
Borbély Károly: A paradicsomkert kapuja 

Egy megíratlan napló néhány jegyzete a szépségről 
 

Vannak gondolatok, amelyeket az ember gyermekkorában úgy kap meg, hogy még nincs 

készen a befogadásukra, de megmaradnak az emlékezetében és egy alkalmas élethelyzetben 

felbukkannak. Előhívja őket valami. Gyermekkorom áldott emlékű plébánosa mondta 

egyszer: a lélek szépsége, belső harmóniája, békessége kisugárzik és megszépíti akár a 

legmarkánsabb arcot is.  

A Szent Péter bazilika hatalmas kupolája alatt a félhomályban sok száz ember 

bámészkodik, miközben a fentről alávetődő hatalmas fénnyaláb sugárkévéjében fel-

felvillannak, mint árnyas szobában a porszemek. Ebben a látomásban válik ki a tömegből, 

tőlem úgy harminclépésnyire egy apáca két kicsiny gyermeket vezetve. Az apáca valamilyen 

afrikai félvér lehetett, meglehetősen durva arcvonásai azonban valami olyan földöntúli 

szépséget sugároztak, amitől elállt a lélegzetem. Ahogy elbűvölve néztem ezt a jelenést, ő a 

tömegből észrevett engem és szélesen ragyogó mosolyával felém biccentve, rám kacsintva 

jelezte, hogy pontosan érti, mi jár a fejemben, aztán még egyszer felém mosolygott búcsúzóul, 

amint eltűnt a sokadalomban. A néhány másodperc alatt, amíg ez a kegyelmi állapot tartott, 

különös, szavak nélküli gondolatcsere zajlott közöttünk. Ő láthatólag pontosan megértette, 

hogy bennem milyen felismerés zajlik le. Eszmét cseréltünk a tekintetek segítségével a 

szépség és a lélek egy bonyolult esztétikai problémájáról. 

A szépség a külső harmóniájából és a belső rend békéjéből egyaránt megszülethet, sőt 

olyan is előfordulhat, hogy a megbomlott belső egyensúly hoz létre a forma szépségével együtt 

olyan esztétikai élményt, ami akár katartikus is lehet. A kulcskérdés az arány. 

Amikor az égiek kiűzték Ádámot és Évát a paradicsomkertből, nem zárták be annak 

kapuját. Ma is sarkig tárva vannak a szárnyai. De csak az léphet be oda, aki képes meglátni 

azt a kaput. Akinek szeme és szíve van hozzá. Ezt a szemet és ezt a szívet alkalmassá 

érzékenyíteni a mi lehetőségünk és felelősségünk – a családban, s az iskolában.  

Az Éden itt van a közelünkben. Egy másik dimenzióban, ahova a lélek ösvényein lehet 

eljutni. Az oda vezető utat könnyebben megtalálhatja az ember, például a művészet 

segítségével. A művészet a nevelés eszköze és módszere is egyben, amely együtt nevel 

alkotót, tanárt és diákot, akár az élet. 

Az alkotás – mint folyamat – rendkívül hatékony eszköze a képességfejlesztésnek. Hibás a 

széles körben elterjedt „készségtárgy” titulus, amelyet a vizuális neveléssel kapcsolatba 

hoznak sokan, még kollégák is! Az alkotásban rendszereket hozunk létre az elemek végtelenül 

sok és bonyolult összefüggéseivel. Kaotikus rendszereket, egyszerűbbeket és 
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bonyolultabbakat, amelyeket az ember végül már csak intuitíve képes átfogni – de átfogja, 

mert érzi a rendet.  

A művészet értékirányba hangolja az ember lelkét. Arra neveli, hogy az életünkben a belső 

rend, s a szépség központi helyzetű. Meghatározza érzéseinket, gondolatainkat, az 

életvitelünket, kapcsolatainkat és végül az egész életutat. 

Ahhoz, hogy a szépséget befogadjuk, észre is kell venni. Az veszi észre csak, akinek 

érzékenysége, lelkének, szellemének a készenléte alkalmassá teszi erre. Az egyéni 

fogékonyságon túl ezek tanulható – és fejleszthető képességek. 

