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HORVÁTH ÁGNES: Egy Vajda-képről  

 

A templom Szentendrén c. Vajda-képen kisvárosi utcarészletet látunk.1 Nagyon nyugodt, 

nagyon békés utcarészletet. Olyan nyugodt, olyan csöndes, hogy már szinte fáj. Fáj a csönd, 

fáj a béke és fájnak a színek. A kép egész színvilága borús, csak a vonalkázott, ettől is oly 

különös kék ég üt el a szabályosan megkomponált, egyneműnek tűnő képtől. Egyneműnek 

tűnik a kép, mert egyazon nemből vannak a sárgászöld, zöldes barna színek, az anyagok, 

egyneműen tömbszerűek a formák. Valami álmos unalom telepedett itt meg, és hatol be az 

ablaktalan házakba is.  

Talán éppen ez az álmos tespedtség fájt Vajdának, amikor 1936-ban ezt írta feleségének, 

Vajda Júliának: 

Most borzalmasan zuhog az eső, egészen el vagyok keseredve, mert sötét van a padláson, s 
becsurog a víz a tetőről, tegnap emiatt egy szép pasztellképem ment tönkre. Olyan a hangulat 
most, mintha az utolsó ítélet közeledne. Nagy lelki penészem van most, semmit sem tudok 
csinálni, előttem van a Nyugat legújabb száma, de olyan unalmas az egész, hogy nem tudom 
kézbe venni.2 

Ezek szerint az Adyt valaha zászlajára tűző, ám a 30-as években már harmadik generációs, 

azaz ún. „felnőtt fejjel” gondolkodó Nyugat 1936-ra már olyan unalmas a polgári értékrenddel 

még csak nem is szembeszálló, attól inkább idegenkedő, ilyen értelemben avantgárd Vajda 

számára, hogy a folyóirat olvasása nemcsak, hogy nem ad gyógyírt a „lelki penészre”, de még 

kézbe venni sem tudja a lapot.3 Nem tudja kézbe venni, mert irtózik a Magyarországot 

akkoriban eluraló pocsolyától. Ahogyan Adyt is ugyanez a „lelki penész” rágja, a baudelaire-i 

Untság” fáj neki is.4 Ezért lehetett erre a fájó, ásító unalomra szóban fogant élménye, 

emblematikus szava az „álmos”.5  

                                                 
1 Pasztell. 61 x 46 cm. j.n. Magántulajdon 
2 In MÁNDY STEFÁNIA, Vajda, Budapest, Corvina Kiadó, 1983, 181. 
3 Hogyan is tudná, amikor a magyarországi viszonyok között haladónak számító Képzőművészek Új Társasága, 

a KUT a már önálló útra lépő Vajdát két alkalommal is (1936, 1938) visszautasítja? magyarországi viszonyok 

között, mert itt a képzőművészeti és a zenei (köz)élet és (köz)ízlés mindig is vagy három lépéssel maradt le és 

marad el az európaitól. Ez alól a zenében alig van, a képzőművészetben Kassák a nagy kivétel. Nem véletlen, 

hogy Vajda a Kassák szerkesztette-szervezte MA (1916–25) egy régebbi számában olvashatta Rimbaud Hajnal 

c. versét. (MÁNDY, uo., 185.) Ahogyan az sem véletlen, hogy a szintén Kassák szerkesztette-szervezte A Tett 

hozta le másfél év különbséggel Apollinaire A Saint Merry muzsikusai c. versét. És hogy Kassák szintén munkás 

felesége, Simon Jolán szaval 1920–38 között Apollinaire, Huelsenbeck, Hugo Ball, Kurt Schwitters, Blaise 

Cendrars stb. verseket, vagyis a legaktuálisabb költők műveit. Míg az avantgárd befogad, a Nyugat válogat. 

