
össze, míg legutóbb a hivatalba lépett Ferenc pápa
véget vetett az ellentmondásoknak, s félreértést és
félremagyarázást nem tűrő, egyértelmű fogalma-
zásban leszögezte: „egy keresztény nem lehet an-
tiszemita”. Mint minden jó történeti értekezés, en-
nél a gondolatnál Fazekas Csaba írása is átível a
mába. (Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány, Szeged,
2014)
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IZSÓ ZITA: SZÍNRŐL SZÍNRE

Izsó Zita második kötete olyannyira szerves foly-
tatása első, Tengerlakó című verseskönyvé nek,
hogy ha két nagy levegővétellel végigolvasnánk az
egymásba mosódó szövegeket, talán észre sem ven-
nénk, hogy a szerző — második merülése alatt —
új tereket hódított meg költészetének „víz alatti” vi-
lágán belül. Pedig fokról fokra tapasztalható az a
fajta lírai fejlődés, amely nem újabb és újabb kon-
cepcióváltással vagy poétikai pálfordulással pró-
bálja szélesíteni személetmódját, hanem különbö-
ző nézőpontokból tekint ugyanarra a megfogha-
tatlan, éppen ezért folytonosan körülírandó tárgy-
ra — így oszlatva el a sűrűsödő homályt a színről
színre való látás mindig megújuló reményével.

A merülés fokozatai a ragaszkodáson, a felejté-
sen, a változáson és a hiten keresztül vezetnek egy
olyan mélység felé, amely egyfajta telített semmi-
ként terül el az egymásra rakódott, tengernyi va-
lóságszilánk és emléktöredék alján. Hogy mit tu-
dunk közülük felhozni, és hogy milyen mozaik il-
leszthető össze belőlük, azon múlik, meddig va-
gyunk képesek lélegezni a felszín alatt. Izsó Zita ver-
sei arról tanúskodnak, hogy a végtelenség partjá-
ra vetett ember minden pillanatban képes lehet el-
rugaszkodni saját belső pusztaságának pereméről
és alászállni a lélek hol árnyaktól kavargó, hol meg-
nyugtatóan ringató óceánjába. A szövegekben fel-
fejtett családi és párkapcsolati kötelékek, a külön-
böző köznapi szituációkhoz társított látomásos kép-
zetek, illetve a szemlélődő figyelem személytele-
nített szerepjátékai mögött ugyanis valami állan-
dó és érintetlen, időtől és tértől független valóság
húzódik meg, ami éppen a világbeli tények közti
hiányával van jelen. („Neki a felkelő nap olyan, mint
egy glória, / ami elől hiányzik a szent.”) De olykor
áthullámzik, áttűnik azokon az érzéki felületeken,
amelyeket a megszokás vagy az elidegenedés ér-
dessé gyűrt vagy lapossá tompított, így téve át-
tetszővé az általa elsodort, mégis mozdulatlanságba
merevedő testeket. „Jobb, ha kimondjuk: nem ké-
szültünk, nincs mondanivalónk, / nagy baj nem tör-
tént, egyszerűen csak annyi, / hogy ma sem fogunk
meghalni, és ez éppen elég ahhoz, hogy minden
maradjon a régiben — / a csodának pedig bizto-
san találunk majd valami hihetőbb nevet.”

A Színről színre — a helyenként érezhető szét-
szabdaltságtól, túlírtságtól, kisebb modorossá-
goktól — apadó szövegtengere versről versre
duzzasztja fel a kötet anyagát addig a fokozatokon
túli pontig, ahol már nem lehet szárazon megúsz-
ni az olvasást sem. A szükség és pusztulás közti em-
beri tájon, a víz felett lebegő homályból ugyanis fel-
tűnik valaki és elindul felénk: „…mintha valami
mély vízből kilépve nem találná a parton a ruhá-
it, / keresi még néhány pillanatig a testét, / aztán
szaladni kezd abba az irányba, amerre sejti az ott-
honát, / és futás közben egyre kevésbé takargatja
magát”. (Prae.hu — Palimpszeszt, Budapest, 2014)

PAPP MÁTÉ

AGNUS DEI
Kárpáti Tamás kiállítása 
a székesfehérvári Szent Korona
Galériában

A Székesfehérvári Egyházmegye, gazdagítandó
képzőművészeti gyűjteményét, már évekkel eze-
lőtt tudatos építkezésbe kezdett (a meghívott mű-
vészektől egy-egy képet vásárolnak). Műsoros ki-
állítás-megnyitói, egyúttal rangot adván a Fes-
tészet Hetének, vonzzák a közönséget. S ezzel
megnövelik az érdeklődés terét, hiszen túllépnek
a szakmai nyilvánosságon.

Így volt ez a múlt év őszén Kárpáti Tamás 65.
születésnapi tárlatán is. Hiszen az elhangzott kö-
szöntők (Spányi Antal megyéspüspök, Szigethy
Gábor színháztörténész, Reha György művelő-
désszervező), a vetített portréfilm és a zeneszám
melletti előadás — Hirtling István olvasta föl Pi-
linszky János A „teremtő képzelet” sorsa korunkban
című esszéjét — mind-mind arra való, hogy erő-
sítse azt a szakrális kört, amelyben a festmények
fogantak. Mielőtt a látogató nekikezdett volna gyö-
nyörködni a képekben, már kapott egy, a befo-
gadást segítő-ösztönző értelmi-hangulati alapot.

Innen már csak egy — netán több — lépés a fest-
mények rejtelmeinek a megfejtése. Ám aki nem jut
a művész mitológiájának és szimbólumtárának a
mélyére — Kárpáti ecsetjének minden érzéshal-
maza a Biblia szentségével, eseménysorával, pél-
dázatával érintkezik —, az is észlelheti a briliáns
lazúrok és áttűnések fényjátékát. A mélyzöldek pa-
radicsomi békéjét, ködoszlató némaságát átvilágító
Nap, a foltokként is hatásos okker sugárzását.

Alig van — talán nincs is — a kortárs magyar
piktúrában még egy olyan művész, aki festői mó-
don valósítja meg a rejtőzést. Kárpáti, műveinek
érzelemtelítettsége ellenére is, ilyen bujdosó.
Szó sincs arról, hogy lemondana az alakrajzról és
a figuráról — a vásznakon fel-feltünedező, ám a
ködön és a homályon át is megvillanó arcok (fél -
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