messzire rugaszkodik. A Zémegyei Szocióvár
John Brown elnevezésti Városi Könyvtárl1nak mert hogy is bívhatnanak masIrent egy igazi
könyvtárat? álolvas6it leleplezni akaró
felméréssel kezdődik, me1y - mint tudjuk - a
könyvtarszociológiai kutatás alapvető s ezért
elengedhetetlen feltétele. Közben természetesen másálságok is leleplezódriek. AKádár-rezsim
jellegzetes kiskirályai, az álelvtarsak s az álságok
világában ügyeskedók. És mindez groteszk módon a kultúra panoptikummá sztIkolő területen,
a tudomány jelszaváva1- vagyis éppen ott, ahol
jobbára csak hosszú évek, esetleg évtizedek
múltán derülnek ki a mulasztasok, gyíIlnek össze
a kifizetetlen számlák és halmoz6dnak heggyé az
adósságok, amelyet az államnak nem lehet egy
összegben, egyszeri átutalással kifizetnie a nyugati hitelezőknek, mint a gazdaságban, mert
ezzel az egész nemzetnek tartozik. Senélkül csak
olyan ál-brigádtagok lehetünk, mint a Kamarás
könyvében szereplő, aki az új brigádnevet Czuczor Gergely - kimondani sem tudja, habár
annakelőtte már szamosbrigád - Béke, latinca,
Vörös Csillag, Popov, paul Robeson, Walter
U1bricht, Hódító Robur - tagja volt.
Ha a szocialista realizmus követelményrendszerébe akarnánk illeszteni KanJaráS rendhagyó
regényét, akkor joggal hianyolhatnank a pozitív
hóst - az ő főhőse ugyanis nem míndenütt
pozitív. De hát ebben a valóságban, ebben a
realizmustól távol eső vWgban (és sajnos nemcsak Kamar:tséban) egyre kevésbé vannak pozitív hősök. A hősök inkább egy kicsit idétlenek,
mint a p;1póczi péter ir.lnyította - egyébként
valóban tudományos igénnyel dolgozó - kutatöcsoport, az emlitett könyvtár alagsorában.

Mert Magyarországon több mint negyven év óta
míndenütt megfordult a mese: a békát megcsókoló királyfi. maga is békává változott. Vagyis a
varázslat ereje nemhogy megtörne, tovább növekszik - minden erőfeSZÍtés és odaadás ellenére. fgy leszünk valamennyien megjelöltek.
Nemcsak egy értelmetlen felmérés koordinátarendszerében, hanem amúgy is, általában, a
megszt1nő maganszféra magánzóiként. S mi
egyebet is tehetnénk, mint Karnarás főhőse, a
szemüveggel jelölt Szemüveges: beköltözünk a
kultúr-centrummal szemközti patikába, ahol Vall
néni eszméltető, koncentráltató, harmonízálö,
pezsegtetö, biztató, megkapaszkodtató, lendítő,
búvöltetlS és néha lebbentő teakat készít. Ha ezt
elfogyasztottuk, az egészségügyi egység mögött
rejtőző kamrányi szebaban mi magunk is elövehetünk egy-egy fűzetet- a levelest, a villanást és
egyre ritkábban az öröm-füzetet. S akkor már
csak olyanféle kérdések foglalkoztathatják az
embert, hogy vajon előző nap este mi is történt
az Ozorai Pipóban?
Mindezzel persze nem elégszik meg egy olyan
alapos felkész01tségfi szociológus, mint Kamarás
István. Neki még akkor is vannakötleteí, amikor
nekünk már nincsenek. S nemcsak úgy, hogy a
Reformvár emlékér felidézi, hanem megszólaltat
egy derék papot is, aki szellemes példáZattal
szolgál nekünk, szemüvegeseknek, hogy ne csak
dialektikusan - megszüntetve-megörízve szemléljük a világot. A derék pap, Béní atya
ugyanis hisz a mosogatás csodájában, abban,
hogy piszkos vízben, koszos ronggyal is lehet
valamit tisztára mosni. Ámde - ami nem árt, ha
kézldmélő - mosószer nélkül sajnos még ez is
egyre kevésbé lehetséges. .. (E6tv6s)

Kiállítás
Gedó oka Idállitása

Kállai EmlS míivészettörténészhez irott levelé-

ben. "tletveszélyes", igen - e kérdések akkor
"Lehet-e nem kirekeszteni a tárgyi ábrázolást?
Lehet-e a valóság mezében? évek óta éget a
kérdés. Thdom: persze, hogy lehet. De hogy ma,
nekünk lehet-e? nekem?" - Gedő Ilka ezeket a
húsbaWgó, verremenö, majdnem azt mondlUWn, életveszélyes kérdéseit 1949-ben, tehát
éppen negyven éwel ezellStt fogalmazta meg