Válogat, vagy egyszerűen nem ismeri föl a tehetséget, mint ez kiderül Vajdának annak a nyugatos Farkas 

Zoltánnak a cikkére írott válaszában, aki egy KUT-kiállítás kapcsán hiányolja az éppen innen: a Nyugatból, a 

KUT-ból kihagyott, ignorált fiatal és bátran merész művészeket: „Ezek után bátorkodunk az Ön figyelmét 

felhívni arra a tényre, hogy mi » fiatalok« igenis létezünk, de természetesen nem a KUT lehetőségein belül, mert 

erre a KUT nem ad lehetőséget, és ezt mi hajlandók vagyunk méltányolni, mert tudjuk azt, hogy a művészeti 

»fejlődés« örök törvényszerűségeinél fogva minden úgynevezett progresszív vagy modern csoportosulás, mely 

kezdetben forradalminak látszó jelmezben mutatkozik, előbb-utóbb megöregszik, elfárad, és az utána jövő 

művészeti törekvéseknek lesz a gátlója.” (MÁNDY, uo., 202-3.) 
4 Ady Három Baudelaire Szonett címen belevette, szinte adoptálta az Új versekbe három Baudelaire-fordítását. 

A Destruction (A Pusztulás) c. vers vonatkozó sorai: Isten arcától így visz messzebb, messzebb, / Engem lihegőt, 

fáradtat, tépettet, / El, a nagy Untság bús sivatagára. ADY ENDRE, Összes versei, Budapest, Athenaeum, é.n. 
5 Te álmos, szegény Magyarország (Magyar jakobinus dala) – Az Ér nagy, álmos, furcsa árok (Az Értől az 

Óceánig) – Vagy talán itt: falun, a kutyaugatás is hangulatos?... Este korán lefekszem. Kilenc-tíz órakor. Nem 

vagyok soha álmos. Nyitott szemmel nézem a sötétséget, gondolatban messze járok. Álmos, szürke felhőkből 

paskol a sárba a hideg eső (ADY ENDRE Összes prózai művei, Budapest, Szépirodalmi, 1977. Szerk.: Vezér 

Erzsébet I. A falun.) – Álmos, szürke felhőkből paskol a sárba a hideg eső (Sár) – Álmos magyar, nézz be 

lelkedbe (Harcos Gyulai Pál). És folytathatnánk a sort. 
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Az alábbiakban éppen azt szeretném megmutatni, milyen „nagy, álmos, furcsa árok”-ból, 

milyen tespedt pocsolyából, mocsárból emelkedik a magasba, nagyon nagy magasságokba ez 

a szentendrei templom, hogyan szúrja át, bökdösi szinte a templomtorony még a mocsaras 

vidék fölé is magasodó égboltot. 

 

* * * 

A képen ez az álmos provincializmus, ez a megkeseredett unalom zárja tán be a kapukat és 

festi oly sötétzöldre a kép alsó két harmadát. Különben miért lenne ennyire széles a föld-

járda, hogy elfoglalja a kép alsó részét? Vagy másképpen: miért húzódik vissza szemérmesen 

az ember hajlékául szolgáló ház – amelyik a Vajda-oeuvre-ben különösen elválaszthatatlan az 

emberi élettől? Gondoljunk az általunk is elemzett Torony tányéros csendélettel6 vagy a 

Szentendrei házak kereszttel c. képre. Ez utóbbin az ablakok „tágra nyílt szemmel” bámulnak 

kifele, néznek ránk, járókelőkre-nézőkre. A Vízparti házak vidám leányokként ugrándoznak, a 

szentendrei házfalakról szintén mintha leányok kacsintgatnának ránk. A templom Szentendrén 

is feltehetően Szentendrén „játszódik”, hiszen ugyanakkor készült, mint az imént felsorolt 

művek. Márpedig Szentendre – északi fekvése ellenére is – Vajdánál a nyitott, nem elzárkózó, 

nem kapuk mögé húzódó, ilyen értelemben tágas Dél a maga át-tekinthető kerítéseivel, ahol a 

privát és a nyilvános élet, a bel- és külvilág között átjárás van. Vajda Szentendréjén az ablak 

nem vak, épp ellenkezőleg, néz, és nemcsak lát, hanem tisztán is lát, a házak mintha emberi 

arcok volnának, a kerítés pedig inkább határvonal, semmint el-kerítés.7  

Ezen a képen azonban magas, össze- és elzáró, már-már falszerű, vertikálisan tagolt 

kerítéseket látunk. Márpedig a Dél kizár minden „Untság”-ot. Vagy Szentendre itt egy másik 

arcát mutatná, a magyar kisvárosét, a harmincas évek Magyarországát? Azt a 

Magyarországot, amelyiknek egyik progresszívnek tartott folyóirata kiesik Vajda kezéből? 

