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I. Bevezetés 

 

Kutatásom alapja Vajda Lajos írásos hagyatékának a feldolgozása. A füzetekben 

található több száz tételes olvasmányjegyzék új megközelítési módokra ad 

lehetőséget az életmű kutatásával kapcsolatban. A bibliográfia teljes körű 

feldolgozása szétfeszítené a doktori disszertáció kereteit, ezért kutatásomat egy 

szempontra szűkítettem. Az írott forrásokból kiderül, hogy Vajdát különösen 

érdekelték a térelméletek, a különböző kultúrák térábrázolási megoldásai, így 

szentendrei városképeit és épületábrázolásait elemezve, ez lesz vizsgálódásom 

kiindulópontja.  

Vajda Lajos (1908-1941) művészetét a legkülönbözőbb kultúrák inspirálták. 

Gyerekként családjával Szerbiában élt, ahol a bizánci művészet hagyománya hatott 

rá. 1927-ben iratkozott be a budapesti Képzőművészeti Főiskolára, ahol Csók István 

és Vaszary János tanítványaként a korszak avantgárd irányzataival kísérletezett, 

ekkor került kapcsolatba Kassák Lajos Munka körével is. 1930 és 1934 között a 

művészeti élet akkori központjában, Párizsban élt, ahol a progresszív európai 

mozgalmak mellett, a törzsi kultúrákat bemutató Musée du Trocadérot és Musée 

Guimet-t is rendszeresen látogatta. Visszatérése után, rövid budapesti tartózkodását 

követően, 1935-től a nyarakat Szentendrén töltötte, ahol a párizsi tapasztalatokat a 

szentendrei kulturális hagyományokkal ötvözve alakította ki művészi formanyelvét. 

A különböző művészeti irányzatok és kultúrák iránti érdeklődését jól tükrözi az 

írásos hagyatékban szereplő olvasmánylista is.  

Vajda Lajos rövid élete során nem kapta meg a megfelelő elismerést. Felesége, 

Vajda Júlia egész életében azon fáradozott, hogy ez legalább halálát követően 

megváltozzon, nemcsak Magyarországon, hanem Európában is: a művek 

konzerválása mellett kiállítás-szervezésekkel foglalkozott, illetve a szentendrei 

Vajda Lajos Múzeum létrehozásán és – a művészettörténész és műfordító – Mándy 

Stefániával az œuvre-katalóguson dolgozott.1 A több évtizedes munka eredményeit 

                                                 
1 Ezért is utazott 1961-ben Párizsba. Erről bővebben ld. KOZÁK Gyula: „Vajda Júlia Vajdáért”, in: Holmi 

24 (2012), 952-972, 1106-1115. 
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Vajda Júlia már nem élhette meg, a monográfia2 1983-ban egy évvel halála után 

jelent meg, a szentendrei Vajda Lajos Múzeum 1986-ban nyílt meg. Vajda Júlia 

halálával a Vajda-házaspár dokumentum-hagyatékának gondozása lányára, Jakovits 

Verára és az ő férjére, Kozák Gyulára szállt, akik azóta is hihetetlen energiával 

ápolják azt. Ez a doktori értekezés nem készülhetett volna el az ő önzetlen 

támogatásuk nélkül, különös hálával tartozom nekik azért, hogy magánarchívumuk 

sehol másutt föl nem lelhető anyagát rendelkezésemre bocsátották. A Vajda Júlia 

által megkezdett, a Jakovits-Kozák házaspár által folytatott munkának az eredménye, 

hogy a Vajda-szakirodalom az 1960-as évek közepétől a mai napig folyamatosan 

bővül. 

Ennek ellenére az írásos hagyatékot eddig alaposabban nem tárták fel. Ennek 

feldolgozása eddig nem vizsgált, új lehetőségeket vet fel az életmű kutatásában. A 

fennmaradt írásos dokumentumok mennyisége nem számottevő. Három füzeten és 

néhány cédulán3 (füzetlapok, füzetlap darabok, könyvtári kérőlapok) kívül csak a 

feleségéhez írt, és általa megőrzött levelei állnak rendelkezésünkre, illetve néhány 

véletlenül megmaradt levél és levelezőlap. Az 1936 és 1941 között feleségével 

váltott és a hagyatékban található leveleknek teljes szövege 1996-ban jelent meg 

Jakovits Vera és Kozák Gyula szerkesztésében.4 A füzetek fekete-fehér kockás 

borítójára utalva Mándy a pepita jelzőt használja, az elnevezéssel Mándy 1983-as 

monográfiájában találkozunk először: 

„Ránk maradt Vajdának egy-két notesza és füzete, egy fiatal művész 

önkibontakozásának töredékes kézjegyei. Teoretikus jegyzeteken, 

levéltöredékeken, kisebb rajzvázlatokon kívül olvasmányainak, köztük 

művészeti könyveknek, speciális témakörökkel foglalkozó műveknek 

végeláthatatlan lajstroma. Ezek a kis pepita füzetkék egy csapásra életközelbe 

vonják a benne lapozgató nyomkeresőt, személyes feljegyzések, művészi 

adalékok után üres oldalak következnek, majd ismerősen ügyefogyott 

gyermekrajzok.”5 

                                                 
2
 MÁNDY 1983.  

3
 A pontatlanság oka, hogy a Jakovits -Kozák házaspárnál ápolt két hagyaték (Vajda Júlia és Lajos) 

mennyisége igen jelentős, a kutatás során több alkalommal került elő egy -egy könyv, újság, vázlat között 

megbújó papírdarab. Így akad olyan cédula, amelyről – Mándy alapján, –  feltételezhető, hogy létezik, de 

épp nincs meg. 
4
 JAKOVITS – KOZÁK (szerk.) 1996. 

5
 MÁNDY 1983, 46-47.  



3 

 

A monográfia függelékében, a Noteszlapok című fejezet lábjegyzetében, Mándy az 

előbbinél kicsit részletesebben ismerteti a füzetek tartalmát: 

„Vajda Lajos két pepita fedelű noteszében tallózva, a legkülönbözőbb jellegű 

feljegyzésekre bukkanunk. Van néhány skicc, önarcképtanulmány, 

konstruktivista rajzvázlat, ikonstúdium, továbbá különféle jegyzetek, nevek, 

címek: ezenkívül néhány gyermekrajzot is találunk bennük. A felsorolások 

közül jellemző és Vajda koloritja szempontjából is érdekes az, ami Cézanne 

színeire vonatkozik. De megtaláljuk itt a régi magyar városok ősi elnevezését 

és Vajda Lajos különböző korszakaiból származó olvasmányjegyzéket is. Az 

itteni válogatás ebből a két noteszből való.” 6 

A harmadik füzettel kapcsolatban Mándy megemlíti, hogy Chagall Ma Vie című 

önéletrajzának fordítás-töredékét olvashatjuk benne, melyet Vajda 1936 tavaszán 

kezdett el fordítani.7 A röviden leírt két füzetből Mándy négy oldalon keresztül 

közöl részleteket, ahol az olvasmányjegyzékek nem kapnak kellő hangsúlyt, pedig a 

két füzet főleg ezeket tartalmazza. Ennek az lehet az oka, hogy a kb. 400 különböző 

bibliográfiai bejegyzésnek a „megfejtése” erősen problematikus, mivel azok magyar, 

francia, szerb és német nyelvűek. Vajda sűrűn teleírt oldalainak és rövidítéseinek 

beazonosítása időigényes filológiai feladat.8 Az œuvre-katalógus hatalmas 

vállalkozás volt Mándy és Vajda Júlia részéről, akik – jogosan – főként a művekre 

koncentráltak, az írott források teljes feldolgozására már nem volt lehetőségük. 

Mándy mind a két alkalommal olvasmányjegyzéket említ, de ez pontosításra szorul. 

Vajda néhány kötet címét – főleg szépirodalmat – az „Olvasott könyvek jegyzéke” 

bejegyzés alatt sorol fel, de a könyvek jelentős részénél nem tudhatjuk, hogy 

valóban olvasta-e őket, erről a problémáról a módszertani fejezetben részletesebben 

lesz szó. A Pepita füzetekben9 olvasható címlista mellett Vajda „intellektuális 

hátterének” feltérképezésekor figyelembe kell venni a hagyatékban őrzött könyveket 

és folyóiratokat is, amelyekről, Vajda párizsi tartózkodásával összefüggésben, a 

                                                 
6
 MÁNDY 1983, 198. 

7
 MÁNDY 1983, 78. 

8
 A kézírás nehezen olvashatóságára utal, hogy Mándy a Függelékben közölt bibliográfiában néhány adatot 

tévesen szerepeltet, pl. Rómer Flóris vezetékneve Mándynál Románként jelenik meg, 
9
Mándy a füzetek leírásánál jelzőként használta a pepita fogalmat. Kutatásom kiindulópontja  ezeknek a 

füzeteknek a „megfejtése”,  ezért dolgozatomban a továbbiakban nagy kezdőbe tűvel írva, Pepita 

füzetekként hivatkozom rájuk. 
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2009-es antwerpeni Vajda Lajos-kiállítás katalógusában Passuth Krisztina publikálta 

tanulmányát.10  

Az írásos hagyaték alapján a különböző kultúrák szerint összeállított bibliográfiából 

és a hagyatékban őrzött könyvekből, folyóiratokból jól látható Vajda széleskörű 

érdeklődése az egyetemes kultúrák iránt. Elgondolása szerint a különböző kultúrák 

ismerete a művészekre termékenyen hat. Erre utal 1936. szeptember 3-án 

feleségének, Vajda Júliának írt levelében: 

„Amit a formanyelved kialakításáról írsz, abban teljesen igazad van, 

kedvesem, az egyáltalán nem baj, ha valaki kezdetben más hatások alatt 

dolgozik, ez majd’ mindenkinél így van. Én magam is így voltam, és még ma 

is bizonyos külső hatások kényszere alatt vagyok, de ezt talán már sohasem 

fogom levetni tudni, és talán nem is fontos. Az egész mindenség 

kölcsönhatásnak van kitéve, ez alól senki sem vonhatja ki magát, s nincs 

kivétel. Egyik ember vagy egyik kultúra, civilizáció, művészet 

megtermékenyíti a másikat, az élet törvénye ez.”11 

A levél előzményét, Júlia korábbi levelét nem ismerjük, de a kontextusból kiderül, 

hogy Júlia saját művészetével kapcsolatban, az egyéni hangnem megtalálásának 

nehézségeiről írhatott. A bibliográfiában szereplő könyveket, amennyiben 

összevetjük Vajda műveivel, kiderülhet, hogy melyek voltak azok a kultúrák, 

amelyek Vajda művészetét megtermékenyítették.   

A Pepita füzetek feldolgozását, „megfejtését” követően, dolgozatomban Vajda 

„szellemi hátterének” egy új aspektusát, a tér iránti érdeklődését vizsgálom az általa 

jelölt források alapján. A Vajda-kutatástörténetet bemutató fejezetben egyrészt azt 

tárgyalom, hogy Vajda térszemléletével kapcsolatban más kutatóknál eddig milyen 

gondolatok vetődtek fel. Másrészt, kitérek a rövid Vajda-életmű korszakok szerinti 

felosztásának problémájára, mely Mándy 1983-as monográfiájának megjelenése óta 

a Vajda-szakirodalom kiindulópontja. A Módszertan című fejezet a kutatás során 

alkalmazott módszereket, azoknak célkitűzéseit és az azokhoz kapcsolódó 

problémákat mutatja be részletesen. Ezután, az írásos hagyaték különböző 

darabjainak, elsősorban a Pepita füzeteknek a provenienciájáról, datálási kérdéseiről 

                                                 
10

 PASSUTH 2009, 202-217. 
11

 Vajda 1936. szeptember 3-án írt levele. JAKOVITS – KOZÁK 1996, 45-46. 



5 

 

és rövid tartalmáról lesz szó. A következő fejezetben Adolf Hildebrand 1893-ban, 

Strassbourgban kiadott, A forma problémája a képzőművészetben című  meghatározó 

tanulmányát, és az abból kiinduló, a  20. század első harmadában született 

képzőművészeti térelméletek legfontosabb fogalmait, gondolatatait vázolom fel 

röviden, amelyeket Vajda is ismerhetett. Ezután az elméletekkel egy időben, európai 

művészek által készített városképek, épületeket ábrázoló festmények és grafikák 

térábrázolási megoldásait elemzem, amellyel célom a térleképezésben történt 

változás bemutatása konkrét példákon keresztül. Egy-egy kompozíciós megoldást 

több műalkotáson szemléltetek, az így kialakult csoportokon belül, amennyiben az 

életmű megengedi, Vajdától is hozok példát. A strukturális sajátosságok alapján 

felállított csoportoknál a kronológiát, a művek irányzatokhoz való besorolását nem 

veszem figyelembe, mivel főcélom, Vajdának az ezeken a gondolatokon túlmutató 

kísérleteit, egyéni megoldásait bemutatni. 

A dolgozat második felében azoknak a kultúráknak és korszakoknak a térábrázolási 

megoldásait mutatom be a Pepita füzetek és a levelek bejegyzéseiben szereplő 

források alapján, amelyek összefüggésbe hozhatóak Vajda grafikáival és néhány 

festményével. Vajda szentendrei házakat, utcákat ábrázoló műveinek elemzése nagy 

mennyiségük ellenére, érintőlegesen jelennek meg a szakirodalomban, rendszerint a 

„szentendrei programhoz” vagy a konstruktív szürrealista tematikához kapcsolódó 

motívumként tárgyalnak róluk. Dolgozatomban ezeket a grafikákat Vajda 

térábrázolási kísérleteinek lenyomataként önálló műveknek tekintem. A művek 

elemzése során először Vajda téranalizáló megoldásainak változatosságát, majd az 

olvasmányélményeinek lehetséges hatását mutatom be a műveken. 

A Pepita füzetek tartalmát, természetesen más szempontok mentén is össze lehetne 

vetni Vajda műveivel. Az új szempontok alapján történő kutatás során kiderülne, 

hogy mire utalhatott Vajda Júliának írt, fentebb idézett levelében; milyen külső 

hatások alakították formanyelvét, illetve milyen kultúrák termékenyítették meg a 

művészetét. Így kirajzolódhatna egy új Vajda-kép, mely a Mándy-féle periodizálás 

helyett, az életműnek az egyetemességét hangsúlyozná.   
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II. Kutatástörténet 

 

Vajda Lajos visszatérő témája a magyar művészettörténet-írásnak. A Vajda életmű 

recepciótörténetének felvázolására, a szakirodalom teljes bemutatására, annak 

tetemes mennyisége miatt a dolgozatban nincs lehetőség, ezért csak néhány, a 

kutatás során felvetődött problémáról lesz szó. Életművének tárgyalásakor a mai 

napig, a Mándy Stefánia által összeállított œuvre-katalógus és annak korszakokra 

tagolt felosztása a kiindulópont.12 A fejezet első felében Mándy periodizációs 

módszerének tovább hagyományozódása mentén mutatom be Vajda 

kutatástörténetét. A szakirodalom lényegre törő ismertetése után két dologról lesz 

még szó. Először a kutatásban hiátust képező párizsi korszakkal kapcsolatban 

felvetődött új lehetőségről írok röviden, mely az írásos hagyaték átnézése során 

merült fel; majd a dolgozat főtémáját szem előtt tartva külön kitérek azokra a 

tanulmányokra, amelyekben bővebben tárgyalják Vajda térábrázolási megoldásait.  

Mándynak a monográfiája, egy Vajda életét röviden összefoglaló tanulmány13 után, 

1983-ban jelent meg. A rövid életműben Mándy hét korszakot különít el, és a 

műveket eszerint tárgyalja14: 

1. Fotómontázsok (1930-1933) 

2. Csendéletek (1934) 

3. Vonalrajzok, képmontázsok (1935-1937) 

4. Ikonkorszak (1936) 

5. Maszkkorszak (1938) 

6. Imaginárius tájak és lények (1938-1939) 

7. A záró korszak nagy szénkompozíciói (1940) 

 

 

                                                 
12

 MÁNDY 1983. 
13

 1964-ben jelent meg a Művészet Kiskönyvtára sorozatban Mándy rövid tanulmánya Vajda Lajosról.  
14

 MÁNDY 1983, 139. 
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Megkérdőjelezhető, hogy egy ilyen rövid életműnél, mennyire szerencsés a 

korszakolás. Ráadásul a kronológiához kötött periódusokhoz Mándy egy-egy témát 

rendel, így rögtön korlátokba botlunk az életmű egészének tárgyalásakor, hiszen 

annak ellenére, hogy Vajda érdeklődése bizonyos műcsoportok mentén 

megvizsgálható, érdeklődése egy-egy időszakban sokrétű. A kronologikus felosztás 

összekötése a tematikussal azért sem feltétlenül helyes, mivel Vajda nem datálta a 

műveit. Mándy, Vajda Júlia emlékezetére hagyatkozva és a különböző témák alapján 

datálta a műalkotásokat.  

A korszakok között vannak átfedések, nem lehet pontos időbeli határokat húzni. 

Mándy az utolsó nagy szénkompozíciók elemzése előtt fel is hívja a figyelmet arra, 

hogy a periódusok összefüggnek egymással és, hogy a korszakokon belül a 

dialogikus építésmód a jellemző.15 Ezek alapján Vajda életművének egészét egy 

kettős piramis mentén vázolja fel, a piramisok a csúcsuknál érintkeznek. A 

találkozási pontnál helyezi el az ikonkorszakot, amelyet szintézisként értelmez. A 

csúcsán álló felső piramis felső részét, a szénkompozíciókat tekinti az életmű végső 

szintézisének.      

Kisebb eltérésekkel, a Mándy-féle korszakokra tagolódást követik a Magyar 

Nemzeti Galériában, Pataki Gábor és Gergely Mariann által – a szentendrei Erdész 

Galériával közösen – megrendezett centenáriumi kiállítás katalógusa16, illetve a 

2009-es Petőcz György és Greta van Broeckhoven nevéhez köthető, az antwerpeni 

Royal Museum of Fine Arts tárlatát kísérő angol és flamand nyelvű kötetek17. 

A 2008-as katalógus korszakolása az életműben bekövetkező változások mentén 

tagolódik, amely olykor valamilyen meghatározó eseményhez kötődik (pl. hazatérés 

Párizsból). Így a Mándy korszakolásából hiányzó – de könyvében részletesen 

tárgyalt – Indulás és Munka-kör fejezetek kerülnek az általánosabban jelölt 

Montázsok elé. A párizsi hazatérés után, a Csendéletek rész Patakinál nem jelenik 

meg külön, viszont Mándy harmadik fejezetéből két rész lesz: Szentendrei és 

szigetmonostori motívumgyűjtés, illetve A szentendrei program. A Mándynál is 

szereplő Ikon- és Maszkkorszak közé Patakinál az 1937-es fordulat fejezet kerül, 

melynek jelentőségéről Pataki már korábban, az Ars Hungaricában is írt 

                                                 
15

 MÁNDY 1983, 139. 
16

 PATAKI 2008. 
17

 PETŐCZ szerk. 2009. 
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tanulmányt.18 Az utolsó két periódusban terminológiai eltérés van, az imaginárius 

kifejezés helyett, Pataki a nem evilágit használja.   

A 2009-es katalógus az 1924 és 1928 datált korai korszakkal kezdődik. A 

Fotókollázsok (1930-33) után a Csendéletek és vonalrajzos portrék (1934-35) 

szerepelnek, így a Szentendrei program (1935-37) itt is külön fejezetet kap. Az 

ikonok mellett a címben az önarcképek is megjelennek. Az utolsó három fejezet 

megegyezik Mándy felosztásával. 

A három kiadvány összehasonlítása jól reprezentálja, hogy Vajda életművének a 

tárgyalásakor, a mai napig az 1983-as monográfia által felvetett korszakolás a 

kiindulópont. Ez az elgondolás, a Magyar Nemzeti Galéria esetében nemcsak a 

katalógusnál, hanem a centenáriumi kiállítás elrendezésénél is irányadó volt.19 Ettől 

eltérően, az antwerpeni kiállításon máshogy alakult a kiállítás és a katalógus 

elrendezésének a viszonya, hiszen a katalógus szerkesztőjének, a Brüsszeli Magyar 

Kulturális Intézet akkori igazgatójának, Petőcz Györgynek a közbenjárása révén egy 

flamand művészettörténész, Greta van Broeckhoven lett a kiállítás rendezője. A 

kurátori feladatot megnehezítette, hogy Vajdáról addig csak magyarul jelent meg 

bővebb terjedelmű szakirodalom. Új megközelítési lehetőség rejlett abban, hogy egy 

„kívülállónak”, aki nem „Mándyn nőtt fel”, mit jelent Vajda művészete, hogyan 

értelmezi a számára addig ismeretlen életművet.  A kiállítás elrendezése eleinte épp 

ezért, mert nem érvényesült a Mándy-féle rendszer, kaotikusnak tűnt. A magyar 

kiállításokon rendszeresen szereplő szentendrei motívumokat feldolgozó 

vonalrajzok, Antwerpenben hangsúlytalanok maradtak a párizsi kollázsok mellett. A 

magyar szakirodalomban, oly gyakran tárgyalt „szentendrei program” egy külföldi 

szemében inkább technikai, kompozíciós, formai problémaként jelent meg, és ebben 

a kontextusban szerepeltek a fotómontázsok mellett. Figyelemreméltó a kiállítás 

címválasztása: „Bartók nyomában. Vajda Lajos és a magyar szürrealizmus”. A 

Bartók (-Kodály) analógia rendszerint megjelenik Vajda és Korniss „szentendrei 

programjának” tárgyalásánál, mely önmagában is problémát vet fel, de a cím 

második felével kapcsolatban (Vajda Lajos és a magyar szürrealizmus), is több 

kérdés felmerül – Vajda mennyiben tekinthető szürrealista művésznek, mi a magyar 

                                                 
18

 PATAKI 1988. 
19

 A kiállításról ld. György Péter nagy visszhangú kritikáját, mely elsősorban nem is a kiállításról, hanem a 

Magyar Nemzeti Galéria helyzetéről szólt: GYÖRGY Péter: „A fájdalmas közöny (Vajda Lajos története)”,  

in: Élet és Irodalom 53:5 (2009) 8. 
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szürrealizmus – a Vajda életmű megítélése során. A kiállítás címében szereplő két 

kérdéskör a Vajda szakirodalom kedvelt témája. 

A „szentendrei program”, a motívumgyűjtés, a bartóki párhuzam az 1936. augusztus 

11-én, feleségének írt levele20 nyomán került be a tudományos irodalomba, a Vajda 

életmű egészét tárgyaló tanulmányokban21 rendszerint szerepel az idézet. A 

szakirodalomban természetesen „a programnak” másfajta értelmezésével is 

találkozhatunk22, Karátson Gábor23 felvetése szerint tévedés ezt programnak 

tekinteni, Vajda igazi célja egy festői problematika, a perspektíva kiterjesztése, és 

ennek megoldásához csak motívumként24 használja a magyar népművészet tárgyait. 

Pataki felhívja a figyelmet arra, hogy a zeneszerzők rendszerező módszere távol áll 

Vajdáéktól, annyiban azonban indokoltnak tartja a bartóki analógiát, hogy a 

zeneszerzőhöz hasonlóan, az összegyűjtött tradicionális elemek, Vajda és Korniss 

modern műveinek szuverén részét képezik.25  

A „szentendrei programmal” szorosan összefüggő, Vajda által „konstruktív 

szürrealista tematikának” nevezett fogalom is fontos kérdés a Vajda-irodalomban. 

Turai Hedvig 1979-es szakdolgozatában arra a következtetésre jut, hogy Vajda és 

Korniss tradíciókereső és közösségteremtő szándékkal alakította ki a konstruktív 

                                                 
20

 „Bármilyen nyomorúságos körülmények között is élünk, meg fogjuk valósítani szellemi programunkat, 

még hogyha belepusztulunk is (ami könnyen lehetséges). Abból indulunk ki,  hogy tradíció nélkül nem lehet 

semmit sem csinálni, s ez a magyar körülmények között csakis a magyar népművészet lehet, a többi, ami 

ezen kívül áll, az legnagyobbrészt értéktelen szemétlerakat (a szemétben itt -ott azért gyöngyöt is lehet 

találni), mely néha teljesen hasznavehetetlen, tehát eldobandó (vagy sötét helyen tartandó). Ugyanazt 

akarjuk körülbelül, amit Bartók és Kodály a zenében már megcsináltak, azt hiszem, hogy a piktúra területén 

még ilyen törekvések eddig nem voltak, s ha sikerül célt érnünk, akkor mi leszünk az elsők ezen a területen.”   

ld. JAKOVITS – KOZÁK (szerk.) 1996, 36. 
21

 MÁNDY (1959) 1972, 81.; KÖRNER (1964) 1972, 104.; KÖRNER (1971) 2005, 208.;  HAULISCH 

1978;  MÁNDY 1983, 41. 
22

 Vajda és Korniss „szellemi programjának” újabb értelmezése egy másik dolgozat témája lehetne. A 

kutatáshoz segítséget nyújthat azoknak a könyveknek a megismerése, amelyeket Vajda e program 

megvalósítása érdekében olvashatott és a Pepita füzetekbe feljegyzett. Másrészt, nemcsak ez a gyakran 

idézett levél figyelemreméltó, hanem az egy héttel későbbi, 1936. augusztus 18-án írt is , amelyben Vajda 

ezt írja Júliának: „Nagyon érdekelt, amit Pistáról [Hornyánszky István, Júlia építész sógora, aki ekkor a 

Csallóköz népi építészetét kutatta – megjegyzés R. J.] írtál. Valószínűleg nagyon képzett és komoly építész 

ő, és érdekelnének kutatásának eredményei, sőt jó lenne beszélni is vele a közös problémákat illetőleg. 

Remélem, erre is sor kerül idővel, különösen, ha majd mozgalmunk kiszélesedik, kiterjeszkedik a környező 

utódállamokra is, mert mi gondolunk arra, hogy be kellene kapcsolni a munkába szlovenszkóiakat, 

erdélyieket és jugoszlávokat, éspedig nemcsak festőket, hanem építészeket, írókat, zenészeket, akikkel együtt 

egy kicsi, közép-kelet-európai nemzetközi munkaközösséget lehetne alakítani.” ld. JAKOVITS – KOZÁK 

(szerk.) 1996, 40. Az utóbbi levélrészlet jelentőségére már Forgács Éva is – a 2008-as kiállításról írt 

kritikájában – felhívta a figyelmet, aki tradíció keresésként értelmezi Vajda és Korniss tevékenységét. ld. 

FORGÁCS 2009 
23

 KARÁTSON 1975, 160-161. 
24

 A Gedő Ilka által „bibliai tárgyaknak” nevezett motívumok szimbolikus tartalmával Passuth Krisztina 

1963-os tanulmánya foglalkozik. GEDŐ (1954) 2003, 225; PASSUTH (1963) 1972, 121-139. 
25

 PATAKI 2008, 9. 
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szürrealista sematika módszerét, mely Kelet és Nyugat szintézisét jelenti.26  Pataki 

Gábornak és György Péternek az 1983-as zalaegerszegi kiállítás katalógusában27  A 

„konstruktív szürrealista sematika” kialakulása és jelentősége Vajda festészetében 

címmel jelent meg tanulmánya, Mándy28 ugyanebben az évben kiadott 

monográfiájában is a sematika terminust használja. Pataki 1988-ban, az eredeti, 

kézzel írt forrás böngészése után, a terminust konstruktív szürrealista tematikára 

korrigálta, továbbá hangsúlyozta, hogy a betűváltoztatással a fogalom így már nem 

módszert jelöl, hanem Vajda motívumhasználatára utal.29  

Gyakran visszatérő metódus a Vajda szakirodalomban, a művek „beillesztése” az 

avantgárd művészet történetébe, illetve a különböző avantgárd analógiák keresése. 

Természetesen egy külföldi, – 2009-ben egy antwerpeni – kurátornál hangsúlyosabb 

ez a „megbélyegzés”, a művek értékelésénél szükséges egy viszonyítási pont. Így 

nem véletlen, hogy a kiállítás címében a szürrealizmus jelenik meg.30  Az 

antwerpeni katalógusban Passuth Krisztina részletesen bemutatja Vajda és a 

szürrealizmus lehetséges kapcsolódási pontjait; Passuth többek között Carlo Carrá és 

Giorgio de Chirico festményeinek mágikus tárgyait, Max Ernst kollázsainak és 

festményeinek motívumait, Francis Picabia műveiben megjelenő transzparenciát, 

Joseph Šíma lebegő kompozícióit említi.31  

Vajda műveinek szürrealista jellegzetességeit már Kállai Ernő is kiemeli, Vajda 

1943-as emlékkiállításának katalógusában hangsúlyozza, hogy a művek 

egyszerűségében rendkívüli szellemi koncentráció feszül, és Vajda művészetére a 

pszichorealizmus kifejezést használja.32 Hamvas Bélánál és Kemény Katalinnál 

felvetődik, hogy Vajda műveinek egy része párhuzamban áll a szürrealizmussal, de 

megemlítik, hogy Vajda nem alkalmazza az avantgárd irányzat módszereit, nem 

állítja szembe az álomképet a külső, tárgyi világgal.33 Fejtegetéseik szerint, Vajda 

képei nem álomképek, hanem a dolgot magát szubjektív valóságában, a dolognak 

                                                 
26

 TURAI 1979, 44. 
27

 PATAKI - GYÖRGY 1983. 
28

 MÁNDY 1983, 43-44. 
29

 PATAKI 1988; Pataki Vajda metódusára a „transzparens montázs” használatát javasolja. ld. PATAKI 

2008, 10. 
30

 Az antwerpeni katalógus előszavában Greta van Broeckhoven hangsúlyozza, hogy Vajda nem kötelezte el 

magát egyik avantgárd irányzatnak sem, és hozzáfűzi, hogy az orosz konstruktívizmus és a nyugat-európai 

szürrealizmus hatása különösen fontos Vajda munkáságában BROECKHOVEN 2009, 7-9. 
31

 PASSUTH 2009, 190-201. 
32

 KÁLLAI 1943, 9. 
33

 HAMVAS – KEMÉNY 1947, 61-62. 
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saját szubjektív életét és valóságát rajzolja meg. Körner Éva is kifejti, hogy a 

nyugat-európai szürrealizmusba Vajda nem illeszthető be, Keményhez és 

Hamvashoz hasonlóan, ő is azt taglalja, hogy hiányzik a művekből az álomszerűség 

és a kétértelműség.34 Felveti a lehetőségét, hogy amennyiben Klee művészetére 

elfogadjuk a szürrealista jelzőt, akkor Vajda térbeli és időbeli teljességre törekvő 

munkái is annak tekinthetők.35  

Az antwerpeni kiállítás címében megjelenő problémákon túl, a kutatások további – 

Mándy 1983-as monográfiájában érintett – kérdéskörök mentén csoportosulnak, az 

avantgárddal kapcsolatban; Klee, Chagall36, Picasso37, Malevics38, a 

konstruktivizmus39, az absztrakció40, a szovjet film és ahhoz kapcsolódóan a 

montázselmélet41 a kulcsfogalmak a Vajda-szakirodalomban.    

