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Mándy Stefánia

GEDŐ ILKA ESSZÉJÉNEK 
ELŐTÖRTÉNETÉHEZ

kissé érthetetlen ma már számomra a 
»rottenbilleri időkből" -  talán 1954-ben 
-  keltezett levele Mándy Stefániának, aki 
Vajda-»ügyben« provokált minket: Vajda 
Júliát, Jakovitsot és engem. Lehet, hogy 
bennem akkoriban valamiféle szellemi 
krízis következtében lelassult az érdeklő
dés mindenki felé, és így talán Vajda felé 
is -  átmenetileg, és nem tarthatom sem
miképpen véletlennek, hogy M. S. ^pro
vokációja" alaposan felrázhatott minket, 
mert szinte egy időben kezdett hatni a 
Rottenbiller utca 1. »művészlakóira« 
Vajda szelleme, és nálam teljesen tudato
san, Szabó Lajos ösztönzésére, rajzi me
todikája is.”

(Bálint Endre: É l e t r a jz i

TÖRMELÉKEK, 309. 0.)

1954 őszén egy az idő tájt jellemző, de 
nem  kiemelkedő m űterem  látogatása 
u tán  konkretizáltam -  eredetileg csakis a 
magam számára -  az alábbi gondolatme
netet. Úgy adódott, hogy röviddel rá  vé
gignézhettünk egy egész sor, m appákban 
őrzött Vajda Lajos-képet a Rottenbiller 
utcai „műterem ”-lakásban. Ez adta az 
apropót írásom ottani felolvasására.

Eszembe sem ju to tt, hogy különösebb ha
tása lesz. Egy-két levélváltás után a heves
nek induló vita megszakadt. De akkori, 
részben vázlatos, részben kategorikus 
„provokációm” csakugyan több irányban 
bizonyult produktívnak.

A legmeglepőbb reagálás éppen Gedő 
Ilka itt olvasható, sajátosan motivált, hir- 
telenében kibontott nagyszerű esszéje 
volt. A szembeszegülés és az egyetértés 
olyan ötvözetben és messze terjedő vetü- 
letekben jelenik m eg itt, amelyeket az én 
írásom zömében egyáltalában nem  inten
dált. Vagyis: egy adott történelm i pilla
natra  utaló hazai képzőművészeti hely
zetrajz részemről kiélezett expozíciója 
Gedő Ilkát annak az egész hatalmas m ű
vészeti és irodalmi hagyományvilágnak 
szuggesztív mozgósítására késztette (egy
részt az ősművészet, gótika, Grünewald, 
Greco, Van Gogh, Cézanne, Klee stb., 
másrészt Ady, Rilke, Kafka, Dosztojevsz
kij stb.), amely -  a bibliai világképpel 
együtt -  éppen a  mi körünkben annyira 
elevenen közös volt, hogy az esszé lénye
ge, m inden értékelésével magától értető
dően nagy rezonanciára talált bennem  s 
valamennyiünkben.
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M érlegre tettem  az elm últ évekből származó m űterm i emlékeimet, és noha sok min
dent nem  láttam, mégis sikerült talán annyi áttekintést szereznem erről a bonyolult, 
sokrétű antikatakomba-művészetről, hogy bizonyos távlatot és levegőt kapjak az egész 
művészeti helyzet áttekintéséhez. Annyit m indenesetre előre szeretnék bocsátani, 
hogy amit itt elm ondok, a magam szubjektív, félnyers, félig kom ponált élményfrag
m entumai, hirtelenében összefogott reflexiói egy még teljesen á t nem  já r t  dzsungel
ról, ahol egyszer nagyon is otthon, máskor inkább feszengve, nem  otthon érzem  ma
gam. Ennek a kettős, diszharmonikus és ugyanakkor mégis annyira izgalmas és gaz
dag alapélményemnek a taglalásával foglalkozom itt, erőt, forrásokat, kiinduló tám
pontokat merítve Lajossal és Bélával folytatott beszélgetéseinkből és azokból a  közös 
forrásokból, amelyekhez rajtuk keresztüljutottam  közelebb. (Utólag m ég azt megje
gyezve, hogy itt főképpen a dialogikus gondolkodókra -  Ebner, Rosenzweig, Buber 
-  céloztam.)*

Antikatakomba-művészetnek nevezem mai művészetünket azért, m ert katakomba
művészeten olyan stílusteremtő művészetet értek, amely egy közös katakombában, egy 
problémaközösség összeforrottságában érleli ki a következő századok ábrázoló nyel
vének alapsajátságait. A mai művészetre ez nem  jellemző, noha formabontó erőfeszí
téseivel jelentős lépést tett afelé, hogy megteremtse ennek előfeltételeit -  de az előfel
tételeknél m eg is állt. Közös katakomba nincs, és semmi nem  m utat arra, hogy a közös 
kor- és sorsnyomás megfelelő m ódon sűrítette és koncentrálta volna az erőket, hogy 
megszületett volna az a nyelv, amellyel a  művészet válaszol (m ert az a dolga, hogy vá
lasszon és válaszoljon), az a nyelv, amelyen kimondja a maga nemjét a nihilre, és az 
igent, amely folytatást ígér.

