nem min
denkinek nyílik lehetősége betekinteni. Akönyv
nek mégis vagy épp ezért ezek a legizgalmasabb
fejezetei. S hogy több szempontból is önreflexív
szövegekről van szó, azt az is bizonyítja, hogy
ebben a részben, külön ciklusba rendezve kap
nak helyet azok az esszék, melyek az írásról
szólnak. Megint csak érdekes játék vagy műfaji

remeklés az a "fiatal, ismeretlen barát"-nak szó
ló szabad vers, mely a címzettet arról akarja meg
győzni, hogy ne írjon verset. A vers utolsó része
(X. HIT) viszont így szól: "Ne higgyel mindent, /
ne hidd el mindezt, / / lépj túl / e vázlatpontokon
is, / / magadnak higgy, / az érzéseidnek. gondo
lataidnak, bűvölő tapasztalataidnak, / / és legfő

képp magadnak higgy, / anélkül nem megy, / /
se írás, se hallgatás."

Talán nem tévedek nagyot, ha azt gondolom,
ezeknek a Költöt "bűvölő tapasztalatoknak" a
könyve a Fürdőkádból a tenger is. Csak éppen
másként. (Tiszatáj Könyvek, Szeged, 2009)

SZÉNÁSI ZOLTÁN
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OLÁH ANDRÁS:
KÖZJÁTÉK VAGYUNK

A kötet végigolvasása után kerestem azt a szót,
amelyik kulcs lehet a versek többségéhez. Először
az álom szót éreztem erre legalkalmasabbnak.
Majd az időkövetkezett, illetve csatlósai: a nap- és
az évszakok, az emlékek, a múlt-jelen-jövő tri
umvirátusa. Ezt az elképzelést is átléptem. Végül
egy olyan fogalomnál kötöttem ki, amely, ha em
lékezetem nem csal, nem is szerepel a könyvben.
Ez a szó a hiányérzet. A sugallt hiányérzet. A vir
tuális és a megélt hiányérzet. A hiányérzet moti
válta szorongás, a hiányérzet által gerjesztett vesz
teségérzet. Az élet minden szegmensében. A
magánéletben éppúgy, mint a közéletben. Tovább
megyek. Oláh András költészete nem áll meg az
ország határainál. Messzebb megy. Alábnyomok
a Föld, a kozmosz irányába vezetnek.

Néhány versidézet, melyek igazolják a fenti
megállapításokat: "mint meglazult téglát amúlt fa
lából / kivetsz majd életedbó1. .. s mint sz{vós fagyöngy
az út menti / fákat feléled gyanútlan életem... / ma
gunk vagyunka bűvészkalap / ripacskodunk egy ko
médiában / s lopunk a tapsból mit másarat... / ma
gáévá teszarettenet... agyárkémény csöpögteti távoli
/ halálos mérgét a tavaszba... csakörökös napnyugta
/ rajta aprócska rés: / kijárat asemmibe... rossz bőrben

van itt hit remény: ... összegabalyodik bennünk/ múlt
jelenésjövő / rohanva élünk egymás / mellett - vi
lágtalanul. " egymást cseszegetjük eszme'któ1 részegen
/ a számunkra kijelölt Föld neoütürelmizónán."

Oláh András költészete az élet és a lélek apró
mozzanatain keresztül tapos ki mezsgyét a cson
kolt teljesség, a föld és a menny felé. Magyaráz
kodás helyett be- és rámutat. Egyformán tud élni
a tények és a homály kínálta poézissel. Mondata
iban a véges és a végtelen egymás mellett nyúj
tózkodik, verse kimerevített villámlás, életérzé
s~k summája. Erre a legjobb példa egy rövid vers,
Evszakok a címe: " tavaszaink tiszták / vértelenek /
nyarunk bizakodó / deaz ősz jobbára / mérgezett: csa
lással / árulással teli/ s többször vante? / mint kellene."

A létezés ábrázolása mellett kiemelt szerepet
kap a létezés minden irányból történőmegközelí
tése. Fontos szerep jut a különböző korokat ma
gába foglaló történetiségnek, a történelemnek.
Néhány ide kívánkozó verscím: Frangepán, Sehe
rezádé, Munkács eleste, Júdás, Babylon pusztulása.

Költészetében hol tiszta vízként, hol pocso
lyaként terül el a látomásosság. J:-:.z evidens a
szavakkal kimondhatatlan burka. Onmagára te
kintve könyörtelenűlkiélesíti látását. Nem híze
leg, szigorú sorompóőra lelkiismerete, morális
és szociális érzékenysége. Kézről kézre, kor
szakról korszakra járatja a morál zsebtükrét. Fi
gyeli, ki az, aki vállalja a szembenézést, és ki az,
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aki tovább adja a szembenézésre alkalmat adó
tükrőt. Aki kontrollélni akarja az imént mon
dottakat, olvassa el a pipacsok pirosa, az üzeneta
toronyba és a strodat rázom című verseket.