Igen, ez a közvetlen olvasat. Ám egy lépéssel hátrébb lépve megláthatjuk a kép szimbolikus 

szerkezetét is. Azt, hogy kétféleképpen tagolódik, színezése és formája szerint. Színezése után 

kettős tagolású: a sraffolt kék ég élesen elválik az egynemű barnás tónusú földtől: szétszakad 

az égi és földi világ. A kép rajzolata azonban egy vízszintesen rétegzett, hármas szerkezetet 

mutat, a hármasság spirituális jelentésével. Ahogyan Ady az Ér eredet-partjait feszíti a 

végtelen Óceánig, úgy feszíti szét, tágítja Vajda a kép közvetlen tájkép-olvasatát világkép-

olvasattá. Így lesz az utcarészletet ábrázoló csend-életből –világábrázolás. 

* * * 

Ez a kép vízió. Azt az alapélményt sűríti a látványba, hogy a fönt és a lent, az elöl és a hátul, a 

jobbra és balra nem csupán kijelöli helyünket, de – ha merjük! – mikrokozmoszunkat 

makrokozmosszá is emelheti. Hogy ebből a konkrét helyből kiindulva tágíthatjuk 

horizontunkat s lehelhetünk egy utcarészletbe akár világnyi életet. Ahogyan Szabó Lajos 

mondja, Vajdára is gondolva: Ahol generációszerűen él a kozmogrammatikus művészet, ott 

persze egy csendélet is világábrázoló lehet.8 Ám a mondat első fele is Vajdára utal, hiszen 

Vajda a konkrét, magyarországi helyzetet európai dimenziókba emelve és abba beleágyazva 

jut el ahhoz a konkrét léthelyzetig, amelyből kiindulva fogalmazza meg Kornissal közös 

művészeti programjukat:  

Adva van két ember: Korniss és Vajda. Születtek 1908-ban, Nagy-Magyarországon. Korniss 
görög katolikus székely, Vajda zsidó származású magyar, szerb hatásoktól befolyásolva. 

                                                 
6 In „Szombat”, 2009. április, XXI. évfolyam, IV. szám, 27–30. 
7 Vajda házairól, ablakairól lásd HORVÁTH ÁGNES, A születő vonal – Vajda Lajos és Júlia közös nyelve, in „Múlt 

és jövő”, 2015/4, 31–41. 
8 SZABÓ LAJOS, Tény és titok, Veszprém, Medium, 1999, 435. 
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Korniss: született Székelyföldön, Vajda: Göcsejben (Zala megye néprajzilag érdekes vidéke). 
Etnológusok a két vidék (Göcsej és székelyek) között egységes vonásokat vélnek felfedezni. 
Én, a nyugati származású, kulturálisan Oroszország és Szerbia felé tendálok (tehát Kelet felé). 
Korniss viszont, aki keleti származású, Franciaország és Hollandia felé (ahol gyerekkorában élt 
egy ideig). Mindebből világosan látszik, hogy törekvéseink arra irányulnak, hogy egy sajátos 
közép-kelet-európai új művészetet kialakítsunk – két nagy európai kultúrcentrum (francia és 
orosz) behatásain keresztül. Magyarország helyzete (földrajzi) Európában olyan, hogy 
predesztinálva van arra, hogy összekötő kapocs legyen nyugat (francia) és Kelet (orosz) között; 
össze akarjuk forrasztani azt, ami e két póluson kulturálisan (művészetben) a kétfajta európai 
embertípus kifejeződését jelenti, hídépítők akarunk lenni. Magyarország hidat képez Kelet és 