Kétségtelen, hogy a m űterm ekben rekedt mai m agyar művészet közvetlen függvé
nye a  világszerte virágzó stílusnak. Egyre nyilvánvalóbb, hogy az a  stílushiány, amely
ről annyi szó esett, bizonyos értelem ben nem  létezik, hogy igenis van egyetlen ural
kodó negatív stílus, egy fél évszázad izmuskáoszából kiforrott és leszűrődött, többrétű, 
de egyirányú formanyelv, és ennek jellemző jegyei pontosan leolvashatók bármelyik 
mai magyar avantgárd művész alkotásairól is. Ez az antistílus, ez az antinyelv, amelyet 
folytatni és stílussá érlelni csak akkor lehetne, ha  a formabontó törekvések metszés
pontjában kikristályosulna a pozitív forma. Ezt azonban csak egyetlen művész tudta 
megtenni: Vajda -  s ő egyelőre követő és folytató nélkül maradt.

E negatív stílus legfőbb közös jegyeit szeretném megkeresni.
Az első a megszólíthatatlanság. E művek megszólíthatatlanok, m ert ők sem szólíta

nak m eg senkit. Nem keresik a második személyt. Csak lefelé ásnak az álmok, vágyak, 
ösztönök énvilága felé, ezért nem  nyelvalkotók. Ezért nincs reális belső kontaktusuk 
egymással sem. Vagy nagyon is egymás szuggesztiója alatt vannak, vagy süketen me- 
redeznek egymás mellett. Nincs törvényük, de nem  is törvénykeresők. M ert a törvény 
a  második személy. A stílus -  a második személy. Az architektonika -  második személy. 
Ahol ez nincs, o tt a művészet képtelen lesz igazat m ondani, m ert amilyen mértékben

'  A beszélgetések Szabó Lajossal és Tábor Bélával folytak.
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nem  arányból táplálkozunk, olyan m értékben hisztériából. Hiába ásunk lefelé, ha  fel
felé nem  tudunk ásni. Egy mozgás, aminek nincs ellenmozgása, feszültség nélkül való. 
Az eredmény: enervált romantika, önmagába fulladó pszichoanalízis és céltalan kon- 
fesszió egy olyan világról, amely alapjában véve elzárkózik az igazi konfessziók elől. A 
problémák görcsbe merevednek, m ert nem  keresik fel a görcsoldó antipólusokat. In 
nen  származnak a form ák görcsei, azok a  kényszermotívumok, amelyek m induntalan 
visszatérnek, anélkül hogy ritmikává, tehát matematizált form astruktúrává tudnának 
oldódni. Vagy kiáltó megoldatlanságokkal találkozunk (arcábrázolás konzekvens ke
rülése, absztrakciók absztrahálása és ugyanakkor kényszeredett testcentrumúság), 
vagy rideg, m inden spontán szuggesztivitást nélkülöző steril lesikáltsággal, ami az 
alapkérdések elfedését, hermetikus elzárását jelenti. Ez a  racionalizáló konstruktivista 
tendencia önmagában jóval kevésbé őszinte a  vallomásművészetnél is, m ert nemcsak 
a szellemi alakítás erőfeszítéseiről m ond le, hanem  még a  szubjektív feszültségeket is 
letagadja. A pozitív tendenciák ott lépnek fel, ahol a kettő: absztrakció és önvallomás 
valami hiteles, spontán lírával ötvözve, együtt jelenik meg.

Ez a művészet nem  az alapkapcsolatok helyreállításának útján jár. Nem  kiegészítő 
mozgásokat végez, hanem  egyre inkább öncsonkítást. Az egyik l’art pour l’art-ból m e
nekülve egy másik l’a rt po u r l’art-ba fut. Itt nyilvánvaló, hogy egyedül az esztétikum 
nem  elég a  stílusalkotáshoz. Esztétikum önmagában: szubjektív, csonka lét. Nemcsak 
hogy nincs benne nyelvmozzanat, hanem  a nyelv egyenes megkerülése: monológ. 
Nyilvánvaló, hogy ha csak m agamat keresem, magamat is elvesztem. Innen a  mi m ű
vészetünkben az antihum ánum . Az ösztönök indahálójába kapaszkodó művész nem 
vesz tudomást valódi gyökereiről. Ezzel az ösztönvilágból származó iránnyal szemben, 
vele párhuzamosan és vele összefüggően jelentkezik egy másik törekvés -  az organikus 
természeti form ák asszimilálása: növény-, kristály-, állatformációk. Ezeket a kompo
zíciókat is csak a lélek alvilága járja  át, s így m egm aradnak az antihum ánum  centrum- 
talan, tehát végeredményben anorganikus világában. Ez a menekülés a  biologikumba 
a görcs másik metszete. Ilyen piktúrában nem  lehet arcot festeni, csak grimaszt. Innen 
korunk maszkművészete, grimaszművészete.