Vajdának a különböző kultúrák iránti érdeklődése szintén gyakori témája a 

kutatóknak, ehhez kapcsolódóan a bizánci42 és törzsi kultúrák43 világképét és az 

ahhoz tartozó emlékeket hozzák összefüggésbe Vajda műveivel.   

Vajdának az 1930 és 1934 májusa között, Párizsban töltött éveinek feldolgozása 

egyelőre még mindig lehetetlen dolognak tűnik. Az ekkor készült kollázsokon, 

illetve a hagyatékban őrzött néhány leleten kívül nem áll rendelkezésünkre más 

dokumentum. Megmaradt könyveinek egy részének előlapján, Vajda neve mellett a 

Párizs szó is szerepel, ezek alapján megállapíthatjuk, hogy azokat ott vásárolta. A 

dolgozat bevezetőjében már említettem, hogy a 2009-es antwerpeni kiállítás 

katalógusában Passuth Krisztina a ránk maradt könyveket, folyóiratokat átolvasva 

kísérelte meg feltárni Vajda párizsi érdeklődését.44  

                                                 
34

 KÖRNER (1964) 1972, 109-110. 
35

 A Vajda-Klee párhuzamról bővebben ld. MÁNDY 1983, PASSUTH 1963, PASSUTH 1980, PASSUTH 

2009. 
36

 PASSUTH (1963) 1972, 121-125. SZABÓ 1980, 14. 
37
SZABÓ 1980, 12-13. 

38
 PASSUTH (1963) 1972, 133-134. PASSUTH 1980, 16-17, PASSUTH 2009, 192-194. 

39
 SZABÓ 1980, 12., PASSUTH 2009, 192-194. 

40
 BÁLINT 1940, KÁLLAI 1943. 

41
 PASSUTH (1963) 1972, 130-131. KÖRNER (1964) 1972, 102. GYÖRGY 1988. 

42
 Erről bővebben ld. FALUDY 1980, 18-21.  MÁNDITY 2010. 

43
 Pintér Éva 2011-ben írt BA szakdolgozatot Vajda Maszk holddal című képéről, Molnár Eszter 2012-ben 

védte meg Vajda kései korszakáról (1938-41) született szakdolgozatát az ELTE Művészettörténeti 

Intézetében. Mind a ketten felhasználták a Pepita füzetek  alapján – akkor még nem teljesen – feldolgozott 

olvasmánylistát a témával kapcsolatban.  
44

 PASSUTH 2009, 202-217. 
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A párizsi korszakkal kapcsolatban a kutatás során felvetődött egy újabb szál. Vajda, 

Júliának írt leveleit olvasva feltűnt, hogy milyen szoros barátság fűzte Csiki 

Imréhez45, aki 1926 óta élt Párizsban (később Émeric Fehér/Émeric Weisz néven 

vált világhírű fotóssá). A levelekből az is kiderül, hogy amikor Csiki Párizsból 

hazalátogatott, rendszeresen felkereste Vajdát. A szoros barátságra utal Vajda 1936. 

augusztus 1-jén kelt levelének egy részlete, amelyben arról ír, hogy Csiki délelőtt 

10-kor tudta meg, hogy ¾ 4-kor indul vissza Párizsba, és amint ez tudomására jutott, 

rögtön meglátogatta Vajdát Szentendrén, hogy elbúcsúzzon tőle.46 A levélből az is 

kiderül, hogy Vajda három rajzot adott neki emlékül. Bálint Endrének a MTA 

Bölcsészettudományi Központ Művészettörténet Intézetében őrzött dokumentumok 

egyikében olvasható, hogy Bálint visszaemlékezései szerint 1934-ben, Párizsban 

Csikitől hallott először Vajdáról.47  Vajda ekkor már elhagyta Párizst, Csiki, egy róla 

készült Vajda-portréját mutatta meg Bálintnak. Bálint arra is kitér, hogy egy 

Vaszilovits48 nevű fiatalembernél látta Vajda Párizsban maradt montázsait. Bálint, 

végül párizsi tartózkodása után, 1934 őszén ismerkedett meg személyesen Vajdával 

az OMIKE (Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület) menzáján, Ámos 

Imre mutatta be őket egymásnak. Bálint visszaemlékezése szerint Vajda nagyon 

tartózkodóan viselkedett vele, akkor engedett fel egy kicsit, mikor Bálint közös 

barátjukra, Csikire hivatkozott.49 

A leírtak alapján egyértelmű, hogy Csiki mennyire fontos volt Vajdának. Az 

egyelőre kérdéses, hogy Vajda mikor került kapcsolatba Csikivel, de mivel Csiki 

1926 óta Párizsban élt, feltételezhető, hogy barátságuk Vajda Párizsban töltött éveit 

meghatározta, így Csiki hagyatékának megismerésével, Vajda párizsi korszakáról is 

többet megtudhatnánk 50  

 

                                                 
45

 Vajda 1936. június 22-én írt levele Júliának: „Csiki itt volt nálam vasárnap, nagyon örültem néki, nem 

sokat beszéltünk, inkább úgy megéreztük a dolgokat és egymás gondolatait. Nagyon szeretem őt, mutattam 

néki munkáimat, a régi montázsokat, amik nagyon tetszettek néki. Nem tudom, hogy minek köszönhetem, de 

úgy érzem, hogy ő az egyetlen ember, aki megérti és szereti , amit csinálok, és én örülök ennek, hiszen az 

ujjaimon tudom összeszámolni, akik megbecsülnek és értékelnek.” JAKOVITS – KOZÁK (szerk.) 1996, 

29.  
46

 Vajda 1936. augusztus 1-jén írt levele Júliának JAKOVITS – KOZÁK (szerk.) 1996, 35.  
47

 MDK-C-I-170/ 42-38.  
48

 A Bálint által emlegetett Vaszilovitsot egyelőre még nem sikerült beazonosítanom. 
49

 BÁLINT (1967) 1972, 161. 
50

 Csiki 1946-ban Mexikóban vette feleségül a szürrealista festőnőt, Leonora Carringtont,  két fiúk született 

Gabriel és Pablo, akikkel megkíséreltem felvenni a kapcsolatot, egyelőre eredménytelenül.  
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Végül azt a két művet mutatom be, amelyek Vajda térábrázolási módszerével 

bővebben foglalkoznak. Mándy már egy 1959-es írásában is felveti a tér fogalmának 

jelentőségét Vajda művészete kapcsán:  

„Vajda hátrahagyott írásai között olyan feljegyzésekkel találkozunk, amelyek 

félreérthetetlenül utalnak arra, hogyan építette fel a maga térfogalmát teoretikusan, 

és hogyan transzponálta koncepcióját vizuális nyelvre. A planimetrikus tér 

kétségtelenül a szuprematizmus irracionális és a konstruktivizmus imaginárius 

térfogalmából épül tovább, de olyan művész ujjai nyomán, aki a »művészetben 

sokkal racionálisabb, mint az életben«.” 51 

Mándy itt El Liszickij K. und Pangeometrie című írására utal, melyet Vajda az 

1925-ös Európai Almanachban olvasott.52 Ennek bizonyítéka a hagyatékban őrzött 

papírköteg, melyre az El Liszickij írásában szereplő négy tér-fogalom: Planimetrikus 

tér, Perspektivikus tér, Irracionális tér, Imaginárius tér alá Kazimir Malevics egyik 

írását, jegyzetelte ki Vajda.53  El Liszickij és Malevics szövegére később még 

visszatérek, itt egyelőre azt szemléltetem, hogy Mándy ezt miként hozta 

összefüggésbe Vajda életművével. Mándy fent idézet gondolatait bővíti ki 1966-os 

pécsi előadásán54, majd 1983-as monográfiájában egy külön alfejezetet szentel Vajda 

térszemléletének kialakulására az utolsó korszak nagy szénkompozícióinak 

elemzésein belül.55 Ahogy korábban már kiderült, Mándy az általa felvázolt kettős 

piramis rendszerben az életmű szintézisét a nagy szénkompozíciókban látja.56 A 

vajdai képszerkesztés alakulásának a fent említett hét fázisát Vajda térszemléletének 

alakulása mentén is felvázolja. Vajda különböző periódusaiban állandóan jelenlévő 

meghatározóként Mándy, Max Raphaël gondolataira hivatkozva, az imaginatív 

térszemléletet említi.57 Ennek az elképzelésnek az alapján az őskori 

barlangfestmények állatseregei nem véletlenszerűen vannak elhelyezve, hanem egy 

                                                 
51

 MÁNDY (1959) 1972, 91-92.  
52

 A Carl Einstein és Paul Westheim szerkesztette Europa Almanachban olvasható (103–113.) szöveg 

magyar fordítása 2008-ban jelent meg A tér költészete című (szerk. Steve Yates) fotókritikai antológiában 

(90-97.). A fordításban a lábjegyzetek egy része felcserélődik vagy El Liszickij magyarázó ábráihoz 

hasonlóan hiányoznak.   
53

 A papírlapon El Liszickij fogalmainak felsorolása után, Vajda lemásolta az ugyanebben az 1925-ös 

kötetben szereplő Malevics fordítást: Suprematismus. Aus den Schriften 1915–20, 142–144.  Tovább 

lapozva a papírkötegben El Liszickij fent említett írásának teljes szövege is megtalálható, Vajda a szöveget 

értelmező ábrákat is felvázolta.  
54

 MÁNDY (1966) 1972, 145-152. 
55

 MÁNDY 1983, 144-150. 
56

 MÁNDY 1983, 139. 
57

 MÁNDY 1983, 144-145.  
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mágikus szemlélet által meghatározott struktúra szerint. A mágikus szemléletben a 

gravitációnak nincsen szerepe, az ábrázolás nem térben valósul meg, hanem 

szimbolikus összefüggések alakítják. Mándy megemlíti, hogy Vajda jegyzeteiben 

többször találkozunk Raphaël nevével.58 A füzetekben Max Raphaëlnek csak az 

1913-as Von Monet zu Picasso című könyve59 tűnik fel, míg a barlangfestményekről 

szóló műve Vajda halála után négy évvel, 1945-ben jelent meg.60 Ezek alapján 

Mándy feltevése nem állja meg a helyét.  

Az El Liszickij-féle négy térfogalomból az első kettő (planimetrikus és 

perspektivikus tér) Mándy szerint nem hozható összefüggésbe Vajda műveivel, mert 

a vajdai képalkotás lényege, mely – a szénkompozíciókon teljes mértékben 

megvalósul, – a „dimenzió nélküli tér”, mely – a fenti idézetből is kiderül – a 

szuprematizmus irracionális, és a konstruktivizmus imaginárius térfogalmából alakul 

ki. Mándy szerint ebből a dimenzió nélküli, végtelen térből következik, hogy Vajda 

határozottan elveti a háttér fogalmát.61  

Figyelemreméltó, hogy Mándy is Vajda olvasmányaiból indul ki térszemléletének 

vizsgálatakor, Max Raphaël mellett Kazimir Malevics és El Liszickijre utal. A 

későbbiekben látni fogjuk, hogy ezeken kívül még milyen olvasmányélmények 

határozhatták meg Vajda térszemléletét.    

Karátson Gábor a szentendrei motívumgyűjtéssel kapcsolatban jegyzi meg, hogy 

Vajda ekkor készült rajzainak nem a jelentése, hanem a témája a népművészet.62 

Karátson szerint, a grafikák motívumai (házak, torony, alma stb.) Vajda számára 

érzelmi biztonságot jelentenek, amelyeken keresztül a tér újszerű megjelenítésével 

kísérletezett. Karátson a „kiterjesztett perspektíva” fogalmát használja, mely szerinte 

Kazimir Malevics, Marc Chagall és Paul Klee törekvéseiben is jelen van. Klee a 

reneszánszban gyökerező problémát úgy oldotta meg, hogy kimozdította a befogadót 

                                                 
58

 MÁNDY 1983, 144-145. 
59

 RAPHAËL, Max: Von Monet zu Picasso: Grundzüge einer Ästhetik und Entwicklung der modernen 

Malerei, 1919. 
60

 Max Raphaël 1940-ben a Gurs-i internálótáborba került, később az Egyesült Államokba emigrált, itt 

jelent meg barlangfestményekről szóló könyve ld. Prehistoric Cave Paintings, New York 1945. Vajda által 

lemásolt El Liszickij szöveg első lapján (C/EL_1), a bal alsó sarokban feltűnik Max Raphaël ceruzával írt 

neve. A megjegyzés valószínűleg Mándytól származik, a monográfia készítése során, emlékeztetőként 

írhatta fel magának.  
61

 MÁNDY 1983, 150. 
62

 KARÁTSON 1975, 126-166.  
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addigi statikus helyzetéből és „sétálni vitte a vonalat”.63 Vajda montázsainak egyik 

forrása, Eizenstein és Pudovkin filmjei is ebből a statikus rendszerből lépnek ki és a 

mozgásban megismerhető világhoz közelítenek. Karátson szerint, a kiterjesztett 

perspektíva alkalmazása lehetőséget biztosít Vajdának arra, hogy bejárja a falut, 

több befogadó szemével gondolkodjon, végigpásztázzon egy épületet, és a 

részleteket különböző kapcsolatokban mutassa meg. Karátson szerint, ez jelenik meg 

a szentendrei városképek különböző módon egymás mellé forgatott formáiban. 

Karátson hozzáteszi, hogy ezzel az eljárással Vajda megoldotta azt a reneszánszból 

eredő problémát, mely szerint az én-középpontúsággal az individuum elkülönítette 

önmagát a világtól; a kiterjesztett perspektíva által az ember és a világ 

egymásrávonatkoztatottsága érvényesül ismét, mint a reneszánsz előtt. 

Ezzel a gondolattal rokon Faludy Anikónak az észrevétele, aki Vajda és az ikonok 

című tanulmányában Vajda térábrázolási megoldására is kitér, melyet a középkori, 

„izometrikus perspektívával” hasonlít össze.64 Faludy szerint, Vajda a szentendrei 

rajzain, a középkor lényegében kétdimenziós művészetét ismeri fel, mely 

rézsútossággal ábrázolja a mélységet, a tárgyak oldalfelületei is láthatóvá válnak, 

egy ábrázoláson belül a legkülönbözőbb nézetek érvényesülnek egyszerre. Faludy és 

Karátson hasonló gondolatában lényeges a különbség; míg Karátson a reneszánsz 

meghaladását látja Vajda műveiben, addig Faludy65 a „realisztikus perspektívát még 

nem ismerő” Vajdáról ír.  

Az 1934-es hazatérés után készült vonalrajzokat (portrék, aktok, csendéletek és 

városképek) Pataki Gábor is a térábrázolás problémáját kutató művész kísérleteiként 

értelmezi.66 

A fentiekből kiderül, hogy már Karátson Gábornál67 és Pataki Gábornál68 is 

felvetődik az a gondolat, hogy Vajda szentendrei városrajzait térkomponálási 

kísérleteiként is lehet értelmezni, de nem térnek ki a grafikák bővebb elemzésére. A 

szakirodalomban Mándy az egyetlen, aki külön alfejezetben tárgyalja őket, de az ő 

szempontja ebben az esetben nem a térábrázolás, hanem a motívumgyűjtés volt.69 
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 KARÁTSON 1975, 153. 
64

 FALUDY 1980, 20. 
65

 FALUDY 1980, 20. 
66

 PATAKI 2008, 8-9. 
67

 KARÁTSON 1975, 126-166. 
68

 PATAKI 2008, 8-9. 
69

 MÁNDY 1983, 144-150. 
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Dolgozatom második felében a szentendrei város- és utcaképeket részletesen 

elemzem.  

A kutatástörténetből jól látszódik, hogy nemcsak a Mándy-féle korszakolás 

meghatározó hanem, hogy az életművel kapcsolatos máig felvetődő valamennyi 

probléma, még ha érintőlegesen is, de feltűnik az 1983-as monográfiában. Ez is 

bizonyítja, hogy Mándy monográfiája megkerülhetetlen, és problematikus, nem 

kellően kifejtett részei ellenére ma is a Vajda-kutatás kiindulópontja. Az életmű 

tárgyalásánál tárgyalt párhuzamokat, kérdésköröket a Mándy-féle korszakoktól 

függetlenül érdemes vizsgálni. A problémaköröknek a pontosítására és a rendszer 

bővítésére lehetőséget ad a dolgozat írásának az alapját szolgáló írott forrásoknak a 

feldolgozása, a Pepita füzetek alapján összeállított bibliográfia. Az életműnek ez a 

fajta értelmezése lehetőséget adna arra, hogy így Vajda munkásságának - 

intellektusához hasonlóan - az egyetemessége váljon hangsúlyossá. 
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III.Módszertan 

 

Kutatásom során azt vizsgáltam, hogy található-e összefüggés Vajda írásos 

feljegyzései (főként olvasmányjegyzéke) és munkái között. Állításom szerint a 

Pepita füzetek alapján megismert, Vajdának az említett kultúrákhoz kapcsolódó 

olvasmányainak áttekintése után a kutatásban további lehetőségek rejlenek. Ez a 

megközelítési mód, mely szerint Vajda olvasmányainak az összevetése a műveivel 

közel visz minket a mű megértéséhez nem tekinthető újdonságnak. Mándy 

monográfiájában – mint ahogy azt az előző fejezetben írtam - több alkalommal utal 

Vajda "intellektuális hátterére", gyakran hozza szóba Vajda lehetséges 

olvasmányélményeit konkrét művekkel kapcsolatban is.70 Ezt a módszert követi 

Pataki Gábor és Petőcz György is a Felmutató ikonos önarckép című kép 

értelmezésénél, mind a ketten felvázolják a mű lehetséges filozófiai, szellemi 

hátterét.71 

Jogos a kérdés, hogy miért választottam értekezésem kiindulópontjául (és címéül) 

egy festő, – Vajda Lajos – három, kisméretű füzetét. Mindenekelőtt, erre kívánok 

válaszolni. Nem formális az a válasz, hogy ezek segítségével lehetőségem nyílik 

Vajda intellektuális hátterének megismerésére. A festők között sokan vannak, akik 

írnak is, ki naplót, ki önéletrajzot, ki elméleti munkát, ki verset, novellát, regényt. A 

legtöbben azonban úgy érzik, úgy gondolják, hogy mondanivalójukat a festészetben 

képesek kifejezni, nincs szükségük az írásra. Vajda is ez utóbbiakhoz tartozott, nem 

tekinthető teoretikus művésznek. Erre utal az is, hogy a levelek kivételével, a 

megmaradt írott források nagyrészt könyvcímeket tartalmaznak. Néhány megmaradt 

lapon a könyvekből kijegyzetelt részletek olvashatók. Ezeken Vajda az általa 

jelentősnek tartott gondolatokat néhol aláhúzással hangsúlyozta, de a jegyzetek 

között külön interpretáció egyik olvasmányánál sem található. A disszertáció 

címadásának oka az, hogy a Pepita füzetek „megfejtésére”, feldolgozására eddig 
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senki nem vállalkozott, így ennek a filológiai munkának elvégzése után, új 

lehetőségeket látok a Vajda-kutatásban.  

A három füzet – a Párizsban eltöltött éveket kihagyva – közel két évtizedet ölel át, 

1921-től a harmincas évek végégig, pontosan nem meghatározható időpontig.72 E 

három füzet alapján meglehetős biztonsággal föl lehet vázolni Vajda intellektuális 

érdeklődését. Az írott források mellett, természetesen kiegészítésképpen Vajdának a 

hagyatékban megmaradt könyveit, folyóiratait is tanulmányoztam. S valahányszor a 

feleségéhez írt levelekben e vonatkozású utalásra leltem, azt is beépítettem 

dolgozatomba. Rövid közbevetésként itt tisztáznám, hogy milyen értelemben 

használom a forrás szót. Zavarra adhat okot, hogy Vajda megmaradt könyveit és 

írásos dokumentumait, és az abban szereplő tételeket is forrásként kezelem. Ez 

utóbbinak az az oka, hogy elképzelésem szerint Vajda szempontjából ezek az 

olvasmányok inspirációs forrásként is szolgáltak. A két különböző forrás megjelölés, 

hogy épp mire vonatkozik, a kontextusból minden esetben egyértelműen kiderül. 

Természetesen a kutatás alatt, rengeteg problémába ütköztem a felmerülő 

hipotézisek miatt. Kérdéses, hogy Vajda olvasmányainak jegyzéke teljes-e vagy 

sem, eldönthetetlen az is, hogy könyvtárának vannak-e hiányzó darabjai. 

Az egyértelműen bizonyítható, hogy Vajda a Magyarországon töltött években a 

Fővárosi Könyvtár (ma: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár) rendszeres látogatója volt, 

erre több dolog mutat. Júliának címzett leveleiben többször írja, hogy a Fővárosi 

Könyvtárban töltötte el az idejét.73 Erre utal Bálint Endre egyik visszaemlékezése is; 

„a Fővárosi Könyvtár központi olvasótermében olvasta azokat a műveket, amelyek 

érdekelték; alig akadt komoly képzőművészeti, filozófiai, esztétikai kiadvány, 

amelyet ne az eredeti nyelvén olvasott volna. Oroszul, franciául, németül, szerbül 

tudott.”74 A könyvtári jegyzeteléseknek is maradt nyomai; a kis méretű, vonalas 

Pepita füzet egyik lapjára Vajda egy jól ismert életképet vázolt fel, a könyve fölé 
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görnyedő nő épp lapoz egyet, a bal felső sarokban a helyszín és az idő is jelezve 

van: Bpest Városi Könyvtár, szept. 22. (1. kép) Amikor nem volt kéznél a füzet, 

akkor könyvtári kérőlapra jegyzetelte a könyvcímeket és a leltári számokat (2. kép). 

A kutatás során azt is megtudtam, hogy Vajda kölcsönzőjegyének az 1930-as évek 

közepén a 2885-ös volt a száma. Erre abból következtettem, hogy a bibliográfiából 

három olyan könyvet megtaláltam, amelyeknek a belső borítójára ragasztott kis 

fülben megőrizték a 20. század első felében használt kölcsönzőlapokat, melyeken a 

kölcsönzés dátuma mellett, a kölcsönzőjegy száma is szerepel, ebből kettőn a 2885-

ös szám is olvasható. A közepes méretű, kockás Pepita füzetben először Heinrich 

Schäfer Von ägyptischer Kunst besonders der Zeichenkunst  című könyve (KK010) 

szerepel, a 2885-ös szám mellett az 1937. 05.28-as dátum látható.75 A következő mű 

Otto Grautoff Formertrümmerung und Formaufbau in der Bildenden Kunst című 

műve (KK012), amelyet kölcsönzőcédulája alapján 1936. október 23-a és 1942. 

március 7-e között senki sem kölcsönzött ki.76 Ez természetesen nem azt bizonyítja, 

hogy Vajda nem ismerte a könyvet, hiszen gyakran a könyvtárban, helyben olvasott, 

ilyenkor a kölcsönzőlapra nem kerül pecsét. A harmadik forrás, Max Picard 

Mittelalterliche Holzfiguren című műve (KK015), melynél a 2885-ös olvasójegy 

szám mellett az 1938.03.20-as dátum van bepecsételve.77 A kölcsönzőlapok 

adataiból kiderül, hogy ezeket a könyveket nem túl gyakran kölcsönözték, így elég 

valószínű, hogy az egyiptomi művészetről és a középkori szobrokról szóló köteteket 

egy éven belül Vajda kölcsönözte ki. A cédulák a kockás Pepita füzet datálásánál is 

majd segítséget jelentenek, melyről a következő fejezetben lesz szó.   

A kutatás munkafázisait az azokhoz kapcsolódó módszereket és problémákat a 

könnyebb átláthatóság miatt pontokba szedve vázolom fel.  

 

1. A kutatás bázisa a Pepita füzetekhez kapcsolódó filológiai feladathoz köthető. Itt 

a legnagyobb akadályt a nehezen olvasható írás és a sűrűn teleírt oldalak mellett, a 
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különböző nyelvű olvasmányok rövidítései jelentették. Néhány művet (függelékben 

külön jelölöm) nem is sikerült még beazonosítani, de ezek száma csekély a 

beazonosítottakhoz képest. 

2. Írott források vizsgálata 

2.1.  

A Pepita füzetek alapján beazonosított olvasmánylistából tematikus bibliográfiát 

készítettem, mely megmutatja, hogy Vajda olvasottsága milyen érdeklődési 

területeket fedett le, illetve az is láthatóvá vált, hogy egy-egy téma a bibliográfia 

egészéhez képest, arányaiban mennyire reprezentatív. Ennek vizsgálata abból a 

szempontból volt érdekes, hogy a Vajda szakirodalomban az életművel kapcsolatba 

hozható, gyakran tárgyalt párhuzamok mellett új lehetőségek is felbukkantak, erre 

utal a távol-keleti művészettel foglalkozó források meglepő mennyisége.  

Természetesen a füzetek és cédulák alapján összeállított bibliográfiánál a 

hagyatékban magmaradt könyveket és folyóiratokat is figyelembe vettem, melyek 

sok esetben átfedést mutattak.  

2.2. 

A Pepita füzetek bejegyzéseinek a sorrendjében az olvasás irányát is vizsgáltam, arra 

voltam kíváncsi, hogy mi alapján kerültek egymás alá a bejegyzések, esetleg az 

egyik könyv bibliográfiájának elemei sorakozhatnak egymás alatt. Ennél a 

módszernél arra is kerestem a választ, hogy Vajda valóban ismerte-e ezeket a 

műveket vagy sem. Ez bizonyos könyvek esetében azért egyértelmű kérdés, mert a 

címek mellett nincs könyvtári jelzet. Ez a megfigyelés módszertanilag a 

legkérdésesebb, mert az egész rekonstrukció töredékes jegyzeteken alapszik, illetve 

a feladatot az is nehezítette, hogy Vajda a füzeteket két oldalról, elölről és hátulról is 

vezette.  

A vonalas Pepita füzet esetében egyszerűbb dolgom volt, mert ott gyakran 

tematikusan kerültek egymás alá a bejegyzések, illetve Vajda jelzéseiből kiderült, 

hogy mi alapján írta egymás alá a címeket (olvasott könyvek jegyzéke, a címek 

melletti árakból antikváriumi listára lehet következtetni). 
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Arra nem találtam utalást, hogy esetleg egy könyvnek a bibliográfiai elemei 

szerepelnének egymás alatt78, azt viszont megfigyeltem, hogy a kölcsönzőlapoknál 

már említett, Heinrich Schäfer Von ägyptischer Kunst besonders der Zeichenkunst  

című könyv79 (KK010) lábjegyzeteiben olvasható hivatkozások egy részét, Vajda az 

olvasás során a közepes méretű, kockás Pepita füzetbe kijegyzetelte.80   

 

2.3.  

A továbbiakban a Pepita füzetek és a cédulák bejegyzéseit vetettem össze Vajda 

megmaradt leveleivel.  

Itt kutatásom arra irányult, hogy Vajda milyen módon kommentálta olvasmányait. 

Ez alapján azt vizsgáltam, hogy egy-egy könyvnek mely gondolati szegmensei 

foglalkoztatták. Itt is, az előbb említett egyiptomi művészetről szóló forrás jelentett 

megoldást.81 Vajda 1937. május 2-án írt levelében Júliának a figyelmébe ajánlja a 

könyvet, melyet az egyiptomi térábrázolás szempontjából tart érdekesnek, ennek 

alátámasztására a tartalomjegyzéket is lemásolja a levélbe, ahol aláhúzásokkal jelöli 

az általa jelentősnek tartott fejezeteket.82 A könyvről a későbbiekben részletesen lesz 

szó. 

A felsorolt módszertani vizsgálódásokkal párhuzamosan megpróbáltam a 

bibliográfiában felsorolt kötetekből minél többet megismerni, hogy 

szemléletesebben kirajzolódjon előttem Vajda „szellemi háttere”. Hamar rájöttem a 

vállalkozás lehetetlenségére, mert a könyvek egy részét nem volt módom beszerezni. 

A kutatások addigi eredményei alapján ekkor szűkítettem le témámat a 

térábrázolásra.83 A témaválasztást nemcsak az addigi vizsgálódások befolyásolták, 

hanem természetesen személyes okai is voltak, a Vajda-szakirodalomból hiányoltam, 

hogy az általam legérdekesebbnek tartott művekkel, az 1935 és 1938 között készült 

szentendrei városrajzokkal korábban senki nem foglalkozott bővebben.  

                                                 
78

 Ennek egyik ok az is lehet, hogy a 20. század elején megjelent könyvek végén ritkán szerepel 

bibliográfia. 
79

 SCHÄFER 1919. 
80

 Ezek a jegyzetek nem a könyv címe alatt szerepelnek a KK010-es lapon, hanem a KK020-as lapon 

olvashatóak ld. Függelék. 
81

 SCHÄFER 1919. 
82

 Vajda 1937. május 2-án írt levele. JAKOVITS – KOZÁK 1996, 20. 49-50. 
83

 Miután a témámat leszűkítettem a térproblémára, a Magyarországon nem beszerezhető könyveket a 

berlini Staatsbibliothekben kutattam fel.  
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3. Vajda műveinek összevetése az írott forrásokkal 

3.1.  

Konkrét megfigyelésből kiindulva, azt feltételeztem, hogy a tárgyalt időszakban 

Vajdának új képalkotó módszere kristályosodott ki a - hiányosan ránk maradt, ezért 

nem nagyon ismert – Párizsban töltött évek után. Az eddigiektől eltérő térképzést 

használt, ennek az észrevételnek az alátámasztására a korábbi felvetések szerint 

vizsgáltam a bejegyzéseket. Feltérképeztem azokat a térproblémákkal, téralakítással 

foglalkozó szakkönyveket is, melyekre a Vajda által jelölt kiadványok utaltak.  

Különösen érdekes a térábrázolással kapcsolatban Vajdánál a vonalrajz szerepe, a 

pozitív és negatív formák felcserélhetőségének lehetősége. Ez a problémakör már 

megjelent korábbi, montázselvvel készült műveinél, itt azonban a látszólagos, 

stiláris hasonlóságok ellenére nem erről van szó, hanem új téralakítási 

megoldásokkal kísérletezett. A körvonalak nem egymásra rétegződő térszeleteket 

jelölnek, hanem síkba vetülő torzítással körbefonnak egy térbeli formát. Nem a már 

megszokott ábrázoló geometriai rendszereket (Monge-féle ábrázolási rendszer, 

axonometria, egy és két iránypontos perspektíva) alkalmazta, nem egy nézőpontból 

ábrázolta a motívumokat, hanem az észlelés, a tekintet irányát követve húzta meg a 

kontúrokat. 

 

Dolgozatomban Vajda műveinek a meghatározásánál az 1983-as Mándy 

monográfiában szereplő címeket használom. Vajda nem adott címet műveinek, 

Mándy az œuvre-katalógus összeállítása során, az azonosíthatóság miatt Vajda Júlia 

segítségével utólagosan nevezte el a műveket.84 Forgács Éva a centenáriumi 

kiállításról írt kritikájának a végén a címekkel kapcsolatban egy új jelölésmódot 

javasol: „…a magam részéről korrektebbnek találnám, ha a képek inkább számozva 

lennének, különösen az utolsó korszak szénrajzai, amelyekben Vajda kimondhatatlan 

tartalmak megjelenítésére vállalkozik .”85 Elvileg egyetértek Forgács Éva 

javaslatával, mivel a kutatás során többször tapasztaltam, hogy a címek 

                                                 
84

 MÁNDY 1983, 217. 
85

 FORGÁCS Éva: „Vajda Lajos.”, in: Holmi 21 (2009), URL:  <http://www.holmi.org/2009/06/forgacs -

eva-vajda-lajos-vajda-lajos-1908%E2%80%931941-kiallitasa> [legutóbbi lehívás: 2013. január 15].   
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félrevezetőek. Azért döntöttem végül mégis a Mándy-féle címek használata mellett, 

mert a Vajdával kapcsolatban megjelent írások a mai napig erre hivatkoznak.86  

 

3.2. 

