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G edő Ilka

VAJDA LAJOSRÓL

Kedves S.!
P ár nappal azután, hogy N álad jártam , m egkaptam B.-éktől írásodat, és B. az ő Neked
írt válaszának egy másolatát is ideadta. E nnek a két írásnak többszöri egymással p á r
huzam os és egym ásra m erőleges átolvasása után nekigyürkőztem a megválaszolásnak
- válaszom nemcsak N eked szól, hanem m indazoknak, akikkel az utóbbi években
ezekről a kérdésekről heszéltem (vagy nem beszéltem). Mégis, elsősorban a Te írásod
hoz kapcsolódik, m ert a Vajda-képek nézése mellett ez volt az, am i sok és egymásba
torlódó m ondanivalóm megfogalmazni próbálására indított. H a kicsit vagy nagyon
bőbeszédű leszek, ez onnan van, hogy gondolataim at m inden irányban követnem kell
ahhoz, hogy megtaláljam bennük és köztük a légüres tereket. Sokszor persze inkább
kérdésről lesz szó, m int válaszról.
Egy m ég teljesen át nem já r t dzsungelról beszélsz bevezetésedben. Azt m ondod,„a
sokrétegű antikatakomba-művészettel kapcsolatban alapélményed kettős, diszharmonikus”. Él
m ényednek e rrő l a kettősségéről a továbbiakban soha többé nincs szó. M ár az első m on
datban elszakadsz ettől a szubjektív hangtól. E lm ondod az antikatakom ba-m űvészet
definícióját. Ezzel egyetérteni nem tudok; m ert egyelőre azt gondolom , hogy ez a m ű
vészet nagyon is „egy problémaközösség összeforrottságában érlel” valamit. Ami ezután kö
vetkezik, ti. hogy ez a művészet „nem mondja ki a maga nemjét a nihilre”. Talán létezett
ennél tisztábban hangzó nem - toldhatnám hozzá ahhoz, am it mondasz, hisz tudod,
m ilyen keserves gyanakvással és ellenérzéssel prüszköltem sokszor az ú n . „negatív stí
lus” ellen, de ez az írásod m ost segít m ég világosabban megfogalm azni azt, ami az
utóbbi időben am úgy is egyre nyilvánvalóbb szám om ra, hogy m ennyire „korunk” volt
az, am i ellen prüszköltem , s a negatív stílusban m ennyire az, hogy nekünk nem lehet
másképp. Nevetséges lesz, am it m ondok: Úgy látszik, nem lehet m ásképp. Csak nem
tételezhetjük fel m agunkról azt, hogy Kleenél, Picassónál, M irónál érzékenyebbek,
becsületesebbek vagyunk, h a úgy tetszik, nekünk van kapcsolatunk azzal a bizonyos „má
sodik személlyel”, és nekik nem volt. Bármilyen nevetségesen hangoznék is ez, olyan
biztonsággal tudom , hogy Klee Van G oghnál egy árnyalattal sem tisztességtelenebb,
m intha m indkét személy én lennék. N em tréfából m ondom ezt, hogy tisztességtelen,
m ert voltaképpen csak erről van szó; hogy azt látják-e, am iről vallomást tesznek, vagy
pedig hazudnak. H a az utóbbi igaz, akkor az em beriség szerkezete változott meg,
olyan közösségben élünk, ahol a művészek hazudnak, és akkor szükségszerűen m i is
hazudunk, és nincs a világon semmi jelentősége annak, hogyan értékeljük Vajdát. H a
pedig az előbbi igaz, és e rre visszafelé következtethetünk abból, hogy m i nem (mindig)
hazudunk, akkor érdem es a Picasso-, Klee- stb. képeket jó l m egnézni, és vallomásaikat
összefüggésbe hozni a körülöttünk levő világgal; s így bizonyosságot szerezni arról,
hogy nem hazudtak, az em beriség szerkezete nem változott meg, hanem azonos azzal,
am in belül akárhol és akárm ikor em berek éltek, és így akár a stílusok változása, akár
a megváltás ugyanúgy lehetséges, m int egykor. (A megváltást egykor sem Homérosz
vagy L eonardo hozta.) H a az antikatakom ba-m űvészet nagyjai hazudnak (sehol nem
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m ondod azt, hogy az epigonokról beszélsz), akkor Vajda is hazudott, s m indazok a
je le k , am elyek m ia tt úgy láthatjuk, h o g y m ás, m in ta többiek, csak m egtévesztésünkre
vannak itt. M ert bárm ennyire igaz lenne is az, hogy ő hívőbb, m int a többiek (ennek
egyik bizonyítéka lenne a m últ művészetének igenlése és feldolgozása), lehetetlenség
az, hogy a Neander-völgyi ősem berek között egy fehér bőrű angol lord éljen (s még
ez a hasonlat is tú l gyenge, hiszen sehol sem fokozati különbségekről beszélsz, hanem
„monológról, csak lefelé ásásáról” stb.). H a ezek a művészek nem m ondják ki „a maguk
nemjét a nihilre”, akkor ő sem - a többieknek, h a áttetszőtlenebbül is, tartalmazniuk
kell azt, hogy ő „választott és válaszait”', vagy fordítva: ő se lehet m entes teljesen - nem
a többiek nihiligenlésétől (nihilművészettől) persze, hanem - attól a végzetszerűen
m egszabott m ódtól, ahogyan az ő választásuk és válaszuk tö rté n t és történik. Az antikatakom ba-m űvészet helyére csak akkor léphet egy katakomba-művészet, h a hiszünk
benne, s ennek előfeltétele az, hogy élünk m ég ti. olyan korban, am elyben a művészek
nem hazudnak. - M indezek ellenére egyet tudok érteni akkor, ha a nihil kifejezés he
lyébe azt tesszük, hogy nirvána. így m ég az ősem ber és angol lord kontrasztot is el
tudom fogadni, m ert a nirvána felé vezető ú tn ak vannak fokozatai, amelyeken talán
Vajda nagy messzeségben van a „többiektől”, de a hazugságnak, a nem művészetnek,
a nem vallomásnak, a „monológnak” nincsenek fokozatai, ez valóban nihil.
A képzőművész, a festő nem Krisztus, aki megváltja a világot, hanem legfeljebb
Grünew ald (Golgotha-képe!), legmagasabb magaslatain is ábrázol. A negatív stílus is
ezt teszi. Önkéntelenül el kell hinnem a negatív stílus nagyjainak és kicsinyeinek, hogy
m anapság ilyen a szenvedés. (Én például tiltakoztam ellene, és így tiltakoztam ábrá
zolása ellen is.) Nagyon is katakom bának érzem ép p e n ezt a közös szenvedést és ennek
közös, negatív stílusjegyekkel rendelkező ábrázolását. Ez a művészet a maga nem jét a
nihilre iszonyú erővel kim ondhatja, h a így fogalmazod: nem m ondja ki a nem et... No
d e hol van jo g u n k ezt a nem et kívánni tőle (ezt a nem et a m indenkori jelen pillanatig
m á r m egtörtént történések egésze m ondja ki, és az a nem m inden stílusban o tt vára
kozik a m aga örökkévalóságba nyúló türelm ével az egészbe való elhelyezkedésére), s
ép p en ezért van írásodnak olyan hangulata, hogy olyan dolgok ju tn a k eszébe az em 
bernek, m int az o tt följebb Krisztussal.