Oláh András nem, tartozik az elvontan fogal
mazó költők közé. Erzékletesen ír. Plasztikus,
sallangmentes sorokból tevődik össze az átte
kinthetővers. Képzelete nem fehér bottal közele
dik a valósághoz. Jól lát, és ha nem rest az olvasó,
láttat. Szükség van az érzékszervek többségére.
Idézetek találomra, innen-onnan: "felhó1c nedves
rongyaiba / csavarva ... a botok fehér koppanása / jelzi
a kötelező haladási irányt... befalazott árnyékunk...
/ a szavak tengelyig / süppedtek a hóba / tapogat az
emlékezet csápja ... / egyszorgos harkály hangja / kö
nyököl bele a duzzogócsöndbe... / a másnapos kon-
túrokközött... / hagydmost a fényt a hiénáknak /
haldokló fájdalom ... / a kocsmaszagú éjszakában /
s mi belülró1 is fázunk."

Oláh Andrást költészetében, ideértve a ko
rábbi köteteit is, kényszeresen foglalkoztatja férfi
és nő kapcsolata. A ragaszkodás, a kötődés fé
nyét megtöri az eltávolodás, a kiüresedés, a hi
ányérzet komor árnyéka. A megfejthetetlenség
tűhegyeszámos versében szúrja képzeletét. Nem
áll szóba a látszatokkal, helyette szeretné minél
elóbb birtokba venni a lényeget. Szeretné minél
pontosabban költészetté transzponálni átéléseit,
virtuális elgondolásait. A férfi-nő kapcsolatot, a
nemiséget, számos versében a kozmikusság fe
dőrétegével vonja be.

Aki kötetét végigolvassa, világossá válik szá
mára, hogy bizony-bizony időnként elszorul a
költő torka. Ez a mai honi- és világállapot felsérti
érzékeny alkatát. Időnkéntvisszafogottan feljaj
dul, s igyekszik a maga eszközeivel tompítani a
fájdalomérzetet. Az egyik legbeváltabb mód
szer: a versírás. A versírás, mint belsőnagytaka
rítás, tisztogatás. Követendőpélda. (Hungarovox
Kiadó, Budapest, 2009)

LÉTKÁRPITOK
Kárpáti Tamás kiállítása
az Erdős Renée Házban

Megmagyarázhatatlan erő, a szemérmesen visz
sza nyelt belső szépségnek - paradox - olyan
áradása jellemzi Kárpáti Tamás vásznait és kar
tonjait, hogy a titok megfejtéséhez - kevés a szó
- ezúttal is alig kerülünk közelebb. Pedig az
utóbbi három-négy év festményei és grafikái (a
28 olajkép és 10 pasztell), ha új állomást nem is
jelölnek - az életmű, akár a klasszikusoknál,
valaminő ösztönösen megérzett "növésterv"
alapján épül-, mélyítik az eddigi értékeket.



Kétségkívül, ennek a festőecset intenzitásával
valaminőpszichológiai állapotot -leginkább a
szenvedésélményt - kifejtő alkotásmédnak
gyökerei távol esnek a valóságtól. Ha némelymű
címe (Színeváltozás - 2007; De profundis - 2009;
Orfeusz- 2007) jelzi is - tekinthetjük hangulati
fogódzónak - a Biblia és más mítoszi szcénák
(hiedelemvilágok) jelképerejű közeliségét, nem
igazítanak útba eme sajátságos létvizsgálatokat il
letően. Nem, mert a titok (nevezhetjük Kárpáti
Tamás-i teljességigénynek) bennebb van: a ké
telkedés démonát az eredeti bűn fényében meg
jelenítő drámai életigenlésben,saz elmúlás tényét
kozmikussá tevő akaratban. Am a "látszat" még
nem való. Mintha a megvert ember Pilinszky Har
madnaponjának iszonytató fényében - egy kissé
megfeledkezvén arról, hogy az Ó feltámadása a
mi feltámadásunk is - csak azért dideregne meg,
hogy bűnmegvallása"bölcselmi" súlyt kapjon.

Am ennek épp az ellenkezője igaz.
A többszöri "kifosztással" - paradox - nő

meg benne a hit (ezen sosem a templomba járók
türelmes istenkeresését kell érteni, hanem a terem
tésbe mint végsőbizonycsságba vetett égőakara
tot), s ez vezérli érzelmi-indulati kitöréseiben is.
Minthogy a vászon még a golgotai szenvedésél
mény tudatában sem lyukasztható ki - Kárpá
titól távol esik az avantgárd e jegyben fogant
mindenféle gesztusa -, az élmény az önkifejező

bátorság sistergésével a festőecset zsolozsmáját
égeti bele az anyagba.