Nyugat között, Észak és Dél között.9 

* * * 

A hármas tagolású képen fönt a kék ég, középen a barna, zöld, okker színű, ember-építette táj, 

lent pedig a zöldes barna földsáv. Ez adja a három színt és szintet. Ám az ég hangsúlyosan 

sraffolt, már-már erőszakosan egyértelmű égszínkékje technikájában, színvilágában és 

mivoltában élesen szemben áll a földi–emberi táj tömbszerű, monolit, barnás tónusával és 

határozott, szinte konstruktivista kontúrjaival. A hármas tagolás – természet–ember–ég, és a 

kettős osztás: ég–föld avatja a képet világképpé.10  

A szikrázóan kék ég vonalkázása először az alkotás valósága: én festem, alkotom ezt a képet, 

a való világ, az utcarészlet a templommal: mű-alkotás. Az ég mint egyfajta túl-világ, mint a 

művész arkhimédészi hátországa határozza meg, nyomja rá bélyegét az utcarészletre, a festett 

valóságra. A laza vonalkázás a fegyelmezett rajzolat ellenpontja, ahogyan a tágas, ragyogó ég 

a zárt és komor ember lakta világé. Az ellenpontok a színvilágban is kifejezésre jutnak: a 

tágasságot kifejező égszínkék szemben áll a sötét tónusú barnás zölddel, amelyet csak néhol 

tör meg a fényárnyék szülte narancsos okker. A kék és a barna = a hideg és a meleg. A kék: az 

ég és a levegő, a barna: a föld, a rögvaló és a tűz. Az ég irányaiban is uralkodik a földön. 

Hiszen itt van átlós vonalkázása, a Kandinszkij-féle „előre és felfelé irányuló mozgás”, ami 

egyrészt összegzi és leképezi a földi dimenzió horizontális és vertikális tagolását, ám az égi 

diagonálisok meg is törik a földi élet merev koordinátáit. Ezen felül a szikrázóan áttetsző és 

magas égboltozat oltalmazza is, mintegy befogadja az alulról a magasba: az ég felé törő 

templomtornyot, ám kiterjesztett szárnyai ellenállást is jelentenek. A templomtorony 

beleütközik, szinte átdöfi a kék boltozatot. Végezetül a templomot át-ható égbolt magának a 

templomnak a belső boltozata is lehet. A torony áttört ablakán a szellőég könnyen áthatol. A 

kereszt maga pedig a két irányt mutatja egyazon mozdulattal, ahogyan az átlós–íves satírozás 

is az irányok szintézise.  

Az égszínkék ég sraffolt technikájával azt is jelzi, hogy a művész az iskolásan túlszép, 

túlboldog, túlörömteli ég, vagyis a képvászon mögül mintegy „kiszól” a nézőnek: Ezt ő, 

Vajda Lajos rajzolta, mindaz, ami lent van, a kép alsó kétharmadában, nem „valóság”, még 

csak nem is annak leképezése, hanem „művészet”. És hogy ez a kép nem fotográfia, de nem is 

mű-alkotás: látomás: világlátás: világ-kép. A kékség jelzi még a tökéletes különbözést, a 

Genezis-beli szét-, vagy elválasztást.11 Azt jelzi-jelenti, hogy az ég másból, más „anyagból” 

                                                 
9 Vajda Lajos 1936. augusztus 11-i levele feleségéhez, Vajda Júliához. In MÁNDY, uo., 182. 
10 „Mert többet akart puszta ábrázoló festészetnél („a bőbeszédű posztimpresszionizmusnál” – a szintén Bálint-

idézet betoldása tőlem – HÁ). Páratlan megjelenítő erő. Figurális képein beérte pár halk színnel és néhány 

roppant egyszerű formával, de éppen ebben az önkorlátozásban feszül az a nagy szellemi koncentráció, amely 

Vajda alakjait és képmásait valóban monumentálissá avatja. BÁLINT ENDRE, Vajda Lajos második műterem-

kiállítása, in Vajda Lajos emlékkönyv, Budapest, Magvető, 1972, 67. 
11 És elválasztá Isten a világosságot a setétségtől…. Teremté tehát isten a mennyezetet, és el/szét/választá a 

mennyezet alatt való vizeket a mennyezet felett való vizektől. Gen.1.4,7. 
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van, mint az emberi–földi világ, egy másik rendhez tartozik: az ég a fölső, a föld pedig az alsó 

rend. Ugyanezt a szét- és elválasztást mutatja a színhasználat is.  