Nietzsche azt írja: „Mein Stíl ist ein Tanz; ein Stil dér Symmetrien aller Art und ein Über- 
springen und Verspotten dieser Symmetrien.” („Az én stílusom tánc; a legkülönbözőbb szimmet
riák stílusa, s ugyanakkor mindezeknek a szimmetriáknak átugrása és kigúnyolása. ”)  Ez a  nyelv
alkotás kettős mozdulata; nem  lehet stílusalkotó az, aki e két m ozdulat közül csak az 
egyiket végzi el.

Az itt érintett problém ákra m agam nak válaszul megpróbálok néhány rövid reflexiót 
fűzni annak az egyetlen művésznek oeuvre-jéhez, akinél a választ, a  pozitív stílust, a 
művészet igenjét fellelhetjük, és akiről a jövőben m ég oly sok m indent kell újabb és 
újabb nekifutásokkal elmondani.

Vajda Lajos az egyetlen m értéktartó művész. Ez adja hitelét. M értéktartó a szó szo
ros értelmében: középen van.

Középen van először is létünk térségeiben: egyforma intenzitással járja  az u tat fel
felé és lefelé. Önátvilágítás nem  lehetséges másképpen, csak ha a fényforrást fentről 
merítem. Ebből következik Vajda nyelvalkotó karaktere. Törvényt követ, következés
képpen törvényt alkot. Ebből következik stílusalkotó architektonikája.

Középen van az időben is: az ő művészete azért épül stílussá, m ert nemcsak 
m últra emlékszik, hanem  jövőre is, és ugyanakkor egész művészi léte az égetően
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aktuális problémákban feszülő legjelenvalóbb jelenlét. M ert fentről világit, távlatai 
vannak önmagához, saját gyökereihez. Formálni tudja saját káoszát, gyógyítani tudja 
saját énjét, oldani tudja saját görcseit. És ezzel közös görcsöket old. A z ő vonalai ilyen 
kisimult görcsök. Analógiát érzek itt Leonardo vonalkultúrájával, akit Vajda talán 
nem  szeretett, de akivel akarva, nem  akarva összeköti a matematizált vonal sűrített 
dramatikája.

Középen van test és lélek között. Nem kerüli meg az arcot, és nem  kerüli m eg a 
szexust. A testet öltés legáttetszőbb rétegeit járjuk  nála. Szemünk előtt ölt testet az 
ember, az érzés, a gondolat. Egyszer hűvös, mérlegelő taglalással (architektonikus m ű
vek), máskor a  születésdráma mágikus energiáival (utolsó, fekete periódus) jeleníti 
m eg a testté válás folyamatát.

De m indkét végletábrázolásnak szerkezete van. I tt  is a közép művésze. A szerkezet 
a közép. A születésdráma és a  felszínné hű lt form a között húzódik a struktúra szilárd 
rendje. Belül az izzó lávamag, és kívül a sziklák fagyformái, de  középen a csont, a fém, 
a logosz. Bent a forrongó, emocionális nyersanyag, ennek lecsapódása, kikristályoso
dása létünk kötelező erőfeszítése: a form a etikuma, és végül a gerinc, amelyre ez fel
épül, az építő gondolat, a logosz szerkesztőereje.

Vajdával megtehetjük a  testté válás útját, de m egtehetjük az u tat vissza is: amikor 
az emberből gondolat lesz, szellemi erő, alakító energia. A visszafolyamat: a test lebon
tása, epidermiszlehántás, felszínrobbantás. Ez a kettős mozgás az ő dinamikus m ér
téke.

Vajda Lajos az egyetlen művész, aki tudomásul veszi létünk összes rétegét, aki át
világítja őket, m egküzd velük. Tud a csontról, a húsról, a bőrről, az arcról, tud  az egész 
em berről, de  nem  ismeri a  kocsonyát, a gipszet, a leszakadt részek bacchikus tükör
táncait. Ismeri a  primitívek mágiáját, a participation mystique-et, de nem  vonzzák az 
őrület örvényei. Ism eri az önkifejezés erejét, de  nem  monologikus, struktúrát épít és 
nem  konstrukciót. Vagyis belülről építkezik, nem  kívülről. Nem  kopírozza az arany
metszetet és az arányok többi metszetét, hanem  fantasztikus türelem m el kivergődi ma
gából művészetének törvényszerűségeit. Ez a vajdai vonalritmika: az a muzikális mo
tívumharc, amelynek feszültségeiből művészetének külső és belső megkomponáltsága 
szövődik.

Vajda Lajos ily m ódon az egyetlen mai művész, aki előttünk számol és leszámol 
saját iszonyával, a m i iszonyunkkal, és tud választani az iszony és az iszony legyőzése 
között. Küszködve fölébe emelkedik, m ert ismeri a második személyt, ismeri azt, aki
hez szól, és szembesíti vele démonjait. Egy művész, akit megszólítottak a lét kérdései, 
aki megszólít minket, és most m ár a mi dolgunk, hogy válaszolni tudjunk -  neki, ma
gunknak.