A negatív stílus jellem zésénél elsőnek a m egszólíthatatlanságról beszélsz. Én egye
lőre csak azt tudom gondolni, hogy megszólíthatóság nélkül egyetlen Klee- vagy Bálint-kép sem születhetne meg. H a a Picasso-képek közül akár csak azokra gondolok,
am elyeket a legkevésbé tudok szeretni, haragra kell lobbannom a rra a rövid, de h a 
tározott kijelentésedre, hogy 'nem keresik a m ásodik személyt. Az Ebner naplójából
ism erős Du, vagy ugyanez Kafkánál, aki olyan kétségbeesetten kereste. (Lehetséges,
hogy az időben ezzel párhuzam os képekben nincsen meg? Lehet, hogy olykor nem
lelik, d e m ért vitatod el tőlük m ég a keresését is, m ért beszélsz monológról? Hiszen
ezzel egyenesen a negatív stílus építőinek művész voltát vonod kétségbe. Egyébként
h a ők csak lefelé ásnak, akkor az 1910-es évek óta m ár valóságos katakom bát építettek,
ti. hogy csak gödör készült volna ennél a töm érdek ásásnál, az leheteden, ezt m ég a
stílus kicsinyeinek vallomásai is bizonyítják. „És alattunk ésfelettünk és bennünk is”... en
nek a korszaknak kérdőjelei m eredeznek, és errő l lehet verset írni [a. k. művészek],
és károm kodva, durcásan szaladni előle [ezt teszem például én]. Céltalan konfesszióról
beszélsz, enervált rom antikáról.) A konfesszió szó a XX. századdal kapcsolatban kiejtve
Kafka naplójának olvasása óta szám om ra feltétlenül ép p en annak a „másiknak” m eg
szólítását jelenti, m éghozzá egy olyan szenvedésnek a kellős közepéből, am i éppen
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séggel a m i korunkban a leginkább létező, s am i legközelebb áll annak a szónak ha
rangcsengéséhez, hogy katakom ba, s egy Klee koncessziója nem hiszem, hogy célta
lanabb, m int a világ kezdete óta bármelyik konfesszió, s úgy gondolom , hogy soha
m ég vallomásokat ilyen szomjúsággal nem áhítottak.
M indezek ellenére a megszólíthatatlansággal valahol egyetértek; lehet, hogy a m eg
szólítás nem anyanyelvűnkön történik, m ert nem szülőföldünkön élünk. Anyanyelv
nek olyan nyelvet hiszek, amelyiknek valamilyen és valam ekkora m etszetét m indenki
használja; m inden életkor, társadalm i osztály, szellemi fok, vagyis a megszólítás vala
hogyan és valam ennyire m indenkit megszólít, és m indenki felel rá. Akárcsak Holbein
V III. HENRIK KÉPMÁSA. A kép modelljétől és m egrendelőjétől kezdve az akkori (és
mai) Anglia valam ennyi polgáráig valam ekkora részt m indenki ért: a gyerek az em beri
arcot, az udvar a király arcát, a királyok egy másik királyt, a szűcs, az ezüstműves, az
ékszerész a legjobb m inőségű ipari term ékeket a képen ábrázolt ru h á n , a XX. század
filmrendezője az akkori divatot, és senki sem téved, m ert részként valam ennyiük lát
ványa és öröm e benne foglaltatik a képben, m íg e látvány és öröm m ögött feltétlenül
o tt lappang a kép egésze is, s ennek a festők, költők, filozófusok örülnek, kik a képen
az „Alles Vergangliche ist nur ein Gleichnis” valóságát élik, m egkérdezve a részekre és az
egészre: Wessen Gleichnis? De az ő kérdésükben részként ben n e van a fent jelzett töb
biek valam ennyi kérdése, és feleletükben a többiek lappangó felelete. Végül is a kép
egyetemességében m agában ennek a hiánytalan rezonanciának biztonsága. Egyelőre
nem tehetek mást, m int hogy az ilyen egyetemes megszólítást látom anyanyelvűnkön
való megszólításnak. Ez a nyelv a m egszólításrendszer egyik tengelye, a másik a szü
lőföld, s m inden m ű ábrázolható ezen a koordináta-rendszeren. O rgaz GRÓF TEME
TÉSE: a háttérben Toledo, és az előtérben toledói polgárok, olyannyira hasonlatosan,
hogy nincs az anyagi és szellemi létezésnek olyan lénye, ki rájuk nem ismerne. A házak,
kutyájuk, gyerm ekük, feleségük, szellemlények, angyalok, egészen az Úristenig, ki
őket ép p en ilyen arcú polgárnak terem tette. így h á t nem csodálkozhatunk az ilyen
m űvek egyetemességén, amelyek az anyagi, történelm i és metafizikai létezésnek m in
d e n tényét igenlik, s így a fénykép- és divatrajzszerű hasonlatosságtól a m ennybem e
netelig m indent ábrázolnak. Félelmetes és talányos az a kép, ami a képzőművészetről
m egjelenik az em ber előtt, ha egyidejűleg gondol az ORGAZ GRÓF TEMETÉSÉ-re és a
jelen re. A festészet időtlen időkig élt egy fáraói-pápai-királyi stb. létközösségben, és
am ilyen m értékben elpárolgott arról való tudásunk, m inek is a hasonlatai voltakép
p e n ezek a fáraói stb. udvarok, s m inél inkább kivetették ezek a m űvészetet magukból,
m inél inkább közeledett az udvari festő Holbein tői László Fülöp felé, a történelm i fes
tő Delacroix C h io si MÉSZÁRLÁS-ától a céllövölde harci ábrázolásai s a Feszty-körkép
felé, s az egyházi festő M ichelangelótól M olnár C. Pálig, annál inkább lem ondott az
igazi művészet a létezés m inden rétegének hierarchikus ábrázolásáról. M intha m agá
nak az egyetemességnek fogalma változott volna m eg, m intha az Istenség kinyilatkoz
tatta volna, hogy ezentúl m ár nem érvényes az „Alles Vergangliche ist nur ein Gleichnis”
(und nur das Vergangliche ist ein Gleichnis), hogy a m ennybem enetel nem a földről tö r
ténik, az ORGAZ g ró f TEMETÉSÉ-n látható polgártársak fönt leírni próbált „minden
rétegben érvényes hasonlatosságának”kellős közepéből, hanem m agából az égből, m intha
m egszűnt volna a Buddha-beszédekben található résznek érvényessége: „Ebben a ház
ban születtem, ehhez a családhoz tartoztam”- egyszóval a lélekvándorlás értelm e, s így egy
b e n a történelm i korok értelm e.
