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Borbély Károly 

festőművész 

 

 

A keresztút aranya 

(gondolatok – imádságok – a műteremből) 

 

 
 Csak az érheti el a fényt, aki átmegy a sötétségen. 

Thorwald Detlefsen 

 

Nézze most el nekem az olvasó, hogy saját munkáim kapcsán írok! Az alkotás 

folyamatos önvizsgálat és párbeszéd a teremtővel. Kérdésfeltevések és válaszok sora. Így ha                     

az ember keresztutat festhet, végig kell gondolja az élet sok kérdését. Meg kell vizsgálja a saját 

lelkét, viszonyulását a hitéhez. Át kell értékelnie a gondolat, érzés és az anyag viszonyát, tiszta 

kifejezési lehetőségeit. Az alkotás spontán folyamatát erősen meg kell alapozni ahhoz, hogy                  

a gesztusok, a lélek legmélyéről jövő sugallatok a helyükön lehessenek. 

Alábbi gondolataim egy ilyen munkafolyamatban születtek. Ezt osztom meg most 

azokkal, akiket érdekel.  

A keresztény művészetben az arany az örökkévalóságot, az örökkévalóság fényét 

szibolizálja. A régi ikonfestők legtöbbször háttérként, az ég, vagy a glória jelölésére 

alkalmazták az aranyfüst lemezkéket, melyeket a gondosan előkészített alapra felragasztottak,     

s aztán arra festettek még rá esetenként díszítőelemeket nagy áhítattal. 

A festészetben az arany más összefüggésben való alkalmazása sajátos szakmai kihívás, 

mert bizonyos dilemmát rejt. Az arany, mint fém idegen anyag a festék által generált színek 

között.  

Fémként is jelentéshordozó, de színként is be kell épüljön a kompozíció festői 

gondolatmenetébe. Erre két megoldás kínálkozott. Határozottan leválasztani és konkrét formát 

adni az arannyal jelzett motívumnak – ezzel szinte tárgyiasítani – valamint színekkel 

kapcsolódni hozzá, úgy hogy hasonló tónusokat, árnyalatokat alkalmazok, valamint helyenként 

lazúrosan ráfestek az aranyozott részekre – ahol ezt a mondanivaló indokolja. Például egy 
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jézusi arc az aranyra leheletfinoman ráfestve az arany fénye által átragyogva a fizikai                        

és a szellemi létezés határaira emeli a formát -  a gondolatot. A megoldások helyénvalósága 

mindig a kép kontextusában igazolódhat. Feltett kérdéseinkre az anyag és a lélek ad közösen 

választ. 

Az igazi alkotás szavak nélküli, tiszta párbeszéd a Teremtővel.  

Imádság. 

Jézus számomra egy dimenzióváltást testesít meg, ahogy kétféle világot is megjelenít:                 

a lélek és a test világát. 

I. (olaj, fa, 70x50cm) 

A jó kötést erősíti a teher. Az alkotás 

alapvetően az ember önnevelése. Önmagunk 

megismerésének és felépítésének eszköze és mód-

szere, problémafelvetés és annak megoldása. 

Életmód. 

 

Mi van az árnyékkal? 

    Az agresszió, a negatív gondolatok 

ugyanúgy szükségesek, mint Ábel mellé Káin, 

vagy a fény mellé az árnyék, az angyalok mellé                 

a Sátán. Mihez viszonyítanánk a jót, a fényt,                      

ha nem lenne ott az árnyék? Életünk, s így 

érzelmeink is állandó hullámzásban működnek. 

Egy kapcsolat dinamikáját is az egészséges 

hullámzás építheti és fokozhatja fel érzelmileg, 

akár katartikus hőfokra. A képen is a kontrasztok keltik életre a színeket, a formákat.                              

Az életünk az ellentétek egészséges egyensúlyára épül. A jó arányok azonban döntően 

megszabják a helyes irányokat.  

A keresztút megmutatja az áldozat, a segítő és a részvétel mellett az agressziót, a gonosz 

jelenlétét is.  