A kék jellegzetesen égi szín, írja Kandinszkij és idézi Kondakoffot, aki a bizánci művészetről 
írva ezt mondja: „[…] A császár és a próféták glóriája (vagyis a halandóké) aranysárga, a 
szimbolikus, vagyis az olyan alakoké, akik csupán szellemi életet élnek) égszínkék.” – Minél 
mélyebbé válik, annál nagyobb nyugalmat áraszt. Nem olyat – teszi hozzá lábjegyzetben –, mint 
a zöld, amely […] az önelégült nyugalom színe; a kék – ünnepélyes, földöntúli elmélyülés. Ezt 
szó szerint kell értenünk: a ´túl´-hoz a ´föld´-ön át vezet az út, amit nem lehet kihagynunk.12. 

Az alsó kétharmad utcarészletet ábrázol templommal. Itt, ezen a valóságdarabkán van a kép 

súlya, sűrűsödési pontja. Míg a felső harmad vonalkázott technikája fátyolosan könnyűvé 

oldja a képharmadot, az alsó két szint sűrű zöld és barna színeivel mintegy lehúzza a néző 

szemét az emberi–anyagi világba. Az egynemű, egyértelmű, ugyanakkor lazább, szabadabb 

ég a fegyelmezett struktúrájú és konstruktívan rajzolt, szigorú rendbe zárt emberi világ és a 

minden tagoltságot nélkülöző, színeiben is szegényes szürkés-barna föld-járda ellenpontja. 

A szigort a legpregnánsabban a zárt kapuk jelenítik meg, ezek képviselik–helyettesítik mint 

vakablakok a rejtőző, minden esetre nem látható emberi világot a házakkal: ablakokat nem, 

csak tetőkett látunk. Márpedig a Vajda-oeuvre-ben oly fontos, a szentendrei korszakában, 

mint láttuk, központi szerepet játszó ablakok hiánya is kiáltó jel. A vak kapukra rímel – de 

csak színében! – a fák sűrű, zöld lombozata. Az alsó harmadot a kapu-aljak választják el 

rajzolatukban élesen, színvilágukban már kevésbé tisztán a városi világtól, az utca- és 

emberszinttől. Itt kezdődik a barnás zöld földszín. Itt, a föld-szinten az áttetsző ég 

kontrasztjaként sűrű, mély és homogén az anyag.  

A nem-Ígéret földje ez. 

A színek világában az abszolút zöld olyasféle szerepet játszik, mint az emberi világban a 
burzsoázia a maga mozdulatlanságával, önelégültségével és végtelen korlátoltságával. Ez a 
szín egy rendkívül jól táplált, mozdulatlanul heverésző tehénre hasonlít, amely csupán arra 
képes, hogy kérődzzék és bamba szemekkel bámuljon a világba. Ugyanilyen hatást kelt az 
ideális, sokat magasztalt egyensúly is. Milyen jól mondotta erről János a Jelenések Könyvében: 
´Te sem hideg nem vagy, sem hév…´13  

* * * 

Idáig a kép színvilágát és vízszintes tagolását vizsgáltuk. A vízszintes egyszerre jelenítette 

meg a zárt, hierarchikus értékrendet és színvilágán keresztül fejezett ki valami tespedt 

nyugalmat. A hármas tagolás a természeti–emberi–szellemi világnak a térbeli ábrázolása. Ám 

a Vajda-képnek van egy meghatározó, az uralkodó barna és zöld vízszintessel, a 

provincializmussal szembeszálló és ellene küzdő csöndes, ám annál hangsúlyosabb 

függőleges tagolása is. 

Magát a függőlegest rajzolatában és látványában és a képen elfoglalt középponti helye szerint 

a legmarkánsabban az eget karcoló templomtorony képviseli. Színei a barnás emberi világ 

világosabb változatát mutatják, mintha az égbolt kék fénye kiszívta volna belőle a sötétet: a 

csúcsos toronytető áttetszőbb a nagy háztető barnájánál, a toronytest színe pedig lazúrosabb a 

kétszárnyú kapu drappos színénél. Hogy a két világ találkozása mennyire valóságos, azt 

mutatja a türkizbe játszó toronyablak. És mitől türkiz az ablak? Attól, hogy a templomtorony 

fala át van törve, és az ablak (szín)résén áthatol az égszín kékje. Egy áttört toronyfal tehát, a 

zárt kapuk ellentéte, amennyiben átengedi magán a „szimbolikus alakok” kék színét. Ám, 

minthogy a kék és zöld keveredése nyomán születő türkizt látunk, az alsóbb világok zöldje is 

beáramlik a templomtorony ablakába – ezért, hogy olyan sűrű, nem áttetsző, csak formájában 

                                                 
12 VASZILIJ KANDINSZKIJ, A szellemiség a művészetben, Budapest, Corvina, 1962, 52. 
13 KANDINSZKIJ, uo., 54. 
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ablakszerű az ablak. Vajda mintha szóról szóra követné a törekvéseiben, tudatosságában 

rokon Kandinszkij fentebb már idézett szavait: „a kék – ünnepélyes, földöntúli elmélyülés. 