M indezek ellenére fennáll a kettős kétely: 1. Egy nem euklideszi geom etrián belül
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nem kereshető-e m eg a negatív stílus képeinek helye? 2. Ez a nem euklideszi geom et
ria végsőfokon különbözik-e az euklideszitől (tehát az egyes festők életm űvébe atom i
zálódott stílus a m indenkori egységes stílustól, a XX. század gondviselése a m inden
koritól). Mégsem tudok m ég elszakadni attól, hogy történt egy ilyen döntő változás,
m intha a m úlandó dolgok közül egyre szűkebb kört ábrázoltak volna (ábrázolás alatt
m indig a létező dolgok, vagyis a m úlandó dolgok hasonlatszerűségének bebizonyítá
sát értve). Delacroix talán az utolsó, aki annak ellenére, hogy festő, megfest egy C h io si
MÉSZÁRLÁS-t. Tájkép, csendélet! Cézanne képe: az alm árium on néhány alma, csésze,
néhány tárgy válik méltóvá arra , hogy m úlandóságot és örökkévalóságot összekap
csoljon, s ennek kettős értéke van: igenlő - lám, m ég néhány alm a is m éltó - , tagadó
- Franciaország m a élő királya, az em berekben m a élő tudás a bibliai történésekről
nem alkalmas. Em berábrázolás. Névtelen fiú piros m ellényben, egy levélhordó. És
önarcképek, melyek olyan igénnyel készültek, m int a fent em legetett Grünewald-kép.
A kérdés nem intézhető el egyszerűen azzal, hogy m inden csendélet bibliai kép, bár
m ennyire őszinte is ez az érzésünk. (Miért volt Greco olyan szerénytelen?) így elkö
vetkezik az az idő, m ikor a piros mellényes fiú és a heverő alm a is túlságosan történelm i
és egyházi festészet, m ikor a tekintet m egtörik, a szemek m ég nyitva vannak, d e befelé
tekintenek, az „ösztönök, vágyak énvilága” felé.
„...nem az alapkapcsolatok helyreállításának útján jár. - ...öncsonkítás." Lem érték-e már,
hogy ennek az utóbbinak az egyes festők, a művészet, a történelem üdvtörténetén be
lül mi a szerepe? Van-e jo g unk, m értékünk ehhez a m éréshez? Egészen biztosak va
gyunk-e abban, hogy m inden változás, am it hol szenvedve, hol gyönyörködve veszünk
tudom ásul, nem felületi változás-e, a Greco-féle megszólítás nemcsak egyik m ódja-e
a megszólításnak? E rre a gyanakvásra egyelőre érzelm ileg csak nem m el tudok felelni
m agam nak, de ha ez a nem szellem történetileg is igaz lenne, s a képzőművészet, saját
pályájáról letérve, m ár régen a világűrben zuhan lefelé valahol: h a a történelem nek
értelm e van, úgy ez a történés sem negatív (van iránya). „Mert hogy mi álmák jőnek a
halálban.” K éptelen vagyok m agam nak feleletet adni arról, hogy vajon az izmusok fe
leletet adnak-e H am letnek e rre a kérdésére. H a úgy válaszolok m agam nak, hogy
nem , és ennek m egerősítésére eszembe ju t, hogy hiszen az a tekintet sosem törik meg
egészen, és m inden program beszédek ellenére a való világ tárgyai m induntalan fel
ütik fejüket, de anélkül, hogy a fent leírt m ódon m indenkinek m ondanának valamit,
s így szakadatlan vibrálásban vannak a Greco-féle realizmus és egy tárgyak nélküli
félelemvilág irreális metafizikája között, akkor m indezt megcáfolja az a kérdés, vajon
azok a halálban levő álm ok nem éppenséggel ilyenek-e, tudniillik hogy nem ilyen szór
ványosan és transzform áltan hullanak-e be oda a tárgyak és történések a Greco m in
d e n ízében ábrázolásra m éltónak talált világából.
A „mi nem ábrázolunk, hanem alkotunk" stb. program beszédeket voltaképpen m intha
inkább csak a futuristák és epigonok hangoztatták volna. Ezzel ellentétben Picasso
1923-ban a következőket írja: „A kubizmus nem különbözik semmilyen másfestészeti iskolától.
Ugyanazok az elvek és ugyanazok az elemek vonatkoznak valamennyire." És 1935-ben „Nem
létezik absztrakt művészet. M indig ki kell indulni valamiből. Azután a realitásnak valamennyi
nyomát eltüntethetjük”. És ugyanitt: „Figuratív és nem figuratív művészet sem létezik. M inden
egy »alakzat« képébenjelenik meg előttünk. Még a metafizikában is az eszméket szimbolikus »alakzatok« segítségévelfejezzük ki... H át nem nevetséges alakzat nélkülifestészetre gondolni?”- Lá
ger (1935)... „Nem absztraktok, mivel valódi értékekből szerkesztettek; színekből és geometriai
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formákból. Absztrakció nem létezik. ” M ondrian (1937): „A művészet nem a látott realitás meg
jelenésiformájának kifejezése, sem pedig azé az életé, amelyet élünk, hanem az igazi realitásnak
és az igazi életnek a megjelenése, amelyik definiálhatatlan, de a képzőművészetekben realizálha
tó.” Lehetséges lenne, hogy egyszerűen csak a rró l van szó, hogy egykor ez az „igazi
realitás és igazi élet” egybeesett a realitással, amit látunk és am it élünk? - Klee (1902):
„Olyan szeretnék lenni, mint az újszülött, semmit sem tudni Európáról, nem ismerni költőket és
szokásokat... azután valami nagyon szerényét szeretnék tenni, kidolgozni egy apró motívumot,
valamit, amit elbír a ceruzám, minden technika nélkül. Egyetlen kedvező pillanat elegendő, ez
az apróság könnyedén és tömören a papíron van. Máris kész! Kicsi, de valóságos történés volt,
és egy szép napon ilyen apró, de eredeti tetteknek a megismétlésével sikerül egy olyan munka,
amire tényleg építhetek... így napvilágra került egy kicsiny, vitathatatlanul személyes érték, meg
született egy stílus.” Ezek a „kicsi, de eredeti tettek", ez a stílusterem tés azokra is érvényes,
akiket kevésbé szeretünk, m int Kleet, s az, hogy a XX. század ezekkel az ap ró tettekkel
telve van, m ár önm agában is „egy problémaközösségben való összeforrottságot”bizonyít; ha
sonló sorsú egyes em bereknek, igaz, hogy csak a gondviselés öklében való egybemarkoltságát. Bizony úgy látszik, ilyen absztrakt valami a XX. század pozitív katakom ba
stílusa, s ilyen absztrakt a tem plom építészete; gót katedrálisok helyett sorskatedrálisok.
