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Haiku-rajzolatok
Lévai Ádám grafikusm�vész keleti ihletettség� m�vei

Gellér Katalin m�vészettörténész 1989-ben közreadott Japanizmus a magyar 

festészetben és grafi kában cím� tanulmányából tudhatjuk, hogy a Japánról és 

m�vészetér�l szóló els� híradások a magyar utazók beszámolói és gy�jteményei 

révén a XIX. század utolsó harmadában érkeztek Magyarországra, és m�vészeti 

jelenség-szinten a hatások, illetve a kapcsolatok a XIX. század végén, majd a XX. 

század elején jelentkeztek. A szimbolista és az impresszionista törekvések térhó-

dítása nyomán a magyar m�vészetben Rippl-Rónai József, Vaszary János és Ti-

chy Gyula keleti motívumokat feldolgozó alkotásai, illetve a japanizmus szellemét 

hordozó m�vei révén alakult ki egy érdekes, bár er�snek korántsem min�síthet� 

áramlat. A XX. század folyamán is esetlegességek és véletlenek játszanak közre 

a két, földrajzilag egymástól nagyon távol es� ország m�vészetének kapcsola-

tában, bár az 1970-es évekt�l egy Japánban dolgozó magyar szobrász, Wagner 

Nándor szobrászm�vész a szigetországban bontakoztatta ki hallatlanul izgal-

mas, az európai és a keleti szemlélet által egyaránt meghatározott-megérintett 

m�vészetét, és számos japán szobrász munkálkodott ezekben az évtizedekben 

– id�legesen, egy-egy m�vésztelepi munkafolyamat alkotójaként vagy véglege-

sen letelepedve – Magyarországon is. A jelenkori magyar m�vészetben a keleti 

fi lozófi a, a kalligráfi a, a keleti irodalmi és m�vészeti alkotások inspiratív hatása 

vagy áttételes indíttatása felfedezhet� néhány alkotó munkásságában: így Gaál 

József fest�- és grafi kusm�vész alkotásai mellett a Tatán dolgozó képgrafi kus, 

Lévai Ádám m�veire hívhatjuk fel a fi gyelmet. Lévai Ádám, aki 1989 és 1996 kö-

zött végezte tanulmányait a budapesti Magyar Képz�m�vészeti F�iskolán, már a 

mesterképz�s periódusa alatt, 1995-ben Haiku-rajzolatok címmel nagyszabású 

sorozatot alkotott, majd ezt követ�en Az el�készület mozdulatai címmel a tra-

gikus sorsú Misima Jukió irodalmi munkássága és élete által ihletett kollekciót 

készített, s e kalligrafi kus m�együtteseket követ�en is fel-felbukkannak japán 

motívumokat, keleti alakokat idéz� kompozíciók munkásságában. Lévai tanul-

mányainak lezárása után visszatért szül�városába, Tatára, ahol a település mú-

zeuma az ugyancsak tatai születés� Juszkó Béla fest�m�vész alig-alig ismert, 

a két háború közötti utazások során gy�jtött keleti kollekcióját �rzi: egy Budd-

ha-szobrokból, bronz kisplasztikákból és iparm�vészeti tárgyakból, fegyverekb�l 

álló, jelent�s gy�jteményt. Mindezen el�zmények után nem volt váratlannak vagy 

el�zmények nélkülinek ítélhet� az a 2008 nyarán a tatai Vár középkori épületé-

ben és kazamatáiban rendezett kiállítás, amelyen fi atal japán és tatai m�vészek 

mutatták be különös atmoszférát sugárzó, meditatív m�veiket.

Lévai Ádám munkásságát elemezvén és jellemezvén legels�sorban a ciklu-

sok, a képsorozatok szerepével és jelent�ségével kell foglalkoznunk. Visszapil-

lantva a mintegy másfél évtizede bontakozó m�vészi tevékenységre megállapít-

ható ugyanis, hogy e m�vész rendszerint egybef�z�d� sorozatokat, tematikailag 

összefügg� m�csoportokat alkot: egy-egy problémafelvetést, egy-egy gondolat-

kört m�vek százainak megalkotása kíséri, s aztán e kompozíciók sorozatából 
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épül föl egy-egy, karakteres címmel jelölt kiállítási kollekció, vagy grafi kai album, 