A sajátos térszemléletet levezethetjük más forrásokból is, egyrészt a Vajda 

szakirodalomban eddig elhanyagolt egyiptomi és távol-keleti ábrázolási 

rendszerekből, másrészt a Mándy-monográfiából ismert El Liszickij-Malevics 

elméletekből is.87 Ezt a felvetést az utóbbinál a Vajda által kijegyzetelt szövegek, az 

egyiptomi és távol-keleti kultúrák esetében a Pepita füzetek feljegyzéseiben szereplő 

tételek támasztják alá. Ez indokolja, hogy az ide vonatkozó Vajda által jelölt 

munkákat is megvizsgáltam. 

 

4. Modern és avantgárd városképek elemzései 

 

A térprobléma a modern és avantgárd városképek egyik fősajátossága, ezért a 

korszakot meghatározó térelméletekkel egy időben készült műveket ebből a 

szempontból elemeztem. A különböző kompozíciós eljárások alapján csoportokat 

állítottam fel. Az elemzéseknél azt is vizsgáltam, hogy az egyetemes művészet 

különböző térábrázolási kísérleteibe mennyire illeszthetőek bele a Vajda-életműben 

fellelhető városképek. Így nemcsak az 1935 és 1938 között Szentendrén készült 

műveit, hanem más alkotásait is elemeztem.  

Az elemzéseknél több szempontot nem vettem figyelembe: hogy a művek milyen 

irányzatba sorolhatók, a kompozíciókat milyen elméleti források befolyásolták, 

illetve azt sem, hogy a művészeknek milyen elméleti szövegeik születtek a térrel 

kapcsolatban. A 19. század végét és a 20. század első felét áthidaló korszakban 

kifejezetten a városképekkel, illetve az építészeti terek ábrázolásával kapcsolatba 

hozható térproblémára vonatkozó, átfogó szakirodalmat nem találtam. Legfeljebb 

egy-egy konkrét műre vonatkozó tanulmányt, melyekre az elemzések során utalni 

fogok. A korszakot meghatározó tér- és időproblémával és annak vizsgálatával, hogy 

                                                 
86

 A címadás a Felmutató ikonos önarcképről szóló tanulmányoknál visszatérő probléma, erről bővebben. 

ld. a 68-as lábjegyzet alatt felsorolt szakirodalmakat. 
87

 MÁNDY 1983, 144-150. 
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ezek milyen módon, milyen forrásokon keresztül jelennek meg a különböző 

képzőművészeti irányzatokban, természetesen több tudományos mű is foglakozik, 

ezek közül kiemelkedő Linda Dalrymple Henderson The Fourth Dimension and 

Non-Euclidean Geometry in Modern Art című kötete.88 Az, hogy a művek hátterét 

nem vizsgáltam, hanem csupán az azokon megfigyelhető térstruktúrákra 

összpontosítottam, az azzal indokolható, hogy a dolgozat második felében elemzett 

Vajda művekkel összefüggésben, Vajda egyéni hangvételének a bemutatására 

koncentráltam. Célom annak szemléltetése, hogy miben tér el Vajda művészete a 

korszak városképeitől, és olvasmányai mennyiben befolyásolták ebben. 

Természetesen izgalmas feladat lenne azt megnézni, hogy Vajdához hasonló 

intellektusú művészek milyen módon alkalmazzák műalkotásaikban az 

olvasmányokat, de ez közvetlenül nem kapcsolódik a dolgozat témájához.    

 

Összefoglalva az eddig leírtakat, a disszertáció írása során arra kerestem a választ, 

hogy Vajda műveinek elemzésénél mennyire jelent segítséget, hogy ismerem az 

alkotónak a művek készítésével azonos idejű olvasmányjegyzékét. A korszak 

térkísérleteivel összehasonlítva az érdekelt, hogy miben sajátosak Vajda 

térkísérletei, illetve ezek milyen viszonyban állnak az olvasmányaival. Munkám 

során azt is vizsgáltam, hogy az írásos hagyaték feldolgozása hányféleképpen, 

milyen módszerekkel segít értelmezni a Vajda életmű adott korszakát, illetve azt, 

hogy az elméleti szövegek konklúziója milyen módon jelenik meg a művekben. 

Előzetes elvárásaim alapján a forrásokból ismert problémakör ténylegesen tetten 

érhető bizonyos műveknél.  
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 HENDERSON 1983. 
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IV. A Vajda-hagyatékban megmaradt írott források  

 

Mint ismeretes, viszonylag kevés írott forrás maradt ránk. Ezeknek egy része a 

Vajda-kiállításokon szerepelt. A levelek közül legismertebbek azok, amelyeknél a 

sűrűn teleírt papír alján vagy a szövegen Vajda rajzai, képtervei láthatók. A tárlók 

állandó darabja az az 1936. augusztus 11-én kelt – korábban már idézett – levél, 

melyben Vajda a Kornissal közös szellemi programjukat vázolja fel egy térkép 

segítségével.89 A Pepita füzetek bemutatása nehezebb feladat. A füzetekből a 

legismertebb a közepes méretű, vonalas, melyet rendszerint Cézanne színeinek a 

felsorolásánál és a mellette lévő optikai ábránál kinyitva helyeznek a tárlóba (3-4. 

kép).90    

 

A Vajda Lajos és Richter Júlia közötti levelezés 1936 és 1941 között természetesen 

azokat az időket fedik le, amikor távol voltak egymástól. A Budapesten élő és tanuló 

Júlia gyakran meglátogatta Pozsonyban élő családját, a levelek ekkor keletkeztek. 

1940 szeptemberétől, a munkaszolgálat, illetve a Szent János Kórházban töltött idő 

alatt Vajda rövid levelezőlapokat írt feleségének. A dolgozatban a levelekre több 

helyen hivatkozom majd, de külön alfejezetben nem foglalkozom velük. Tekintettel 

arra, hogy a levelek teljes szövege 1996-ban jelent meg Jakovits Vera és Kozák 

Gyula szerkesztésében, a kiadvány Kozák Gyula előszava, Pataki Gábor és Marshall 

László írása után jegyzetekkel ellátva közli a leveleket. 91 

 

A fejezet további részében a Pepita füzeteknek és a céduláknak a provenienciáját és 

a tartalmát ismertetem röviden, illetve a tartalom alapján megkísérlem datálni 

azokat.92 
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 JAKOVITS –KOZÁK, 1996. 24. 35-38. 
90

 A Pepita füzetekben szereplő könyvek átvizsgálása során megtaláltam azt a kiadványt, amelyből Vajda az 

optikai ábrát és Cézanne színeit kimásolta, ld. Raphaël, Max: Von Monet zu Picasso: Grundzüge einer 

Ästhetik und Entwicklung der modernen Malerei , 1919. 32. 86. (5-6. kép) 
91

 JAKOVITS – KOZÁK, 1996. 
92

 A Pepita füzetek ről részletesebben ld. Függelék . 
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IV.1. Az írott források provenienciája93 

 

Vajda Lajost 1940-ben néhány hetes munkaszolgálat után, kiújuló tüdőbetegsége 

miatt leszerelték, felesége, Vajda Júlia ápolta. 1941. szeptember 7-én halt meg a 

budakeszi tüdőszanatóriumban. A hagyatékról a továbbiakban Vajda Júlia 

gondoskodott, 1944-ben az óvatosan becsomagolt műveket, füzeteket 

biztonságosnak tűnő helyekre rejtette (barátoknál, és a saját albérletének 

pincéjében). Júlia hamis papírokkal, erdélyi szász menekültként, egy dunántúli 

nagygazdánál, mint cselédlány bujkált a háború alatt. A háború után egy mappa 

kivételével a hagyaték megmaradt.94  

1945-ben Vajda Júlia és kilenc művésztársa beköltözhetett a budai Vidor-villába.95 

A Vajda-hagyatékot halála óta ekkor lehetett először egyben látni. Júlia 1946-ban 

férjhez ment Jakovits József szobrászhoz. A házaspárt és ikergyermekeit, illetve 

Júlia sógorának, Bálint Endrének a családját a villából 1948-ban kiköltöztették, és a 

Rottenbiller utca 1-ben egy közös bérlakásba költöztették őket.96 Itt, a Rottenbiller 

utcai lakásban az állandó zsúfoltság miatt, már nehezen lehetet egyben látni az 

életművet. Ennek ellenére, a Rottenbiller utcába és Mándy Stefániának és férjének, 

Tábor Béla filozófusnak a Haris közi lakásába járó értelmiségi körnek állandó 

témája volt Vajda Lajos művészete. Vajda Júlia a festészet mellett legfontosabb 

feladatának tekintette Vajda Lajos hagyatékának rendbetételét és az életmű 

megismertetését. Júlia volt az egyetlen, aki a datálás, aláírás és cím nélküli műveket 

ismerte és átlátta. Jakovits Veránál és Kozák Gyulánál a mai napig feltűnnek a Júlia 

által írt Vajda Lajos tulajdona feliratú cimkék, Vajda Lajos könyveinek a belső 

borítójára ragasztva.   
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 A proveniencához (is) külön köszönöm Jakovits Vera és Kozák Gyula segítségét. Kozák a Vajda életmű 

utóéletéről bővebben az antwerpeni katalógusban írt, ld. KOZÁK, Gyula: "Afterlife of the Œuuvre”.in: 

Lajos Vajda Touch of Depths (kiáll. kat., Anwerpen: Royal Museum of Fine Arts), szerk. Petőcz György, 

Budapest: Balassi, 2009. 218-227. 
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 Lossonczy Tamásék budai Regent-házbeli lakásának bombázásakor elpusztult Vajda hagyatékának egy 

része. ld. MÁNDY, 1983, 217. 
95

 A villába 1945 őszén beköltöző művészek – Jakovits József, Lossonczy Ibolya és Lossonczy Tamás, 

Bálint Endre, Kandó Gyula, Gyarmathy Erzsébet, Faragó Pál, Nádas József, Nádas Bori, Bíró Iván, Vajda 

Júlia 
96

 Erről részletesen ld. KOZÁK Gyula: „Egy művészcsalád összetételének változásai, 1956-1982. 

Rottenbiller utca 1. II. emelet 17.” in: Kádárizmus mélyfúrások , szerk. Tischler János (1956-os Intézet 

Évkönyv XVI. 2009.), Budapest, 2009. 202-242. 
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Magyarországi megismertetésén túl, Júlia 1956 után Vajda életművének külföldi 

megismertetsén is fáradozott (1956-1957 között nővérénél Svédországban, 1961-

1963 között és 1968-ban Franciaországban kísérletezett).97 A külföldi utak alatt az 

írásos hagyaték, illetve a Vajda által vásárolt könyvek a Rottenbiller utcában 

maradtak. Vajda Júlia 1982-es halála után a Rottenbiller utcai lakást a tanács másnak 

kiutalta. Férje, Jakovits József fiával már régóta Amerikában élt, így a bonyolult 

hagyatéki ügy lezárta után a Vajda hagyaték fele a dokumentumokkal együtt Júlia 

lányához, Jakovits Verához és férjéhez került.   

 

IV.2. Pepita füzetek 

 

A közepes füzet mérete 18,5x11,7 cm, vonalas.  

A kis füzet mérete 15,5x9,5 cm, kockás. 

A nagy füzet mérete 20x16 cm, vonalas.   

A Mándy-féle Pepita füzetek elnevezést a dolgozatban továbbra is használom, a 

füzeteket külön-külön a méretük alapján, közepesnek, kicsinek és nagynak fogom 

nevezni. A hivatkozásokban és a Függelékben méretük és típusuk alapján KV 

(közepes, vonalas), KK (kicsi, kockás) és NV (nagy, vonalas) rövidítéssel 

szerepelnek. 

 

IV.2.1. A Pepita füzetek írásképe  

 

Az 1920-as és 1930-as években a rendkívül szegény Vajda Lajos számára a papírnak 

(is) rendkívüli értéke volt. Életművének ismeretében a művész Vajdánál is az anyag 

szegényessége a jellemző, de nem volt ez másként a mindennapi életében sem. A 

leveleit is maradék papírokra írta, nagyon sűrűn, többnyire ceruzával. A füzetekkel 

sem pazarolt. Ahol volt hely, oda számára fontos följegyzést tett, néhol egy korábbi 

bejegyzésére „csúszott” egy új bejegyzés, ilyenkor a szövegek keresztezik egymást. 
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 Erről bővebben ld. KOZÁK Gyula: „Vajda Júlia Vajdáért”, in: Holmi 24 (2012), 952-972, 1106-1115. 
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Néha rajzolt is. Vagyis ezek a füzetek – a levelekhez hasonlóan – koncentráltan 

tartalmazzák a „vajdai intellektust”. A füzetek feldolgozásában a sűrű íráskép 

mellett, komoly nehézségeket jelent, hogy Vajda írása nehezen olvasható. Mivel a 

füzetek első és utolsó bejegyzései között majdnem húsz év telt el, természetesen az 

írásképen is vannak különbségek. Ez a legkorábbi füzeten a legszembetűnőbb. A 

közepes füzetet a belső borítóra írt dátum alapján 1921-ben, 13 évesen kezdte el 

használni, és valószínűleg az 1920-as éveket fedi le. A kicsi füzet viszonylag 

egységes, egy szerb nyelvű bejegyzés olvasható Vajdáétól elérő kézírással. A nagy 

füzet, amely Chagall Ma Vie című életrajzának fordítástöredékeit tartalmazza, sűrűn 

írt, néhol áthúzások, mondatrész beékelések nehezítik az olvasást.  

 

IV.2.2. A Pepita füzetek tartalma 

 

A közepes füzet 

A Pepita füzetek közül, ennek a tartalma a legvegyesebb. A vázlatok, könyvcímek, 

művészettel kapcsolatos információk mellett, még egy levél nyersváltozata is 

olvasható benne. A kézzel írt jegyzetek között leggyakrabban magabiztos 

vonalvezetéssel, esetenként kevés tónussal felvázolt grafittal vagy piros ceruzával 

készült portrékat, felülnézetből ábrázolt, asztalon fekvő jegyzetpapírok és ceruzák 

kompozícióit, illetve gyerekrajzokat láthatunk. 

A rajzok között különböző – főként művészettel kapcsolatos – bejegyzések 

olvashatók. Cézanne színeinek felsorolása mellett, több oldalon felbukkannak a 20. 

század első harmadának avantgárd irányzatai és azok képviselői. A disszertáció 

szempontjából legjelentősebbek a füzetben feljegyzett könyv- és folyóiratcímek. 

Vajda a könyveknek nagy részét koherensen, a többitől külön összegyűjtve vezette; 

ezekre példa az általa olvasott könyvek (nagyrészt orosz szépirodalom és Kassák 

írásai); a népdalokkal, balladákkal, népmesékkel a bizánci és távol-keleti 

művészettel kapcsolatos bibliográfia gyűjtése és a barátaitól kölcsönzött könyvek 

listája. Néhány helyen az egymás alatt sorakozó könyvek és folyóiratok között nem 

mindig egyértelmű a kapcsolat, esetlegesnek tűnik, mint amikor valaki az éppen 

hallott vagy látott, számára érdekes címeket feljegyzi. A távol-keleti, a modern 

francia és magyar művészetről, a bolgár, szerb és bizánci kultúráról szóló 
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tudományos munkák néhol keverednek. Nyelv tekintetében is elég összetett a kép; 

magyar, francia, német és szerb kötetekkel találkozhatunk. A listán szembetűnő, 

hogy egy-egy szerzőnek (pl. André Salmon, Julius Meier-Graefe, Lehel Ferenc) 

szinte az összes addig publikált műve, illetve egy-egy könyvsorozatnak (Valori 

Plastici, Collection "Tous les Arts") a különböző kötetei szerepelnek. Ez alapján azt 

feltételezem, hogy ezek a tételek inkább Vajda érdeklődését és nem feltétlenül a 

valós olvasmányokat fedik le. Természetesen ez nem minden esetre vonatkozik, a 

példányok egy részéhez ekkor itthon vagy a későbbiekben Párizsban is 

hozzájuthatott. 

 

A kis füzet 

A füzet néhány bejegyzéstől eltekintve folyóirat-, tanulmány- és könyvcímeket 

tartalmaz. A kb. 300 cím többnyire nem tematikusan szerepel, de sok esetben az 

egymás alatt felsorolt címek között van összefüggés.  Az 1930-as évek alatt Vajda 

folyamatosan jegyezte fel az általa érdekesnek tartott olvasmányokat. A füzet 

feldolgozása után megdöbbentő az összkép, az a kulturális sokszínűség, ami Vajdát 

foglalkoztatta. Az előző füzet témái újabb irodalmakkal bővülnek, illetve új 

érdeklődési körként megjelenik a középkori művészet, a prehistorikus és törzsi 

művészet, az egyiptomi kultúra, a vallásfilozófia, a pszichopatológia és az 

okkultizmus. A címlistát néhol rövidebb bejegyzések szakítják meg, például: a 

tojástempera elkészítésének receptje vagy az ikonfestés technikája.  

 

A nagy füzet 

A nagy Pepita füzet Marc Chagall Ma Vie című önéletrajzának fordítás-töredékét 

tartalmazza, mely a disszertáció témájának szempontjából kevésbé érdekes, ezért 

bővebben nem lesz róla szó.98  

 

 

 

                                                 
98

 Chagall Ma vie című írása 1923-ban jelent meg először Berlinben, Vajda a hagyatékból ismert, 

valószínűleg Párizsban vásárolt 1931-es francia kiadást kezdte el fordítani 1936 tavaszán. 
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IV.2.3. A Pepita füzetek datálása 

 

A Pepita füzetek áttekinthetőségét nehezíti, hogy Vajda a közepeset és a kicsit is két 

irányból, elölről és hátulról is használta. A füzetek alaposabb átvizsgálása során 

derült ki, hogy melyik végén kezdhette el Vajda a jegyzetelést. A közepes Pepitánál 

nemcsak a két végén, hanem a bejegyzések és vázlatok között is, több alkalommal 

felcserélődik az irány, így az olvasás során többször forgatni kell a füzetet. 

 

A közepes füzet 

A füzet belső borítójának felső részére Vajda cirill betűkkel írta oda a nevét, 

mellette a Budapest megjelölés és az 1921-es évszám szerepel, annak ellenére, hogy 

ekkor Szerbiában élt családjával. Valószínű, hogy ekkor, 1921-ben kezdhette el a 

jegyzetelést a füzetbe. A felsorolt könyvek között szerepel Vladimir Petković: La 

peinture serbe du moyen âge I. című műve, melyet 1930-ban adtak ki Belgrádban, a 

többi bejegyzés 1930-nál korábban megjelent kiadványokra vonatkozik. Ezek 

alapján azt feltételezem, hogy a közepes Pepita füzet 1921-től 1930-ig terjedő 

időszakban tükrözi Vajda érdeklődési körét. A füzetből egy művészetre fogékony 

kamasz, majd a Főiskolán Csók és Vaszary tanítványaként a szakmára tudatosan 

készülő fiatalember különböző kultúrák iránti érdeklődése bontakozik ki.  Az 

olvasmánylistában jelentős mennyiségben szereplő avantgárd irányzatokkal 

kapcsolatos tételeknél jelentős szerepet játszhat Kassák Munka Körének hatása.   

 

A kis füzet 

A kis, kockás füzet datálásánál a módszertan fejezetben már utaltam arra, hogy a 

könyvtári kölcsönzőcédulák nagy segítséget jelentenek. Az említett, a könyvben 

kialakított fülekbe helyezhető cédulák mellett, a könyvek belső borítójára a 20. 

század első felében kis papírdarabot ragasztottak, amelyeken csak a kölcsönzés 

dátuma szerepel, a könyvtárjegy száma nélkül. Ezekből kiderül, hogy a Vajda 

érdeklődési köréhez kapcsolódó kiadványokat kevesen kölcsönözték, a pecsétek 
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tanúsága szerint gyakran egy-két-három évig senki sem.99 A Vajda által megjelölt, a 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban ma még megtalálható kötetek kölcsönzési 

dátumait összevetettem a Pepita füzet jegyzeteivel. Ebből egyrészt kiderül az, hogy 

Vajda melyik oldalról kezdte vezetni a füzetet, másrészt az is, hogy az egymásután 

szereplő tételek valóban a kölcsönzés időrendjében követhetik egymást. Ez alapján a 

002. lapon Nikolaj Trubetzkoj és Nicholas Arseniew 1927-es orosz ikonokról szóló 

könyve az első, amely kölcsönzési dátumhoz köthető100, ennél 1936. augusztus 12-e 

szerepel, a 015. lapon a korábban már említett Max Picard  műnél101 az 1938. 

március 20-a olvasható. A füzet másik végéről vezetett oldalakon, a KK018. lapon 

egy korábbi szövegre keresztben ráírva az alábbi bejegyzés olvasható: November 5-

én szombaton ¾7-kor Gruber festő előadása, Kínai festészet. November 5-e az 1930-

as években 1932-ben és 1938-ban esett szombatra. Vajda 1932-ben Párizsban volt, 

így ezek alapján az feltételezhető, hogy Vajda a kicsi Pepita füzetet 1936 és 1938 

között vezette.  

Az olvasmányok közül a legkésőbbi Tolnay Károlynak La peinture hongroise 

contemporaine című tanulmánya, mely 1937-ben Pécsen jelent meg.  

Az adatokból a jegyzetelés iránya is feltételezhető, az elejéről az általa érdekesnek 

tartott könyvek címeit jegyezte egymás alá. A másik oldalról olvasva a füzetet, két 

keret mérete után, a bejegyzések a Progresszív Művészeknek a Tamás Galériában 

rendezett kiállítására, az alatta lévő a Nemzeti Szalonban megrendezett KÚT tárlatra 

utal, melyeken 1930-ban Vajda is részt vett.  Ezeket valószínűleg az említett 1936 és 

1938 közötti időszakban írta, erre utal, hogy néhány sorral később Julius Meier-

Graefe Neue Zürcher Zeitungban 1935-ben megjelent magyar művészetről szóló 

tanulmányának adatai szerepelnek.102  

 

 

 

 

                                                 
99

 Ez a feltevés abban az esetben igaz, ha abból indulunk ki, hogy ezekből a kiadványokból egy -két példány 

volt a Központi Könyvtár tulajdonában. 
100

 TRUBETZKOJ, Evgenij – ARSENIEW, Nikolaj: Die religiöse Weltanschauung der altrussischen 

Ikonenmalerei, Paderborn 1927.  
101

 PICARD, Max: Mittelalterlich Holzfiguren, Erlenbach 1919. 
102

 MEIER-GRAEFE, Julius: „Kunst in Ungarn”, in: Neue Zürcher Zeitung. 1935. 
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A nagy füzet 

A Júliának írt levelekből és Mándy mongráfiájából tudjuk, hogy Vajda 1936 

tavaszán kezdte el fordítani Chagall önéletrajzi írását, így ezt a füzetet, a kicsi 

füzettel párhuzamosan a fordításra használta.103  

 

IV.3. Papírok, cédulák 

 

A szakadozott szélű cédulák egy részén további olvasmánylista található, a címek 

közül néhány a kicsi füzetben is szerepel.  

A papírok között Vajda által kimásolt szövegek is olvashatók; a korábban említett az 

1925-ös Európai Almanachban megjelent Malevics és El Liszickij-jegyzet104 mellett, 

még két külön lapra lemásolt szövegrészlet található a Vajda-hagyatékban. Az egyik 

Malevics 1919-ben, Vityebszkben megjelent Új rendszerek a művészetben című 

szövegének105 a pontokba szedett szerb fordítása. A másik, Kállai Ernőnek az 1936-

ban a Gondolatok folyóiratban megjelent Új valóságlátás a képzőművészetben című 

írásának106 egy részlete, amelyben Kállai az „Újrealista csoport” Tamás Galériában 

rendezett kiállítással összefüggésben a magyar művészeti helyzetet is bírálja. 

 

 

 

 

                                                 
103

 MÁNDY 1983, 78; 1936. augusztus 27-én Júliának írt levelében ez áll: „Chagallt most nem fordítom, 

mert Pesten hagytam, mielőtt kijöttem, hogy ne zavarjon a munkámban. Majd ősszel folytatom feltétlenül, ez 

nem nyárra való munka, jó lenne majd kiadni.” JAKOVITS – KOZÁK 1996, 42. Vajda a fordítást végül 

nem fejezte be. 
104

 Carl Einstein és Paul Westheim szerkesztette, 1925-ben megjelent Europa Almanachban olvasható El 

Liszickij: K. und Pangeometrie (103–113.) és Kazimir Malevics Suprematismus Aus den Schriften 1915–

20. című írása (142-144.). 
105

 Malevics Új rendszerek a művészetben című írása 1919-ben jelent meg először oroszul, a hosszú 

fejtegetések után Malevics gondolatait 18 pontban foglalta össze, melyből Vajdánál 14 szerepel szerbül. A 

szöveget szerbül nem találtam meg, így nem tudom, hogy Vajda honnan másolta ki és egyelőre az sem 

világos, hogy a hiányzó négy pontot Vajda nem tartotta fontosnak vagy ahonnan kimásolta, már ott sem 

jelent meg. A teljes szöveg angolul: Malevich, K. S.: On New Systens in Art, in: uő. Essays in Art 1915-

1928. szerk. TROELS, Andersen, Coppenhagen 1968. 83-119.  
106

 Az 1936-ban a Gondolatokban megjelent kiállításkritika újraközölve: KÁLLAI Ernő: Új valóságlátás a 

képzőművészetben, in: uő.Művészet veszélyes csillagzat alatt, szerk. Forgács Éva, Budapest 1981. 236-241. 
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IV.4. Vajda megmaradt könyvei, folyóiratai  

 
A megmaradt könyvek és folyóiratok egy részét Vajda Budapesten, másik részét 

1930 és 1934 között Párizsban szerezte be.107 Természetesen Vajda megmaradt 

könyveire nem írott forrásként tekintek, de mivel kutatásom alapja a Pepita 

füzetekből megismert olvasmánylista, a megmaradt könyvek ezt egészítik ki, s azok 

témájukban átfedésben vannak a füzetekben érintettekkel. 

Vajda tetemes szállodaszámla-tartozását maga mögött hagyva, hirtelen utazott haza 

1934 tavaszán Párizsból, így műveit és Párizsban vásárolt könyveit nem hozhatta 

magával. Erre utal Bálint Endre 1967-es visszaemlékezésében: „Párizsban egy 

ládányi könyvet vásárolt, amit ott kellett hagynia, mivel a hotelből 

»fizetésképtelenség« miatt »rangrejtve« távozott .”108  

Műveinek és könyveinek egy része csak később került Magyarországra. Arra 

vonatkozó információ egyelőre nem áll rendelkezésünkre, hogy a kb. 15 db 

fotómontázst és a könyveket ki, és mikor hozta haza, a kutatástörténetben leírtak 

alapján feltehetően Csiki Imre lehetett. Erős hipotézisnek tekinthetjük, hogy a 

Párizsban töltött három és fél év alatt egy lelkes és energikus festő 22 és 26 éves 

kora között – éljen bármilyen nyomorult körülmények között is – nem csak azokat a 

fotómontázsokat készítette, amelyek végül hazakerültek, és Mándy Stefánia Vajda-

monográfiájának œuvre-katalógusában szerepelnek. Joggal feltételezhetjük, hogy 

Vajda abban reménykedett, hogy könyveit és műveit majd folyamatosan hazahozzák 

a Párizst látogató művészkollégák.  

 

IV.5. Tematikus bibliográfia 

 

A Vajda hagyatékban megmaradt források alapján összeállított, a függelékben 

olvasható tematikus bibliográfia esetleges. A rengeteg cím átláthatóságára ez a fajta 

rendszerezés tűnt kézenfekvő megoldásnak. A felosztás azt is szemlélteti, hogy egy-

egy kultúra vagy problémakör milyen arányokban jelennek meg az olvasmánylistán 

                                                 
107

 Vajda megmaradt könyveinek folyóiratairól bővebben ld. PASSUTH Krisztina "Gap int he 

Biography”.in: Lajos Vajda Touch of Depths (kiáll. kat., Anwerpen: Royal Museum of Fine Arts), szerk. 

Petőcz György, Budapest: Balassi, 2009. 202-217. 
108

 BÁLINT (1967) 1972, 159. 
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belül. A bibliográfia készítése során figyeltem fel arra, hogy Vajdát mennyire 

érdekelhették a térelméletek. A bibliográfiára természetesen alakítható, mert vannak 

átfedések a különböző tematikák között, így egy-egy kötet több kategória alá 

sorolható.  

A bibliográfiában a kötetek melletti jelölések arra utalnak, hogy a rájuk vonatkozó 

bejegyzés melyik Pepita füzetben található. A „KV”, a közepes vonalast, a „KK”, a 

kicsi kockásat jelöli. A „C” a cédulákra, a „VL” a hagyatékban megmaradt 

könyvekre utal.   
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V. Képzőművészeti térelméletek a 19. század végén és a 20. század 

elején Vajda írott forrásai alapján 

 

A fejezet első felében, a 19. század végén és a 20. század elején megjelent 

képzőművészeti térelmélettel foglalkozó, jelentősebb német nyelvű 

művészettörténeti és művészetelméleti írásokat ismertetem; a második részben a 

Vajda által kimásolt Kazimir Malevics és El Liszickij szövegekben kifejtett 

térfogalmak hátterét ismertetem. Célom azoknak az elméleteknek a rövid 

bemutatása, amelyeket a Pepita füzetek bejegyzései alapján Vajda olvashatott, illetve 

amelyekre Vajda nem tér ki, de a korszak alapvető általános szakmai műveltségéhez 

hozzátartoztak109, így feltételezhető, hogy Vajda ismerhette azokat. A téreszmék 

történeti recepciójának bemutatása a dolgozat témájához szorosan nem kapcsolódik, 

így erre nem térek ki.  