hangzanak el félénk és szenvedélyesen töprengő
hangon, amikor az Europa Iskola réven a magyar
míivészet oly felszabadultan merül meg a
tárgynélküli, az elvont kompoziciók, az absztrakció kötetlen, parttalannak látszó világában: csak
semmi "tárgyi ábrázolás!" És akkor hangzanak el
Gedő Ilka kérdései, amikor ott áll a küszöbön az,
amit "ötvenes éveknek"' nevezünk: bizonyos
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értelemben a ~ ~rizo14s kétes diadala.
Persze, a dolog csak igy, negyven t:v múltán, csak
innen nézve kap történeti súlyt, müvészettörténetí ~tot, a magaidején nem volt m1s, mint
a Fillér utcai lakás barna bútorai köZött, egy
kristályos Vajda-rajz és saját rajzai, képtervei
között izgatottan morfondírozó fest6 megerósitést váró gondolatfutama. fgy hát az 6
számára volt a kérdés "életveszélyes" - abbanaz
értelemben, hogy 6 valóban kereste, tudni akarta
a választ, a maga számára egyetlen lehetséges
választ; kérdése tehát a szö szoros értelmében
"életkérdés" volt.
Gedö Ilka a "~ valóságot" választotta, és
képei meg rajzai láttán be kell vallanunk, nem a
legkönnyebb valóság jutott neki. Nem elsősor
ban azért, mert életének k01S(j körillményei történelmi körillmények! - olykor fenyeget6
mélységek, sors-szakadékok közelébe sodortak,
hanem inkabb mert tudott valamit erről a
valóságról: az iszonyatos súlyt, amivel a létezés
minden pillanata, minden aprócska mozzanata
ránehezül a dolgokra. Képeiben is felismerhető
ez a különös tudás, most mégis ~b a rajzokrói beszélek: ezek közvetlenebbOl, a szeizmográf
vagy az EKG-vonalak érzékenységével jelzik a
történések, az érzések, a belső és a k01S(j világ
"kilengéseit".
Thdjuk, hogy kislánykonitól kezdve állandóan
rajzolt és olyan természetességgel, ahogyan
lélegzett. A grafit, a papír olyan eszközök voltak
számára, amelyek - tulajdonságainál fogva követni és kifejezni képesek a világ súlyát és
törékenységét. Többnyire van bennük valami
kócos és árnyékszerű: a keményebb és a zsírosan
puha grafit mozgása nyomán különös feszültség
tölti be a képmezót, lüktet a felület, hirtelen
kiválnak majd visszahúz6dnak a figurák, a részletek. Már a korai, a negyvenes évek elején késZített rajzokon is fel·feltűnik ez a nem egészen
valösagos, a jelenések tünékeny és rebbenékeny
nyomait rögzítő formálásmód, itt azonban a
"tárgyi valóság" sólya, a látvány, a modell háttérbe szoritotta azt. A gett6ban, a zsidó aggok
házában 1941-44 között, vagya Ganz gyárban
1946-47-ben készült lapok pontosan mutatják
ezt: az alakot körbefog6 kontúr még folyamatos,
az arcok, a pillantások, a tétován leeresztett
karok egyszeri, egyedi val6sága sugárzik át a
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vonalakon; olyan tletanyag, olyan sorsmindk, az
emberi létnek olyan - személyesen megélt megrendülése, földrengése vette körOl ezekben
az években Ged6 Ilkát, hogy ezek mellett elsápadt minden belső látvány, erejét vesztve hullt
alá a jelenések sora, noha - látható - a
háttérben azért ott motoszkál furcsa törmelékként. -as látható az ls, hogy a negyvenes
évek arcképeiben, önportréiban hogyan bújik ki
a látvány, a "~ valóság" alól mindaz, ami a
későbbi rajzok legfontosabb rétege, mintegy
centruma lesz: az ember, a targyak, a világon
létező valamennyi lény kimondhatatlan, megfoghatatlan, és rettenetes sebezhetősége.A vonalak
- bármilyen biztonsaggaI keritik is be, bármilyen szabatosan lokalizálják az ábrázoltat - kuszának és töredékesnek hatnak: való;~an kínos
érzékeny5éggel követik azt a hangtalan földcsuszamlást, azt a tapintatosan rejt6z6 hegyoml4st,
amely a lélekben és a képzeletben oly gyakran
bekövetkezik egy élet folyamán. Minden törékeny és furcsán izgatott itt, a "giacommettis",
kalapos fejek, az otvasashoz hajló alakok és a
karcsú aSZtaIkák vagya puscsinói ablakban feltű
nő reggel. Ezzel az egyszerre bizonytalanul motoszkáló és mégis halálosan pontos rajzzal le~b Vajdajúliaérett munkáiban találkozik az
ember, vagykorábban Vajda Lajos utolsó szén-és
tuskompoZícióin. -as természetesen, mss oldalróllehet a szecesszió kés6i hajtasának,fliradtabb
és többet tudó szellemi rokonának tekinteni
Ged6 Ilka rajzait, mint ahogyan képeiben is van
valami a Gulácsy képek bohócos val6sZínútlenségéMI. Mégis azt gondolom, nem igazán ill6
ilyen köznapi stiláris szempontok szerint nézni
őket. Vagy legalábbis bizonyos vagyok abban,
hogy számára - amikor rajzpaplrjaival bihelő
dött, vagyfest6állványa előtt Mit - a teremtés
nem stiláris kérdés volt. Belső munka inkább,
tétova töprengés, heves morfondírozás, bonyolult és halkszavú megfogalmazása annak, hogy
minden szilárd jelenség mögött szétfoszló tudás,
homályos tapasztalat és legmképpen az érzések
és gondolatok találkozása mentén húzódó titkos
törésvonalak rejteznek - és minden ezekben,
ezek által nyerheti el értelmét. Másképpen szölva: isa, por és hamu V.lgYUIlk.

KovaJovszky Márla

