
„…MESTERE A MINDENSÉG
SZÓRA BÍRÁSÁNAK”
Vattay Elemér (1931–2012)

Senkivel sem találkoztam, aki úgy tudott volna
megbocsátani, mint ő. Ez volt az ereje; ez volt a
gyengesége is. Nem ismert gyűlöletet, nem is-
mert utálatot, éppen ezért az rontott rá, és az né-
zett át rajta, aki akart. Annyi önvédelmet raktá-
rozott el, mint az írországi tulipánok, amelyek ha
permetezik az eső, halkan becsukódnak. Aztán
kinyílnak a napfényre. Kinyílnak a barátságra.

Évtizedekkel ezelőtt ismerkedtem meg Vat -
tay Elemérrel és feleségével, Katával; a sárvári
Nádas dy várban, 1979-ben rendezett fotókiállí-
tás képei, Vattay Elemér felvételei olyan hirtelen
jött otthonossággal vésődtek belém, ahogy fény-
képek ritkán, vagy inkább soha. Hat művész
portréit láthattam ott; jelen volt rajtuk Ferenczy
Béni, Kassák Lajos, Bálint Endre, Pilinszky Já nos,
Kondor Bé la, Latinovits Zoltán. Mindegy a sor-
rend; csupa súlyos egyéniség, nagymester a mű-
vészetben, a szenvedésben. Elemérnek kulcsa
volt hozzájuk, a barátjuk volt; ő maga a barát-
ságnak is művésze. A legbensőségesebb barát-
ság, saját szavai és Kata emlékei szerint is, Pi -
linszky Jánoshoz és Latinovits Zoltánhoz fűz te; a
többiekhez, Kassák Lajoshoz, Bálint Endré hez, Fe -
renczy Bénihez és Kondor Bélához „a jelenlét
öröme”. A sárvári kiállítás hetedik szereplője ez
a jelenlét volt; az ő jelenléte.

A szemtanú című, 2002-es Vattay Elemér-port-
réfilmben, Mérei Anna és Katona Zsuzsa filmjé-
ben Vattay tiltakozik a „művész” szó ellen. Kon-
dor Béla egyik képének dedikációjában „hites
fotográfus”-nak nevezi őt; Vattay helyesli az el-
nevezést. Ez „nem olyan fennkölt — mondja a
filmben. — Kicsit iparos. Nem vagyok művész.
Régen kiírták, hogy »hites kulcsvizsgáló«, »hites
bűnvizsgáló«, »hites könyvvizsgáló«…” Szeret-
tem Elemér sötét humorát, de nem értek egyet
ezzel a tiltakozással. A filmben Boromisza Zsolt
festőművész szerint „Elemér végül is fotómű-
vész. Mert amiket én tőle ismerek, (…) az ő sze-
mélyes látásmódját éppúgy képviselik, mintha
olajfestékkel, temperával festette volna meg
[őket]”.

Jelenits István piarista szerzetes-tanár mond -
ta egy kiállítás megnyitóján: „Vattay Elemér
nagy, áhítatos mestere a mindenség szóra bírá-
sának.” Hogy a művésznek, aki megérdemel
egy ilyen magasrendű József Attila-i utalást,
miért nem volt több kiállítása, zajosabb sikere,
Balogh Rudolf-díja, amelyre a Széchenyi Iro-

dalmi és Művészeti Akadémia kétszer is jelölte,
pontosan nem tudjuk. Talán a szerénysége az
oka, a félrevonulás, a túlzott alázat. Vagy az első
lesiklás a pályáról, hiszen mint filmrendező hall-
gatót kidobták a Színművészeti Főiskoláról,
mert nem írta alá a Mindszenty bíboros elítélését
követelő körlevelet. Utána zokszó nélkül volt
hegesztő, majd műszaki ellenőr. Amikor megis-
merkedtünk, munka után Katával együtt taka-
rította a laboratóriumot, hogy a pénzen első-
rangú fotóberendezést tudjon vásárolni.