 

V.1. A korszakot meghatározó általános képzőművészeti térelméletek 

 

A címben megjelölt korszaknak a forma- és stílustörténeti kutatásaiban a térfogalom 

jelentős helyet foglalt el. Annak bemutatásában, hogy a térfogalom miként 

kapcsolódott össze a formatörténeti szemléletmóddal két publikáció 

gondolatmenetére támaszkodtam. Az egyik – a Pepita füzetekből is ismert - Hans 

Berstl Das Raumproblem in der altchristlichen Malerei című, 1920-ban kiadott 

kötete, melynek hetedik fejezetében Berstl az 1880-as évektől megjelent térrel 

foglalkozó szakirodalmakkal szemben megfogalmazott kritikáit fejti ki. 110 A másik 

Hans Jantzen 1938-ban megjelent Über den kunstgeschichtlichen Raumbegriff  (A 

forma problémája a képzőművészetben) című összefoglaló-tanulmánya, melyre nem 

található utalás a Vajda-hagyatékban.111  

                                                 
109

 Erre utal az is, hogy Pasteiner Gyula egyetemi pályafutása alatt (1875-1918) számos disszertáció készült 

Konrad Fiedler, Adolf Hildebrand, Alois Riegl, Heinrich Wölfflin elméleteinek hatása alatt, pl. Alexander 

Magda, Éber László, Freund Mária, Gerevich Tibor, Kenczler Hugó, Vikár Vera dolgozata. Erről bővebben 

ld. GOSZTONYI Ferenc: „A Pasteiner-tanítványok”, in: Ars Hungarica 28 (2012), 11-70. 
110

 BERSTL 1920. A kötet a kicsi, kockás Pepita füzetben szerepel (ld. KK010). 
111

 JANTZEN (1938) 1979, 11-35. 
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A korszak térelméleteinek tárgyalásánál - mind a két tudományos mű szerint -  

kiindulópontnak tekinthető Adolf Hildebrand Das Problem der Form in der 

bildenden Kunst (A művészettörténeti térfogalom előtörténetéhez) című, németül 

1893 és 1910 között nyolcszor, magyar nyelven 1910-ben másodszor megjelent 

kötete.112 A kiadások számából, korabeli forrásokból arra lehet következtetni, hogy a 

művészek között széles körben elterjedt kötetről van szó.113 Ezt egyrészt a 

műalkotások befogadásához felvázolt új megközelítési módnak köszönhető, 

másrészt annak, hogy a szerző maga is művész.  

Hildebrand szerint, a művész feladata a természetből vett forma ábrázolása, majd 

annak architektonikus átdolgozása. A műalkotás belső felépítésének alakításával a 

művész a naturalizmust meghaladva eljut az igazi művészethez. Hildebrand 

érzékeléspszichológiai megközelítésének az alapja az, hogy az emberi térérzékelést, 

a tér és a forma tulajdonságainak a felfogását a taktilis és a vizuális érzetek 

határozzák meg. A tapintási érzékelés történhet kézzel és szemmel is. A szobrász 

tevékenységét a szem mozgása, letapogatása határozza meg, melyre a közelnézet a 

jellemző. A festő tevékenysége a látási benyomásokhoz kötődik, melyhez a 

távolnézet köthető. A kettő szintéziséből alakul ki az általa ideálisnak tartott, a 

görög művészetben jellemző relief- felfogás.  

Hildebrand elméletével szorosan összefügg Konrad Fiedler teóriája.114 Fiedler 

elméletének a láthatóság megformálása, a művészi alkotótevékenység vizsgálata az 

alapja.115 Ennek hatása érezhető Hildebrand fent említett művében, melyben a 

művészeti teremtés folyamata hangsúlyos szerepet kap.116  Jantzen Hildebrand 

                                                 
112

 HILDEBRAND (1893) 1910
2
. 

113
 A Nyolcak  (kiáll. kat., Pécs Janus Pannonius Múzeum), szerk. Markoja Csilla – Bardoly István, Pécs 

2010., 460. 
114

 Fiedler és Hildebrand elméleteiről bővebben ld. MALLGRAVE – IKONOMOU 1994. Ezúton is 

köszönöm Gosztonyi Ferencnek, hogy a könyvet figyelmembe ajánlotta. Fiedlerről bővebben ld. KUKLA 

2005. 
115

 FIEDLER: A művészi tevékenység eredetéről (1887). 
116

 Az előzmények áttekintése után egyértelművé válik, hogy mi okozta ezt a hasonlóságot. Fiedler 1866 és 

1867 között találkozott Rómában Hildebranddal és Hans von Marées -val, akikkel rögtön barátságot kötött, 

illetve az ő hatásukra felhagyott a jogtudománnyal és ekkortól kezdve művészetelmélettel foglalkozott.  

Hildebrand 1876-ban fogott hozzá művének megírásához, 1881-től küldte el vázlatait Fiedlernek, aki 

megjegyzésekkel látta el a kéziratot. Az 1887-es változat Hans von Marées nekrológjával bővült. 1889-ben 

Fiedler újból felajánlja, hogy átnézi a tanulmányt, illetve azt is, hogy saját költségén kiadja. Hildebrand 

1890-ben a Marées-val kapcsolatos részeket kihagyva küldte át Fiedlernek a többször átírt kéziratot, aki az 

első három fejezetet teljesen újraírattatta. 1893-ban készült el a végleges változat, melyben Fiedler hatására 

a művészi alkotótevékenységre helyezte a hangsúlyt, a filozófiai kérdéseket háttérbe szorította. A hosszú 

együttműködésből kiderül, hogy a kötetet lényegében kettőjük közös művének is tekinthetjük.  Az 

előzményekről ld. MALLGRAVE – IKONOMOU 1994, 35-36. 
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jelentőségét abban látja, hogy a képi teret mint tiszta formát – az utánzási elmélet 

addigi fogalmaitól elszakítva – sokkal inkább mint öntörvényű struktúrát szemlélve 

tárgyalja.117 

Hildebrand elméletének normatív törekvését Ernst Tross vetette el Das 

Raumproblem in der bildenden Kunst: kritische Untersuchungen zur Fiedler-

Hildebrandischen Lehre című művében, és a térábrázolás történetét a 

mélységábrázolás állandó fejlődésével vetette össze.118 Tross a művészet fejlődését 

mint a művészi tudat fejlődését és mint vizuális felismerésének történetét fogja fel, 

ez alapján a térábrázolás történetét a mélységábrázolás állandó fejlődésével 

határozta meg.119 Kritikájában Tross tévedésnek tekinti Hildebrandnak a harmadik 

kiadás előszavában írt alapvető megállapítást, miszerint a tapintási tér (Tastraum) és 

a látótér (Gesichtsraum) ugyanaz.120 Berstl egyetért Tross észrevételével, 

elgondolásuk szerint a tapintási tér esetében a tapintó érzékeinkkel a tárgyakat 

letapogatjuk, és a helyzetváltoztatás közben a nézőpontunk is megváltozik. 121  A 

látótérnél a helyzetünk stabil, ezért a tapintási tér tulajdonságait nem lehet átvinni a 

látótérére. A tárgyakat egymást követően érzékeljük, a tapintó szerveinknek a 

látványi elemhez való (test) állandó alkalmazkodása miatt fel kell adnunk a 

vonatkozási középpontnak az egységes nézőpontját. Ezek alapján Berstl 

megállapítja, hogy lehetetlen látnunk az euklideszi teret, még akkor is, ha ez 

képzeletünkből fakadó szükségszerűség. Berstl az ókeresztény művészetre 

vonatkoztatva megjegyzi, hogy az arra a korra jellemző több nézet együttes 

ábrázolása a tapintási térnek megfelelően alakul.122 

Hildebrand megközelítése, mely szerint a tér formaproblémaként fogható fel, 

jelentősen meghatározta a svájci művészettörténész, Heinrich Wölfflin munkásságát. 

Jantzen a formakérdés és a stílusprobléma összekapcsolásával kapcsolatban Heinrich 

Wölfflin Kunstgeschichtliche Grundbegriffe: das Problem der Stilentwicklung in der 

neueren Kunst (Művészettörténeti alapfogalmak: a stílus fejlődésének problémája az 
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 JANTZEN (1938) 1979, 21. 
118

 TROSS 1914. A kötet a kicsi, kockás Pepita füzetben szerepel (ld. KK009). 
119

 JANTZEN (1938) 1979, 23. 
120 HILDEBRAND (1893) 1910

2
, 7. 
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 BERSTL 1920, 102-103. 
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 BERSTL 1920, 104. 
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újkori művészetben) című művét említi meg.123 Wölfflinnek a reneszánsz és a 

barokk művészetre alkalmazott öt fogalompárjából (lineáris-festői, sík-mélység, 

zárt-nyitott forma, sokszerűség-egység, világosság-homály) jelen dolgozat 

témájának szempontjából a sík és a mélység fogalmának a magyarázata érdekes. A 

16. századi reneszánsz festészetben megjelenő sík hatás, a tárgyak képsíkkal 

párhuzamos elhelyezésére utal egy fősíkon. A 17. századi barokk művészetben nincs 

fősík, hanem az egymás mellé rendelt síkokon, a dolgok egymás mögött, a mélység 

irányában rendeződnek el.   

Wölfflin könyve szerepel a Pepita füzetben, az azonban kérdéses, hogy milyen 

szempont határozta meg Vajda érdeklődését Wölfflin írása iránt. Az írásos hagyaték 

alapján összeállított tematikus bibliográfiából és a hagyatékban megmaradt 

könyveiből kiderül Vajda vizsgálódási köre. A távol-keleti, a bizánci és törzsi 

kultúráról szóló kiadványok mellett, a nyugat-európai kultúrkör korszakait tárgyaló 

szakirodalmak felsorolásában a középkor és a modern művészet közötti hiátusból 

arra lehet következtetni, hogy a reneszánsz és barokk művészet nem foglalkoztatta 

különösen.124 Így azt feltételezhetjük, hogy Hildebrand hatása miatt érdeklődött 

Vajda Wölfflin könyve iránt. Ebből kiindulva, és a Pepita füzetben szintén szereplő 

Ernst Tross és Hans Berstl könyv alapján feltételezhető, hogy Vajda ismerte Fiedler 

és Hildebrand elméleteit. 

Hildebrand hatása Alois Rieglnek, a bécsi művészettörténeti iskola képviselőjének a 

műveiben is kimutatható. Neve a Pepita füzetekben csak közvetve, - Hans Berstl fent 

említett kritikai összefoglalójában – szerepel.125 Munkásságának bemutatása annak 

ellenére szükséges, hogy mivel a 20. század első felének térelméleteihez kapcsolódó 

fogalmak kialakulásában és elterjedésében (pl. Körperraum, Luftraum) jelentős 

szerepe van. Riegl az érzékeléspszichológia törekvéseire támaszkodva a művészet 

történetét a formaérzékelés és a látás történeteként fogja fel, a stílusfejlődést az 

érzékelés fejlődésére vezeti vissza.  

                                                 
123

 WÖLFFLIN 1915. A kötet a kicsi, kockás Pepita füzetben szerepel (ld. KK013).  Wölfflin műve 

magyarul először 1969-ben jelent meg, Vajda monográfusának, Mándy Stefániának a fordításában. 
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 Ezzel kapcsolatban Pataki Gábor a Vajda levelekhez írt tanulmányában így fogalmaz: „…a Vajda által 

mélyen megvetett reneszánsz festők”   ld. JAKOVITS – KOZÁK 1996, 7. 
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Berstl Rieglnek, az 1901-ben, Bécsben megjelent Die spätrömische Kunst-Industrie 

(A késő-római iparművészet) című munkáját említi meg.126 A késő római időszakot a 

milánói ediktumtól, 313-tól Nagy Károly uralkodásának kezdetéig, 768-ig határozza 

meg, célja ennek az eddig „nemklasszikusnak”, „elbarbárosodott” korszaknak az 

újjáértékelése.127 Ő is fejlődéstörténetben gondolkodik, de a művészettörténetben 

eddig hanyatlóként megbélyegzett korszakot kapocsnak tekinti az azt megelőző és az 

azt követő korszakok között. Elveti a hanyatlás fogalmát, elmélete szerint, – mint 

ahogyan ezt Beke László is hangsúlyozza Riegl 1999-ben magyarul kiadott 

tanulmánykötetének utószavában128– a művészettörténet fejlődése nem valamilyen 

végcél felé halad, hanem a folyamatot a korszak Kunstwollenje, „művészetakarása” 

határozza meg.129 A fejlődést a térbeliség érzékeléséhez köti. Az antik művészetben 

az egyedi formának a síkban való ábrázolását jelöli ki célként, míg az újabb 

művészeteket az egyedi formának a térben való ábrázolása jellemzi. A kettő közötti 

átmenet Riegl szerint a késő római művészetben mutatható ki, ezért sem lehet ezt a 

korszakot dekadenciaként értelmezni. A címben szereplő iparművészet mellett az 

építészet, szobrászat és festészeten belül is vizsgálja a fejlődést, mivel elméletét 

valamennyi művészeti ágra érvényesnek találja. 

A fejlődést három szakaszra bontotta, melyekhez az ókori kultúrákat rendeli. Az 

elsőt, melynek bemutatásához az antik egyiptomi emlékekből hoz példákat, 

haptikusnak (taktisch később 1902-ben haptisch) jelöli, melyre a térnek és az 

árnyékoknak a kizárása jellemző. A második, haptikus-optikai szakaszhoz köthető 

korai római emlékeknél már megjelennek a rövidülések, a félárnyékok. A késő 

római művészettel hozza kapcsolatba a harmadik, azaz az optikai (optisch) 

korszakot, amely a tér létezését annyiban elismeri, amennyiben az az anyagi 

individuumokhoz köthető. Ez a tér zárt kubuszos forma, tehát nem azonos az egyedi 

dolgok közötti végtelen térmélységgel.  
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 RIEGL (1901) 1989 
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 Riegl előzményeként fontos megemlíteni a bécsi iskola másik képviselőjének, Franz Wickhoffnak 1885-

ös Die Wiener Genesis című munkáját, mely először veti el a késő római művészet megítéléséhez 

hanyatlást.  
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 Beke László: „Utószó”,in: Alois Riegl: Művészettörténeti tanulmányok , Budapest 1999. 316. 
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 A Riegl által bevezetett Kunstwollen fogalmát az 1989-ben megjelent A későrómai iparművészet c. 
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A három szakasz érzékelésénél egyre nagyobb szükség van a néző tapasztalataira. 

Az antik egyiptomi kultúra emlékeinek a befogadását a tapintási érzék révén szerzett 

észlelés határozza meg, mely a közeli látásmóddal párosul. A második fázisban, 

melyhez a normál nézetet társítja, a tapinthatóság mellett már szerepet kapnak a 

látás során észlelt térbeli kapcsolatok. Végül, a római császárkori művészetnél a 

tapintási érzékelés háttérbeszorulásával a tapasztalat kap nagyobb szerepet, melyhez 

a távolnézet társul.   

Riegl arra is rámutat, hogy a modern impresszionizmusra a római császárkori 

művészethez hasonlóan, az optikai felfogás a jellemző, a modern kor azonban már 

figyelembe veszi a szabad teret, ahol az egyedi formák térbeli környezetükkel anyagi 

jelenség gyanánt egy egészet alkotnak.   

Riegl a Bevezetésben a mozaikok fejlődésénél későbbi korszakra is utal. A késő 

császárkort megelőző római mozaikok kék levegőalapja és a bizánci mozaik arany 

alapja közötti kapocsként hivatkozik a késő római művészetre. A késő római 

művészet a kettő közötti átmenet, mert az egyedi formát már kiszabadította a síkból, 

de ez még nem a végtelen szabad tér (unendlichen Raum). Az arany háttér Rieglnél 

már nem az alapsík, hanem a tér eszmei alapja. A nyugati népek később ezt a teret 

reális tárgyakkal népesítik be, és végtelen mélységgé tágítják. Ennek további 

magyarázatáról A holland csoportkép kialakulása130című művében olvashatunk, 

amelyben a 15. századi művészetet vizsgálva összehasonlítja az északi és déli 

kompozíciós megoldásokat. A Hollandiában elterjedt csoportkép műfajával 

összefüggésben, a figurák közötti összekötő elemként vezeti be a tér új fogalmait, 

amelynek kétféle megjelenési formáját írja le. A testhez kötődő tömegszerűt 

(Körperraum) és a testek közötti szabad teret (Luftraum). Fejtegetései szerint 

csekély kiterjedésben, két-két alak viszonylatában kialakult már köztes tér a római 

császárkorban megszületett keresztény művészetben is, de ezt még nem lehet 

végtelen szabad térként értelmezni. A 15. században következik be a változás a 

térábrázolásban. Délen a figurák tömegszerű térbeli megjelenésének ábrázolására 

törekszenek a forma segítségével, ahogyan azt szubjektív tapasztalatunk látja 

(vonalperspektíva). Északon az alakok közötti köztes tér ábrázolása a cél a szín 

segítségével (levegőperspektíva, táj).  
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Jantzen kiemeli, hogy Riegl és Wickhoff nem a perspektíva hiányát vizsgálta, hanem 

a késő antik és középkori térábrázolás különböző módjait, így jelentős szerepük van 

abban, hogy a művészettörténet a centrális perspektívát stílustörténetileg úgy fogta 

fel, mint a térábrázolás egy korhoz kötött jelenségét.131 Ezzel a változással 

kapcsolatban veti fel Jantzen az aranyalap-vitát. Rieglnél – ahogyan korábban már 

volt erről szó – az aranyalap a bizánci művészetben térfunkcióval bír, ez a végtelen 

tér (unendlichen Raum).  

Az aranyalap-vitában Riegl ellenében fejti ki véleményét Hans Berstl, aki az 

ókeresztény művészet térmegoldásait kutatva, elutasítja az aranyalap és az egyszínű 

hátterek téri funkcióját.132 Berstl szerint lehetetlen egy síknak vagy egy felületnek 

términőséget tulajdonítani, különösen akkor, ha annak funkciója pusztán dekoratív. 

Ehhez kapcsolódóan hozza létre a végtelen síkok (Fläche ohne Ende) terminust.133 

Berstl szerint a dekoratív sík legmagasabb szintjét a geometrikus ornamensekben éri 

el, amelyek a keleti művészetben jellemzőek. Könyvében megkülönbözteti a keleti 

és a nyugati szemléletmódot, mely szerint a nyugati kultúra geometriai alapon 

konstruált térből indul ki, és a többi térábrázolási megoldást hamisnak tekinti. A 

keleti szemléletmód alatt azokat az eljárásokat érti, amelyeket a nyugati hamisnak 

ítél, és az ókeresztény festészetben azokat tartja meghatározónak. Az egyik fajta 

térábrázolást kubizmusnak nevezi, ebben az esetben a körbejárás, körbetekintés 

során kialakuló kép, a képsíkon több nézetet mutat, mint például a Theoderik 

palotája mozaik hátterében lévő épületek a ravennai San Appolinare Nuovo 

hosszházának a falán.134 Ezzel összefüggésben Berstl és Tross – korábban már 

említett – megfigyeléseit alkalmazza az ókeresztény művészetre, elgondolása szerint 

az ókeresztények soha nem tettek kísérletet arra, hogy megpróbálják visszaadni a 

látóteret (ellentétben a reneszánsz kor nyugati művészeti törekvéseivel). Az 

ókeresztény művészethez a tapintási tér fogalmát társítja, mert a látvány több 

nézőpontból jelenik meg, mely Berstl szerint, az érzékelés mellett az intellektust is 

megköveteli a nézőtől.135  
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Az ókeresztény festészet téralakításának másik – nehezen értelmezhető – példáját 

illuzionizmusként határozza meg, amely a testhez kötődő tömegszerű tér 

(Körperraum) és a testek körüli szabad tér (Luftraum) közötti szintézis elérésére 

törekszik. 136 E két utóbbi megoldást a nyugati szemléletmódhoz köti.  

Berstl könyvének hetedik fejezetében az ókeresztény művészet térproblémája 

szempontjából vizsgálja a térrel foglalkozó szakirodalmat, melynek konklúziója, 

hogy a dekoratív funkcióval bíró felületeket, bármely korszakban vizsgáljuk is, a 

keleti művészetből lehet levezetni.137  

 

V.2. Kazimir Malevics és El Liszickij térelméletei és azok kapcsolata a 

matematikával 

 

Kazimir Malevics Suprematismus. Aus den Schriften 1915–20 című138 és El Liszickij 

K. und Pangeometrie című139 szövegét Vajda a Carl Einstein és Paul Westheim által 

szerkesztett, 1925-ben kiadott Europa Almanachból másolta ki.  

Malevics írásában a tisztán festői formák uralmát tekinti meghatározónak, mely 

elvezet a festészet új realizmusához, a szuprematizmushoz. Malevics az ember és a 

világ megváltozott viszonyával összefüggésben a térérzékelés új lehetőségéről is ír:  

„Der Raum können wir nur dann empfinden, wenn wir uns von der Erde 

losreissen, wenn der Stützpunkt verschwindet.”140 Két mondattal később 

Malevics így folytatja: „Die Kunst der Malerei ist nicht das Vermögen, eine 

Konstruktion zu Schaffen, die auf das Verhältnis von Formen und Farben 

oder auf Grund des ästhetischen Geschmacks an der anmutigen Schönheit der 

Kompositionen gebaut ist, die vielmehr auf Grund das Gewichtes, der 

Schnelligkeit und der Richtung der Bewegung basiert.”141  
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A kiemelés Vajdától származik, aki jegyzeteiben aláhúzással jelölte a számára 

fontos gondolatokat.142 A művészetet meghatározó dinamizmus Malevicsnek a 

másik, Vajda által kimásolt, 1919-es Új rendszerek a művészetben című 

manifesztumában is hangsúlyos: „ To temporarily recognise dynamism as the power 

that brings from into action.” 143 Peter Weibel értelmezése szerint, itt Malevicsnek 

még a produktív-konstruktivista elvei jelennek meg, amelyeknek központi fogalmai 

a dinamika, a rendszerközpontúság, a gépesztétika és az interakció.144   

A végtelen térben megjelenő, dinamikusan mozgó formáknak elméleti hátterét Linda 

Henderson vizsgálta, a továbbiakban az ő gondolatait ismertetem röviden.145 

Henderson szerint Malevics festészete 1914-ben kapcsolódik a nem euklideszi 

geometriához és az azzal összefüggő negyedik dimenzióhoz. Henderson 

megállapítja, hogy a negyedik dimenzió hagyományos értelemben maga az idő, a 

kubistáknál viszont a térre vonatkozik, míg Malevics szuprematista festészetében a 

teret és az időt is jelöli.146 Malevics 1914 és 1920 közötti elméleteivel és 

képzőművészeti alkotásaival összefüggésben Henderson több tudományos munkára 

is utal. Először Pjotr Gyemjanovics Uszpenszkijre filozófiai megközelítését említi, 

akinek 1914-ben jelent meg a negyedik dimenzióról írt könyvének második kiadása 

Moszkvában, amelyben a futuristákat kritikával illeti, mert elképzelése szerint csak a 

költészet és a zene tudja megőrizni a kozmikus tudathoz vezető utat.147 Malevics 

Uszpenszkijen keresztül ismerhette meg Claude Bragdon írásainak ábráit, amelyek 

formai hasonlóságot mutatnak szuprematista műveivel.148 Henderson Uszpenszkij 

mellett, Charles Hintonnak tulajdonít hangsúlyosabb szerepet Malevics 

szuprematista festészetének kialakulásában. Hintonnak 1880-ban jelent meg 

Dublinban What is the Fourth Dimension? címmel tanulmánya a hipertér 

filozófiájáról. Hinton írását 1915-ben fordították le oroszra, Malevics Mihail 
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Matyusin angol példányát olvashatta. Malevics a geometrikus formákban rejlő 

művészi lehetőségeket ismerte fel a hipertér filozófiában.149  

Vajda Berstl említett könyvéből ismerhette Hinton gondolatait, az ókeresztény 

művészetre vonatkozóan.150 Az ókeresztény művészet a tárgyakat egyidejűleg három 

nézetből ábrázolja (egy frontális és két profilnézet alakul ki), míg a nyugati 

térábrázolási megoldásoknál a test adott nézete, a látó- és tapintási tér tapasztalatival 

egészül ki. Ezzel kapcsolatban említi meg Berstl Hinton megállapítását, mely szerint 

a testek mozgása a negyedik dimenzióban, a hipertérben a látó- és tapintási 

érzékekkel nem fogható fel, így ebben az esetben csak intellektusunkra 

hagyatkozhatunk.  

El Liszickij 1919-ben, Vityebszkben találkozott Maleviccsel, amelynek hatására 

művészete rendkívüli módon megváltozott.151 Henderson El Liszickij esetében is 

összeveti olvasmányainak hatását elméletével és képzőművészeti munkásságával.152 

El Liszickijnél a hipertér filozófia hangsúlytalan marad, Einstein volt rá a 

legnagyobb hatással, és a negyedik dimenziót a relativitáselmélettel hozza 

összefüggésbe. 1919-ben készült első PROUN festményeinek (Projekti 

utvarzsgyenyija novava rövidítése, magyarul: Az új megszilárdításának tervei) 

végtelen tereit Henderson Einstein tér-idő kontinuumának analógiáiként értelmezi. 

Alan C. Birnholz Notes on the Chronology of El Lisstizky’s Proun Compositions 

című tanulmányában hangsúlyozza, hogy El Liszickij a tér definiálásának 

problémájaként fordult a Proun felé, a mozgás és az idő válik fontos tényezővé.153 

1922-23-ban barátkozik össze Berlinben a hasonlóan gondolkodó Theo van 

Doesburggal, aki ekkor a tér-idő építészet lehetőségeivel kísérletezik.  

El Liszickij 1924-ben tuberkulózissal szanatóriumban feküdt, ahol a tér-idővel 

kapcsolatos tudományos munkákat olvasta. Az olvasmányok tapasztalatait kapcsolta 
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össze a térábrázolás, térérzékelés különböző lehetőségeivel, ennek eredményeképpen 

született meg 1925-ös írása, amelyben a térnek négy fajtáját különíti el: 

planimetrikus tér, perspektivikus tér, irracionális tér, imaginárius tér.154 Esther 

Levinger 1989-ben Art and Mathematics in the Thought of El Lissitzky: His 

Relationship of Suprematism and Constructivism címmel megjelent tanulmányában 

az irracionális és imaginárius tér különbségeit vizsgálja.155 Malevics 

szuprematizmusára jellemző irracionális teret az irracionális számokkal (pl. √2) 

hozza összefüggésbe.  Ebben az esetben a formák közötti távolság nem leképezhető 

két szám arányával. Az imaginárius térrel El Liszickij mellőzni akarja az irracionális 

teret, mert azt meg lehet jeleníteni a számegyenesen. Az imaginárius térben az idő 

válik meghatározó tényezővé, így a művészetben kialakult képzeletbeli, imaginárius 

térben érvényesülnie kell a valós idejű, valós mozgásnak. Ez valósult meg El 

Liszickij drezdai (1926) és hannoveri (1927) Proun terében, ahol nem volt rögzített 

szemlélői nézőpont, a látogatók szabadon mozoghattak és szabadon mozgathatták a 

kereteket a vízszintes és függőleges síkokon.156  

Nem lehet véletlen, hogy Vajda két olyan művész írását tartotta jelentősnek, akik a 

korszak tér-idő elméletei iránt érdeklődtek, és ezzel a témával kapcsolatos 

olvasmányaik hatással voltak művészetükre. Malevics és El Liszickij esetében 

nemcsak képzőművészeti alkotásaikban, hanem elméleti műveikben is nyomon 

követhető, hogy hogyan reagáltak a tudomány, a világ változásaira.  

Vajda olvasmányai között is találunk a művészet és a matematika kapcsolatáról 

szóló olvasmányokat, melyek témája főként a különböző ábrázolási- és 

arányrendszerek.   

Walther Lietzmann, német matematikus 1931-ben Mathematik und bildende Kunst 

címmel megjelent könyvében, a képzőművészei alkotások mellett, építészeti és 

fotóművészeti példákon keresztül ismerteti a térábrázolás geometriai megoldásainak 

lehetőségeit.157 A kelet-ázsiai kultúrában jelenlévő Kavallier axonometria mellett, a 

centrális perspektíva szerkesztésének több változatát is bemutatja. Az ábrázolási 
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mód választását meghatározó szellemiség, világnézet kifejtése azonban háttérbe 

szorul. 

Georg Wolff Mathematik und Malerei című, 1916-ban megjelent könyve is 

részletesen ismerteti a perspektívaszerkesztés különböző módjait, majd a második 

fejezetben ugyanebből a szempontból a kora és az érett reneszánsz művek 

kompozíciós megoldásait mutatja be Itáliában és Németalföldön.158 

Az előbbi két kötettől eltér, de az arányrendszerek ismertetése miatt részben 

idetartozik Ghyka Matila matematikus, filozófus, diplomata Le nombre d’or. Rites et 

rythmes Pythagoriciens dans de développement de la civilisation occidentale című, 

1931-ben megjelent könyve.159 Ghyka a természetben és a művészetben megtalálható 

arányrendszereket vázolja fel, és ismerteti azok filozófiai hátterét. A két kötetben 

számos nézőpontból közelíti meg a témát: a zenei és prózai ritmusok után az 

ezoterikus geometriáról is olvashatunk (pl. pentagramma szerepe a templomosoknál, 

az alkimistáknál, a kabbalistáknál, a rózsakereszteseknél, a gnosztikusoknál).160  

A térábrázolások felfogása a művészettörténet során folyamatosan változik, de a 19. 

század végén, a 20. század elején egyszerre, – csak úgy, mint a reneszánszban, – 

jelentős átalakuláson ment végig, egy időben több teória és több technikai kísérlet is 

előtérbe került. Az előzőekben a Vajda által ismert, ismerhetett legfontosabb 

elméleti írásokat mutattam be; a következő fejezetben az ezekkel időben 

párhuzamosan készülő művészeti praxist, – festményeket, grafikákat – vázolom fel. 

Válogatásom az európai kultúrában megjelenő legfontosabb példákat mutatja be a 

különböző térfelfogások és térérzékeltetések szempontjából. A gyakran egy időben 

zajló kísérletek helyenként találkoznak Vajda elképzeléseivel, de ahhoz, hogy Vajda 

életművének jelentőségét és egyediségét bemutathassam szükség volt a kulturális 

közeg ismertetésére, a közvetlen elődök és a kortársak hasonló témájú munkáinak 

bemutatására. 
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VI. Modern és avantgárd városképek, építészeti teret ábrázoló művek 

 

Jantzen korábban említett tanulmányában a művészettörténeti térfogalom 

kialakulását a 19. század utolsó negyedére teszi.161 Eszerint egy mű leírása a 

térábrázolás szempontjából már nem a perspektivikus szerkesztettségétől függ. A 

művészet története során földrajzilag és kronológiailag eltérő helyeken és időkben 

különböző térleképezési módok, eltérő térstruktúrák alakultak ki. Ezeknek a 

jelenségeknek a leírása gyakran egyértelműen értékítélettel párosult pl. az antik 

egyiptomi térábrázolást kezdetlegesnek tekintették vagy a gyerekrajzokhoz 

hasonlították.   