Ezt szó szerint kell értenünk: a ´túl´-hoz a ´föld´-ön át vezet az út, amit nem lehet 

kihagynunk.” 

A templomra három párhuzamos „rímel”: a három fa, a kerítések függőleges rajzolata a 

középső kerítésen igen hangsúlyos – és a két icipici kémény (ám ennek, mint látni fogjuk, más 

funkciója van.). Kétféle fát látunk: két nyárfaszerű hosszúkást és egy, a primér fa képzetét 

nyújtó és a két alapirányt magában foglaló gömbölydedet. A mélyzöld lombozat mindenütt 

olyan sűrű és áthatolhatatlan, hogy csak szimbolikus értelmezést engednek. A szándékoltan és 

természetellenesen nem áttetsző, sűrű lombozat egyértelmű akaratot jelez: a természet behatol 

a szellemi szférába: a gömbölyded lombozat – a távoli domb hullámvonalára válaszolva – 

nőiesen belesimul a szellemi szférába. A nőiesen gömbölyded és a férfiasan hosszúkás 

lombokat a vízszintes, de az éggel érintkező, (át)szellemült lágy dombvonal köti össze. Az 

egész képen ez a – kicsit a Matisse női aktjaira emlékeztető – vonal képviseli egyedül a 

lágyságot, a megértést, a befogadást: az „örök nőit”. 

A kép szélein jelennek csak meg a hagyományos képi építkezés elemei: a perspektíva és a 

fényárnyék. A baloldalon az utca egyszer csak bekanyarodik, a jobboldalon pedig a 

fényárnyék-hatás nyugtatja meg a szemet, vagy: ébreszti rá a nézőt, hogy itt egy valóságos 

képzőművészeti alkotásról is szó van, nem „csak” világfestésről. Mert a fent és lent, a jobbra 

és balra irányhoz az elől-hátul társul még, ez adja az ember számára oly meghatározó 

mélységérzetet. A mélység, azaz a tér, azt hangsúlyozó, annak szolgálóleányául szegődő 

perspektíva a festő térszemléletének két meghatározó eleme, amelyet Szabó Lajos szerint a 

„jó esztéták vizsgálnak”.14 Hiszen ez a két elem rétegezi a képet, tagolja metszetekre: elülső, 

középső és hátsó-mély síkra. Az alsó utcaszint van legelöl, középen van a házsor, 

legmélyebben, legtávolabb pedig a templom az égboltozattal, vagyis négy réteg építi a hol 

hármas, hol kettős tagolású képet. 

A sraffolt ég átszellemült kékje élesen szemben áll – a valóságban és a fönt és a lent 

értelmében! a kerítés primitív, ám annál realisztikusabb rajzolatával és koloritjával. De abban 

az értelemben is, hogy a kék zuhog, a kék ég tehát aktív, míg a barnás utca nyugalomban van, 

még mozgalmasabb függőlegesei is (le)zártak. A templom koloritjában is összeköt. A torony 

homlokzata – arca vagy szeme – a kép homlokzatát adó középső kerítéssel azonos színű. A 

deszkakerítés annyira fából van, hogy súlyos anyagszerűsége valódi korlátot jelent! Ez az ég–

utcarészlet-szembenállás a kolorit szimbolikájából következő különbségen túl a mozgás és 

nyugalom ellentétében is megnyilvánul. Mégis egy csönd és nyugalom uralta csend-életet 

látunk. A perspektíva fölfedezése kelt csak a nézőben nyugtalanságot. A perspektíva ugyanis 

távlatot nyit. És itt kap önálló értelmet a két aprócska kémény, amelyek éppen piciny 

méretükkel jelzik a nagy távlatot. Ez a mozzanat, a távlatnyitás mozdulata teszi, hogy a 

képben jelen van mind a három – fizikai – dimenzió: a tér. A kép tehát már nem is lehet 

egyszerű síkfelület: fotó, vagy csendélet. Célba ért: létrehozta a maga negyedik dimenzióját – 