A művészet, az alkotás a fejlesztésen és személyiségformáláson kívül még valami másik 

nagyon jó dolgot is tud: feszültségeket old. Terápiás haszna is van tehát. Talán kevesebben 

ismerik még, de a mai iskolának egyre súlyosabb problémái közepette a pszichés gondokkal 

küzdő gyermekekkel egyre nehezedő oktatói-nevelői munkában a pedagógusnak nagy 

segítségére volna a művészet. Az alkotás már, mint folyamat is gyógyít. Energetizál, ellazít és 

megnyitja a kommunikáció szelepeit. Az elkészült alkotásban, mint tárgyban spontán módon 

megjelennek azok a lelki tartalmak, amelyek másképpen soha nem jelenhetnének meg. A 

szülő, a pedagógus így tudhat meg fontos dolgokat, amiket a gyermek csak a képben tud 

„elpanaszkodni”, amitől szorong, amiért agresszív, ami miatt esetleg problémák vannak vele, 

ami olyan nagyon fáj. 

A művészet segíthetne. 

 

Borbély Károly: Szőlőhegyen I. (pasztell, papír, 50x30 cm) 
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 „Ha megöregszem, pincét akarok. Ezt már szilárdan elhatároztam.” Márai Sándor 

elképzelte, milyen lesz a pince, előtte a diófa a paddal. Milyenek az érett alkonyi fények és a 

rizling illata, s az ízek... Aki színekben, formákban gondolkodik, annak a színek éppen olyan 

érzéki gyönyörűséget okoznak, mint a bor különleges illata, s aromái a hozzáértőnek.  

A pince előtt, a diófa alatt a rizling illatát élvezve, beszélgetés közben, ahogy a lemenő 

nap még egy utolsó simogatást küldött a szemközti domb tetejére, megláttam azt a kis 

könnyed, narancsos rózsaszín foltot a még kora tavaszi barnás fakoronákon. Az élmény 

színekben él bennem ma is. Amint hazamentünk, azonnal elkezdtem megformálni a 

látomásomat pasztellel, mert az a leggyorsabb és legközvetlenebb anyag a számomra. Mert 

muszáj megosztani azt a belső képet. S mivel soha nem sikerül éppen ugyanazt, ezért 

próbálkozunk tovább.  

 
 

Borbély Károly: Szőlőhegyen II. (pasztell, papír, 50x40 cm) 
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Aztán minden újabb próbálkozással születik egy újabb kép. Amíg az eredeti 

látványélmény még hordozza az emocionális helyzeti energiát, addig újabb és újabb képeket 

hoz létre. Keressük azt a formát, ami a legjobban megközelíti az eredeti élményt. Soha nem 

találjuk el pontosan, hiszen az egy belső idea, a kép pedig anyagból való, de ez hajtja tovább 

az alkotót. És az élmény megosztásának az örök vágya, ahogy a tanítót motiválja a tudás 

megosztásának az ösztöne, az adni akarás. 

A képben a látvány keltette belső látomás létrejöttének folyamatában áttételesen 

megjelennek azok a lelki tartalmak is, amelyek már az alkotó személyiségének, életútjának 

érzelmileg éppen aktuális – a tudatalattiból áradó – eseményei. Ezek a kép olyan tartalmai 

rétegei, amelyekben kitárulkozik a lélek. Ezek azok a belső feszültségek, amelyektől az alkotó 

a mű létrehozásának izgalmai közben, az érzések tárgyiasulása során megszabadul. 

 

 

 

Borbély Károly: Szőlőhegyen III. (pasztell, papír, 50x40 cm) 
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A kéz közvetíti az emocionális jelzéseket, belső mozgásokat a pasztellkrétán keresztül a 

papírral kommunikálva. Az anyag közvetlen érintésének élményei és a tudatalattiból érkező 

sugallatok gesztusokban, mozdulatokban sűrűsödnek. A személyiség így tud a 

legközvetlenebbül megnyilatkozni. Ez felszabadító örömérzéssel jár. Katartikus élmény. 

Szüksége van rá tanítónak és tanítványnak egyformán. Segít belépni a paradicsomkertbe. 

A szépség gyógyít. Készen állunk-e a befogadására? A művészet visszavezetheti az 

embert a harmónia, a szépség világába. Képessé kell válnunk arra, hogy észrevegyük az Éden 

kapuját. A mi felelősségünk, hogy élünk-e a lehetőséggel.   

 

   „Mert minden bölcsesség alja, melyet a magyar a hazai borból és műveltségből tanult, 

ennyi: szeretni kell az életet, s nem kell törődni a világ ítéletével. Minden más hiúság.” 

                                                                                                                             (Márai Sándor) 