A 18. század tudományos, filozófiai, eszmetörténeti és technikai változásai 

természetesen a képzőművészetet is befolyásolták. 1874-ben Nadar fotóműtermében 

megrendezték az impresszionista festők első kiállítást, melyet két évvel később, 

1876-ban a második követett. Ugyanebben az évben kezdi el Adolf Hildebrand (és 

Konrad Fiedler) az 1893-ban Das Problem der Form in der bildenden Kunst címmel 

megjelent tanulmányának az írását.162 Hildebrand az optikai tényező hangsúlyát 

kritizálja az impresszionisták festészetében, nem tekinti követendő példának, ha egy 

művész pusztán a látási benyomásokra hagyatkozik.163 Ennek ellenére, más 

szempontból ugyan, de Hildebrand is egy hasonlóan egyoldalú megoldást javasol, 

nála a taktilis érzetek kapnak hangsúlyosabb szerepet. A különbség oka 

természetesen a művészeti ágak eltérő sajátosságainak a következményes is, 

Hildebrand szobrász volt, tanulmányát is szobrászoknak szánta tankönyveként. 164  

 

A térleképezés szempontjából a 19. század utolsó harmadát jellemző 

szemléletváltásnak leggyakrabban felhozott példája, a cézanne-i életmű, mellyel 

kapcsolatban Fritz Novotny 1938-ban megjelent Cézanne und das Ende der 

wissenschaftlichen Perspektive című tanulmányában fejti ki, hogy Cézanne 

művészetével eltűnt a tudományos perspektíva a festészetből.165  
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A tér különböző definiálásával foglalkozó elméleteknek a megjelenésével 

párhuzamosan, a képzőművészek is elkezdik vizsgálni a tér leképezésének a 

lehetőségeit. A reneszánsz perspektivikus ábrázolás elvetésével új megoldásokat 

keresnek a térérzékeltetésre, ezek nem csak a művekben valósulnak meg, hanem 

gondolataikat sok festő rögzíti is teoretikus írásaiban. 

A kísérletek, az elképzelések sokfélék. Az alkotások egy részénél a mű struktúrája, 

máshol az ábrázolt város szerkezete, tömege és van, ahol a fény kap hangsúlyos 

szerepet a kompozícióban.  Más-más tényezők válnak fontossá a térproblémával 

kapcsolatban. Sokszínűségüknek és áttételességüknek köszönhetően nehéz őket 

egyértelműen tipologizálni, így itt csak arra vállalkozom, hogy egy-egy jellegzetes 

megjelenési formát több példán keresztül bemutatok. A válogatás természetesen nem 

lehet teljes, inkább a téranalízisek sokszínűségének ismertetésére törekszem. 

Az elemzett európai városképeket, építészeti tereket, illetve utcaképeket távlatból 

ábrázoló festmények és grafikák az 1870-es évek és 1941 között készültek. Azért ezt 

az időszakot jelöltem ki, mert Hildebrandban az 1870-es években fogalmazódott 

meg tanulmányának koncepciója, mely a későbbi térelméletekkel foglalkozó 

irodalom kiindulópontja lett. Az 1941-es évszám pedig Vajda Lajos halálához 

köthető. 

Az európai nagyvárosok mellett (Párizs, Berlin), a magyar példákon Nagybánya és 

Szentendre látképe tűnik fel a legtöbb esetben. Forgács Éva 1988-ban írt 

tanulmányában mutat rá a Budapest-ikonográfia hiányára a 20. század eleji magyar 

festészetben, ennek oka egyrészt az, hogy a történelmi helyzetből adódóan a főváros 

nem vált az ország közös jelképévé, másrészt, hogy a progresszív művészek 

(Moholy-Nagy László, Tihanyi Lajos stb.) szemében a modern nagyvárost Párizs és 

Berlin jelentette.166 A századforduló modern magyar festészete Nagybánya plein air 

törekvéseivel azonosítható, kedvelt motívum a művészek körében a református 

templom, illetve az István-toronyból festett főtér rálátásos kompozíciói.  A 20. 

század első felében a magyar művészet másik gyakran ábrázolt kisvárosa 

Szentendre. 1926-ban a művésztelep alapítása után a művészek kedvelt 

alkotóvárosává vált, amelyre az elcsatolt Nagybánya örököseként tekintettek.  
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Erről Bálint Endre így ír 1940-ben:  

„Szentendre pár év óta a festők városa lett. Nyaranta tömegével 

zarándokolnak különféle stílusárnyalatú művészeink   Szentendre városába, 

ahol kora reggel elfoglalva egy sarkot a kopott falú és düledező házak 

tövében festeni kezdik a város valamelyik részletét. A festőkön kívül kecskék 

uralják a vidéket, nélkülük elképzelhetetlen lenne a tájék ... Festők 

érdeklődése a város iránt azóta öltött nagyobb méreteket, amióta Nagybánya 

idegen kézre került; szeretetüket a város irányában sok minden magyarázza. 

Az egymásfölé épített házak érdekes szerkezeti megjelenése, a város színeinek 

állandó változása, a várost környező dombok varázsa, a Duna közelsége és 

egy nehezen tisztázható vonzás, amivel a művészeket magához közelíti ... Azt 

hiszem Ferenczy Károly volt az első "nagy" festő, akivel Szentendre 

dicsekedhetett. Azóta festők serege követte Ferenczyt... Ma már van 

"szentendrei iskola", amelynek képviselői a legkiválóbb fiatalok közül valók 

és akiknek erős hatásuk van a náluk még fiatalabb festőgenerációra.”167 

A Bálint-idézetből kiderül, hogy Szentendre sajátos földrajzi viszonyai; a Duna 

közelsége, az egyenetlen terepviszonyok vonzzák oda a művészeket. A kisváros 

jellegzetességei, a kanyarodó szűk utcák, a meredek lejtők, a sikátorokat szegélyező 

parasztházak és az azok között magasodó egytornyos templomok lesznek a 

festmények fő motívumai. Vajda mellett más festőket is megfogott e kisváros sajátos 

hangulata és más-más módon ábrázolták.  

 

Elsősorban olyan példákat kerestem, ahol a térérzékeltetésnek kiemelt szerepe van. 

Kutatási területemet szűkítettem, arra törekedtem, hogy ezeknél a városképeknél ne 

a narratíva kapjon hangsúlyos szerepet, és lehetőség szerint ne a figurák és a 

természetet megjelenítő organikus elemek határozzák meg a kép alapkarakterét.  Az 

elemzések során a műveket nem kronologikus sorrendben mutatom be, a képeket 

nem kötöttem művészettörténeti irányzatokhoz, nem is az adott művész életművén 

belül elhelyezve értelmezem, hanem a disszertáció témájából adódóan, 

vizsgálódásom kizárólag a korszak térstruktúráinak különböző lehetőségeire 
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fókuszál. A téranalízisek alapján állítottam össze és neveztem el a három csoportot, 

amelyeket alcsoportokra tagoltam.  

1. Klasszikus perspektívából kiinduló megoldások 

1.1.  Klasszikus perspektívából kiinduló megoldások 

1.2.   Az elő-, közép- és háttér képsíkkal párhuzamos tagolás, és e 

rétegek valamelyikének hiánya 

1.3.   Egy térkivágaton belüli fókusztávolság-váltások az ábrázolásban 

2. A képi struktúra előtérbe kerülése 

2.1.   Fény-árnyék plasztika 

2.2.   Formadinamika 

2.3.   Átmenet a forma és fénydinamika között 

2.4.   Fénydinamika 

2.5.   Formabontás, mint önálló képalkotó struktúra 

3. Az épület, mint önálló téregység vizsgálata  

3.1.   Kulissza 

3.2.  Betekintés 

3.3.   Metafizikus 

4. „Térkép” 

 

VI.1. Klasszikus perspektívából kiinduló megoldások 

 

Ebben a fejezetben a térszervezés alapja az egyenyészpontos perspektívára vagy a 

képsíkkal párhuzamos képszerkesztési gyakorlatokhoz vezethetők vissza. 
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VI.1.1. Klasszikus perspektívából kiinduló megoldások 

 

Camille Pissarro 1897-ben a Hôtel de Russie ablakából festette meg különböző 

napszakokban a párizsi Montmartre sugárutat (8. kép). A nézőpont a művész emeleti 

hotelszobájának az ablaka, ahonnan madárperspektívából lát rá a sugárútra. A magas 

nézőpont és a festő helyzete lehetőséget biztosít, hogy a hosszú sugárút egészét 

beláthassuk. A kép kompozíciója lényegében nem sokban tér el a klasszikus 

egyenyészpontos perspektívában megszerkesztett képekétől. Pissarro nem is 

geometriai alapokon szerkesztette meg a képet, hiszen nincs pontos enyészpont, a 

járda vonala, a ritmikusan elhelyezett ablaksor a körút vége felé tart, de a vonalak 

nem metszik egymást. A néző nem a képsíkkal szemben, középen áll, hanem a 

sugárút bal oldaláról nyer betekintést a párizsi élet forgatagába, így az utca jobb 

oldalára nagyobb rálátást kap; a körút a kép közepétől balra torkollik. A 

távlatérzékeltetés szempontjából a rövidüléseknél sokkal nagyobb szerepe van a 

formafeloldásoknak, a távolban lévő épületeket világos, elmosódott színfoltok jelzik. 

A kompozíció statikus hatását elősegíti, hogy az utcán haladó konflisok és figurák 

rendezettsége, egyenletes ritmusa nem irányítja semmilyen különleges motívumra a 

figyelmünket. Szemünket a kép mélysége a bizonytalan enyészpont felé vezeti. 

Maurice Utrillo Rue Custine Montmartre című festménye (7. kép) látszólag a 

reneszánsz képszerkesztési elveket követi, egy statikus nézőpontból ábrázolja magát 

a várost, de míg a reneszánszban ezt a nézőpontot geometriai tudással konstruálták, 

addig Utrillo, aki gyakran képeslapok alapján alkotott, a fényképezőgép objektívjén, 

azaz egy egylátószögű lencsén átvetülő képet másol át, tehát elviekben eltér a 

reneszánsz szerkesztéstől. Míg az utóbbi egy szerkesztett nézőpontú, addig Utrillo 

egyneműsítő szerkezet által kapott képet tölt fel a festészet eszközeivel.  

Utrillo figyelme sokkal inkább az atmoszférára irányul, mint sem a téri viszonyok 

érzékeltetésére. Adottnak tekint irányokat és tömegeket, a kép kompozícióját a fotó 

adta lehetőségek határozzák meg, a hosszú expozíciós idő miatt szinte kihalt a város. 

Ekkora távolságot, mint amekkorát a kép befog, ha a helyszínen lévő néző egy adott 

szituációban néz, tekintete pásztázó mozgást végez, az előtérben lévő dolgokat 

automatikusan nagyobbnak érzékeli, egy gyors fókuszváltással tekint az út végére. 

Az előtérben elhelyezett kandeláber kis mérete, a fényképezőgép egynézőpontúsága 
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miatti szenvtelenségének a következménye, minden részlet egyenrangú, semmin nem 

pihen meg a tekintet. 

Annak lehetőségeit, hogy egy azonos pontból más képkivágással, így ennek 

következtében más térszerkezettel, milyen eltérő hatásokat lehet megjeleníteni a 

korszakban talán Claude Monet festészete mutatja legszembetűnőbben Boulevard 

des Capucines című képpárjánál (9-10. kép). Monet festményein rálátásból 

tekinthetünk le Párizs forgatagára, melyeket Nadar Boulevard des Capucines-en 

található műtermének az erkélyéről festett. Mind a két mű ugyanarról, az utca jobb 

oldalán elhelyezkedő erkélyről készült, de az eltérő formátum és fényhatások miatt 

relevánsak a különbségek. A fekvő formátumú festmény (Puskin Múzeum) szélesebb 

látószögből mutatja az utcát, így az előtér kisebb, illetve az a ház ad árnyékot, 

amelyben a festő áll, így közvetve a kép terébe a festő helyzetét meghatározó épület 

is belekerül, mely által még közelebbinek érezzük a középteret. A másik képen, 

amelyen nem erősek a fény-árnyék viszonyok, nem jelenik meg a festőnek helyt adó 

épület árnyképe, nincs közvetlen viszony az ábrázolt térrel, a festő pozíciója a 

távolról szemlélőé.  A fekvő formátumú képen az előtérben megjelenő sötét felület, 

az árnyék maga, amely nem testesül meg konkrét formán. A világosság, a fény 

viszont az épülettömbökről ragyog ránk. A statikus épülettömeg könnyeddé válik, a 

légüres tér a sötétek által súlyosnak hat.    

 

Az eddigiekben néhány példán keresztül bemutattam, hogy az egyenyészpontú 

városábrázolásoknál, térfelfogás szempontjából milyen apró változtatások jelentek 

meg a 19. század végén. A reneszánsz másik jelentős, nagy hagyományokkal 

rendelkező, később, a barokkban Poussinnél gyakran alkalmazott városábrázolási 

szisztémája, a képsíkkal párhuzamos térréteges tagolás. Ezek a képek többnyire 

klasszikus arányrendszeren alapulnak, elterjedt az aranymetszés alkalmazása. 

Egon Schiele Házak a folyónál (A régi város) című festményén (11. kép) a 

horizontális sávokban tagolt kép előterében a szinte homogén szürke folyó, a 

középteret kitöltő zsúfolt városrész és a háttér távlatában felsejlő sötét hegyláncolat 

alkotják alapvetően a hármas tagozódású képkompozíciót. A nézőpont váltakozik, 

hol rálátásból, hol szemből látjuk a kisvárost. Az előtér és háttér homogén 
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színfelületeit a fakturális hatások, a középteret a sötét kontúrral határolt 

színfelületek ritmusa mozgatja meg.  

Barcsay Jenő 1935-ös, Dombok piros tetejű házakkal című festményének (13. kép) a 

kompozíciója is a képsíkkal párhuzamos felosztást követi. A három térréteget 

kontúrral és színekkel is elkülöníti. A festmény alsó harmadát kitöltő előtérben a 

sárgák mellett a zöld dominál. A térhatást növeli a különböző nézőpontból ábrázolt 

házaknak az előtérben, a festmény talpvonalához közeli elhelyezése. A középső 

réteg térbeliségére a világossárga felületen kanyargó út szélén ritmikusan 

elhelyezett, kitakarásban lévő házak utalnak. A háttérben az ég kék felülete a 

dombok formáit követő erőteljes vonalak alkalmazása miatt különül el a távolban 

húzódó tájtól. A szántóföldek jelöléseként is értelmezhető sávozott felületek 

optikailag a távolságérzetet segítik, így hozzájárulnak a tér érzékeltetéséhez. 

Ugyanezt a téma tűnik fel Barcsay 1934-es Pismányt ábrázoló rézkarcán (12. kép). 

A kompozícióban a dombvonulatok vertikálisai dominálnak, melyek hat rétegre 

tagolják a felületet. A vízszintesen elkülönített egységek nézőpontja a kép 

középtengelyében változik. Az alsó két sávot rálátásból látjuk, melyre a bal sarokban 

kanyarodó út és a rövidülő háztető utal. Ezután rétegenként megemelkedik a 

nézőpont, így a felső négy vékonyabb sávban a képsíkkal párhuzamosan futó 

házakat a középtengelytől balra szemmagasságban látjuk. A grafika felső részén 

nemcsak vertikálisan változik a nézőpont, hanem horizontálisan is, mely a középső 

hosszan elnyúló épület és az afölötti képsíkra merőlegesen rövidülő ház elhelyezésén 

jól látható.  

Vajdának a fiatalkorában készült tanulmányrajzai mellett, az 1929-re datált 

képtervek színmegjelöléssel című rajzok is mutatják a felosztásom szerint 

klasszikusnak tekinthető térábrázolási megoldásokat. A Mándy által említett 

művekből négy ma is megvan, ezekből mutatok be egyet, a Képterv színjelöléssel II. 

címűt (16. kép).168  Annak ellenére, hogy képtervekről van szó, és nincs arról 

tudomásunk, hogy Vajda ezekkel a darabokkal a későbbiekben foglalkozott volna, 

komponálási szempontból érdemes megfigyelni ezeket a vázlatokat. A fekvő 

formátumú papíron egy balra kanyarodó kis utca képe jelenik meg. Az előtérből 

induló út, melynek két oldalát házak szegélyezik a kép középterébe irányítja a 

tekintetet, az út kanyarulatánál egy kerítés zárja le a teret. Ez a fajta, a kép mélysége 
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 MÁNDY 1983, 1929/12. 1929/14-20.   
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felé tartó rövidülés látható Vincent van Gogh Arles mellett, Saintes-Maires-de-la-

Mer-ben készített grafikáján is (14. kép). A mediterrán kis faluban van Gogh 

Vajdához hasonlóan nem egy, hanem több grafikát és egy festményt (15. kép) 

alkotott ugyanabból a nézőpontból.169 Klasszikus megoldásnak tűnik, a kép 

középpontja felé rövidülő út, de van Gogh a horizontvonalat – a japán fametszetek 

hatására - magasabbra teszi a megszokottnál. Az út bal oldalán kitakarva jelennek 

mag a kép mélysége felé egyre kisebb méretű házak, jobb oldalt a természeti 

környezetet imitáló egybefüggő felület mögött két háztető látszódik. A növényzet 

térbeli elhelyezkedésére a grafika többi motívuma utal. A kompozíción kívül 

figyelemreméltó van Gogh felületkitöltő technikája is; tónus helyett pontozással, 

örvénylő vonalakkal, sávozással, vesszőkkel érzékelteti a különböző formákat. 

Ehhez hasonló megoldással találkozhatunk Vajda Templomok, fák, pontozott formák  

című grafikáján (17. kép), ahol az erőteljes kontúrokkal jelölt házak kerítések 

statikusságát a pontozott, dinamikus, sűrűn egymásmellé helyezett kis vonalakból 

kialakított felületek oldják fel. A két mű összehasonlítása abból a szempontból is 

indokolt, hogy a van Gogh reprodukció Kurt Pfistern 1929-es monográfiájában is 

szerepel. Ennek a címét pedig Vajda Pepita füzeteiben több helyen is feljegyezte.170  

Ezek alapján feltételezhető, hogy a Vajda művekben gyakran alkalmazott 

felületkezelési megoldások; a pontozás, az örvénylő vonalak, sávozások egyik 

forrása van Gogh grafikái lehettek. 171  

Turai Hedvig szakdolgozatában az említett Vajda grafika elemzésénél a vonalak és a 

pontok térkomponáló szerepét hangsúlyozza; ez esetben a vonalak a házak kontúrjait 
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 Van Gogh a műveket elküldte Emile Bernard-nak URL: < http://www.metmuseum.org/toah/works -of-

art/48.190.1> [legutóbbi lehívás: 2012. december 17]. 
170

 PFISTER, Kurt: Vincent van Gogh, Berlin 1929. A kötet a kicsi, kockás Pepita füzetben szerepel (ld. 

KK003, KK005). 
171

 Pfister monográfiája tizennégy grafika reprodukcióját tartalmazza, amelyeknek vonalvezetése, pontozása  

összevethető Vajda műveivel. Siegfried Wichmann szerint van Gogh Hokusai fametszeteinek pont-vonal 

rendszerét, mint teret alkotó eszközt vette át, van Gogh művein olyan felületeket fedett pontozással, 

amelyek összekötik a térrészek határait, vö. WICHMANN 1972.  

Figyelemreméltó, hogy van Gogh hogyan lelkendezik a japán művészetről Theónak a St. Maries -ban tett 

kirándulása után, a 76. számú levélhez az ott készült rajzokat is csatolta : „A Délen maradással 

kapcsolatban – még ha többe kerül is – a következőket mondhatom: az ember szereti a japán festészetet, 

hatása alatt áll, ez minden impresszionistában közös vonás. Ki tehát, aki nem megy Japánba, azazhogy ide 

Délre, ami kárpótolja Japánért? Hiszem, hogy az új művészetnek Dél jelenti a jövőt. […] A tekintet itt 

módosul, az ember a japánok szemével lát, egészen másként érzi a színeket, és meggyőződésem, hogy hosszú 

itt-tartózkodás után ez a vidék megérleli az egyéniségemet. A japánok gyorsan rajzolnak, olyan gyorsan, 

mint a villám, mert idegeik finomabbak és érzéseik egyszerűbbek. Csak néhány hónapja vagyok itt, de 

mondd meg nekem, vajon Párizsban meg tudtam volna rajzolni a csónakokat egy óra alatt, mégpedig 

méregetés nélkül úgy, ahogy a tollam szabadon megy?„ ld. Van Gogh Theónak írt level, Arles -ből 1888. 

június, in: Van Gogh válogatott levelei, (Vál.,ford.,előszó: Dávid Katalin) 170.o. 
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követik és azok térbeliségét érzékeltetik, ezt a hatást a  pontozott felületek tovább 

fokozzák.172  

Vajda pontozási technikájáról Mándy is bővebben ír, fejtegetései szerint a pontozott 

felületek legtöbbször egy tárgy vagy egy épület vetületét, árnyékát jelzik, olykor 

környezetének bizonyos részét emelik ki, néha pedig kifejezetten testalkotó vagy 

térképző, illetve előfordul az is, hogy jelképhordozó funkciójuk van.173  

 

VI.1.2. Az elő-, közép- és háttér képsíkkal párhuzamos tagolás, és  e rétegek 

valamelyikének hiánya 

 

A városképekkel kapcsolatban kézenfekvő volt Marc Chagall œuvre-jének 

áttekintése, azonban a narratívának alárendelt komponálás miatt, művein az 

építészeti tér gyakran hangsúlytalan marad, illetve alárendelődik a „történetnek”. 

Gogol művéhez, a Holt lelkekhez készített hidegtűvel illusztrációkat, ezek közül az 

egyik grafikát (18. kép) a térstruktúra szempontjából, e csoport kiindulási pontjának 

tekintem.174 A metszeten madártávlatból látunk a kisvárosra, az alsó sávban húzódó 

kerítés mögött a grafika felét a középtér tölti ki. A háttérben egy a folyó osztja 

diagonálisan két részre a várost. Az előtérben található épületrészlet és kerítés 

arányaiban és irányaiban, azaz rövidüléseivel nem a kép többi részén megjelenő 

térhez kapcsolódik, hanem a néző helyzetét határozza meg. 

 

Vörös Géza és Ilosvai Varga István festményének témája ismét Szentendre. Az 

eddigi példák is szemléltették, hogy a művészeket a kisvárosnak más-más karaktere 

foglalkoztatta; Barcsay a város egy nagyobb, összefüggő egységét (Pismány), Vajda 

az utcarészleteket meghatározó parasztházakat örökítette meg. A klasszikus 

vízszintes térrétegekre tagolás nehéz feladatnak tűnik abban az esetben, amikor a 

városképet meghatározó kanyarodó kis utcák, kis terek, emelkedők, lejtők 

megelevenítése a cél, Vörös és Ilosvai városrészletei erre mutatnak megoldást.   
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 TURAI 1979, 41. 
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 MÁNDY 1983, 36. 
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 Chagall 1923-25 között, Ambroise Vollard megbízásából készített Gogol Holt lelkek  című művéhez 

hidegtű-technikával metszeteket, amely végül 1948-ban a Tériade (Stratis Eleftheriades) kiadásában jelent 
meg.  
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Vörös Géza témája a szentendrei főtér (20. kép), mely a festmény középterét tölti ki. 

A világos, tónusszegény felület térbeli kiterjedését a kép jobb oldalát keretező 

rövidülő homlokzat, az előtte kanyarodó járda íve, illetve a középső facsoport 

érzékelteti. A lankásan emelkedő főteret a jellegzetes szentendrei házak 

homlokzatainak ritmusa zárja le. Az ég homogén felülete a főtér hasonló formájára 

rímel. A festmény a néző felé szélesen megnyílik, a befogadó ebből az előtéri 

utcából látja a főteret.  

Ilosvai Varga István Viharos szentendrei utca című festményének (21. kép)  

középteréből két szűk kis utca fut a horizont felé. A néző a kép előtt, a 

középtengelytől jobbra, egy magas nézőpontról tekint a városrészre. A bal oldali 

utca magasabban fekszik a másiknál, erre a kép közepén elhelyezkedő téglaépítmény 

rövidülő vonalai utalnak. Emellett Ilosvainál jelentős a kolorit szerepe a téri 

komponálásban. A dekoratív színfelületeknek olyan árnyalatait helyezi egymás 

mellé, amelyek távolságot érzékeltetnek. A középtér sötét színfelülete jelöli azt a 

meredek lejtőt, amely levezet az alacsonyabban fekvő területekre.  Az alsó utca 

árnyékba borult homlokzatai, illetve a kép mélysége felé fehérrel derített 

homlokzatok is a távlat illúzióját növelik.  

 

Tihanyi Lajos Nagybányai utcarészlet című festménye (22. kép) szabályos négyzet 

formátumú vászonra készült. Ennek a formátumnak az előnye, – mintahogyan erre 

Kemény Gyula restaurátor, a 2006-os magyar Vadak kiállítási katalógusában 

rámutatott –, hogy ebben az esetben kibillen a látóhatár ahhoz képest, mint amit a 

fekvő- és állóformátumú képeknél megszoktunk.175  A horizont magasan vagy túl 

mélyen húzódik, illetve bizonyos esetekben nem kerül be a képmezőbe. Kemény azt 

is megemlíti, hogy a szabályos négyzet alakú hordozónál az átlós szerkesztés a 

legjellemzőbb, mert ennek eredménye egy feszültséggel teli, fragmentális 

képkivágás.176 Ez jellemzi Tihanyi művét is, aki a pénzverő ház felől, egy magasra 

helyezett nézőpontból tekint le a Nagybányán dolgozó művészek kedvelt 

motívumára, a református templomra. Nincs előtér, a festménynek közel a 
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 A magyar Vadak térábrázolásáról bővebben ld. KEMÉNY Gyula: Francia nyomvonalak a magyar Vadak 
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háromnegyedét elfoglaló középterében a tetők rövidüléseivel érzékelteti Tihanyi a 

távlatot. Az épületeket meghatározó fekete kontúr a hátrébb lévő épületeket is 

közelebb hozza. A templom erőteljes, világos, meleg sárga színe miatt kerül a 

nézőhöz közel, illetve a templom mellett megjelenik a talajt jelölő rózsaszín felület, 

de magának a templomnak a talajjal való érintkezése a képkivágat miatt nem látható, 

tehát hiányzik az előtér. A középtér szélén az épületek kontúrjai elvékonyodnak, a 

háttér különböző árnyalatú zöld felületei már körvonal nélkül kapcsolódnak 

egymáshoz, ily módon érzékelteti Tihanyi a táj kiterjedését.  A kompozíció 

egyensúlya miatt az épület függőleges vonalai nem rövidülnek, a festmény oldalával 

párhuzamosan futnak. 

Kontuly Béla római városképén (23. kép) szintén egy magaslati pontról, 

madártávlatból tekintünk a Tevere túlsó partjára. A kompozíciót, a középteret 

átszelő folyó diagonálisa határozza meg, mely a mű bal alsó sarkából indul, majd a 

híd után jobbra kanyarodik. A víz kékjét a folyón átívelő híd és a rakpart világos 

felülete zárja. A Tevere ívét követő partszakasz homogén, barna és a rakpart szürke 

felülete fölött a háttérben a Vatikán magasodik. A közép- és a háttér közötti 

szintkülönbséget Kontuly a sötét szürke árnyalat használatával érzékelteti.  A 

különböző színű, kubusformájú pasztellházak miatt, a háttér dinamikussá válik. A 

házak tömegét a folyóra néző sötétebb árnyalatú, ablakokkal tagolt főhomlokzatok 

és a megvilágított, rövidülő homogén oldalhomlokzatok érzékeltetik. A jobb 

oldalon,  az alsó sarok éles kivágata nincs szoros kapcsolatban a távolban előttünk 

elterülő híddal és városképpel. 

Vajda Lajos Házak gémeskúttal című grafikájának (19. kép) tere a képsíkkal 

párhuzamosan két rétegre tagolódik. Vajda néhány dologban eltér a klasszikus 

megoldástól. Egyrészt, a motívum, nem a kép alsó felében helyezkedik el, hanem a 

horizont a megszokottnál feljebb húzódik, ezáltal az előtér a grafikának majdnem a 

felére kiterjed. Másrészt, a két térréteget, nem a talajt jelző vízszintes vonal 

választja el egymástól, hanem a házak előtti kerítés, illetve az ezzel egyvonalban 

futó, jobb oldali ház utcai homlokzata. A talajvonal hiányának következtében az 

ábrázolt tárgyak nem statikusak, nincsen térbeli helyzetük, hanem lebegnek. Vajda 

ezt a térbeli bizonytalanságot két motívummal oldja fel; az előtérben megjelenő 

gémeskúttal és a jobb oldali ház előtti feljáróval. A gémeskút pozícióját a talajvonal, 

illetve a kút rövidülése jelzi.  
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VI.1.3. Egy térkivágaton belüli fókusztávolság-váltások az ábrázolásban 

 

Ebben a csoportban olyan képeket elemzek, ahol az egységesnek tűnő kompozíción 

belüli fókusztávolság-váltás a műveket egy kiemelt, meghatározott tengely mentén 

ketté választja. 

Gustave Caillebotte 1877-ben készült Párizsi utca, esős nap című festménye (24. 

kép) a fotográfia hatását tükrözi. A félbevágott figurák miatt pillanatképnek tűnő 

jelenetről, hosszabb szemlélődés során kiderül, hogy egyáltalán nem esetleges, 

hanem egy alaposan átgondolt kompozíció. A járókelők elhelyezésének jelentős 

szerepe van a térérzékeltetésben. Egy utcáról tekintünk egy térre, amelyből a párizsi 

városképet meghatározó sugárutak indulnak. A festményt egy lámpaoszlop és a 

vizes járdán tükröződő képe vágja vertikálisan két részre. A két oldal között 

megváltozik a fókusztávolság, a jobb oldalon a homlokzat és a repoussoir-figurák, 

elhelyezésük miatt közelebbinek tűnnek, mint a lámpától balra eső rész. Innen, 

mintha messzebbről és alacsonyabban lévő nézőpontból tekintenék a háttérben nyíló 

sugárutakra. A háttérben álló saroképület torzulását fokozza, hogy a két sugárút 

találkozásánál kialakult hegyesszöghöz illeszkedik. 

A fókuszváltás eszköze nemcsak a tömegkomponálás lehet, – mint Caillebotte-nál az 

épület és a figurák elhelyezése, – hanem a színhasználat is. Erre a megoldásra példa 

Ziffer Sándor 1908-ban, Nagybányán készült festménye (Nagybányai főtér, 26. kép). 

Ziffer Tihanyihoz hasonlóan felülnézetes nézőpontot választ, és Nagybánya 

legmagasabb pontjáról, az István-toronyból festi meg a látványt. Az 1900-as évek 

elején készült archív fotót a művel összevetve jól látható, hogy Ziffer topografikus 

hűséggel ábrázolta az István-torony előtti épületet és a főtér túloldalán, a háttérben 

húzódó városrészt a Református templommal.177 A főtérről nyíló kis utca két tömbre 

osztja a hátteret. Az épületek kék kontúrjai a kép mélysége felé perspektivikusan 

rövidülnek. Ziffernél a komponálás legfontosabb eszköze a kék kontúrt kitöltő 

dekoratív színfelületek. A háttér koloritját összevetve fókuszváltást figyelhetünk 

meg a két épülettömb között. A bal oldali házaknak erőteljesebbek a kontúrjai és 

                                                 
177

 Az archív fotót Szücs György szerepelteti 2006-os tanulmányában Ziffer festménye mellett ld. SZÜCS 

György: Táj és természet, ember és város, in. Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig 1904-1914, (kiáll. kat., 

Magyar Nemzeti Galéria, Budapest), szerk. Passuth Krisztina – Szücs György, Budapest 2006, 171. 
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intenzívebbek a színei, ami által ez a városrész közelebbinek tűnik, mint a jobb 

oldali. A színhasználat miatt érzékelhető fókusztávolság-váltás, Caillebotte-hoz 

hasonlóan, itt is a kép középtengelyében, függőlegesen vágja félbe a festményt.  