A m odern képzőművészet görcsének lenne két metszete az ösztönvilágba és biologikum ba való m enekülés. H a például a kelet-ázsiai m űvészet állat- és növényszimbo
likájára gondol az em ber (ez Vajdával kapcsolatban nagyon kézenfekvő), szeme elé
lép tolakodóan az az egekbe kiáltó különbség, am i egy ilyen, a mítoszok világához m ég
közel álló, zárt, m egszabott szim bólum rendszer és a m i tetszés szerint való szimbó
lumválasztásunk között van. (Eveken keresztül ijesztgettem m agam en n ek a különb
ségnek fájdalmával.) Ma lehetségesnek tűnik az, hogy ép p en a negatívok biologikumba és ösztönvilágba való m enekülése nem egyéb, m int annak bizonyítása, hogy a zárt,
m egszabott szim bólum rendszerek elveszése csupán fantom , m um us a korunkban élni
nem akarók ijesztgetésére, s talán a fentiek hite a szimbólumok örök érvényességében
olyan nagy, hogy vállalkoznak ezeknek saját személyiségükből való kim utatására, ki-ki
a sajátjából, legm odernebb kémiai m ódszerekkel, nélkülözve nem művész em bertár
saik, felekezetűk, állam uk szellemi és anyagi m egrendeléseit, rendelkezéseit, bü n te
téseit és bocsánatait. Lehet, hogy az ösztönvilágba és biologikumba m enekülők „tettei”
(1. Klee) a bolygók, melyek az elfelejtett nagy szim bólum rendszerek égitestei körül
keringenek, s e bolygóknak pályája m ég pontosan le nem írható, m ert centrum aikat,
az égitesteket nem ism erjük eléggé.
Egyelőre lehetetlennek gondolom , hogy azok, akik körül a valóság zárt göm böt al
kot, am elynek belsejében m inden tárgy kristályosán élesen metsződik ki a túlvilágian
tiszta világításban (s talán ép p en leginkább Vajdánál), és akik egy ilyen vakítóan fényes
térségben járják körül lélegzetelállító szakadatlansággal a tárgyakat, n e vetnének igen
erős, m induntalan velük együtt m ozgó árnyékot, és talán ezt az ide-oda suhanó á r
nyékot látjuk m i m enekülésnek (ösztönvilágba, biologikumba), mert nem látjuk a tár
gyakat, amelyeket azok a B. szén á t „mélyen járók” körüljárnak. Ezt Kleevel, Picassóval
stb. kapcsolatban is gondolom , nem csak Vajdával, és csak az epigonokra vonatkozólag
tudom érvényesnek látni ezt a teljesen negatív hangsúlyt, amellyel Te ösztönvilágba
való m enekülésről beszélsz. De m ég ezekkel kapcsolatban is csak akkor, h a ösztönvilág
alatt hazugságot, halandzsát, művészi stílusokkal való zsonglőrködést vagy feltétlenül
negatív ösztönöket, az utánzás, istentagadás stb. ösztönét értem . (És hol van az m eg
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írva, hogy ezt értsem alatta, vagy akár a biologikum alatt.) H a pedig ösztönvilág alatt
mégis negatív dolgokat értek, h a tényleg a rró l van szó, bűnről és nem álszemérem ről,
amelyik szégyell olyan polgárian naturalista és tekintélytisztelő lenni, mint amilyen vol
taképpen, ösztönből - bűnözésről, és nem azért, hogy n e gondoljanak p rű d n ek , új- vagy
régi-realista művésznek, akkor csak rajta. Akkor jo b b helyre nem is lehet m enekülni,
akkor ez a m enekülés erkölcsi kötelesség, és csak lélegzet-visszafojtva drukkolhatunk
nekik, m int M ityának a KARAMAZOV-ban, hogy m i lesz a dologból, justizm ord? - és
milyen lesz Mitya további sorsa Szibériában?
Azt írod, hiába ásnak lefelé, h a felfelé nem tu d u n k ásni. Ezt a tehetetlenségünket
nem vehetjük rossz néven m agunktól, h a egy pillantást vetünk a felfelé ásás kifejezés
nyom án b en n ü n k m utatkozó képre. A Nietzsche-idézetnél nem jelzed, hogy a két
m ozdulat közül „csak” melyiket végzik el: h a az elsőt, „a legkülönbözőbb szimmetriák stí
lusát” (ez nem csekélység) - ép p en „átugrani”n e tudnánk? h a a m ásodikat, akkor pedig
o tt kell lennie annak, am it átugranak.
„Vajda a középen van.” 1. Felfelé és lefelé is jár. - Törvényt követ, így törvényt alkot.
Végtelenül súlyos dolgot m ondasz ezzel, s itt rem énytelennek érzek m inden ellenke
zést, h a a törvénykövetésbe a bűnözést is beleérted, és azt, hogy Vajda a többiek bű
neitől nem m entes (csak hogy vigyázat! a többiek kevesen vannak, m ert legtöbben
csak megjátsszák a bűnt). Talán nagyon sok m unkával ki lehetne Vajdáról m utatni,
m iért tisztább az ő törvénykövetése, m int a többieké, de szigorúan megjelölve, hogy
m iért és hogy kik ezek a többiek. - 2. Középen az időben. Nagyon sokat kellene gon
dolkoznom azon, hogyan já rta körül a m aga vakítóan megvilágított térségén belül a
tárgyakat, milyen volt ez a térség, a tárgyak, a körüljárás - és közben m induntalan
látni az ide-oda suhanó árnyékot, am it mozgása közben vetett (élesen megvilágított
szentendrei vagy ferencvárosi kerítések és házak között járva). A m últ m űvészetét igenelte, fel is dolgozta, m int valami legszemélyesebb élményt, és ugyanezt az igenlést és
m unkát elvégezte a jövőről tu d ó látomásaival. - 3. Középen test és lélek között. (?) Ez
rem élhetőleg általában érvényes az em beri életre. „A testet öltés legáttetszőbb rétegeitjárjuk
nála. ” I tt érezni, hogy Vajdáról van szó, egyszerűen az „áttetsző” kifejezés miatt. M ind
untalan ezt az áttetszőséget látja m aga előtt az em ber, ha Vajda-képre gondol. Szá
m om ra is átvilágítottabbnak érződnek képei, m int sok m ás kép, és an n ak ellenére,
hogy igen nagy bennem a kétely, hogy utóbbiakkal kapcsolatban nem én vagyok-e
sok esetben áttetsződén, mégis hallgattam a rra , hogy Vajdát jobban szeretem, m int a
többieket, s ezt az érzésem et próbálom m ajd a továbbiakban „racionalizálni”. - 4. A
szerkezet a közép... A logosz szerkesztőereje - a „csont, fém” kifejezés, a logoszra cso
dásán rezonálnak, és a csontra és fémre: halott és érckoporsó. Ez a két anyag, h a nem
is term észettudom ányos precízséggel, az egyik a legkeményebb, a másik a legfénye
sebb; ahogy Vajda ezt a talán elátkozott korszakot ábrázolta, kemény, m int a halott
csontváza, fénylő, m int képzeletünkben az idők kezdete óta eltem etettek halotti ingei
fehérségének összessége. Csont-fém-logosz: értelem , érthető, szükségszerű tárgyak
csontfehéren belefektetve a fém fényű levegőbe, egy örökkévalóság időtartam ára. Követhetjük nála a testté válás útját? - Vajdánál leginkább? - így gondolod? M ert am it
m ég ezután írsz, hogy stru k tú rát épít, és nem konstrukciót, a rra vall, hogy m ind a
többiek csak utóbbit teszik - sok gondolkodás u tán esedeg egyszer m ajd annyit el tu
dok fogadni, hogy a többiek struktúrája azt a fázist jelenti, m ikor Iván Karamazov
Szmergyakovot félig öntudatlanul megbízza apja meggyilkolásával, Vajda pedig azt a
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fázist, am ikor Iván a „Szmergyakovnál való harm adik és utolsó látogatás” u tán az ön
tudatnak és szenvedésnek egyre vajdaibb világítású északsarkvidékeire kerül. —„Az
iszony legyőzését választotta”? A Vajda-képek higgadt, kijózanító egyszerűségéből kicsit
olyasmit sejthet az em ber, hogy ő m aga ezt a wagneri N iebelungliedbe illő szerepet
elutasítaná, és testvériségéről szólna Kafkával, Rilkével - és iszonyú nagy baj, hogy
nem kérdezhetjük m eg tőle, hogy a m a élő festők közül kivel. Valamilyen m értékig
m inden kép az iszony legyőzése, azok is, amelyek az iszonyt ábrázolják, feltéve, hogy
eljutottak egy valódi iszonyig (Kafka vagy Rilke halálfélelme), s nemcsak a m últ nagy
stílusaitól, az újrealizm ustól, a kritikusoktól, az ösztönvilágtól, a biologikum tól iszo
nyodnak. Vajda ezeket az iszonyokat hallatlan erővel győzte le, például a realizmustól
való iszonyt. Egyes önarcképei a legholbeinibb és grecóibb értelemben hűek. - Az a hangsúly,
amivel Te az iszony szót kiejted, engem m enthetetlenül a rra az iszonyra emlékeztet,
am inek m ég Shakespeare sem választotta a legyőzését.