mappa véglegessé formálódó anyaga. A  Haiku-rajzolatok és Az el�készület 

mozdulatai-ciklus mellett az 1990-es évek második felének és az új évezred 

els� éveinek terméséb�l az Éjszaka, a Barlang, a Chimeria, a Humunculusok, 

az Átváltozások, a Vanitatum Vanitas vagy a Halak kora képegyütteseire, vagy 

legújabban a Macska-képek sorozatára emlékeztethetünk. Ezek a kollekciók 

nemcsak összefügg� rendszerükkel reprezentálják a Lévai-törekvések jellegze-

tes vonásait, hanem természetesen technikai megvalósításukkal és stilisztikai 

jellemz�ikkel is. Jóllehet Lévai Ádámot a köznapi beszédben is a képgrafi kus, 

illetve a grafi kusm�vész megjelölés illeti, munkái rendszeresen elhagyják a grafi -

ka felségterületét. Megfi gyelhet�, hogy vannak olyan lapjai, ahol a csupasz vonal, 

a tiszta rajz dominál, de emellett rendszeresen megjelennek kiállításain fest�i 

kompozíciók, fest�iségekben pompázó, folthatásokra komponált kifejezések is. 

E m�vek esetében sem hagyja el a m�vész a megszokott, ám a matériájában 

mégis oly változatos papír-alapot, és a vonalak hálója helyett az elmosódó fol-

tokra, a színátmenetekre, a fi nom pasztell koloritra építi kompozícióját. És érde-

kes módon vannak olyan alkotásai is, amelyeken a grafi kai és a fest�i kifejezés 

egymás mellett, illetve egymást segítve, egymásba gabalyodva van jelen. Ennek 

a jelenségnek a meghatározó technikai m�szava a vegyes technika kifejezés, 

amely a tus-toll mellett szabad teret enged a pasztellnek, a különböz� színes 

ceruzáknak és az ecsettel felvitt, változatos szín� pácoknak, és ki tudja, milyen, 

fest�i-grafi kusi boszorkánykonyhában el�állított anyagoknak és eszközöknek.

A  vegyes eszközhasználat ellenére a tradicionális rajz és a tradicionális 

festészet eszközeivel és szabályai szerint rögzülnek Lévai Ádám keleti motívu-

mokat, távol-keleti alakokat idéz� kompozíciói: a klasszikus képteremt� ha-

gyományhoz köt�dnek e m�vek, amelyek nagy távolságot tartanak a legújabb 

technikai eszközökkel él� képmanipulációk világától. Vonalhálók és foltok: a 

formát kiemel�, a kontúrt megtestesít�, a konkrétságokká váló vonalak és a 

sejtelmes, sejtésszer�, megfoghatatlanságokba burkolózó foltok egyensúlyára, 

a kidolgozottságok és a kihagyások váltakozására, ritmusára építettek e láto-

másszer� kompozíciók, amelyeken fi gurák és arcok jelennek meg, amelyeken 

testekb�l épül� képz�dmények szervez�dnek, furcsa testkapcsolódások össz-

pontosulnak, vagy csak er�teljes gesztus-nyomok rögzülnek. A szemlél� kissé 

félve keresi az organikus motívumok eredetét, kutatja az összefüggéseket, 

boncolgatja a rútságok és szépségek ambivalenciájában leledz� alakzatokat, 

hogy miféle test szelleme éledezik itt, és miféle szellem testesül meg e teremt-

mények által? A mindig újabb és újabb kérdéseket szül� válaszok a létr�l való 

gondolkodás, a roppant mélységekkel fenyeget� fi lozófi a szféráiba kalauzolják 

a szemlél�t. Lévai Ádám m�veinek, a m�vész munkálkodásának ez a kérdez�, 

ez a kérdéseket indukáló jelleg a lényege. A m�vész egyik korai, még 1992-ben 

rendezett kiállítása alkalmából Jász Attila költ� is egy kérdést tett fel, akit egy 

Hamvas Béla-dilemma megidézésére kényszerítettek a Lévai-rajzok. A kérdés 

így hangzik: „Tudod, hogy milyen er�ket szabadíthatsz fel ezekkel a képekkel, s 

vajon tudsz-e parancsolni a felszabadított er�knek?” E kétség megfogalmazása 

a tatai Lévai-m�hely legújabb alkotásai, az életm�be szervesen illeszked� kele-

ti ihletettség� lapok kapcsán is id�szer�nek ítélhet�.

Wehner Tibor