A következő példán a kép két részre tagolása nem egy vertikális, hanem egy 

diagonális mentén alakul. Galimberti Sándor 1912 körül készült St.-Raphaëlen 

készült festményének (28. kép) elemzésénél kulcsfogalom a gömbfelület. Mezei 

Ottó hangsúlyozza, hogy Galimberti gyakran él azzal a komponálási megoldással, 

hogy a motívumok egy körív mentén helyezkednek el, amelyet a néző felé hajló 

gömbfelület határol.178 Mezei a St.-Raphaëlen két nézőpontot különböztet meg; egy 

virtuálisat és egy valódit, amelyek megbillent helyzetű térszituációt hoznak létre.179  

Egy magasemeleti ablakból kitekintve látjuk St.-Raphaëlt. Mezei megemlíti, hogy 

Csáky József visszaemlékezése szerint egy látogatása alkalmával Galimberti és 

Dénes Valéria a lakásukban emelt állványzat tetején festették a párizsi háztetőket.180 

A festmény szerkezetét az átlósan elhelyezett házak hangsúlyozzák. A harántirányú 

tetőgerincek torzulásai és ritmusa miatt tűnik a horizont félkörívesnek.  A 

nézőpontváltás diagonálisra komponált, melyet a jobb alsó sarokból kiinduló épület 

tetejének alsó vonala határoz meg. A bal oldali zsúfolt felületet, mintha az ablakban 

állva, lefelé nézve szemlélnék; míg a jobboldali, nagyobb kiterjedésű kompozíciót az 

ablakból kitekintve, mintha oldalról szemlélnénk. A festmény statikusságához az 

erős fekete kontúrok mellett, a középen magasodó ház sötét tűzfala is hozzájárul. 

Galimberti a struktúrák merevségét, a lendületes ecsetkezeléssel felrakott, lazúros 

színfelületekkel oldja.   

Galimbertinek ismert egy St.-Raphaëlt ábrázoló, lappangó festményének fekete, 

fehér reprodukciója (29. kép). A képkivágat itt tágabb, a néző pozíciója ugyanott 

van, mint az előző képen csak kicsit balról indulva pásztázza végig a szem a 

látványt. A hordozó horizontális irányban nyújtottabb, amely így még nagyobb 

kiterjedésű teret jelenít meg.  

Vajda Lajos imént elemzett grafikájának hátoldalán látható a Házsor című műve (25. 

kép), mely az előző, a térréteg hiányát feltételező csoportba is beletartozhat, de a 

képen belüli nézőpontváltás miatt itt tárgyalom. A Házak gémeskúttal-hoz 
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hasonlóan, a kompozíció ebben az esetben is a képsíkkal párhuzamosan szerveződik. 

A horizont itt az előzőhöz képest lejjebb kerül, de a hagyományos megoldásokhoz 

képest még itt is magasan fut. A kompozíciót a grafikán belül egy kereteként 

körbefutó vonal zárja le, amelyből csak a középső ház tetejéről kinövő, a papír felső 

széléig futó függőleges sáv nyúlik ki. A házak alapvonala, illetve az előtérben futó 

vízszintesek csak a keretig futnak, így a kompozíció egészét szemlélve elveszítik 

térjelölő funkciójukat. A geometriai formákra redukált házak utcai homlokzata 

frontális, térbeli kiterjedésükre az utal, hogy a tetőket oldalról látjuk. Ez a megoldás 

azért is szokatlan, mert a tetők gerincvonalai a házak alapsíkjával párhuzamosan 

futnak. A fókusztávolság- váltás miatt, a középtengelyben, a középső háznál 

osztódik két részre a kompozíció. A bal oldali házak tetejét balról, a jobb oldaliakét 

jobbról szemléljük. A keret felső sávja egybeesik a középső ház tetejének jobbra és 

balra meghosszabbított gerincvonalával. Rövidülésre utal a jobb szélső ház felső 

csonkakontyos tetejének torzuló eleme.  

 

VI.2. Képkonstrukció - képstruktúra 

 

Ebben a csoportban olyan műveket elemzek, amelyeken a különböző térérzetet keltő 

megoldások a kép egészének vannak alárendelve.  

 

VI.2.1. Fény-árnyék plasztika 

 

Ebben a csoportban olyan műveket elemzek, amelyeken a komponálásánál a fény-

árnyékkal modellált, statikus, tömör formák a jellemzőek. A fény-árnyék használata 

mellett, a plasztikus formák rövidülései, torzulásai érzékeltetik a látvány elemeinek 

térbeli helyzetét.   

Jeges Ernő az 1930-as évek első felében készült Szentendrei városképén (30. kép) 

topografikus hűséggel ábrázolja a lelátást a Várdombról. A festmény a bal alsó 

részéből induló diagonális mentén szerveződik, amely egy vonalba esik a 

görögkeleti Blagovesztenszka templom homlokzati síkjával. A diagonálistól balra 

eső lazúros felület oldottabb, mint a templom előtti városrész, még a templom 
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tornyának árnyékba borult része is könnyedebb, mint az előtér parasztházainak 

statikus struktúrái. A szabálytalanul elhelyezkedő házak tömegét az árnyékos, sötét 

és a megvilágított, világos felületek érzékeltetik. Az oromfalak, háztetők világos és 

sötét felületkapcsolatai a térbeli helyzetükre is utal.  Az előtérben magasodó 

féloromfalas ház világos felülete, a templom homlokzatával ritmizál.  

Vajda Lajos 1929-es szénrajza (33. kép) is a Várdombról letekintve mutatja be a 

szentendrei lejtők, sikátorok közötti kis házakat, udvarokat. Vajda nem törekszik 

topografikus pontosságra, a kisváros szabálytalanságát a kontúrokkal határolt 

építészeti formák kaotikus egymásmellé helyezésével érzékelteti. A látványnak nem 

lehet minden elemét egyértelműen meghatározni. A grafika két szélén feltűnő 

világos vertikális formák vezetik a tekintetet a mélybe. 

Perlrott-Csaba Vilmos nagybányai festményén (Falurészlet, Nagybánya 31. kép) 

Jeges művéhez hasonló komponálási elvet figyelhetünk meg. A topografikus 

hűséggel ábrázolt városrészleten ebben az esetben is a sötét és világos formákkal 

határolt építészeti struktúrák hangsúlyosak. A térbeliség érzékeltetésében, a 

festmény középtengelyében elhelyezett építészeti elemeket kitakaró fának is 

jelentősége van. A házak tömör, statikus tömege a természeti elemekre is jellemző. 

A Református templom fénnyel teli főhomlokzatának formája Perlrottnál, a festmény 

jobb oldalát lezáró, előtéri épülettöredéknél ismétlődik.   

Nemes Lampérth József 1919-es Palánkok című grafikáján (32. kép) a látvány 

bonyolult geometriai formakapcsolatokat mutat. Az előtérből nyíló utcát középen 

sötét palánk zárja le. A néző tekintetét az utca kontúrja mellett, a két oldalán 

elhelyezett sötét repoussoir elemek irányítják a szétágazó utca közötti 

épülettömegekre. Az utcarészletet a plasztikus fény-árnyék kontrasztok ritmusa 

határozza meg. A sötét palánkkal határolt előtér világos felületét lendületes 

gesztusokkal felvitt expresszív tusvonások borítják. A középtér erőteljes, szikár, 

kubusos formái mögött a háttér ismét oldottabbá válik, a barna diófapác alapozású 

lazúros felületek megtörik a fekete- fehér formák dinamikáját. 

Perlrott-Csaba Vilmos 1923 körül Wertheim am Mainban készült művén (34. kép) a 

folyó túloldaláról látunk a városra, amely zsúfolt geometriai formák együtteseként 

jelenik meg. Az álló formátum fokozza a zsúfoltság érzetét. A világos és sötét 

felületekkel határolt építmények kitakarják egymást, ennek ellenére nem érzékeljük 
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pontos térbeli helyzetüket. Az előtérben, a folyó felületén a bonyolult 

formakapcsolatok tükröződnek, de statikusságuk a kontúrok elhagyása miatt 

oldódik. A keskeny középteret a folyó mentén elterülő zöld partszakasz tölti ki. 

Molnár Farkas Chiostro San Francesco festményén (35. kép) az előtérből nyíló útról 

tekintünk fel az itáliai kolostorra. A jobbra kanyarodó út felett, a középtérben a 

domboldal plasztikus tömbjei jelennek meg, amelyet a fő motívum, a kolostor 

koronáz. A tekintetet az út szélén elhelyezett repoussoir épületek vezetik. A 

térábrázolás legfontosabb eszköze a kolorit; az előtér barna árnyalatát Molnár a 

festmény más felületén szereplő tört rózsaszínekkel, kékkel deríti. A középtérben a 

zöld dominanciáját sárga, illetve jobboldalt kék foltok törik meg. A háttérben, az 

erőtejes kék ég előtt, a főként vörös-rózsaszín árnyalatokkal megfestett kolostor 

jelenik meg. A látvány plasztikus tömegének illúziójához a különböző színárnyalatú 

expresszív felületek is hozzájárulnak. A festmény vertikális hangsúlyát az álló 

formátumú hordozó mellett, az épületek éleinek jelölései is elősegítik. 

A példákon a fény-árnyékkal való modellálás különböző megoldásait szemléltettem; 

néhol az erőteljes világos és sötét felületek plaszticitása, néhol a színárnyalatok, a 

valőrök érzékeltették az építészeti elemek tömegét.  

 

VI.2.2. Formadinamika 

 

Ebben a csoportban olyan művek tartoznak, ahol a látvány geometriai formákra 

redukálódik és azok kapcsolatai eredményeznek dinamikus, ritmikus kompozíciót. A 

térbeliség érzékeltetésének számtalan eszköze lehet; a formát határoló kontúr 

rövidülése, a formák egymáshoz viszonyított helyzete (pl. kitakarás, a tér mélysége 

felé csökkenő méretű motívumok), a színárnyalatok, illetve a különböző színű, 

homogén felületek egymáshoz való viszonya.  

Ez utóbbi megoldásra jellemző példa Czimra Gyula Március (Hóolvadás) című 

festménye (36. kép). A képsíkkal párhuzamos térrétegekre szerkesztés mellett, a 

térérzékeltetés legfontosabb eszköze a szín. Czimra a festményt tagoló dekoratív 

színfelületeken belül nem használ színárnyalatokat, a színek egymáshoz való 

viszonya jelentős a térillúzió keltésben. Az előtérben egy kert nyílik a néző felé, a 
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zöld gyepet a festmény mélysége felé rövidülő fehér hó-sávok tagolják. A kertben 

magasodó kopár fák egymás mögötti sorakoztatásának is térjelölő funkciója van. Az 

előteret lezáró kerítés mögött, a jobb oldalon egy sárgaszínű ház homlokzata látható 

szemből, bal oldalán visszafogott a kolorit, a házak homlokzatai előtt csupasz fák 

ágaskodnak. A középteret lezáró sárga kerítés mögött, a domboldalon egy kisváros 

magasodik. A szürke égbolt alatt, lazúros, világoszöld felületen geometriai formákra 

redukált, színes háztömbök sűrűsödnek szabálytalanul elrendezve. 

Czimrához hasonlóan, a geometriai formákkal határolt szentendrei házak 

térérzékeltetésének a színhasználat a legfőbb eszköze Vajda Lajos 1937-es 

temperafestményén (37. kép) is. Vajda visszafogottabb színekkel dolgozik. A 

kompozíció itt is a képsíkkal párhuzamos, az erőteljes kontúrral határolt házak 

között a szentendrei zegzugos udvarokat Vajda homogén sötét foltokkal jelzi. A 

kontúr, a homogén színfelületek, a keretbe zárt kompozíció miatt a síkhatás 

érvényesül, azonban a geometriai formák színeinek egymáshoz való viszonya 

térhatást kelt. 

Moholy-Nagy László 1918 körül készítette el Tabán című olajfestményét (38. kép). 

Az előtérben hullámzó íves dombok mögött markáns kontúrokkal tagolt, statikus 

házak sorakoznak. A részletmotívumok nélkül ábrázolt fehér falakra, hasonló módon 

megfestett narancssárgás, vöröses tetők támaszkodnak. A tetők sötét foltjait, a 

kémények vékony, világos sávjai törik meg. A geometriai formákon megfestett 

színátmenet, a tónus nem a tényleges fény-árnyék viszonyokat tükrözi, nem a 

tárgyak plaszticitását jelzi, hanem a motívumok egymáshoz való térbeli kapcsolatát. 

A házak térbeli pozíciójára a fekete körvonallal határolt felületek torzulásai, illetve 

az egymást kitakaró részletek utalnak. A térmélység érzékeltetését az elő-, közép- és 

háttér elkülönülése segíti. A középtér statikusságát az előtér íves formái, illetve 

baloldalt a háttért kitöltő kontúr nélküli, sugarasan megfestett rész oldja fel.   

Hasonló felfogásban festette meg Bortnyik Sárga-zöld tájképét (39. kép), mely a 

címben megjelölt műfaj ellenére a dolgozat témájához kapcsolódik.181 A sötétből a 

világos árnyalatba átmenő felületek kontúr nélkül kerülnek egymás mellé. A 

színeknek nem térértékük, hanem felületértékük van, ezáltal a festmény síkhatású. 
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 Annak ellenére, hogy Bortnyik 1919-ben, Moholy-Nagy 1918 körül festette itt bemutatott művét 

és az elemzésemben is később tárgyalom Bortnyikot, megemlítendő, hogy az életműveket 

összevetve Bortnyik hatott a művészeti pályája elején kísérletező Moholy -Nagyra. Bortnyik ekkor 

készült műveit Moholy-Nagy Hevesy Iván lakásán is  látta vö. BOTÁR 2007, 46. 
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Moholy-Nagy festményéhez hasonlóan a színátmenetek nem plasztikai funkcióval 

bírnak, hanem a kép ritmikus tagolását segítik. A látványi elemre csak az absztrahált 

formákból következtethetünk, a szögletes formák építészeti motívumokra, az 

egymást metsző íves felületek a természetre utalnak.  

Georges Braque Estaque-i viadukt című festményen (40. kép) a magas horizont alatt 

a geometrikusan leegyszerűsített formák utalnak a Marseille melletti kis falu 

házaira. A sötét kontúrral határolt felületek plaszticitása, a különböző nézőpontokból 

megfestett épületek egymáshoz való viszonya utal azok térbeli elhelyezkedésére. A 

statikus hatáshoz hozzájárul az is, hogy a világos színű építészeti struktúrák között 

Braque sötét valőrökkel utal a természeti környezetre.  

Jelentős szerepe van a kontúroknak Dénes Valéria 1913-as Utcarészlet című 

festményén (41. kép) is. A fekete körvonallal határolt formák jelzésszerűen utalnak a 

látványra. Galimberti korábban bemutatott művével kapcsolatban már volt arról szó, 

hogy Csáky József visszaemlékezése szerint Galimberti és Dénes Valéria a 

lakásukban felépített állványzat tetejéről festették meg a párizsi utcákat.182  Ez az 

1913-as utcarészlet is így készülhetett, erre utal a barnás-szürkés-lila színű tetők 

hangsúlya. A kontúrok szigorúságát, a színek komorságát, a formák feszességét 

Dénes az ovális hordozóval, illetve a balra billenő kompozícióval oldja fel, így a 

hagyományosnak tekinthető horizontális és vertikális tagolás teljesen megszűnik 

ezen a festményen. A különböző nézetekben ábrázolt valóságelemek térbeli 

elhelyezkedésére a formaviszonyok utalnak; a középen futó hullámzó sáv jelezheti 

az utcát, amelynek két oldalán helyezkednek el az épületek, illetve jobbra egy fa áll. 

A kompozíció statikussága a formákat kitöltő lazúros színfelületektől is oldottabbá 

válik. 

Braque 1910-ben két alkalommal is lefestette a Rio Tintoi gyárakat Estaque-nál (42. 

kép), melyeknél formailag is és színhasználatilag is még jobban elszakad a valós 

látvány visszaadásától, mint az estaque-i viadukt esetében.  A tompa, tört, barnás, 

szürkés árnyalatokból kialakuló formákat a valóságos látványi elemek letapogatása 

eredményezi, egy-egy jellegzetes vonal utal a dolgokra; a gyárak falait, tetejét, 

kéményét jelölő vonalak dinamikus, töredezett kompozíciót eredményeznek. Az 

egymáshoz kapcsolódó felületekből téri pozíciókra nem következtethetünk. A 
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színeknek a térábrázolás szempontjából nincs szerepük, Braque-nál ekkor már a 

forma struktúra fontosabb, mint a kolorit. 

 

A festmények után ugyanebbe a csoportba sorolom, de technikai különbségek miatt 

külön egységként tárgyalva mutatok be néhányat az 1910-es, 1920-as évek német 

fametszeteiből. A fametszetek, a technikából adódóan fekete-fehér kontrasztokra 

épülnek, a grafikák kompozícióját a fehér felületeket megtörő fekete geometrikus 

formák ritmusa határozza meg. 

Walter Dexel 1917-ben készült, 1908-ban a Der Sturmban megjelent grafikájának 

(43. kép) középső motívuma a címben (Apolló Színház) szereplő színház. A 

főhomlokzat fehér felületét íves-záródású fekete nyílások tagolják, a bejárathoz 

felvezető lépcsőt oldalnézetből látjuk; funkciójára elhelyezkedése és formája utal. A 

főmotívum körüli geometriai formák a színház környezetét megelevenítő épületeket, 

fákat jelzik. A látvány elemeinek térbeli helyzete nem egyértelmű, nincsen 

kiterjedésük, így a homogén fekete- fehér felületek síkhatást keltenek.  

Ernst Ludwig Kirchner, Georg Heym költeményéhez készített kisméretű 

illusztrációján (44. kép) egy zsúfolt, elnéptelenedett város látható. Heym 

költészetében a modern nagyvárosok baljóslóan elevenednek meg, ennek a 

hangulatnak az érzékeltetésére kiváló eszköz a nyers, erőteljes kontrasztokra épülő, 

határozott gesztusokkal megmunkálható fadúc. A modern nagyváros 

monumentalitását Kirchner a magasra tett horizontú, zsúfolt kompozícióval 

érzékelteti. A grafika bal alsó részéről diagonálisan induló, néhol szétágazó erőteljes 

fekete vonal, a várost átszelő úthálózatot jelöli. Az épületekre utaló, bonyolultan 

egymáshoz kapcsolódó szabálytalan formák kitakarása a térbeli elhelyezkedésüket is 

érzékeltei. A térhatás szempontjából a többitől külön válik a kép alsó felében húzódó 

épület, melynek rövidülő oldalhomlokzatát is láthatjuk, a többi konstrukció síkhatást 

kelt.  

Frans Masereel 1925-ben száz fametszettel illusztrált A város című kiadványának 

két lapján (45-46. kép) Kirchner metszetéhez hasonlóan a modern nagyváros 

zsúfoltága jelenik meg. A diagonálisan elhelyezett központi épületek előtti utat 

emberek és autók árasztják el. A középtér tömör, monumentális épületei mögött, a 

háttérben Masereel más térábrázolási megoldást alkalmaz. Az elő- és középtér 
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rálátásos komponálása után, a magasan húzódó horizont alatt a háttér statikus 

motívumai különböző nézőpontokból, egymás hegyén-hátán jelennek meg, éreztetve 

a nagyvárosokra jellemző dinamikát, zsúfoltságot. 

 

VI.2.3. Átmenet a forma- és a fénydinamika között 

Az előbb tárgyalt csoportban az épületeket meghatározó formák, a következő 

csoportban a fény által töredezett felületek dinamikája a hangsúlyos. A következő 

néhány példán keresztül azt szemléltetem, ahol ez a kettő szintézisbe kerül, ahol 

mind a két megoldás egyaránt hangsúlyossá válik. 

 

Schönberger Armand 1929-es városképén (47. kép) az épületek statikusak, de a 

horizont feletti íves formák, illetve az itt-ott felvillanó erőteljes, világos sárga, 

dinamikusan elrendezett színfoltok már a fény jelentőségére is rámutatnak. 

Madártávlatból látunk a városra, amelynek előterében, a képsíkkal párhuzamosan, 

kopár faágakkal tagolt út fut, a hátteret sűrűn elrendezett házak töltik ki.  A 

töredezettség jellemzi az út különböző színárnyalatokkal tagolt síkhatást keltő 

absztrakt felületét, illetve a színes geometriai formákkal határolt házak plasztikus 

struktúráját is. A szögletesen felvitt színfoltokat a magasra emelt horizont íves 

fénynyalábjai oldják fel. A kompozíció feszességéhez az álló formátum is 

hozzájárul. 

Fernand Léger Füst a tetők felett című, 1911-es festményén (48. kép) egy magasan 

fekvő pozícióból tekintünk át a tetőkön. A különböző nézőpontból ábrázolt 

építészeti elemek szigorú struktúráját a kéményekből felszálló világos tónusú, 

hullámzó formájú füstnyalábok törik meg. A töredezett festményt kisebb-nagyobb 

geometriai elemek töltik ki, amelyek néhol konkrét dolgot jelölnek (tető, fal, ablak), 

néhol absztrakt színhordó felületek. (pl. a felső sávban megjelenő íves barna, kékes-

szürke háromszögek). A nagyobb méretű formáknak térhatást keltő funkciójuk van; 

a jobb oldalt magasodó sötét ház repoussoir-ként jelenik meg, a bal oldalon, 

ablakokkal tagolt kékes-szürke tető a kép mélysége felé rövidül. A kisebb méretű, 

egymást metsző, jelzésszerű geometriai formák, a füst hullámzásához hasonlóan 

oldják a mű statikusságát. 
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Ludwig Meidner Égő város című, 1913-as festményén (49. kép) a várost pusztító tűz 

fénye válik jelentős komponáló elemmé, azonban a lángcsóvák nem oldják fel a 

kontúrokat, nem jönnek létre tünékeny felületek. A mű a képsíkkal párhuzamosan 

három rétegre tagolódik, melyeken különböző színek dominálnak. Az előtérben 

menekülő emberek darabos, erőteljes gesztusait töredezett színfoltokra bontva 

jelennek meg. A középtérben a lángoktól átjárt házakra látunk rá. A házak egymás 

mellet, illetve egymás mögött sorakoznak, de ezt a rendet megtöri, hogy a lángok 

martalékaként jobbra-balra borulnak. Ehhez az instabil állapothoz hozzájárul a tűz 

világos sárga színének és a házak feketéjének a kontrasztja. A nézőpontváltás, a 

színkülönbség, az első sorban elhelyezkedő házak fekete felületei miatt, látszólag az 

elő- és középtér között nincs közvetlen kapcsolat; a körkörösen felszálló füst köti 

össze a két térrészt. A magas horizont felett, az ég húzódik. Annak ellenére, hogy a 

talajvonallal párhuzamos a festmény térbeli komponálása, a boruló házak és a 

töredezett felületek bizonytalanság érzetet keltenek. 

A városképekkel kapcsolatban a 20. század elején Robert Delaunay festészete 

meghatározó, aki 1909 és 1912 között Párizsban készült sorozatain különböző festői 

megoldásokkal kísérletezett, a kompozíció töredezett felületeit a forma- és a 

fénydinamika határozta meg. 1909 körül készült A város című festményéhez (51. 

kép) Delaunay a place de l’Étoile-ról az avenue Kléber felé, az Eiffel-torony 

irányába exponált fotót használt. 183 Az első, fekvő formátumú változaton rálátásból 

tekintünk a városrészre. A magas nézőpontból megfestett épületek térbeli 

elhelyezkedése világosan áttekinthető, az épületek plaszticitásához a jobbról érkező 

fény is kiemeli. A második képen (Város, No.2, 50. kép) már nem ennyire 

egyértelműen felismerhető a látvány, a kép értelmezésében segít az első festmény. 

Ez a változat álló formátumú, így a képkivágat magasabb, a festmény felső részének 

2/5-ödével láthatunk többet.  Ez az arányszám azért is érdekes, mert felületkezelés is 

más az így kialakuló két rész között. A mű alsó felében, továbbra is fontos eszköz 

marad a fény-árnyékkal való modellálás, így érzékelhető az épületek tömege, 

azonban, a még beazonosítható látványi elemeket töredezett, ritmikus formajáték 

jellemzi. A kép felső részében a látvány felismerhetetlenné válik, az egymást metsző 

felületek apró négyzethálós textúrával egészülnek ki. A szürke különböző árnyalatait 

helyenként zöld és piros foltok törik meg. 
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Robert Delaunay-nak az 1910 körül készült műveiből még két csoportba is 

választottam példákat. A Fénydinamikaként definiált csoporthoz sorolt művek 

elemzését Delaunay két különböző sorozatának egy-egy darabjával kezdem. 

 

VI.2.4. Fénydinamika 

 

Az itt bemutatott műveknél is jelentős szerepe van a formaalakításnak, de ez sok 

esetben alárendelődik a fénynek, a színnek. 

Robert Delaunay Saint-Séverinről készített festményei (52. kép) a gótikus templom 

szentélykörüljáróját ábrázolják belülről. Annak ellenére, hogy az enteriőröket 

kizártam a csoportosításokból, szükségesnek tartom, hogy néhány mondatban 

kitérjek erre a sorozatra. Ennek oka az, hogy a Saint-Séverin sorozat párhuzamosan 

készült a fent említett két festménnyel és a most bemutatandó Eiffel-torony 

sorozattal. Claude Monet sorozataihoz hasonlóan a Saint-Séverinről és az Eiffel-

toronyról készült műveken is a fény kap jelentős szerepet. Az előbbinél Delaunay 

azt vizsgálta, hogy a színes üvegablakon keresztül átszűrődő fény hogyan változtatja 

meg az épület látványát.  

Az Eiffel-tornyot ábrázoló sorozaton, Delaunay művészetében többször visszatérő 

ablakból tekintünk a festmény (A Mars mező: A Vörös torony, 53. kép) 

főmotívumára, amelyet magas házak vesznek körbe. A reneszánsz ablak metafora, 

mely szerint a kép a valóságra nyíló ablak érdekesen alakul át Delaunay 

festményein, a keretek által kivágott látványt különböző nézőpontokból látjuk. A 

fény által a statikus struktúrának, a mérnöképítészet jelképének tekintett Eiffel-

toronynak a körvonalai feloldódnak, a felületek egymást metsző, narancssárga színű, 

geometriai formákra töredeznek. A torony körül a szögletes sárga, zöld 

színfoltokhoz, a fény hatására, a sárga különböző árnyalatival megfestett egymást 

metsző íves felületek társulnak. A látvány elemek, és az azok között tér töredezett 

felülete egységes kompozícióként jelenik meg. A festményt jobb és bal oldalon, 

sötét épületek keretezik, a térbeli feszültséget növeli, hogy a töredezett formáktól 

szétrobbanó főmotívum ezek közé van beszorítva. Delaunay 1910 körül készült 

festményeit az erőteljes formaszerkezet mellett, a színkísérletek jellemzik. Herschel 

B. Chipp Orphism and Color Theory című írásában Delaunay színtanulmányait a 
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vegyész, Michel Eugène Chevreul és a neoimpresszionista festő, Paul Signac 

színelméleteinek ismerete határozták meg.184 Herschel hangsúlyozza, hogy a 

Delaunay festészetében a világos és sötét modellálásának nincsen szerepe, hanem a 

színfokozatok, színárnyalatok és azok együttes kontrasztja válnak hangsúlyossá.185 

A különböző nézőpontok keveredése, a töredezett felület jellemzi Umberto 

Boccioninak Az utca bejön a házba című festményét (54. kép) is. A kép előterében 

fejét balra lefelé fordítva, a nézőnek háttal áll, egy világoskék ruhás nő az erkélyen. 

A diagonálisan elhelyezett korlátnak támaszkodó nő nem a néző szemmagasságában 

helyezkedik el, hanem lejjebb. A nő letekint az utcára, ahol a motívumok különböző 

nézőpontból jelennek meg. A kép jobb és baloldalán sorakozó egymást metsző 

homlokzatok befelé dőlnek. A szimultán szerkesztési mód mellett, a nő két kezénél 

és jobb oldalon egy másik erkélyről lenéző figura mögött sugárzó sárga felületek 

erősítik a kompozíció feszültségét. Ezek a dinamikus, absztrakt felületek éreztetik, 

ahogyan az utca fényei, zajai behatolnak a házba. A festmény feszültségét a 

négyzetformátum is növeli. 

Scheiber Hugó Világváros című festményén (55. kép) szintén jelentős szerepük van 

az absztrakt felületeknek a modern metropolisz atmoszférájának az érzékeltetésében. 

A nagyváros dinamikájának megjelenítésére Scheiber csigavonal kompozíciót 

alkalmaz, amely a mozdony első kerekeitől indul el, a sínek ívét követve az alagút 

alatt összeszűkül, majd balra kanyarodva lépcsőzetesen tagolódó épületsávként a kép 

bal alsó sarkáig fut. Ezt az irányt hangsúlyozzák az épületek alatti, középen görbülő 

világossárga, és a baloldali barna színfelületek, illetve a mozdony elejétől a 

füstgomolyagokon átívelő fekete vonal. Az utóbbi két görbülő felületet két íves 

záródású felüljáró köti össze, melyek alatt visszafogott koloritú absztrakt formák 

húzódnak. A város konkrét térbeli viszonyai lényegtelenné válnak; a kompozíció, a 

színek, a formák érzékeltetik a modern nagyváros zaját, fényeit, szennyezettségét; a 

nagyvárosi milieu fékezhetetlen dinamizmusát. A mozdony kéményéből felszálló 

gőz és füst világos felülete töri meg a kompozíciót. Az egymást metsző körkörös 

formákban plasztikus világosbarna foltok, illetve a mozdony kerekei ismétlődnek. A 

füst élesen elhatárolódik a többi felülettől, a vibráló sárga, piros égboltnál sem 

oldódnak fel a kontúrok. A kompozíció egyensúlya miatt, a füst plasztikus 
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megjelenítésének ellenpárjaként, horizontból kimagasló, sötét körvonalakkal 

határolt, narancssárga ház tűnik fel, mely körül sugárvonalakkal megfestett fehér 

gömbformák láthatóak. Ezek az absztrakt elemek is növelik a mű atmoszferikus 

hatását. 

Kádár Béla 1920-as években készült művein is megjelennek az egymást 

dinamikusan metsző, geometriai formák. Kádárnak két festményét mutatom be, ahol 

ezzel az eszközzel él, csak míg az egyiknek térhatása van, a másik síkhatású. A 

Kompozíció házakkal című festmény (56. kép) három vertikális részre tagolódik. 

Mind a három felületen a térilluziót keltő és a síkgeometriai elemek keverednek, 

pozitív-negatív formaként kapcsolódnak egymáshoz, illetve egymást metszik. A bal 

oldalon különböző nézetű, ajtóra, ablakra utaló motívumokkal áttört homlokzatú 

háztömbök és színes szögletes formák sorakoznak a hozzájuk képest merőlegesen 

elhelyezkedő, a kép mélysége felé rövidülő rózsaszín felületen. Ez a diagonális irány 

határozza meg a középső részt, amelynek a hátterében piros és kék színű körforma 

zárja le a teret. Az előtérben egy plasztikus, elliptikus forma látható. A jobb oldalon 

különböző színekkel határolt rövidülő téglatest, mintás és homogén színfelületű 

alakzatok helyezkednek el. A festményt keskeny, transzparens háromszög szeli át. A 

motívumok nem futnak ki a vászon széléig, a kompozíciónak ez a fajta lezárása, 

növeli a síkhatást.     