Ahhoz, hogy m egpróbálhassam annak leírását, hogyan látom Vajdát, előbb m eg kell
közelítenem az ő modelljeit, abban az értelem ben használva ezt a szót, ahogy az C é
zanne vagy Van Gogh leveleiben található. Vajda m odelljeit m agam ban régóta „bibliai
tárgyaknak” nevezem, és ezeknek képe m ost írás közben szakadadanul kísér. Ezeket
a bibliai tárgyakat megtaláljuk, bárm erre bocsátjuk útnak képzeletünket a térb en vagy
időben. Tényleges tárgyakra gondolok, földszintes, egyetlen ablakszemmel a világba
kim eredő házra, amelyik nem é p ü lt semmiféle stílusban, néhány lécből összetákolt
kerítésre, amelyik m ögött bárm ikor és bárhol, valamilyen évszakban és napszakban
kisgyerekek totyognak vagy ülnek a porban, és ö t ujjúkkal játszanak, a Van Gogh
„magvetőjére”, Arles-ban, a XIX. században, Babilonban az ótestam entum i időkben
és Egyiptom ban m ég régebben, végül is ugyancsak m inden stíluson, korának m inden
viseletén és cselekvésén túli állapotban az em berre, m ikor egyedül van, akár az őskor
ban, akár XIV. Lajos udvarában, sírbatétele előtt halotti ru h áb a öltöztetésekor. Akár
a m últakba gyötrődik vissza képzeletünk, akár a föld messzi és idegen részeire, m eg
találjuk ezt a néhány tárgyat, fáraó korabeli és mai egyiptomi városok külvárosainak
perem én, Köln és Bam berg határában a középkorban, Am szterdam szélein a X V II.
században és M adrid perem én, miközben Velázquez IV. Fülöp udvarát festette. M in
dig o tt várakoztak a széleken és perem eken, ahol a történelem történései és stílusai
véget érnek, és a történelm en és stíluson évszak és napszakokon túli nirvána kezdődik
(az évszakokon túli fehér ég a Vajda-képeken, Vajda önarcképei). Ezek fölött a bibliai
tárgyak fölött eldübörgött az európai és nem európai művészeti stílusok gigantikus
páncélkocsiosztaga, anélkül hogy ezek a tárgyak a legkisebb sérülést szenvedték volna.
Türelm esen m egvárták, am íg a fáraók-császárok és pápák piramisai, tem plom ai és
palotái kiszáradtak és összezsugorodtak, m int a férges gyümölcs héja, és kivetették
m agukból a művészetet, a paloták üres folyosóin a törött ablakokon befújó szél néhány
száraz levelet görgetett csak végig. Ezek o n n an a város perem éről kerültek ide, a ter
m ekben sem öltöztettek m ár mázsányi súlyú csipkéből v arrott ruhába ap ró herceg
nőket; m ikor a királyok polgári ru h á t kezdtek hord an i, és az üres dóm ba hétköznap
délelőtt egy Franz K. nevű banktisztviselő lépett be, autóbuszon érkezett, hogy egy
külföldi üzletfélnek m egm utassa a dóm m űem lékeit. A külföldi a megbeszélésre nem
jö tt el... (Bővebb felvilágosítással B. G. szolgálhat.) - Szóval m indezt m egvárták, és
Van Gogh és Vajda ú jra felkeresték őket. Leginkább ők, b á r sokan tettek valami ha
sonlót Millet-től az im presszionistákon keresztül a m ikérem aszéptermészetetisábrá-
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zoljuknemcsakamunkaversenyt-ekig. M indezek, kik csak valami „ehhez hasonlót” tet
tek, elhozták a bibliai tárgyak közé a pápai stb. udvarokat, egy-kettő közülük a katedrálisok építőinek és m egrendelőinek kultúrájából többet vagy kevesebbet (Renoir, Corot, Millet stb.), ezren és százezren a kis hercegnő udvari bohócának az ízlését vagy a
Greco toledói házainak pincéjében szaladgáló patkányok ízlését (szovjet falusi csend
életek), vagy az ezek közötti hosszú lépcsősor valamelyik fokát.
E zekabibliai tárgyak m egjelenhetnek 1. Tárgyszerűen, a) „Barlangrajzok”. -A b ib liai tárgyak egybeesnek az O rgaz GRÓF TEMETÉsÉ-n látható egyetemességgel. Sema
tikusan: az egyetlen ablakú házacska nem a város perem én van, hanem azonos a kor
építészetével. Az elhagyatott rétségen füvet ropogtató kecske Szentendre határában
m aga az állattenyésztés, a kerítés m ögött a hom okban öt ujjával játszó gyerek: a kor
kultúrélete. - b) Az egyiptomi frízeken lépdelő állatok és félmeztelen rabszolgák va
lóságábrázolás tekintetében egy Sztálinvárosban készült fotóriportnak felelnek m eg d e ugyanakkor a Greco-féle m ennybem enetel irracionalitásának is, Ozirisz és ízisz is
ugyanígy lépdelnek a frízeken, és az állatok szent állatok.