éppen a fénnyel. Éppen a fény adja a művészi–szellemi dimenziót, vagy az árnyék, amely az 

élet, a fény vetülete: jele. A kék ég ragyogása, maga a ragyogás ugyanis a képen nem önti 

fényét a földre. Itt nincs földi-emberi értelemben vett napsugár. Ami fény mégis odahull, nem 

egyetlen, „materiális” fényforrásból ered. A templom balról, a kerítés viszont – okkeres színe 

alapján – jobbról kapja fényét. Szórt, egyenlően kiáradó világosság árasztja fényét a kép 

terére, nem a mi „földi” napfényünk.  

* * * 

                                                 
14 SZABÓ, uo.  
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A Vajda-portrék ugyanezt a kozmogrammatikus, világot leképező, hármas tagolású, ám egy 

negyedik dimenzióba törő képstruktúrát mutatják. Az ég – emberlakta ház – utca-tagolásnak 

egy másik régióban a fej – nyak – váll-tagolás felel meg. Részben a színeiben. Mint 

Kandinszkijnál olvastuk, az aranysárga a halandó és hívságos világot jelképezi, az égszínkék 

a szellemit. És mit látunk az Ikonos önarcképen? Az aranysárga–halandó, földi háttérből egy 

vállán mélykék, tehát a szellemi világot megtestesítő palástot viselő férfiarc néz ki. Az arcot a 

palástnál haloványabb glória övezi, így az arc, az ember nem égi jelenség. Vajda az embert, 

ahogyan az ember lakta házat is földi és égi kötődésűnek mutatja. A kandinszkiji 

szimbolikából is egyértelműen ez következik. Az arcot is, a fejet övező glóriát is szellemi 

kékből és földi sárgából: agyagból „gyúrták”. Ahogyan a Liliomos önarckép figurája sem 

földön túli, vagy inneni. A zöld jelenléte ezen a képen ég és föld szerelmes együvé tartozását 

jelenti és jeleníti meg. 

Kozmogrammatikus művészeten világképíró művészetet kell értenünk. A művész avval 

értelmezi a világot, hogy és ahogy leírja–ábrázolja. Vajdánál ez utóbbit az ellentétes irányok 

és erők egymást áthatása jelenti. Ahogyan az Ikonos önarcképen egyébként Herkulest idéző, 

ám éppen színében és rajzolatában anti-herkulesi váll képviseli az égit, ahogyan képünkön a 

magabiztos és oltalmat nyújtó templomtorony és a zártságával biztonságot, vagyis oltalmat is 

jelentő kerítés színvilágában összekacsint, úgy érintkezik szinte minden Vajda-rajzban vagy 

Vajda-képben égi és földi: A nisébe foglalt önarcképtől a koponyacsontos önarcképig és 

tovább. 

A hely előbb létezik, mint az odahelyezett test, s ezért szükségképp előbb kell rajzilag 

rögzíteni.15  

Ahogy „a hely előbb létezik, mint az odahelyezett test”, úgy a hely- vagy térteremtő látomás 

teremti azt a rendet, amely pontosan tudja, hol messe el a Barátok kettős (ön)arcképén az arc 

vonalait, hol messe el a szemeket, hogy ekképpen az arcokat-szemeket épp a közepükön 

átmetsző és ezzel máris strukturáló rombusz a két arc szerkezetadó és összekötő eleme 

lehessen, vagyis: térteremtő. És a mi képünkre lefordítva: előbb van a befogadó égbolt, mint a 

templomtorony, előbb van a templombelső, mint az elkerített házak, előbb a házak, mint a 

kerítés.  

Mert előbb van a látomás, mint a kép, előbb a tér, mint a benne élő alakzatok, szilárd testek. 

 

 

                                                 
15 POMPONIUS GAURICUS De sculptura, in ERWIN PANOFSKY, A jelentés a vizuális művészetekben, Budapest, 

Gondolat, 1984, 189. 