Kádár Béla Áttűnéses házak című akvarellfestménye (57. kép) síkgeometriai 

alakzatokból épül fel. A talajvonal a kép alsó negyedében húzódik. A házak 

homlokzatai többnyire negatív felületekből rajzolódnak ki. Az ablakokat és a tetőt 

jelölő lazúros sárga, zöld elemek színhordó felületek, ezek kapcsolataiból alakulnak 

ki a homlokzat negatív formái, melynek felszíne maga a hordozó, a papír. A házak 

mellett jobb oldalon, egymást metsző és kitakaró színes, absztrakt alakzatokat 

látunk, amelyekhez apró fekete pöttyökkel telített felületek csatlakoznak. A 

kompozíció meghatározó elemei az áttűnések és az egymást metsző formák. A 

lazúros fekete vízszinteseket, lazúros zöld diagonálisok metszik, a középső ház 

tetejére utaló sárga háromszöget a mellette magasodó ház homlokzata töri meg, majd 

amellett folytatódik. Erre a sárga felületre ritmizál a talajvonal alatt húzódó sárga 

folt.     
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A fénydinamika csoportban következő utolsó három festmény az előbbiektől kicsit 

eltér. Ezeknél a műveknél is a fény a meghatározó, a fény átjárja az egész látványt, 

de a töredezett felületek hangsúlya és a többszörös nézőpontváltások helyett, a 

térábrázolási megoldások hagyományosabb eszközeivel találkozunk. 

Szobotka Imre Falak Budán című festményén (59. kép) az égboltot elárasztó nap 

sugarai világítják meg a látványt. A lazúrosan megfestett, sárgás-lila, sugárirányban 

visszafogottan tagolt égbolt alatt budai bérházak sorakoznak. A kompozíciót a 

sárgás, barnás, lilás tónusú, világos-sötét felületek dinamikája határozza meg. A 

horizontális tagolást a háztetők, a vertikális ritmust a tűzfalak, illetve a kémények 

biztosítják.  A festmény alsó részének statikussága az égbolt felé oldódik, a távolban 

felvillanó építészeti elemeknek sziluettjét átjárja a fény, mely finom 

tónusátmeneteket eredményez.  

Fény által megvilágított, lágy tónusátmenetekkel megfestett formákból épül fel 

Kontulynak az óbudai téglagyárról 1939-ben készített festménye (60. kép). Lakhelye 

ablakából kitekintve többször is megfestette a témát.  Az előtér sötétzöld színfoltja 

mögött a téglagyárra és a körülötte kiépült városrészre látunk rá. Az épületeket 

fénnyel telített színes felületek tagolják. A világosan elkülönített geometriai elemek, 

lágy tónusátmenetekkel megfestett színfoltokkal keverednek. Ezt a térréteget a 

téglagyár hosszan nyúló, alacsony épületeinek, – az előtérhez hasonló – sötét 

felülete zárja le. A horizontális tagolást, a kép középtengelyében elhelyezett 

plasztikus gyárkémény töri meg. A háttérben a Kiscelli-hegyoldal barnás árnyalatú 

oromfala húzódik, a hegy távolabbi részei egyneművé válnak az égbolttal.  A 

téglagyár, az ipari épület a természeti harmónia részeként jelenik meg. 

Kmetty János 1912-es Kecskeméten készült festménye (58. kép) térelrendezés 

szempontjából az enyészpontos perspektíva szabályait követi, a kép előteréből 

induló út a kép mélysége felé rövidül, melynek irányát az azt szegélyező 

homlokzatok is követik. A térhatást a fák méretbeli különbségei is jelzik. Az út 

felületét kitöltő egymásmellé illesztett színfoltok formája arra lehet következtetni, 

hogy az utca a távolban jobbra kanyarodik. A háttérben fekvő utcarészlet tömegéből 

két templom tornya magasodik az ég felé. Világos függőleges fénynyaláb metszi 

félbe a kupolaként szétterülő kék égboltot, mely szétárad az egymást részben 

kitakaró toronysisakokon. A mű szerkesztettségét, a formákat befolyásoló fény 

határozza meg.   
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VI.2.5. Formabontás, mint önálló képalkotó struktúra 

 

Ebben a csoportban olyan műveket elemzek, ahol a kiindulópont a valós látvány, de 

ennek reprezentálásakor, hangsúlyosabb lesz az ahhoz kötődő élmény, a művészek 

nem keresnek új szerkesztési módokat. 

A kompozíciókon a különböző benyomások a városról kisebb egységekhez 

kötődhetnek, gyakran szorosan egymásmellé tapadó kisebb felületekből alakul ki a 

kompozíció egésze.  Az észlelés mellett meghatározó a fogalmi gondolkodás is, 

mely a művészeti technikák kifejezési eszközeinek a vizsgálatában érvényesül; 

felvetődik a kérdés, hogy a festészetnél a szín, a fény, a grafikáknál a vonal, a forma 

különböző használati megoldásai mit jelentek, és hogyan hatnak a befogadóra.  

 

Kmetty művéhez hasonló Robert Delaunay 1912-es Szimultán ablakok című 

festményének (62. kép) a kompozíciója; mind a kettő egy egyenlőszárú, 

hegyesszögű háromszögre épül, amely a kép alsó peremétől a felső éle felé tart. 

Kmettynél a háromszög tengelye a fénynyalábbal burkolt templomtornyokkal esik 

egybe, Delaunay festményén ezt az Eiffel-torony felső, keskeny, kékeszöld része 

rajzolja ki. A különbség, hogy Kmetty a klasszikus törvényszerűségnek tesz eleget a 

rövidülő motívumokkal, illetve azzal, hogy az előtérben meleg színeket, a háttérben 

pedig hideg színeket használ. Delaunay festményén a telített, kemény színek a kép 

felső részét, a hátteret uralják, míg a középen, alulra elhelyezett főmotívumot légies, 

fehérrel tört felületek töltik ki, ezzel megfordítja a tér illúziókeltésének szabályait; a 

levegős, világos színű, távlatot keltő színfoltok kerülnek középre. Ezzel a 

megoldással Delaunay az Eiffel-torony szerkezetét is megidézi, mely nem egy 

súlyos, tömeggel bíró építmény, hanem egy felfelé sűrűsödő, efemernek szánt, áttört 

acélszerkezet. Michel Hoog elemzésében azt írja, hogy Delaunayt az ablakban 

visszaverődő fény inspirálhatta, ezzel egyrészt azért nem értek egyet, mert a 

visszaverődő fénynek a színét világosabbnak érezzük és itt pont ez a felület 

sötétebb, testesebb.186 Másrészt, mert a fény napszakhoz kötött, a nappali fény 

sárgás, az éjszakai kékes-lilás és itt az Eiffel-torony körül ez keveredik, Delaunynak 

nem számít a napszak, a szimultán színkontrasztok hatását kutatja. Az egyértelmű, 
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hogy, mint Delaunay korábban bemutatott festményeinél, itt is meghatározó a fény, 

azonban ez itt absztrakt módon érvényesül, ebben az esetben az absztrakt jelentése, 

hogy nem valós; absztrakt fényjelenség és ahhoz kapcsolódóan, absztrakt 

térábrázolás jellemzi a művet.  A valóság tagadására utal egyrészt az, hogy a sárga, 

meleg fény és a hűvös, kék fény egyszerre soha nem szerepel együtt, ebből 

következik, hogy a fény-árnyék modellálás sem konkrét, hanem minden egyes 

színfelületnél eltérően értelmezhető, a szimultán színkontraszttal kapcsolatos 

kísérleteinek van alárendelve. Delaunay ezen a képén is kerüli a színek világos és 

sötét értékeinek a használatát, ehelyett színárnyalatokat helyez egymás mellé. Az 

Eiffel-toronyra fogalmi szinten utal, formája még a valós látványt idézi, azonban az 

alsó részének légiesességével ez megkérdőjeleződik.  A kép ad egy érzetet, de az 

érzetnek és a megélt dolognak nem biztos, hogy azonosnak kell lennie.  

Delaunay Vaszilij Kandinszkijon keresztül kerül kapcsolatba a német-orosz 

expresszionista csoporttal, a Der Blaue Reiterrel.187 Delaunay 1911-es müncheni 

kiállítása és a személyes találkozás a festővel Paul Kleere elementáris hatást 

gyakorol, Klee ekkortól kísérletezik a színek kifejezési lehetőségeivel a vonalaktól 

függetlenül. Ez a törekvés leginkább Paul Klee és August Macke 1914-es afrikai útja 

során készült akvarelljein figyelhető meg. Az afrikai utazás során a két festőt az arab 

városok redukált formakészlete mellett, az európaitól eltérő fényjelenségek ragadták 

meg, s ezek döntően befolyásolták festészetüket.  

Klee Vörös és fehér kupolák című festményének (63. kép) forma és színritmusa, az 

afrikai kisváros jellegzetességeire utal. Klee a tuniszi medinákban sűrűn 

egymásmellé épített lakóházakat, és a közöttük felbukkanó mecsetek kupoláit jelöli 

a geometrikus, szövetnek ható felületekkel.  

Macke (Kairó III. 64. kép) hangsúlyosan vertikálisan tagolt színfelületein a formák 

konkrétabbak, jól elkülöníthetőek az organikus és architekturális elemek. A két 

festmény koloritjában is vannak különbségek, Macke művén jobban észlelhetőek az 

afrikai kisvárosokat beragyogó erős fények, a meleg színritmusokat néhol egy-egy 

hidegfelülettel töri meg. Klee akvarelljén a hideg és meleg színű egységek 

egyenletesebben vannak elrendezve. Az afrikai óváros a különböző napszakokban 

más-más élményt ad, ezeknek a benyomásoknak az összességére utalhatnak az 
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akvarell meleg narancsos és hideg kékes árnyalatainak a váltakozása. A festmény 

nem egy konkrét pillanatot ragad meg, hanem a kis töredékek idő pillanatokat 

jelölnek.  

Lyonel Feininger Az építészet (Városkép) című fametszetén (65. kép) is a geometriai 

elemeknek van képépítő szerepük. A kép alsó részében húzódó néhány vonalhoz 

illesztve épül fel, a házak jellegzetes részformáinak megjelenítésével a város. A 

homlokzatok négyszögletes formái, a tetők háromszögei, az ablakokra utaló apró 

fekete téglalapok kompozíciós ritmust adnak a grafikának.  A fény-árnyékre utalható 

sávozott kitöltésű alakzatok egyrészt a mű középtengelyében sűrűsödnek, másrészt 

az előző két akvarell világos és sötét felületeinek jelöléseihez hasonlóan, a 

kompozíció egészén többször felvillannak. A grafika középső részén magasodó 

épületek körül csoportosulnak az elemek. Ehhez hasonlóan Vajda Három 

szentendrei templom című rajzán (66. kép) is az ég felé magasodó templomtornyok 

köré szerveződik a kisváros. A három kiemelt, beazonosítható motívum mellett, 

absztrahált vonalrendszer tölti ki a felületet, mely utal a valós látványi elemekre; a 

tetőkre, a homlokzatokra, ugyanakkor formaritmusként is értelmezhető.  A bal alsó 

sarokban látható konkrét forma, a szigorúan szerkesztett kompozíció egyensúlyát 

biztosítja, ez a keretezés és a fölötte elhelyezkedő torony, a jobb oldali két torony 

kompozíciós megfelelője.  Ezek a részletesebben kidolgozott elemek a széleken 

helyezkednek el, és középen, ahol a hagyományos komponálási elvek szerint 

sűrűsödne a kép ott letisztult, nem részletező a formanyelv. A szerkesztettségre utal 

a házak részleteit jelölő formák arányai, a pontosan átgondolt képhatárok. Vajdát 

nem az épületek konkrét térbeli pozíciója érdekli, minden részlet a kompozíciónak 

van alárendelve. A pozitív-negatív alakzatokra épülő vonalrendszerrel és az azon 

megjelenő petyegtetéssel jelöli a levegőből kivágott város tömegét.  

 

A képstruktúra csoporton belül olyan műveket írtam le, ahol az azokat meghatározó 

formák, hol a fény-árnyék viszonyoknak, hol a kompozíció egészének, hol a 

dinamikának vannak alárendelve, és egy arányrendszer alapján nagy átfogó 

struktúrát alkotnak. A következő nagyobb, átfogó csoportot épületkonstrukciónak 

neveztem el, a továbbiakban az ezen belül kialakított alcsoportokon keresztül 

mutatom be az ide sorolt műveket. 



75 

 

VI.3. Az épület, mint önálló téregység vizsgálata  

 

Ebben a fejezetben olyan csoportokat állítottam össze, amelyeknél a közös jellemző, 

hogy a műveken az épületeknek önálló értékük van. Ez alatt azt értem, hogy maguk 

a házak teljes egészében megjelennek, és nem formatöredékek határozzák meg őket. 

Mindegyik esetben a szemlélő kívülről, egy távoli, a szemmagasságnál feljebb fekvő 

nézőpontból tekint le a városrészletre. Ez a valóságban nem létező külső nézőpont 

lehetővé teszi, hogy az egész városrészre, utcarészletre vagy épülettömbre nyíljon 

rálátásunk; szemünkkel körbejárhatjuk az ábrázolt teret, ahol az épületek 

különállóan is láthatóak, így elképzelhető azok valós térbeli helyzete.  

 

VI.3.1. Kulissza  

 

Marc Chagall Piactér Vityebszkben című 1917-es festményén (67. kép) a piacteret 

szegélyező különböző arányú épületekre nyílik rálátás. A tér jobboldalán földszintes 

és háromszintes házak húzódnak, velük szemben nagyobb méretűnek ábrázolt 

egyszintes épület áll. A teret a háttérben hatalmas méretű templom homlokzata zárja 

le, amely előtt egy kétszintes ház szinte eltörpül.  A templomnak nem a jellegzetes 

oldala, nem a főhomlokzata látszódik, hanem a mellékhajó, melynek 

koronázópárkánya egy vonalba esik a jobb oldali házakéval.  A házak eltérő léptéke 

miatt fellépő bizonytalanságban a valós arányok teljesen elvesznek. Ezt a 

bizonytalanságot fokozza, hogy az épületek függőlegesei nem párhuzamosak a 

festmény szélével.  A piactér közepén álló kis vörös bódé tűnik csak statikusnak. A 

különböző módon torzuló, valószínűtlen arányú házak visszafogott koloritú 

homlokzatai körülölelik a bódét, melynek erős színe és statikus jellege megállítja a 

tekintetet. A kis építmény így viszonyítási ponttá válik, ehhez igazodva járja körül a 

befogadó szeme a teret.  

George Grosz A város című festményének (68. kép) túlzott torzításai az első 

világháború lidérces atmoszférájának bemutatására szolgál. Ebben az irracionális 

világban lehorgasztott fejjel egymást taposó emberek a kompozíció fontos elemei. A 

festmény az élével a képsík felé álló sarokház köré szerveződik. Alaposabban 
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megvizsgálva a képet egyértelművé válik, hogy a mű főtengelyébe komponált 

sarokház nem axonometrikus, mivel a homlokzat vonalai összetartanak, de a 

perspektivikus szerkesztés kritériumainak sem felel meg, mivel az enyészpontok 

nem egy vonalra esnek. A torzulás érzetét egyrészt az is fokozza, hogy rálátásból 

tekintünk a városra. Másrészt, hogy bár a képnek van egy nagyon erőteljes 

főtengelye – a sarokház éle és annak meghosszabbításaként a kandeláber – nem 

ehhez viszonyulnak az épületek. Minden épületnek máshol van az enyészpontja, 

melynek következtében kialakult torzulások az alaprajzzal nincsenek összhangban. 

A dinamikus kompozíció ezekből a különböző enyészpontra megszerkesztett 

részekből áll össze egy egésszé.   

Az épületek torzulása még erőteljesebb Max Beckman 1919-es Zsinagóga Frankfurt 

am Mainban című festményén (69. kép), melyet két tengelyre szerkesztett, az egyik 

a zsinagógának a képsíkhoz legközelebb eső éle, a másik a kerítések találkozásánál 

álló kopár fa, illetve annak meghosszabbításként az égbe törő kémény. A 

főtengelyek hangsúlyait Beckmann azzal oldja fel, hogy a zsinagógánál a tengelyre 

eső épületrész alacsonyabb, így nem fut ki a festmény tetejéig, a jobb oldalon a fa és 

a kémény közötti hiány utal erre. Ezzel a megoldással kerüli el Beckmann a 

dinamikus ismétlődést, így a két tengely nem válik „sormintává”. Beckmann, 

Groszhoz hasonlóan a perspektívaszerkesztés torzításával, az enyészpontok 

variálásával érzékelteti a háború utáni város hangulatát. A bizonytalanság érzetet 

fokozza az éjszakai égbolt világossága, illetve az, hogy a függőlegesek dőlnek, nem 

párhuzamosak a kép szélével, ezt a kandeláberekkel külön is hangsúlyozza. A képen 

semmi nincs derékszögben, mely a statikusságot biztosítaná. A kép talpvonalára 

illesztett, oda nem illő elemnek, a macskának a méretével érzékelteti a befogadó 

kívülállóságát.  

 

Szentendrei kulisszák 

A Szentendrén készült városképeknek gyakori jellegzetessége a kulissza-hatás. Ez a 

fajta megoldás ideálisnak tűnik a kisváros emberléptékűségének, meghitt 

hangulatának az érzékeltetésére. A képek komponálására jellemző, hogy az előtér 

gyakran üres, középen sűrűsödik, és a háttér lezárja a kép terét. A számos 

szentendrei városábrázolás közül a továbbiakban négyet mutatok be.  
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Vörös Géza festményén (70. kép) több nézőpontból ábrázolva kerülnek egymás 

mellé az építészeti elemek. Ez a megoldással szemlélteti Szentendre 

városszerkezetének sajátosságait: a szabálytalan, egymásba torkolló kanyargó, 

keskeny utcákat, sikátorokat, továbbá a lépcsősorokkal tördelt, színes 

homlokzatokkal tagolt utcaképet. A változatos színfelületek egy kompozícióba 

zsúfolódnak, mely által a szentendrei sikátor maketthez hasonlóan jelenik meg.  A 

térrétegek a kép síkjával nem párhuzamosak, ez leginkább az előtérnél figyelhető 

meg: a legnagyobb felületet a lépcsőt szegélyező erőteljesen torzuló kerítés uralja, 

mely benyúlik a középtérbe. A középteret a kanyarodó lépcsősor felső harmada tölti, 

melyet a háttérben húzódó támfal zár le. Ennek vonulata a felső út szabálytalanságát 

érzékelteti. A kerítéseknél megfigyelhető, hogy abban az esetben is lezárja a formát, 

ha az esetleg torzuláshoz vezet. A különböző árnyalatú színfelületek egymáshoz való 

viszonyával és a változatos anyagból készült építészeti elemek elrendezésével is 

hangsúlyozza a város sajátos térszerkezetét. A színritmusok a színpadias tér közepén 

vezetik végig a tekintetet.   

 

A szentendrei kulisszákhoz tartozik Vajda Lajos Sárga ház című festménye (72. 

kép), melynek központi motívuma egy parasztház. A festmény térbeliségét a színek 

egymáshoz való viszonya mellett csak két apró felület: a ház oromzata feletti csonka 

konty és a kémény plaszticitása érzékelteti.  E két sötét-világos kontrasztból 

kialakított forma állítja meg a tekintetet, a színfelületek találkozásánál kialakuló 

apró derékszögek miatt. A festményt alaposabban megvizsgálva láthatóvá válik, 

hogy az említett két alakzaton kívül az épített környezet és a talaj viszonyára 

jellemző merőlegeseket Vajda nem alkalmazza. Ezzel a megoldással utalhat 

Szentendre városszerkezetének sajátosságára és a kézzel tapasztott parasztházak 

szabálytalanságára. Az előtér és háttér homogén sötét, valamint a központban álló 

ház világos felületeinek viszonya miatt a festmény színpadias hatást kelt.  

Korniss Dezső Szentendre című festményén (73. kép) enyhe lankás utca tűnik fel. A 

bal oldalon álló pózna mérete arra utal, hogy a néző az emelkedő tetejéről tekint le a 

városrészre. Bizonytalanságot kelt, hogy Korniss a talaj felületét nem festi meg, azt 

csak a középső ház erőteljes, sötét vetett árnyékával jelöli. Ilyen hangsúlyos 

árnyékok erőteljes vakító égboltot feltételeznek, ezzel szemben a festményen 

homogén kék égbolt jelenik meg két kisebb bárányfelhővel. A fő motívum 
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homlokzatának térbeli helyzete nincs összefüggésben a szürke tető rövidülésével, 

ahogy a szomszédos házak viszonya is rendezetlen. A jobb felső sarokban magasodó 

templomtorony éleit nem teljes hosszában jelölő fekete sáv megismétli a bal oldali 

pózna és azzal párhuzamos fal élének hasonlóan bizonytalannak látszó vonalát, mely 

kifeszített kompozíciót eredményez.  

Vajda grafikáján egy rá nem jellemző szűk látószögből ábrázolja a szentendrei 

ortodox Ćiprovačka-templomot (71. kép). Egy rögzített pontból rajzolja meg a közeli 

templomot, de nem a klasszikus perspektíva egy szemre illesztett szerkesztési 

szabályai szerint, hanem valós megfigyeléseit rögzíti. A szűk látószögben a két szem 

nem pontosan úgy érzékeli a látványt, mint ahogyan azt a reneszánsz 

megszerkesztéstől elvárunk.  A bifokális nézés következtében, abban az esetben, ha 

az ember a hátsó részre fókuszál, úgy az előtérben lévő tárgyak megduplázódnak, 

szétcsúsznak, ha viszont az előtérre fókuszál, akkor a hátsó részt nem tudja 

megfigyelni. Vajda a képen a templomra fókuszált és ennek következtében észlelt 

„csúszásokat” az előtér építészeti elemeinek torzításaival rögzíti. A középen húzódó 

fal, az apró vonalakkal jelölt lombkorona a fókuszugrásra utal. Ez alapján a grafiká a 

térérzékelés- térlátás problémáját járja körül. 

 

VI.3.2. Betekintés a külső, belső térbe  

 

Ebbe a csoportba olyan festmények és grafikák tartoznak, amelyek – a kulisszához 

hasonlóan – külső nézőpontból mesterségesen megvilágított terek jelenítenek meg. 

Ebben az esetben a terek hiányt is jelölhetnek (például egy belső udvart), 

ugyanakkor betekintést is nyújthatnak az épület belsejébe.   

Vaszkó Ödön Bérház/Este című 1932-es festményén (74. kép) külső nézőpontból 

tekintünk a nagyvárosi épületekre. A kép színpadiassága abból adódik, hogy a sötét 

előtér mögött a modern, egyszerű formákra redukált épülettömböt az éjszakai 

fényben a lépcsőház mesterséges fénye világítja meg. További mesterséges – számos 

kis életképet megjelenítő – fényforrás jelzi a lakásokat, melyekbe így nyer a néző az 

ablakokon keresztül bepillantást.   
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Vaszkó Ödön másik, Budai vendéglő cím festményén (75. kép) az előtérben 

elhelyezkedő belső udvarra felülnézetből látunk rá, melyet a „hiányzó” ház 

alaprajzát jelölő tűzfalak ölelnek körül. A falak barna felületei és a sötét 

lombkoronák a frontálisan ábrázolt udvari jelenet kereteként is értelmezhető. Az 

udvaron sorakozó fák lombjai választják el az előtérben erőteljesen megvilágított 

belső udvart és a középtérben húzódó visszafogott megvilágítású gangot. A városkép 

nem a megszokott motívumokból (pl. külső homlokzatok, utcák) épül fel, hanem 

belső udvart, gangot és tűzfalakat látunk, mintha egy „kifordított” várost néznék. 

Természetes éjszakai fény a háttérben jelenik meg, ahol a budai hegyek jelzik a 

nagyvárosi környezetet, ezzel tágítja ki Vaszkó a festmény terét. A budai hegyeknek 

más funkciója is van, a fák lombkoronáihoz hasonlóan organikus formáikkal oldják 

az építészeti elemek statikusságát.  

Vaszkó festményéhez hasonlóan Vajda Betekintés egy enteriőrbe című pasztellképén 

(76. lép) egy udvarba látunk be, amelyet a mű széléig kifutó, texturális hatásokkal 

jelölt, színes építészeti elemek keretezik az udvart. Az így létrejött képkivágat miatt 

nem teljesen egyértelmű hogy a keretbefoglalt felület egy udvart vagy egy ház 

főhomlokzata előtti teret jelöl.  A bizonytalanságot fokozza, hogy a „külső-belső tér 

kérdése” a főmotívumként értelmező falnál megismétlődik.  A felület egyrészt úgy 

értelmezhető, mint a ház belső udvara felé néző, ablakokkal áttört homlokzata lenne, 

mely előtt két virágállvány és egy asztal áll. Másrészt felfoghatjuk úgy is, hogy a 

homlokzati falon keresztül látunk be az enteriőrbe, ebben az esetben a szoba 

berendezéseit és a falon függő képeket észlelhetjük. 

Vajda Lajos Sikátor templommal című grafikáján (77. kép) egy szentendrei szűk 

sikátorból a távolba tekintünk.  Ebben az esetben a sikátor falfelületei határolják be 

és irányítják a látást. Az épületek egymáshoz viszonyított arányai, illetve 

elhelyezkedésük nem egyértelmű, ettől érezhető a kulissza-hatás. Az előzetes 

elvárások alapján a középső trapéz lenne a viszonyítási forma, ezen kellene 

elhelyezkednie az enyészpontnak, de a kép hátsó felében, a szélesebb kiterjedésű 

térben nem ehhez viszonyulnak az épületek.   

Az előző kompozícióhoz hasonlóan egy szűk térből látunk ki egy tágas térbe Pablo 

Picasso Igor Sztravinszkij Pulcinella című, 1920-ban Párizsban bemutatott 

balettelőadásához készített díszlettervén (78. kép). Természetesen ebben az esetben 

egyértelmű, hogy a kulisszahatás volt a cél. Picasso tervének reprodukciója feltűnik 
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Francois Lehel (Lehel Ferenc) Notre art dément: Quatre études sur l'art 

pathologique című könyvében, melynek adatai a kicsi, vonalas Pepita füzetben 

többször megjelenik, illetve a kötet a Vajda-hagyatékban ma is megtalálható.188 A 

reprodukció alatt Picasso nevén kívül más információ nincs feltüntetve, illetve Lehel 

a szövegben sem tér ki rá konkrétan, így Vajda nem biztos, hogy tisztában volt vele, 

hogy az egy színpadkép vázlata.  

 

VI.3.3. Metafizikus 

 

Az itt bemutatott festmények szigorúan szerkesztett kompozícióihoz hozzátartoznak 

a szokatlan, beazonosíthatatlan tárgyak. A lecsupaszított építészeti elemek látszólag 

perspektivikusan vannak elhelyezve.  

Giorgio de Chirico Az utca titka és melankóliája című 1914-es festményén (79. kép) 

látható két épületnek eltérő az enyészpontja. A bal oldali világos, hosszan elnyúló 

homlokzat a festmény mélysége felé futó úthoz igazodva tart a magas horizont felé, 

míg jobboldalt, a képsíkhoz közel eső, árnyékba borult kulissza-forma egy 

alacsonyabban fekvő enyészponthoz illeszkedik. A két építmény közötti téri 

bizonytalanságot az áttört homlokzaton ritmikusan ismétlődő boltívek, illetve az 

előtérben látható vetett árnyék kontúrja is hangsúlyozza. 

Bortnyik Sándor 1924-es Zöld szamár című festményén (80. kép) a geometrikus 

elemek plaszticitását a világos és sötét felületek érzékeltetik. A reneszánsz 

festményekről ismert kockás padlón Bortnyik, a konkrét funkció nélküli geometrikus 

elemeket úgy helyezte el a térben, hogy hangsúlyozzák a perspektivikus rövidülés 

látszatát. Az éjszakai égbolton napként ragyogó hold természetellenes megvilágítást 

eredményez. 

George Grosz 1920-as festményének (81. kép) helyszíne egy kietlen ipari városrész. 

A kompozíciót meghatározzák a fekete négyszögekkel és téglalapokkal tagolt 

lecsupaszított kockaformák. Az előtérben elhelyezett személytelen figura kiemeli a 

sivár gyárépületek embertelenségét.   

 

                                                 
188

 Lehel, Francois: Notre art démen: Quatre études sur l'art pathologique, Paris 1926. 122. 
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Az eddigi példák azt szemléltették, hogy az 1870-es évektől az 1940-ig a 

képzőművészek a háromdimenziós tér kétdimenziós megjeleníthetőségnek milyen 

különböző struktúrákat kerestek vagy geometriai szerkesztés által vagy akár színbeli 

felfokozással, mint például az impresszionizmusnál. A cél mindenesetben a látvány 

térbeliségének kétdimenziós megragadása volt.  

 

VI.4. „Térkép” 

 

Az utolsó csoportnál egy új elem jelenik meg a komponálás során. Nem a látvány 

megjelenítését (észlelését) alakítják a művészek, hanem egy elvont tudásra építik fel 

a kép kompozícióját, és utána illesztik rá a látszati kép struktúráját. Ez a tudott, 

absztrakt réteg, lehet egy térkép, ennek az absztrahált vizuális rendszernek van egy 

képi megfeleltetése, mely nem azonos a látvánnyal, valósággal. Az itt következő 

példák esetében a művészek ezt a rendszert kompozíciós elemként használják, és 

ebbe illesztenek egy teljesen másfajta észlelési képet. 

Galimberti Sándor 1915-ben készült Amszterdam című festményének (82. kép) 

szerkezete a város 17. században kialakított koncentikus csatornarendszerére utal. 

Galimberti természetesen Amszterdam bonyolult földrajzi jellegzetességeit nem 

topografikus módszerrel eleveníti fel, hanem csak jelzésszerűen mutatja meg. A 

négyzetes formátumra festett kép alapstruktúrája egy körgyűrű, amelynek középen 

két horizontális sáv húzódik.  A kör és az alsó sáv felületén látható hajókból kiderül, 

hogy azok csatornák, a szürke, felső sáv kihalt utat jelöl.189 Az így kialakult két 

körszeletnek a felső részét Mezei metropolisz-ábrázolásként értelmezi, az alsó kihalt 

városrész fejtegetései szerint levált a tapasztalati térről és az egyetemes 

fenyegetettség miatt „pszichikai térnek” definiálja.190 A két körszelet kompozíciós 

különbségei szerintem nem a kép hátterét meghatározó történelmi eseményekkel 

lehet összefüggésbe hozni, hanem a térábrázolással.191 Galimberti a kép szerkezetét 

kialakító formák alsó vonalához illesztette – és nem kiterítette – a motívumokat, így 

az alsó körszeletben az épületek a körívhez tapasztva sugarasan befelé dőlnek, míg a 

                                                 
189

 Mezei a felső sávot kihalt csatornaként értelmezi. - Vö. MEZEI 1998, 204.  
190

 Uo. 
191

 Természetesen abban egyetértek, Mezeivel hogy a festmény zsúfolt kompozíciója öss zefügg az első 

világháború borzalmainak kifejezésével. 
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felső részen az úttest vízszinteséhez illeszkednek, illetve a merőleges utca – 

térképhez hasonlító – jelöléseként egymás fölött helyezkednek el. 