2. Felszívódhatnak az egyetemes mítoszban, a bibliai témákban. Tárgyszerűségük
(amelyik önálló tém aként a realistáknál, impresszionistáknál ú jra megjelenik) résszé,
díszítőm otívum má zsugorodhat össze. - A középkori és keleti egyházi festészetben és
ezeknek továbbrezgéseiben D ürernél, Brueghelnél stb., ahol az a vallásos érzés, ami
nek o tthont Van Gogh vagy Nagy Balogh vagy Vajda a bibliai tárgyakkal való kapcsolat
révén talál az óvilági életben, nem az úgynevezett bibliai tárgyakhoz kapcsolódik, ha
nem a bibliai tém ákhoz, am elyeknek ábrázolásánál egész vallásrendszerek szimbó
lum tárháza áll rendelkezésre. K im eríthetetlenül valóságosan, személyekké és tárgyak
ká (testté) váltan ábrázolják az örökkévalóság perem én m ozgó végső em beri lehető
ségeket, a mítoszt m agát ábrázolják, am elyre Van Goghot a napraforgó, szénakazal
emlékeztette.
3. Felszívódhatnak (a reneszánsztól kezdve) az egyes festők m aguk alkotta, az egye
tem es mítosszal valam iképpen kapcsolódó mítoszán belül. - A bibliai tárgyak túlvilági
világítása királyok palástjának világosságába, polgárok képm ásainak arckifejezésébe
költözik be. (Dürer, Holbein, R em brandt, Cézanne.) Vajdánál ú jra tárgyszerűen j e 
lennek m eg a bibliai tárgyak, úgy, m int Egyiptom ban vagy a crő-m agnoni barlangraj
zokon - de mindattól roskadozva, ami azóta történt: H ogy a stílusok fölöttük elviharzottak,
úgy, hogy épek m aradtak Hogy a nagy egyházi m űvészetekben annak kim ondására, amihez Vajdának ezek
a tárgyak szolgálnak szimbólumként, egész vallási rendszerek szentjei, egyházi ornam en
tikája állt rendelkezésre Hogy tanúi voltak m indannak, am i történt. Hogy így, tanúként mégiscsak ott voltak
Brueghelnél vagy a szentképeken látható kis tájképben valahol, a háttérben, annak
bizonyítékaként, hogy ezek a nem e világi történések szakadatlanul történnek itt
N ürnbergben, m ondjuk, s a m i mostani tárgyaink között. - M indez végtelenül érté
kessé teszi őket. A tárgyszerű m egjelenésükhöz való visszatérés m ár régóta tart, a grecói-delacroix-i lehetőségek megszűnése óta szakadatlanul. M ert a világ m enthetetle
nül ebből áll: világi és égi történésekből és tárgyakból, melyek szimbólumai, lecsapó
dásai, kísérői, összekapcsolói a két elsőnek: s a csendélet- és tájképfestészet egész őser
deje terebélyesedik körülöttünk a világi és égi történések ábrázolásának megszűnése
(vagy transzformálódása?) óta; és németalföldi csendéletektől a mai napig végtelen
átm enetekkel m utatják az utat a világi és égi történések jelképeként való felhasználá
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sától (Cézanne) az élet teljes értelm etlenségének bebizonyításáig (rózsacsokor N ina P.
élm unkásnő asztalán). Vajda lehántja ró lu k m indazt, am inek a hozzájuk tapadására
olyan nagy a kísértés m a is, s am i olyan sokszorosan és sokrétegűén hozzájuk is tapadt:
a rousseau-izmust, naturalizm ust, szocializmust, meseszerűséget, díszletszerűséget, a
prim itív életform ába való visszavágyódást, a nagy m űvészettörténeti stílusok tagadá
sát, a történelem értelm ének tagadását (azt hiszem, hogy ez egyik oka annak, amit
Vajdáról írsz, hogy „áttetsző”), és ezért lehetséges szám ára a m i korunkban annyira
sokértelm ű jelentésüknek m inden irányban való felhasználása. A sokértelm ű jelentés:
a legrégibb m últra való visszamutatásuk, jel- és bizonyítékszerűségük, a m últnak a
különböző korokkal való párhuzam osságára, rám utatásuk korunk építészeti stílusnél
küliségére (a m indenkori stílusokon kívüli stílusú szentendrei házikóban vagyunk leg
inkább otthon), rám utatásuk szakadatlanul folyamatban levő eltűnésükkel (egész
séges m unkáslakások a föld valamennyi Szentendréjének házacskái helyén) a jelen
legégetőbb kérdéseire. R ám utatunk arra , hogy m eg kell vizsgálnunk, m inek a hason
latai, m ielőtt eltűnnek a föld színéről.
A m inden irányban való felhasználás: m últtól, szülőföldtől, anyanyelvtől való bú
csú, jövőbe kiáltott kérdés, a világ egész képzőművészetéről való tudásnak sokszor
tárgyszerűen, földrajzilag és fényképileg igaz (J. ráism er a rajzokon egyes konkrét
szentendrei házakra) jelenségekben való találkoztatása, m enedék az izm usok fellegek
ben járásától és a naturalizm us vigasztalanságától - egyszóval an n ak a légkörnek meg
terem tése, amely nemcsak a Szophoklész-drám át jellem zi, hogy a mítoszok történései
földrajzilag konkrét helyeken játszódnak le (Oidipusz Kolónoszban), nem csak H am le
tet, aki dán királyfi, és aki Wittenbergából tér haza, vagy Dosztojevszkijt, m ikor Rogozsin
Nasztaszja F'üippovnátpéteruári lakásán gyilkolja meg, hanem Flaubert-tis (a konkrét
R ouen a konkrét Yonvilié) és így tovább, Adyról, Rilkéről, Kafkáról nem is beszélve.
Nem m intha sokat m egtudnék Szentpétervár nevezetességeiről, de Rogozsinról sok
kal többet tudok m eg így - elsősorban: m aradéktalanul elhiszem, hogy van. Ez fontos
kiindulópont ahhoz, hogy azt is elhiggyem, hogy Miskin herceg szereti őt stb. Ugyan
így elhiszem Vajda házait, és ezért végig tudom követni azon a bizonyos ORGAZ GRÓF
TEMETÉsÉ-vel kapcsolatban em legetett valam ennyi hasonlatossági fokon. Vajda éjsza
kái ugyanattól fehérek, m int Dosztojevszkij éjszakái, és egyiküknek sem lehet a m eg
szólítható voltát egyszerűen úgy m agyarázni, hogy ők „megszólították a második személyt”,
akit a többiek nem akartak a világért sem megszólítani; ezzel csak annyit m ondtam ,
hogy zseniálisak. N em szerénytelenség tovább kíváncsiskodni és m egkérdezni, m ivolt
az ilyen zseniális em berek m ódszere? Vajda nem akart H om éroszabb lenni H om é
rosznál, m egelégedett a konkrét Trójával, ahová az istenek időnként ellátogatnak az
Olimposzról - a szobával, ahol Krisztust az em m ausi ifjak vendégül látják, egy amsz
terdam i polgári ház lépcsőjével és bejáratával, ah onnan egy izmos lábú angyal elszán
tan startol R em brandt Az ANGYAL ELTŰNIK TÓBIÁS CSALÁDJÁNAK SZEME ELÖL című
képén az ég felé. Ugyanez a házuk küszöbéről utánabám ulók szám ára szinte haragos
nak látszó m ozdulat látható a Vajda-képeken, ez a térbelileg m ég nagy közelség a ház
hoz és lakóihoz, akiknél látogatóban já r t, és ép p en ezért m indezeknek hátat fordító,
fölfelé készülő m ozdulatnak tökéletesen egyértelm ű döbbeneté az itt hagyottak szá
m ára, és a repülés kezdeti pillanatának az egész röpülést tartalm azó érhetősége. Azt
hiszem, hogy azért olyan ezerszeresen elhihető a R em brandt-képen az angyal, m ert
olyan közel van azokhoz, akiknek hátat fordít, hogy ezek m ég kényelmesen elérnék
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lábát, hogy visszatartsák, d e a röpülés kérlelhetetlen ténye úgy üti szíven őket, hogy
nem teszik, am it tehetnének.
