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VANKÓNÉ DUDAs JULI KÉPEIRŐL

Ottö Bihajlí Merins Die Naiven der
Welt (Stuttgart, 1971) című munkájá
ban Csontváryn kívül (eddig csak az
ő neve szerepelt Anatole Jakovsky Le
xikonában) még négy magyar naiv fes
tőt említ: Süli Andrást, Vankó Margi
tot, Dudás Julit és Győri Eleket. Az
1972-e8 kiállítás alkalmával megjelent
"Naive Malerei in Ungarn" katalógus
ban Mihály Ida - bemutatva a részt
vevőket - Vankóné Dudás Julit kü
lön is kiemeli: parasztgrafikusnak, rajz
tehetségnek nevezi. A jellemzés találó.

A galgamácsai születésű, 56 éves asz
szony vászonra álmodja a hagyomá
nyok költői világát, legújabban pedig
Tóth Veronika porcelánfestő [avasla
tára, keramíára. Képeit 1965-ben állí
tották ki először Lipcsében, 1966-ban
szerepelt a naivok nemzetközi tár1atán
Pozsonyban, 1972-ben a Nemzeti Ga
lériában láthattunk festményeiből.Mol
dován Domokos róla készített filmjeit
a televízió mutatta be.

Vankóné festészetének legszembetű

nőbb vonása a pontos vonalvezetés, a
krístályos tisztaság, a gazdag képzelet
világ. Ö is azok közé tartozik, akik
jó értelemben gátlástalanok, ha egyéni
megformálásról, a témák elemzéséről
van szö. Nem ismeri a lehetetlent, ér
zelmi szférájában ott a teljesség igé
nye, a harrnóníáé, amely a naiv mű

vészben a vílág egységes szemléleté
ből fakad.

Szabó Júlia művészettörténész az
idén tavasszal, a Magyar Néprajzi
Társaság egyik üléséri A naiv művé

szet történetisége című előadásábantöb
bek közott rámutatott arra, hogy a
naivak az alkotást szakrális tevékeny
ségnek fogják fel. A vallásos témák
hitelesen jelennek meg műveiken, de
ugyanakkor minden mást is mitizál
nak. Ez azt jelenti, hogy nem ismerik
a szatírát, a. játék leleplező formáját.
Dudás Juli - képeiről vallva - ezt
így fogalmazza meg: "Azt festettem
mindig, ami kedves volt nekem. Ma is
így van ez. Egész életemből merítem
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témáimat". Az Emlékül hagyom ... ef
mű kötetben pedig: "Az a légkör, ami
engem mint kis, majd serdülő gyerme
ket ért, nagymértékben meghatározta
egész életemet, és a körülöttem zajló
világról alkotott véleményemet. Ú gy
kellett sírjak, vigadjak, cselekedjek,
ahogy éppen a napnak vagy hétnek
szokása, illetve hagyománya megenged
te. Az akkori életünket teljesen átszőt

ték a szebbnél szebb szokások, hagyo
mányok, valamint babonák, hiedelmek."
Amit pedig a faluközösség egyszer
szentnek, azaz kedvesnek érzett és
mondott ki, az aparasztfestő vásznún
i!> csak ezzel a fémjellel jelenik meg
anélkül, hogy erre bárki, bármi kény
szerítené. Ez az ő belső szabadsága,
"fantáziája" - ahogyan Dudás Juli ne
vezi. Képein ez f'eltűnően érvényesül
- konfliktusok nélkül. Természetesen
a falusli ember múltbéli életét nem
megszépítení akarja, nem "varázsol",
hanem ő maga is, megélve a paraszt
ság sorsát, arra emlékezik, ami meg
szépítette életüket. Erről ekként be
szélt: "Ha bánatunk volt, Idénekeltük
bánatunkat. A fonó, meg a játékos szo
kások, amik képeimnek gyakori mon
dantvalói, akkori szórakozásaink voltak
és tőlünk függött, mílyen széppé tesz
szük."

Élet és műközvetlen kapcsolata ná
la hiteles. Fantáziáját a valóság "de
terminálja", Hogy témái a szűkebben

vett népi világ, festményeinek népraj
zi [elentőségét is növeli. (S ez annál
fontosabb, mert Galgamácsa a folkílór
hagyományokban egyedülálló.) A kom
pozíciókon nyoma sincs a bonyolult
ságnak, Két pont közt mindig az egye
nes a legrövidebb. Ami viszont a naiv
művészek alkotásmédiát jellemzi, az
ösztönös könnyedség Dudás Juliból lát
szólag hiányzik. Töprengve alkot. így
aztán gondolhatunk arra is, hogy nem
ismeri a festés örömét sem. Szavaiból,
melyeket balatonfüredi képeinek szüle
tésével kapcsolatban mondott, másra
következtetünk: "A Marina Szállóban
rettenetes volt. 80 m--re mi a csudát
fogok én festeni? Kétségbeestem. Édes
jó Istenem, mit tudok én festeni? Mi
kor aztán nekífogtam, hát semmi volt."
Azon kívül, hogy a nagy formák sze
rétetét (gondoljunk a naivak monu
mentaditásra való törekvésére) érezzük.
az alkotás könnyedsége, öröme is tet
ten érhetőmondataiban.

Fölmerül egy kérdés: Vankóné Du
dás Juli n evezhető-e népművésznek ?
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A naiv' piktúra , szobr ászat stb. kétség
k ívü l felhasználja a népművészet egyes
elemei t (pl. ' ism étl ések) , dc távol áll
a ttól, hogy gyö kerében azono suljo n a
népművészettel. Az a lkot ások nem kö 
z öss égi j ellegűek, a m űv észek én-köz
pon t ús águk tudatúban tevéken ys égüket
személyes v állalkoz ásn ak érz ik . Egyéni
jegyeik rév én igyek ezn ek elt érni a
n épm ű v é szett ől . Dudás Juli esetéb en
k ivételesnek t űnik a világ ind ivid u
alista Ielf'og úsa . A már említe tt tör 
v é nyszerűs égek (az egyházi és a polgá
r i év ha gyo mány a i) határozzák meg
t ém áit, Félve ti sz te li azoka t. És hogy
a k öz öss ég jelen legyen képein (annak
k ő lt é szete) : az a lkotó "egyedisége" nem
szor ítja háttérbe. A "paraszti jó zanság,
vérb e, id egb e gyö kerezet t rendületlen
ség" - ahogyan K álla í Emő mo ndaná

- Va n k óriéra is j ellemző . Ben ne a fa
lu kollektív szelleme munkál, s bár a
saját kezével alkot, a k özöss ég irányít
ja ecsetjét. A leguj a bb művein sincs
nyoma fáradtságának - ahogyan egy e
sek vélik. "Ugya naz t a témát kép telen
va gy ok még egy szer ugyanúgy leraj
zoln i" - vallja.

Csak nézni kell a képeit: a la koda l
masokat, temetési j eleneteket (lVIe
nyecsketemet és. L egény tem eté s, A ko
porsó beszentelése), A Betlehemezőket,

a Szüretet, a z Aratási ü nnepély t, a
Szentivánnapi t ű zugr á st. a Locs olást
stb. és a zonnal meggyőzödü nk arról:
úg y alkot, mint a reneszánsz nai v
gy erm eke, a hagyo mányokban felnőtt

paraszti világ öntudatos képviselője.

TÖT H SANDOR

V ankón é Dudás J uli : Szüret
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