A csábítás, az élet fenntartásának színes, elemi ösztönei, az élvezetek mind hozzá 

tartoznak az embermivoltunkhoz. Arra valók, hogy tájékozódjunk és képesek legyünk élvezni 

az életet. Helyes arányérzékkel. 
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III. VII. IX. (olaj, fa, 70x50 cm) 

 

Az én interpretációmban a keresztút aranya nem eget, s nem hátteret, nem is glóriákat 

jelöl. Ezeken a képeken az arany egy másik dimenziót jelenít meg, az örökkévalóság 

dimenzióját. Arra nyitja ki a teret, jelzi, mutatja nekünk az utat. Ablak, kapu, vagy a tér 

valamilyen megnyitása, egy rés, de leggyakrabban a keresztfa gerendája született meg belőle.     

A kereszt gerendája, amiből a fény ragyog felénk. 

Talán a művészet nyelvén lehet legszebben megszólítani az Istent.     
        

VI. (olaj, fa, 70x50cm) 

Amikor az Isten megteremtette a világot, a szíve 

csücskéből még küldött közénk egy szédítő sugarat                      

és akkor megszületett a szépség, a dolgok harmóniája.  

Hogy ezt az éltető kincset továbbadja, megalkotta                          

a művészt, aki a lelkében érlelődő és alkotó ujjai között 

megformálódó finoman üzeneteket közvetíti azok felé, 

akiknek van hozzá szemük, fülük – és főleg szívük.                  

Ez égi küldetése és teljesíti azt, amíg csak él. Feltétel 

nélküli töretlen, nagy hittel.    

Az arany a megdicsőülés fényét hozza közénk.       

Az egyes képeken meg-megcsillanva reményt is ad. 

Bármilyen fájó és mély is legyen a dráma amit átélünk, 
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minden mozzanatában ott csillog egy kis darabja a reménységnek. Ahogy a kereszt 

gerendájának minden kis rostjában, sejtjében benne van a megváltás fénye.  

Belső ragyogással. 
 

XII. (olaj, fa, 70x50cm) 

A keresztútnak van egy nagy 

tanulsága: nem Jézus a főszereplője, 

hanem többnyire inkább azok,                      

akik körülveszik őt, akik elítélik                   

és bántalmazzák, akik segítik                       

és siratják. Önfeláldozását, külde-

tését a lehető legszerényebben 

viselte, a lehető legszerényebben 

vitte végig. Az életével fizetett érte.  

A stációk minden állomása 

annak példázata, ahogyan emberi 

létünk eseményei próbára tesznek 

bennünket. E küzdelmek, egyéni 

drámák során megjelennek a segí-

tők és a kárörvendezők, a rossz-

akarók is. Életünk mindenféle 

szereplője. Jézus példája tükröt tart 

elénk. Megláthatjuk benne eré-

nyeinket és gyarlóságunkat, 

elvégzendő feladatainkat másokkal 

és magunkkal szemben  és a helyes irányok felé megnyíló utakat.  

 Egyetlen elégtétel, igen, egyetlen kielégülés az életben: elvégezni azt                  

a csendes, mellékes, de szakszerűen megmívelt munkát, melyre hajlamaid                  

és képességeid kijelöltek, nem menekülni e munka elől a hiu „szerep”-be, 

beérni azzal a megnyugvással, hogy munkád a lehetőségig pontos volt, s talán 

használt is az embereknek. Ez a legtöbb, mit az élet adhat. 

Márai Sándor 
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XIII. (olaj, fa, 70x50cm) 

A keresztfa ilyen értelemben a megvilágosodás,                           

az örökkévalóságba vezető út szimbólumává válik. Fénye 

több esetben átragyogja Jézus arcát is, az anyagot                             

az anyagtalanság létformája szélén lebegtetve, az áldozat                 

és megdicsőülés egyazon pillanatába sűrítetten – mutatva   

az utat. 

 

 

 

 

XIV. (olaj, fa, 70x50cm) 

A szent sír egészét beragyogja az arany fénye, 

elvakítva az őrködő katonát is. Ebben a kápráztató 

pillanatban lehetünk tanúi a sírboltban feltámadó remény 

csodájának.  

Még ott van a Jézus testéből kiáradó fény, de már 

nem látjuk, csak az üres sírt. Csak a lelkünkkel tudjuk, hogy 

itt van akkor is, ha szemeink nem képesek érzékelni őt. 

És ez így van jól. Ez a mi bizonyosságunk.  

A szívünkkel látjuk. 

 

 

 

 

A képek - Borbély Károly alkotásai – Alsóőr plébániatemplomának keresztútjából. 