Látom azt, hogy Tahiti m ásképpen otthon G auguin szám ára, m int Van G ogh szá
m ára Arles, mégse tudom olyan egyértelm űleg Van G oghot választani kettőjük közül,
m int régebben. Olyasmit sejtek, hogy a kettőjük közötti gyötrelmes barátság és öszszecsapások (bekötött fülű önarckép) m ég m a is érvényesek, és nem tudom , hogy az
az otthon, am it J . és a többiek valahol földrajzilag és szellem történetileg messzi helye
ken keresnek és találnak, lényegileg különbözik-e a Van Gogh-félétől. Csak annyi biztos
szám om ra, hogy a Gauguin-féle más, d e nem ezerszeresen szükségszerű-e ez, és le
hetséges-e m ég m a is, sőt pontosabban: szabad-e még felkeresni Szentendrét vagy
Arles-t? A „többiek” valahogyan m indig Tahitiba utaznak, egzotikum ot keresnek, szár
nyas, rózsaszín tengeri halakat, a m ükénéi öbölben tízezer évvel ezelőtt, túlvilági h a n 
gulatú utcákat Róm ában, amelyeken m intha Julius Caesar, C haplin és Einstein j á r 
nának karöltve, farsangkor, hajnalban. Milói Vénuszt a m úzeum szoborterm ében h ét
köznap délben, télen, nyakán egyetlen kockás sportsállal egy New York-i cégtől. Vad
ságaikban bő képet adnak k orunk iszonyatáról: műveik annyira vallomások, hogy a
vallomás időnként túlcsap rajtuk, úgy, hogy nem tudjuk, csodáljuk vagy sajnáljuk-e
őket. Időnként azt gondolhatja az em ber, hogy ez elől a forgatag elől csak a bibliai
tárgyak nyújtanak m enedéket, és m int ahogyan a Biblia ott várakozott önm agával való
azonosságában a korszakok perem én, úgy várakozott Vajdára a város perem én Szent
en d re és Szentendre perem én egy-egy ház, arrafelé, ahol hiába, elkezdődnek a pilisi
hegyek erdőrengetegei, m inden rousseau-izmusok ellenére. - (Talán nem is ellent
m ondás, hogy Vajdáról a bibliai tárgyakkal kapcsolatban hol m int m enekülőről, szü
lőfalujában gyerm ekként m egbújóról, hol m int világiakról való lem ondóról van szó,
hiszen talán a hit m aga is ilyen egyidejűleg vagy egymásba átváltóan legnehezebb és
legkönnyebb.) A „Gegenstandlose Kunst”-ban el akarják kerülni a tárgyak megszólí
tását, d e ennek iszonyatos okai lehetnek, s úgy gondolom , Vajda ezekről az okokról
nagyon sokat tudhatott, ha ilyen perem házakat ajándékozott m eg szeretetével s nem
rom os am fiteátrum okat vagy világvárosaink valamelyikének B auhaus-negyedét esetleg az autórobogás sebességébe vagy a neonfények villódzásába „szublimálva” ezt
a tém át - lásd futuristák. Nincs az izm usoknak olyan örvénye és vadsága, am it Vajda
n e értene (semmi em beri nem idegen tőle), d e m indez elcsitul és megváltást talál a
bibliai tárgyakban. Nekem m a úgy látszik, hogy ő a tárggyal való párbeszédben a leg
nem esebb m ódot találta meg, a bibliai tárgyakat, d e úgy, hogy ezt a nevet m egérdem 
lik, m ert tartalmazzák az egész történelm et és az egész történelm enfelüliséget. Bár
milyen sokrétegű is a velük való kapcsolata, és bárm ennyire nem m entes ő sem teljesen
a többiek „egzotikumai”-tói, mégis időnként úgy tűnik szám om ra, hogy lényegében
lem ondott a XX. század kéjelgő kínlódásáról. M ert vannak pillanatok, m ikor azt, hogy
valaki a fönt jelzett tombolást művészi szemléletében résszé teszi, hogy a régi tengerek
fantasztikus halainak színét, mozgását egy düledező kerítés egyik lécének kissé fer
débbre billentésébe áram oltatja át, a piram isokat egy házacska ablakának világba kim eredezésébe, a gótikus katedrálisokat egy csonka tem plom toronyba, ahol talán m ár
nem is harangoznak, az antik szobrok igézetét egyetlen kézbe, amelyik a fehér papí
ron, tériszonyát legyőzve, m intha a nirvánával lépne kapcsolatba, a tér és idő vala
m ennyi pontjáról a XX. században egyidejűleg ránk m eredő arcot egyetlen arcba, a
sajátjába, s hogy m indezek fölé m indig egy olyan fehér eget borít, m ely a nézőket el
következő és elm últ életeikről való elgondolkodásra készteti, m indezt nem tudom
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m ásnak látni, m int lem ondásnak. Hogy ez a néhány bibliai tárgy képes a rra , hogy
m agába részként befogadja egy m ai em berben hullám zó és hínárszerűen szövevényes
egész kép-és-kétségbeesés anyagot, csak ezeknek a tárgyaknak „edzettségét” mutatja.
(A festő már, vagy nem sokára, olyan ablakon tekint ki az utcára, m elynek m inden szö
ge 90 fokos, s melyen elég friss levegő áram olhat be ahhoz, hogy nyolcvanéves koráig
töretlen egészséggel építhesse a szocializmust, az üveg nem homályos sehol, s nem
pótolták egy törött rekeszét sem vasárnapi színes újságmelléklettel; télen-nyáron lát
ható kint a... —n o d e jó l nevelt m aradok. Biztosak vagytok-e abban, hogy Vajda nem
ez elől a változás elől m ent-e el olyan fiatalon, m inden jö vőre emlékezése ellenére?)