Nem írta alá a Mindszenty-ellenes körlevelet,
de nem volt hajlandó a fotómodelljeit sem asze-
rint kiválasztani, melyik miről mit vall. Lukács
Györgyről és feleségéről, Gertrúdról nevetve
mondta el, hogy a fürdőkád szélén fényképez -
ked tek, mert ott érezték jól magukat.

A reklámhoz sem volt érzéke. Nem híresz-
telte el, hogy Latinovits Zoltánról, a „színészki-
rály”-ról alighanem ő készítette az utolsó fotót,
négy nappal a színész halála előtt. Kassák kala-
pos képét, Pilinszky cigarettás portréját azok is
ismerik, akik nem tudják, hogy a fotók Elemér
munkái.

Passzív volt, mondja róla Kata; meditatív,
szemlélődő. Nem ostromolta a főiskolát, nem
akart a filmes pályára később sem visszakerülni.
Hatalmas kép- és műtárgygyűjteménye sem ka-
pott nagyobb nyilvánosságot; Csaplár Ferenc, a
Kassák Múzeum egykori igazgatója, Vattay mű-
vészetének egyik felismerője szerint Elemér
„képfüggő” volt, akiben „csillapíthatatlan szom-
júság, éhség” élt a műtárgyak iránt.

Hozzáteszem, a művészek iránt is élt benne
ez a szomjúság, ez a hűség. Kassák halála után
megőrizte barátságát Kassák Klárival, Latinovits
halála után Ruttkai Évával. És mindig mélyre
ásott. Kas sák Lajosról ezt írta: „Az ő kemény-
sége nem zen gő érc volt, nem pengő cimbalom,
hanem az alkimisták által használt materia prima,
a bölcsek köve, mindent átalakító, megfiatalító,
gyógyító hatású kő…” Bálint Endre kiállítását
ilyen szavakkal nyitotta meg: „Bálint Endre
tudja, hogy Szodoma és Gomorra bűne, hogy a
kígyó tudást ígérő kísértése nem az arcot: a lelket
zúzza szét. A megismeréshez vezető út szá-
munkra csak a szenvedésen keresztül nyitott. (…)
Az öröm és a szenvedés nem mondanak ellent
egymásnak. (…) Mert van sátáni öröm, és meg-
 váltó fájdalom. De van mennyei öröm, és gyó-
 gyító szenvedés. Ez a fehér és a fekete abszolút
világa.”

Azt hiszem, Vattay Elemér jól érezte magát
feleségével, családjával, barátaival, könyvekkel
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és képekkel teli életében. Mindvégig érzékeny
volt, mint az írországi tulipánok, szemlélődő,
mint az igazi filmesek; kemény és konok, mint
az igazi hívők. „Senkinek nem volt még tizenkét
olyan tisztalelkű, nemes barátja, mint Júdásnak,
és mégis áruló volt — írta Vattay Elemér egyszer.
— Azok között, akik a lakásban látható munká-
kat készítették, nincs áruló.”

Isten vele, Elemér. Kísérje odaát is a szeretet,
amit felhalmozott.

GERGELY ÁGNES

LUGOSSY MÁRIA (1950–2012)

Amikor barátai és kollégái nevében búcsúzunk
Lugossy Máriától, szembe kell néznünk a tér-
nek és az időnek azokkal a távlataival, amelyek -
kel szobraiban — meg-megborzongva a mély-
ségtől, megrendülve és bátran — ő maga is
szem benézett.

Utolsó gyűjteményes kiállításának A létezés for-
mái címet adta. Ez a cím úgy hangzik, mint valami
jóslat, amelynek mélyén nem csupán a szobrászat
szigorúan értelmezett problémái rejlenek, hanem
világ, az emberi sors ismerete is. Műveiben olyan
dimenziókat érintett, amelyekbe csak keveseknek
van bejárásuk; olyasmit ringatott kristályosan
szerkesztett üvegtömbjeiben, gömbölyű formái-
nak, lágyan ívelő üveghullámainak öblén, kő-
tömbjeinek szelíd mélyedéseiben vagy fegyelme-
zetten beomló szakadékaiban, amit másképpen,
más eszközökkel aligha lehet kifejezni, megmu-
tatni is csak olykor. Megtalálta a képzeletnek és
a gondolkodásnak azt az egyetlen helyét, amely a
jelentől ugyancsak messzire terül el, fényévnyi tá-
volságban, élő és élettelen megfoghatatlan hatá-
rán, tőle mégsem idegen, számára otthonos. Ez a
világ a lakatlan idő mélyén hever.