A - Supka Magdolna által is említett - bel
ső szépség (ennek kivetülése minden festmény)
úgy harmonizál a művész által magára vett (me
lankóliájával szinte piedesztálra emelt) szenve
déséiménnyel, hogy ebben a kétségkívül zenei
impressziókat is magán viselőharmóniában föl
oldódik a lélek. Paradicsomi állapot lesz a fájdalom,
s az ég igézetében való megigazulás - minthogy
párbeszéd folytatódik a Teremtővel - valós és
álomalakok misztériumává válik. A spiritualizálódó
játék azt mutatja, hogy a rembrandti fényból élet
elixír lesz, az ezt megelőző századvég bajnokaiból
(például a drapériák alatti halálvíziókat színszim
bolikával megjelenítő osztrák költöböl. Traklból)
pedig "magánhasználatú" angyalok.

Puha, gomolygó felületek (Blbor liget - 2008;
Domb - 2008), zöldben-kékben imbolygó kertek
(Szomorú táj,áldozati kővel- 2006;Viola - 2006;két
pasztell: Jegenyék, temető; Küldött - mindkettő

2007) és barnássárgás-vörösben izzó érzelmi ter
rénumok (Színeváltozás - 2007; Vérrózsa - 2006)
jellemzik eme érett emberiségleltárt, a léttartalma-
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kat bibliai közeli vagy épp annak szimbólumvi
lágában landoló jelképekkel megörökítő, poéti
kusra hangolt "keresztutat". Kárpátinál ez a mai
világból való elvágyódás - ezért is nevezhető a
kortárs magyar festészet Hölderlinjének - nem
a dokumentum-lét kikerülése, hanem a réteg
zett, lazúros színanyagot átszellemítvén (bravú
ros technikai tudással) éppenséggel a felszín alatti
"tárnák" megnyitása. Archaikus gesztusaiban 
értékkijelölő módon - ott a kálváriák szenvedel
mét egy magasabb világba emelő igyekezet. A
gyötretés lámpáját csupán addig égeti, amíg meg
nem bizonyosodik arról, hogy a szenvedés tisztí
tótüzén átesett ember - rejtező alakjainak, visel
jenek akár fél arcot, Krisztus-arcuk van - nem
csupán jobb lesz, hanem a kereszt árnyékával
mint létösszegzőjelentéssel igazabb is.

Ebbe a borús kertbe belépve látni csak igazán,
hogya helyenként szinte nonfiguratívvá váló
alakrajz mily tömény skáláját nyújtja a rejteke
zésnek. A flóra ködéből kivillanó arcok, arctöre
dékek úgy avatják jelentésessé a háttér rétegzett
foltjainak arzenálját. hogy az illékony jelenlét el
lenére is észlelni a megszemélyesítés gyanánt
növekvő várakozó hit fenségét (Osz - 2007; Erdő
- 2006; Viola). Kiűzetés, megfeszíttetés, a sarka
ira állított világ fájdalma? Inkább a szép és rút
mosolyú szentek (az emberalakra glória nélkül
és glóriával is emlékeztető apostolok) archaikus
közössége, amelyet csak még jobban eggyé for
raszt a közös élmény: a meg nem adás (a gyötrel
mek ellenére is kitartás) szentsége (Fohász, pasz
tell - 2007; Olaj - 2007; Fráter Fabriano - 2009;
Szelíd pásztor - 2007;Szomorú erdő - 2008).

Turner számára a víz áttetsző függönye és a
köd jelentett fényt, míg Kárpáti számára a fájda
lommá érett, ám megdicsőülő halál lámpása
(Krisztus sebével, az olajjal, a mirtusszal, a ró
zsával, a kereszttel). Világító - a koponyát is

. gyakran kellékké emelő - jelképrendszerében
a motívumok (leginkább a kereszt, és a meg
annyi corpus-előzmény,corpus-variáció) a go
molygó telítettség ellenére is élnek. A pasztellek
talán kontrasztosabban adják vissza (a szín-élek
némelykor egyben kontúrok is) ezt a drámát. Vi
szont a festmények mély-barnái, zöldjei, érett vö
rösei - s az így képzett, több rétegen át is fényt
sugárzó, lazúrosan lágy niezök - olyan (egy kis
megengedéssel) létkárpitok, amelyek életünk,
boldogságunk, reménytelen reményeink esz
szenciáját hordozzák.

SZAKOLCZAY LAJOS
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