Az egész világ tele van m ég Ferencvárosokkal és Szentendrékkel, és mégis a „többiek”,
Klee, Picasso, Miro m á r régóta úgy tekintik, mintha az, ami biztosan bekövetkezik, már
bekövetkezett volna, m intha derékszögű ablakokon kinézve nem látnának m ár semmit
abból, am it Van Gogh, Nagy Balogh, Vajda szerettek, m intha m áris csak az „ösztönök,
vágyak énvilága” lenne az egyetlen szeretetre méltó, s így lesznek azok a m ükénéi h a
lak, sivatagban ácsorgó zsiráfok, nyakukban szám talan félig nyitott fiókkal, s m ég
annyi más dolog, nem résszé, hanem egésszé, a sárga zsiráf nyakának sárgasága nem
az arles-i napraforgókat teszi m ég sárgábbá, az H arlequin sokértelm ű őrültsége nem
egyik furcsán előrelépő s kissé elrajzolt ládába költözik be, a zsiráf zsiráf lesz, valódi
sivatagban, s az őrület őrület. M intha a stílusok elnevezése fordítva lenne érvényes,
m intha Cézanne, Van Gogh lennének az absztraktok, csakhogy ők annyira hittek az
„ösztönök, vágyak énvilágában”, hogy nem tartották szükségesnek ezt testté váltan
ábrázolni, s a N ina P. asztalán álló virágban ugyancsak annyira hittek, hogy úgy talál
ták, m inden alvilág és túlvilág belefér. így próbálom megfogalmazni azt az élményt,
hogy nekik m indig és egészen hisz az em ber, s ugyanez az élm ény Vajdával kapcso
latban is érvényes. Az őrület felé rohan, szétmetélt arcokból, m int a filmvászonról a
szembejövő vonat, m um usszerűen - nem kell m egijedni, hiszen a hatéves gyerek, aki
m ásodszor van m oziban, m ár tudja, hogy nem gázol el. Kicsit így rohannak el felet
tünk az ún. „negatív stílus” képei, felénk dübörgő, egyre felnagyuló valóságuk túlro
h a n rajtunk, m int az a bizonyos vonat, mely a döntő pillanatban kilobban a vásznon.
Az is megesik, hogy nem tudom , bölcsességnek, sorsnak, véledennek higgyem-e
azt, am i Vajdával történt, és am it tett, pontosabban, hogy nincs-e egy olyan látópont,
ah onnan nézve ők, a pogányabbul szenvedők a nehezebbik részt választották (náluk
az a rész, am i Vajdánál az egész; Vajda fehér halotti ruhába öltözött egei részként ben
n ü n k is m egtalálhatók). Olyasmit gondolok, hogy a m a felhalm ozódott iszonyatos
kép-és-kétségbeesés anyag csak egy-egy vagy talán egyetlen m űvészben tisztulhat
olyan lem ondásig, ahogy ez Vajdánál történt.
Mentes volt-e Vajda a problém áknak attól a görcsbe merevedésétől, amely alatt Te
az „ösztönvilágba és biologikumba menekülést" érted? 1. Biologikum. - A legszélső házakon
is túli réteg „növényvilágát” a legvangoghibb értelem ben feldolgozta, persze nem
XIX., hanem XX. századi m ódon. A Van Goghgal való rokonságnak egyik megnyil
vánulási m ódja az, hogy kapcsolata az izmusokkal nagyon hasonló V. G. az akkori iz
m usokkal való kapcsolatához. Persze ennek az utóbbinak m ég egyes szám ban fogal
m azott elnevezése van, impresszionizmus, olyan különböző jelenségeket összekap
csolva, m int M onet és Renoir, kik talán jobban különböznek egymástól, m int a későbbi
különböző izmusok képviselői. V. G. szerette az impresszionistákat, és tanult tőlük, de
személyes sorsa lehetetlenné tette, hogy közéjük tartozónak tudja m agát, ellenkező
leg, kötelezővé tette szám ára, hogy a m últnak egy személyesen választott metszetével
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vegye fel a kapcsolatot (Delacroix, Millet stb.). Ugyanígy Vajda. 2. Ösztönvilág. - Itt
nem csak Vajda montázsai ju th a tn a k eszünkbe, hanem az is, hogy a bibliai tárgyaknak
nemcsak a fent em legetett tárgyi jelenségm ódját használta, hanem a szimbolikus mó
d ot is; egy olyan művészetnek vallásos szimbólumait, am elynek szám ára az isteni tö r
ténések oly m értékben jelenvalóak, hogy nem az e világi tárgyak létezésének bizo
nyításával foglalkozik, hanem az isteni történések dicsőítésével, magával a „Gleichnis”-szel. De nem igen festett egyházi képeket (erre csak azok képesek, akik M olnár
C. Pál-osan nem vesznek tudom ást arról, hogy az ilyen képek szám ára nincsenek h á 
zaink és tem plom aink), de az egyházi képeken szereplőjelek alkalmazásával h itet tett
arról, hogy a bizánci-gótikus-Grünewald, vallásos tárgyú képek jelentése jelenvaló. Ta
lán m em entóként használja ezeket a je le k e t- hogy olyasmi is volt, hogy ezeket ajeleket
roskadásig tartalm azó képek közelségében vasárnap délelőttönként ott láthattál egy,
a m agyar-angol m érkőzésen a N épstadionban egy em berként pihegő töm eghez h a 
sonlatos tömeget: hogy a jelek értelm ét m eg kell találni, s a rra is emlékezz, hogy m a
is érthetők. A bibliai tárgyak végsőkig átdolgozott rendszere, összekapcsolva a bibliai
tém ák világából ránk m arad t jeleknek egy XX. századi em ber személyén átszűrt, vég
sőkig feldolgozott rendszerével. Ennek a művészi erőfeszítésnek m ár távoli megsejtése
is áhítatra és elgondolkozásra indítja a nézőket. De m intha ebben az áhítatos csendben
egy lélekharang kicsit fátyolos hangját hallanánk, messziről, egy toronytető nélküli
tem plom toronyból. M intha a kort, am elyben él, ugyanúgy időnek és térnek határán
látná, m int a „városperemét”, am it felkeres, és itt, a világ végén, m int ahogyan az em ber
a halála előtti percekben visszaemlékszik egész életére, m ég egyszer összekapcsolná
m indazt, am i volt, vagy am i ebből m egm aradt, az e világból néhány tárgyat, amilyent
a gyerekek rajzolnak, a túlvilágból néhány egyházi szimbólumot, ahogy ezek bárkinek
m egjelenhetnek álm ában vagy napba nézéskor, csukott szem héja mögött.

Végh János

KÉSŐ GÓTIKUS SZÁRNYASOLTÁROKRÓL

A szárnyasoltárokat a késő gótikus művészet talán legnagyszerűbb és m indenképpen
legjellemzőbb alkotásainak m ondhatjuk. Nagy-szerű, azaz nem szükségképpen nagy,
de lenyűgöző, em elkedett, az őt m agába záró tem plom épületének akár egészével is
versenyre kelő, teh át a közönséges m éretek által kifejezhetőnél sokkal többet érő nagy
sággal rendelkezik, olyannal, am elynek köszönhetően sem m iképp sem téveszti el a
hatást. Fő látnivalói, a középen látható szobrok - esetleg egy fatábla festett főalakjai a nagyobb oltárokon, azaz egy népes és gazdag város rangosabb plébániájának főol
tárán, egy királyi vagy püspöki pénzen állított rem ekm űvön magasabbak ugyan az
életnagyságnál, d e nem sokkal; m ég Veit Stoss krakkói főoltárán a haldokló M áriát