Aki szemmel, tapintással vagy képzelettel kö-
veti Lugossy munkáit, érzékelheti, anyag és
forma könnyed eleganciája uralja őket, mélyük-
ről sejtelmes gondolatok indulnak a felszín felé,
megfoghatatlan és megfogalmazhatatlan kép-
zelgések és sejtések hűvös áramlatai futnak át a
látható síkon, miközben alant magába zárva iz -
zik — akár a föld belsejében a magma — a lét.

Gesztusai éppen az enyészet határán álltak
meg, azon a határon, amely a keletkezést és az
elmúlást elválasztja, de egyúttal össze is köti.
Bennük a világ keletkezése zajlik, mozgás, élet

kezdődik. Az anyag előzékenyen sietett segítsé-
gére, simult a keze alá, a forma folytonos kelet-
kezés és megszűnés, lét és nemlét határán, reali-
tás és virtualitás között lebeg.

Ha azt kérdezzük, mit jelent tevékenysége,
életműve a kortárs magyar szobrászat számára,
ebben az ellentétes jelentésű két szóban találha-
tunk valami tapogatózó megoldásfélét: hideg tűz
— ez jellemezte kezdettől fogva Lugossy Mária
szobrászatát.

Felfedezte aztán az árnyékot, az árnyékban
maradó, teljesen soha meg nem fejthető forma
különös jelentését és jelentőségét. A felnőtt gye-
rekkorába visszapillantva látja így a múltat fel-
felbukkanó szereplőivel, helyszíneivel, esemé-
nyeivel. És így lát az utas is, aki a vonatablak
jégvirágos üvegére lehelt olvadó, kerek nyíláso-
kon át ismeretlen, elsuhanó töredékeket kap el
pillantásával. Az emlékezők, az időben utazók
előtt felvillanó látványok, ismeretlen képek mesz-
szi távlatokba merülő részleteit plasztikai törvé-
nyek szerint formálta, ezzel az addig ismeretlen
jelenségvilággal gazdagítva a szobrászat tarto-
mányát. És azt se feledjük, miközben önmaga
soha nem lépte át a szobrászat klasszikus hatá-
rait, kompozíciói mások számára önzetlenül-
öntudatlanul kitágították a műfaj dimenzióit a
végtelen terek irányába.

„Az idő börtöne gömbölyű és nincs kijárata”
— olvashatjuk egy Nabokov-könyv első oldalán.
Lugossy műveinek erejét nem gyengítik a ben-
nük motoszkáló sötét árnyak, sem a beléjük rej-
tett zárványok titokzatos barlangjai, sőt. Éppen
azt bizonyítják, VAN kijárat, amelyen át az idő
kiszabadulhat börtönéből. Valamennyien hálá-
sak lehetünk neki ezért a tanulságért.

Barátai ezeken túl, személyesen is tanúi le-
hettek annak a heroikus küzdelemnek, amelyet
az utóbbi években betegségével folytatott. Szép
és fiatalos volt, a legnehezebb időkben is ele-
gánsan hordta széles karimájú szalmakalapját
túlságosan rövidre vágott haján. Akadozó lelke-
sedéssel készült nagy életmű-kiállítására: hősie-
sen viselte a rendezés fizikai terheit, a szobrok
térbe helyezésének gondjait, türelmesen vála-
szolgatott a sajtó tájékozatlan kérdéseire és
végül elégedetten pillantott körül a teremben.
„Küz dök, mint egy oroszlán” — mondta mind-
végig halványan mosolyogva.

KOVALOVSZKY MÁRTA
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