Bernáth Aurél Graphik mappájának két grafikája (83-84. kép) formai szempontból 

egyszerűbbnek tűnnek Galimberti festményénél, de kompozíciójuk hasonlóan 

összetett. Bernáth a falu vagy falvak földrajzi viszonyait jelöli absztrakt fekete vagy 

arany felületekkel, illetve vonalakkal és azokhoz illeszti a látszati képet. Az 

absztrakt formáknak az árnyalata, a vonalaknak az intenzitása a falu domborzatát is 

érzékeltetik; a Katedrálisok és házak című grafikán a meredek lépcsőt erőteljes 

fekete forma szegélyezi, a Falvak című művén a homogén fekete és arany felület egy 

távoli magaslaton elhelyezkedő falura utalhat. 

 

Vajda műveire is jellemző, hogy több fajta elvonatkoztatási, gondolati szint 

(absztrakció, látvány, struktúra, képi megjelenés) egyszerre jelenik meg. Ami 

megkülönbözteti Vajda műveit az eddigiektől, az az, hogy Vajda formailag 

minimalizmusra, letisztultságra törekszik. A látvány nagyon finoman, szinte 

jelzésszerűen jelenik meg, nem telíti a felületet, mint például Galimberti. Vajdánál a 

képi jelek tömörítési szándéka erős, ebben eltér a korszak alkotóitól. Éppen azért, 

mert minden egyes gondolati szintet egyenrangúnak tekint, nem helyezi egyiket, a 

másik fölé, mindegyiket alapvető jelként használja. Mintha tőmondatokban beszélne. 
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VII. Vajda Lajos „térrajzai” a látvány értelmezése alapján  

 

Az előző fejezet annak megfigyelésére irányult, hogy a 19. század utolsó 

harmadában és a 20. század első felében megjelent képzőművészeti térelméletekkel 

egy időben, az európai művészek milyen módon foglalkoztak városképeiken 

ugyanezzel a problémával. Az elemzések eredménye alapján kijelenthető, hogy 

valóban megváltozott az alkotóknak a térhez való viszonyulása, és ennek 

következtében többféle módon kísérleteztek a tér újfajta megragadásával. A 

tipologikus csoportok többségébe Vajda munkáinak egy részét is el lehetett helyezni. 

 

A fejezetben – az 1935 és 1937 között készült szentendrei város-, utcaképekre, 

házábrázolásokra koncentrálva – azt vizsgálom, hogy mi a magyarázata annak, hogy 

az életművet végignézve feltűnően sokszor visszatér ehhez a témához, miért készíti 

el a látszólag nagyon egyszerű formáknak, formarendszernek számtalan variációját. 

Az elemzések során arra is keresem a választ, hogy miként lehet értelmezni a képi 

megjelenés változásait, Vajda miért érzett ebben a témában újabb és újabb 

kihívásokat. Hipotézisem szerint a változások mindig egy-egy új gondolati elem 

miatt, ebben az esetben egy új térábrázolási szisztéma miatt következnek be. Vajda 

folyamatosan újragondolta, átstrukturálta motívumrendszerét, a szentendrei házak 

különböző építészeti elemeit. A rajzok közötti összefüggéseket Mándy Stefánia már 

1959-ben megfigyelte, melyre az alábbi idézet utal:  

„Vajda tudatos művész: lát, szelektál, alakít, szerkeszt, gondolkodik. Egy-egy 

munkáját sok-sok töprengés, próbálkozás, kombinációs mozdulatsor kíséri – s 

e kísérletező kedvből a rajzok egymással összefüggő, hosszú sora születik 

meg…”.192 Észrevételét később, az 1983-as monográfiában a szentendrei 

házakkal kapcsolatban kérdésként fogalmazza meg: „mi vezette Vajdát a 

házak hosszú sorának, megannyi változatának…”.193  
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 MÁNDY (1959) 1972, 89. 
193

 MÁNDY 1983 50. 
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Mándy elképzelése szerint az ismétlődések hátterében a szentendrei programhoz, a 

rajzmontázsokhoz kapcsolódó motívumgyűjtés áll.194  

 

További kérdésként vetődött fel a kutatás során az, hogy az 1935 és 1937 között 

készült rajzok értelmezésénél mennyiben jelent segítséget, hogy ismerjük Vajda 

akkori érdeklődési körét, illetve a gondolatmenetet megfordítva, használta-e Vajda 

gyakorlati munkája során elméleti olvasmányainak sajátosságait.  

 

A dolgozat következő részében először a térábrázolás szempontjából 

legegyszerűbben értelmezhető műveket vizsgálom, ahol a vonalakkal a primer 

látvány megjelenítése, a megfigyelések rögzítése a cél. Ezután ismertetem azokat a 

kultúrákat, melyekben előfordulnak sajátos térábrázolási megoldások, és a 

hagyatékban megmaradt írott források alapján Vajdát különösen érdekelték. Ezekből 

kiindulva mutatom be, hogy mennyire összetettek ezek a vonalrajzok. 

Az elemzések előtt a szentendrei vonalrajzokkal összefüggésben még két problémát 

tartok szükségesnek megemlíteni. Először azt indokolom meg röviden, hogy ezeket a 

rajzokat miért tekintem önálló műveknek. Ezután ehhez kapcsolódóan a grafikai 

technika legfontosabb eszközéről, a vonalról lesz szó.  

Vajda 1936. szeptember 14-én Júliának írt leveléből megismerhető Vajda egyik 

munkamódszere:  

„…van vagy 20-25 képem kisebb-nagyobb méretben, ezeknek egy részét még 

majd meg kell festeni, vagyis befejezni. és rengeteg rajzom, képtervek, amiket 

télen át szeretnék megfesteni. Azért rajzoltam sokkal többet, mint festettem, 

mert Pesten nem tudok motívumokat találni, és ezekből a rajzokból kell, hogy 

dolgozzak majd. Az olajjal festett képeim mind figurálisak, a rajzok pedig 

szentendrei architekturális motívumok.”195  

Az idézetből kiderül, hogy Vajda az alkotófolyamat során festményekben is 

gondolkodott. Ennek ellenére a vonalrajzokat szuverén műalkotásokként kezelem, 
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 Erre utal az is, hogy Mándy a házakról, a templomokról, és az építészeti motívumokról A 

vonalrajzok és rajzmontázsok motívumvilága  című fejezetben ír, ld. MÁNDY 1983, 144-150. 
195

 Vajda 1936. szeptember 24-én írt levele. JAKOVITS – KOZÁK 1996,47. 
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mert elképzelésem szerint az elemzés szempontjából jelentős térképzési 

elképzelések már ezeken a rajzokon is tetten érhetőek. Vajda egy-egy grafikáján 

különböző gondolatokat rögzített, ezt alátámasztja az a megfigyelés, hogy a 

gondolati háttér a néhány ismert megfestett, illetve vonalrajzban megmaradt „vázlat” 

esetében azonos. 

A vonalnak az önálló kifejezőereje az 1920-as években a Bauhaus tanárait is 

foglalkoztatta, ennek bizonyítéka pl. Paul Klee (Pedagógiai vázlatkönyv, 1925) és 

Vaszilij Kandinszkij (Pont-vonal-sík, 1926) elméletei, pedagógiai írásai. Egy 

teljesen más megközelítés – mely szerint a vonal térjelölő szerepe hangsúlyossá 

válik – Alexander Calder 1920-as és 1930-as években készült munkáinál figyelhető 

meg. Calder 1926 és 1933 között élt Párizsban, a Calder-cirkusz mellett drótból 

készítette el művészbarátainak a portréit (pl. Amédée Ozenfant, 85. kép), melyek 

megfelelő megvilágítás és elhelyezés esetén térbeli rajzként értelmezhetőek. 1931-

ben a párizsi Percier Galériában megrendezett kiállításán, a fal felső részéről 

lelógatva megtekinthető volt a drótból kialakított konstrukció és annak vetett 

árnyéka a falon.196 Az így kialakult látvány a néző helyzetétől függően változott. 

Arról nincs tudomásom, hogy Vajda látta-e ezeket a munkákat, de hipotézisem 

szerint Vajda transzparens kettős portréi összefüggésben lehetnek Calder 

drótportréival.197  A Két arc (86. kép) című képen a szénnel húzott erős vonal utalhat 

a drótkonstrukcióra, a ceruzával jelölt kontúr a vetett árnyékra.   

 

A Szentendrét meghatározó szűk sikátorok, meredek kis utcák, kanyargó utak 

háromdimenziós látványának kétdimenziós leképezéséhez a reneszánsz 

enyészpontos perspektívája nem tűnik jól alkalmazható megoldásnak. A szemlélő 

nem tud annyira hátralépni, hogy kifejező legyen a képkivágat. 

Vajda a Fiala-ház című rajzánál (89. kép) a képsíkkal párhuzamos térréteges 

tagolást választja. Ezzel a megoldással az a törekvése, hogy a látványról alkotott 

benyomást minimális eszközökkel kifejezze. A vonalrajzon nagyon kevés helyen 

jelöli a teret, például az oromzat íves kisablakainál, de ott sem egységesen. A bal 
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 CALDER, Alexander: Autobiography with Pictures (1966), New York 1977. 119-120. 
197

 1930 és 1934 között, abban az időben, amikor Vajda Párizsban tartózkodott a Calder-cirkusz 

előadásai és a csoportos kiállítások mellett, 1931-ben a Percier Galériában, 1933-ban a Pierre Colle 

Galériában állított ki Calder, vö.CALDER (1966), 1977. 280-281. 
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oldalon, kitakarással ugyan utal az épületek egymáshoz való elhelyezkedésére, de a 

formakapcsolatokkal nem az épületek tömegének érzékeltetése a célja, hanem az 

utcafront ritmusának megjelenítése. A baloldali épületek vonalhálóját, a jobb oldali 

féloromfalas ház mögül előbukkanó fa lombkoronájának vonalkázott felületkitöltése 

ellensúlyozza.  

Monostori ház 1868-as felirattal (90. kép) és Szigetmonostori ház koszorúdíszítéssel 

(91. kép) című rajzokon a parasztházak egyszerű struktúrája a népi építészet 

jellegzetes díszítettségével együtt jelenik meg. A háznak a tömege meghatározó, az 

arányokkal érzékelteti, hogy egy parasztházról van szó. Jelzésszerű oromdíszítések, 

fogazatminták egyéniesítik a házakat. A képen hangsúlyos az ornamentikának és a 

ház építészeti elemeinek ritmusa. Az apró felületeket feketére satírozza vagy 

pontozással, sávozással, pontozással tölti ki. A felületritmusoknál a látvány már csak 

ürügy. Teret nem jelöl, nincs horizont, az épületekre zárt formák utalnak.  

A felületritmusok határozzák meg Parasztudvar című grafikáját (92. kép) is. Ezt jól 

szemlélteti a homlokzatot és az oromzatot áttörő ablakok ellentétes felületkitöltése, 

illetve a ház pontozással jelölt lábazatán felvillanó kapulécek negatív formái. A ház 

térbeli helyzetére a kerítések utalnak. A hátsó kerítés tagolatlansága is távlatot 

érzékeltet. A tető egy képzeletbeli konstrukció, nem a valós látványt rögzíti, a 

kivetítéssel a ház kiterjedésére utalhat.   

A Pettyegetett ház (93. kép) struktúrájának kontúrja is alakzattá válik, melynek 

felületét pettyegetéssel tölti ki, az így körülhatárolt részeknek van téri jelölésük, de 

Vajda síkoknak kezeli. A pettyegetés nem a fény-árnyék modellálás eszköze, hanem 

képalkotó formai elem. Nincs különbség a motívum, a motívum tere, környezete 

között, a festmény felülete érdekli. A munkafolyamat során a kiindulópont egy 

térhatású rajz, amelynek struktúráját később formaként fogja fel, és ezeket az 

alakzatokat illeszti bele valamilyen ritmus vagy – festmény esetében – 

színrendszerbe. A kiindulópont, a valós térélmény már nem számít, a kompozíció az 

alakzatok absztrakt formaritmusának van alárendelve, ez látható az ablakok 

különböző színű felületkitöltésénél. 

 

Az ablakok különböző színritmusai megfigyelhetők a Szigetmonostori ház című 

temperafestményén (94. kép) is. A képen szembetűnő a függőlegesek és vízszintesek 
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viszonya, melyek nem párhuzamosak a kép éleivel. A legalapvetőbb geometriai 

formák nem szabályosak, ennek két magyarázata is lehetséges; a vályogházaknál 

szerkezetileg sincs meg ez a derékszög, illetve egy képfelületen a derékszög 

megállítja a tekintetet. Ezeknél a kompozícióknál azonban Vajdának nem a szerkezet 

értelmezése volt a célja, hanem sűrítés, az összbenyomás megragadása. Ezt 

támasztja alá a színfoltok ritmusa és a színharmóniák kialakítása.  

 

Más problémákkal kísérletezik Vajda a következő három grafikáján, amelyek 

főmotívuma ugyanaz a féloromfalas ház. A Ház széles párkányú tetővel című képen 

(95. kép) a nézőpont a forma letapogatása mentén változik, és nem a klasszikus 

reneszánsz perspektíva szempontrendszere szerinti torzulások jelennek meg. A 

féloromfalat frontálisnak tekintjük, de a helyváltoztatás miatt az oldalsó homlokzat 

és a tető is látszódik. A tető vonalai széttartanak. A ház oldalának kiugró eleme a 

négyszög alig torzul, mely megköti a tekintet, így a „forgás” ellenére egységnek 

érzékeljük a képet. A másik viszonyítási pont a papírlap alja, melyhez képest a 

függőlegesek nem torzulnak.  

A Féloromfalas ház című rajzból (96. kép) értelmezhetővé válik az előbbi grafikán 

megjelenő négyzet. Itt nem perspektivikus torzulás utal a térre, hanem a tömeg és a 

levegő viszonya. A ház körvonalai és a falakat áttörő rések, azaz ablakok jelennek 

meg.  A tömör fal és a levegő (lyuk), az épített tér és az üresség, a pozitív és negatív 

formák ellentétére épül a rajz. Az épület pontos szerkezetét nem ismerjük, csak a 

kontúr utal a ház tagozódására. Vajda redukált eszközzel, kontúrral érzékelteti a ház 

méretét, arányait. A pettyegetéssel az épületnek a térben kitöltő szerepére, azaz a 

tömegére utal. Nem a házak egymáshoz való viszonyának ábrázolása a célja, hanem 

a képi tömörítés. 

A Hegyes tetejű ház című rajzán (97. kép) az előző grafika motívuma jelenik meg 

kicsit átértelmezve. A fő különbség a kép alján elhelyezkedő absztrakt formákból 

adódik, melyek az utca túloldalán lévő házak árnyékaként is értelmezhetőek. Ebben 

az esetben Vajda a sziluettszerűen megrajzolt házak tömegét és a házak előtt lévő 

űrt, teret is érzékelteti. Erre utal a pettyegetés, mely az árnyékot és a tömör anyagot 

megkülönbözteti. A bal oldali kicsi háznál az árnyéknak vélt forma megtörik a 



88 

 

lábazaton, így a pöttyözéssel más anyagi minőséget jelöl. A jobb oldali háznál a 

felületkezelés megfordul, a vakolaton megjelenő árnyék válik üres felületté. 

Az utolsó három példa ugyannak a motívumnak a megjelenítésével a térábrázolás 

három lehetséges megoldását szemléltette.  

A Körberajzolt házak (98. kép) című képen a nagy befoglaló formából, – amelyet 

ebben az esetben felfoghatunk egy tornácos parasztház udvarának, – beljebb lépve 

bontja fel kisebb részekre a formát. A nagyból épít kis egységeket. Megrajzolja a 

házat, a kontúrok alapján kijelöli a területet. A grafika alapján pontosan be lehet 

határolni a ház U-alakú alaprajzát. Ezután, a formabontás során bizonyos részeket 

kiemel, bizonyos részeket elhagy, ekkor már egy sík struktúrába rajzolja be egy 

formaritmusnak alárendelve a motívumokat. Tehát először a látvány, később a kép 

felülete van alárendelve a kompozíciónak. A keret nem értelmezhető, mert míg a 

rajz pontos és átgondolt, a keret lendületes, pontatlan. A bizonytalanságot növeli, 

hogy a bal oldalon a házat és a keretet is levágja a papír széle.  

Ház mögött templom (99. kép) az egymás mögött elhelyezkedő dolgokra reflektál, 

úgy, hogy igazából nem a klasszikus térréteges tagolást használja. A kép ugyan 

megtartja az előterét a két sávval, de utána csak egy vertikális középrészt használ, 

ahol a motívumot nem futtatja ki a kép szélére, így a középső függőleges sávban 

rajzolódik ki a két épület egymáshoz való viszonya. A templom hosszháza 

takarásban van, így nem tudjuk, hogy milyen kiterjedésű a templom, illetve az sem 

egyértelmű, hogy egy távolban lévő karcsú tornyot vagy egy kisméretű templomot 

látunk ahhoz mérten, ahhoz arányos toronnyal. Az egymás mögött ábrázolt épületek 

arányainak és viszonyainak az észlelésében általában a horizontvonalhoz 

viszonyítunk, itt ennek hiánya miatt alakulnak ki a bizonytalanságok. A templom két 

elemének – a tetőnek és a toronynak – a nézete nem egy szempont alapján alakul. A 

toronysisak formája kiterítve látszódik, levágott sarkú profilja hangsúlyossá válik, 

ettől a pozitív negatív formák viszonya felborul. A tornyon belül is megfigyelhető a 

nézőpontváltás. Tehát az elülső ház ad egy stabil viszonyítási pontot, a mögötte 

elhelyezkedő templomnak viszont csak a jellegzetes formáit ragadja meg.  

A Két oszlop házzal című rajzon (100. kép) egy ház sziluettje mellett a szentendrei 

parasztházak homlokzatának két jellegzetes eleme jelenik meg: az ablakok, és a 

kapu karakteres szárkövei. Vajda a parasztházak attribútumait rendezi dupla 
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ritmusba. Vajda itt egy eszmei arányrendszerre utalhat, mely alapján a szárkő tartó 

funkciójára utalhat. A szentendrei szűk utcákon megbújó házakat kicsinek 

érzékeljük, ehhez viszonyítva a kapu stabil elemei robosztusnak tűnnek. Ez alapján 

az ember és a körülötte lévő világ arányának az érzékelésére utal a redukált 

kompozíció.  

A Kapu ablaksorral című rajzon (101. kép) egy parasztház homlokzatának részlete 

látható. A kapu formarendszere a papír vízszinteséhez és függőlegeséhez igazodik. 

Az oldalsóhomlokzat enyhén rövidül, rövidülésre utaló irányjelzésnek tűnik a 

keresgélő vonal, amelyet Vajda nem húz végig, hanem a papírhoz illesztve, kiteríti a 

ház oldalsó homlokzatát, így egy sík formaritmust hoz létre. Nem épületet rajzol, 

hanem az építészeti elemeket motívumként használja a papíron. Nem rajzolja a jelölt 

építészeti elemek köré a házat. Maga a ház körülbelül akkora lehet, mint a papírlap, 

ha tehát az arányokat nézzük, akkor az üres papírhoz viszonyítva érvényes ez a 

vonalrend. Ez az arányrend alkalmas arra, hogy képfelületeket betöltsön, nem 

szükséges a további struktúra, a ház többi részének a megjelenítése, a motívum a 

papíron él.  

A Házhomlokzat című képen (102. kép) első ránézésre feltűnik annak rendkívüli 

szabálytalansága; a nyeregtető félrecsúszott, az ablakokat körbezáró vakolatdísz hol 

lekerekített, hol derékszögben találkozik a ház lábazatával. A pontatlanság jól 

látható, a vonalak struktúrájának törésvonalain mégis észlelhetőek a megtorpanások.  

Ez utal Vajda komponálási módjára, a hangsúlyok, az elhagyások jelölése az alkotói 

folyamat során bontakozhatott ki. Ez nem jellemző Vajdára, aki a kisebb részletekre 

mindig nagyon tudatosan figyel. Annak ellenére, hogy a kisvárosi parasztházak 

azonos struktúra mentén épülnek, mégis megvan mindegyiknek egy-egy sajátos 

karaktere egy kisebb részletben. Ez a rajz „egyéniesített” házként is értelmezhető, 

Vajda annak az érdekében túloz vagy torzít, hogy a különlegességet, a tömegből 

való kiválását hangsúlyozza.  

Ugyanennek a háznak a homlokzata feltűnik Vajdának egy másik a Házak sok 

ablakkal (103. kép) című rajzán is. Ebben az esetben a központi motívum jobb és bal 

oldalához is hozzátapadnak a szomszédos házak. Feltűnő, hogy az előbb elemzett 

munkánál és ennél más a baloldali toldaléképület formája. Nem az a kérdés, hogy 

melyik felel meg jobban a valóságnak (bár az épületek statikáját figyelembe véve 

valószínűleg az utóbbi), hanem ebből az eltérésből világossá válik számunkra, hogy 
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kompozíciós kérdésről van szó. Különböző vonalstruktúrához igazította ezt az 

elemet, és a rajz szerkezete miatt alakított a formán. Míg az előbbi rajz, a lap 

felületén lebegő hegyes- és tompaszögű alakzat, addig a két ház viszonylatában a 

földhöz kötés és a hegyesszögek dominálnak. Amennyiben a második rajz esetében 

az összetapadt házakat egy egységes alakzatként fogjuk fel, az alakzaton belüli – a 

féloromzat és a középső ház homlokzatának találkozásánál kialakult – tompaszög 

áttevődik a kompozíció jobboldalára. Építészetileg ez a megoldás kevésbé hihető, 

sokkal inkább Vajda érdeklődése mutatkozik meg benne a pozitív és negatív formák 

variációi iránt. Vajdát elsősorban itt nem a valós építészeti elemek rögzítése 

foglalkoztatta, hanem a képalkotás struktúrája, erre utal a semmihez nem köthető 

ablakpár megjelenése a felületen. 

 

Az eddig elemzett műveknél látható volt, ahogy Vajda a látványból kiindulva, a 

különböző kompozíciós lehetőségeket néha több képen keresztül végigjárva, újfajta 

képi struktúrákat keresve építette fel a kompozícióit. A következőkben a Pepita 

füzetek bejegyzéseit felhasználva mutatok példákat arra, hogy olvasmányainak 

tanúságai miként jelenhettek meg rajzaiban.  
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VIII. Vajda Lajos térábrázolási módszereinek forrásai 

 

A Pepita füzetekből kiderül, hogy Vajda az általános térelméleteken túl más 

könyveket is olvasott a térábrázolás szempontjából. A továbbiakban az egyiptomi és 

a távol-keleti kultúrákra vonatkozó bejegyzéseket majd, az azokhoz kapcsolódó 

elméleteket, kompozíciós megoldásokat mutatom be.  

 

VIII.1. Antik egyiptomi kultúra 

 

Az antik egyiptomi kultúrával kapcsolatban több tétel is szerepel a Pepita 

füzetekben, a vizsgálódás szempontjából ezek közül az egyiptológus Heinrich 

Schäfer 1919-ben megjelent Von ägyptischer Kunst besonders der Zeichenkunst 

című könyve198 jelentős, mivel Vajda, 1937. május 2-án Júliának írt levelében meg is 

említi:  

„Egy új könyvet vettem ki a könyvtárból, Schäfer Von ägyptischer Kunst besonders 

der Zeichenkunst. A könyv nagyon érdekes dolgokat tárgyal, amelyek engem főképp 

érdekelnek és érdekeltek azelőtt (is), a térbeliség problémáival foglalkozik főképpen, 

de hibája van rengeteg, főképpen az, hogy hiányzik nála a világszemléleti bázis 

felismerése.”199 

Vajda levelében, ezután az eredeti németnyelvű címeket sorolja fel hosszasan (107. 

kép). A Levelek 1996-os kiadásában még nem sikerült beazonosítani a könyvet, ezért 

a kötet tartalomjegyzéke fakszimilében a 20. oldalon olvasható. A kutatás során a . 

A címek sűrűn írottak, nagyon nehezen olvashatók, ám az eredeti tartalomjegyzék 

összevetésével egyértelművé válik, hogy Vajdát valóban a térproblémák érdekelték 

elsősorban. Ezt bizonyítja, hogy a könyv főcímei (nem az összes) mellett, a 

térproblémákkal foglalkozó alcímek részletesen szerepelnek, illetve némelyiknél 

(alcímnél és főcímnél egyaránt) aláhúzással jelölte erőteljes érdeklődését. A címek 

felsorolása után a kötet mottóját is leírja Júliának (itt is aláhúzásokkal emel ki 

részeket). A mottó – amelyre a könyv ismertetésénél majd visszatérek – Goethe 

                                                 
198

 SCHÄFER 1919.  
199

 Vajda 1937. május 2-án írt levele. JAKOVITS – KOZÁK 1996, 20. 49-50. 
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Polygnots200 Gemälde című 1803-as költeményének egy részlete.201 A kötet több 

szempontból is különösen jelentős, egyrészt ez az egyetlen könyv, mely felbukkan a 

Pepita füzetekben és néhány mondatos megjegyzés kíséretében a levelekben is. Ez a 

füzet datálási problémájának megoldásán túl, abban is segítette munkámat, hogy így 

megismertem, hogy Vajda milyen szempontokat tartott fontosnak egy kultúrkör 

tanulmányozásánál. Másrészt abból a szempontból is érdekes, hogy Heinrich Schäfer 

könyvét olvasva a Pepita füzetből ismerős információkra bukkantam. A Schäfer által 

idézet forrásokhoz tartozó hivatkozásoknak egy részét Vajda kijegyzetelte 

magának.202 A hivatkozások adatai mellett még egy bejegyzés is található a 

könyvből, mely szintén utal Vajda térábrázolás iránti érdeklődésére.203 A könyv és a 

Pepita füzet bejegyzéseinek az összevetése módszertani szempontból is érdekes 

lehet, azt feltételezhető, hogy ezek alapján kirajzolódik Vajda jegyzetelésének 

logikája. A bejegyzések azonban nem egymásután szerepelnek. A perspektíva 

feltalálói után két, a témához nem köthető, leltári számmal is jelölt könyv szerepel, 

majd betontégla, cement és kályha üzletekkel kapcsolatos nevek és címek után 

olvashatjuk a lábjegyzetekből kiírt adatokat.  

Schäfer könyve, mint ahogyan Vajda írta levelében, főként a térbeliség kérdésével 

foglalkozik. Az első három rövid fejezetben Schäfer felvázolja az addigi 

ismereteinket az egyiptomi művészetről, majd általánosságban ír az egyiptomi 

művészet jellemzőiről, a festészetről és a reliefművészetről. A következő három 

fejezetben hosszasan mutatja be a térábrázolással kapcsolatos kérdéseket. A 

Viszonyulás a perspektívához (Vajdánál Die Perspektive erőteljesen aláhúzva) című 

negyedik fejezetben leszögezi, hogy az egyiptomi művészet tárgyalásával 

kapcsolatban a lineáris perspektíváról lesz szó, és három megállapítást közöl: 

1. Körper sind für den Bild undurchdringlich. Daher verdecken die näheren die 

ferneren, soweit beide mit dem Auge in einer Linie liegen. 

2. Fernere Dinge erscheinen uns, in Höhe sowohl wie Breite, kleiner als nähere 

gleicher Größe. 

                                                 
200

 Polügnotosz (Kr.e. 5. sz.) nevéhez fűződik a térbeliség érzékeltetése az antik görög vázákon.  
201

 Goethe: Polygnots Gemälde in der Lesche zu Delphi. In: Goethe’s nachgelassene Werke. Hrsg. v. 

Eckermann und Riemer. Bb.43. Stuttgart, Tübingen, idézi SCHÄFER 1919. (mottó) 
202

 Vö. Függelék KK020. 
203 „Agatharchos von Samos 460 körül és Apollodoros v. Athén a perspektíva feltalálói” bejegyzés a 
Pepita füzetből KK020 vö. SCHÄFER 1919, 54. 
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3. Dinge in oder auf einer wagerechten Eben scheinen um so höher zu liegen, je 

weiter sie von uns entfernt sind, und je höher unsere Augen über ihnen 

stehen.„204 

A három megállapítást együttesen a lineáris perspektíva feltételének tekinti. A 

második megállapítás a testek rövidülését jelenti, és ez az, ami az antik egyiptomi 

művészetben nagyon ritkán jelenik meg. A rövidülés következetes alkalmazásának 

kezdete a Kr.e. 5. században a görög művészethez köthető, név szerint szamosi 

Agatharkhosz és athéni Apollodorosz voltak a perspektíva feltalálói. Ekkor még nem 

geometriai tökéletességről van szó, ahhoz a 15. században jutunk el.  Schäfer szerint 

azok a népek, melyek zárt kultúrában éltek, így a görög művészet sem hatott rájuk, 

nem is alkalmazták a perspektívát. Ilyen volt az antik egyiptomi kultúra is, ahol az 5. 

században ragaszkodtak a hagyományokhoz. Schäfer hangsúlyozza, hogy a három 

megállapítás együttes alkalmazása nem a művészi látás fejlettségére vagy 

fejletlenségére utal, hanem az érzéki világ visszaadásának két különböző 

megfigyeléséből adódik. A perspektivikus ábrázolásnál az érzéki benyomások 

pontos visszaadása a cél; azoknál a népeknél, melyek nem alkalmaznak 

rövidüléseket, a dolgok tárgyszerű jelenvalóságának ábrázolása a cél. Ezzel 

kapcsolatban hivatkozik a könyv mottójául választott Goethe idézetre, mely 

Vajdának Júliához küldött levelében is szerepel az alábbi kiemelésekkel: 

„Von der Höhe, auch welche sich in den neuern Zeiten die Malerei 

geschwungen hat, wieder zurück auf ihre ersten Anfänge zu sehen, sich die 

Schätzbaren Eigenschaften der Stifter dieser Kunst zu vergegenwärtigen und 

die Meister solcher Werke zu verehren, denen gewisse Darstellungsmittel 

unbekannt waren, welche doch unsern Schülern schon geläufig sind, dazu 

gehört schon ein fester Vorsatz eine ruhige Entäußerung und eine Einsicht in 

den hohen Wert desjenigen Stils, den man mit Recht den wesentlichen 

genannt hat, weil es ihm mehr um das Wesen der Gegenstäube als um ihre 

Erscheinung zu tun ist.“205 

A test fejlődése, a téri ábrázolás az egyiptomi rajzművészetben című fejezetben 

azokra az eljárásokra hoz példákat, melyeket a tér és a test ábrázolásánál 

alkalmaznak. Schäfer az ábrázolási módokat három általa felállított csoportba sorolt 
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 SCHÄFER 1919, 45. 
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 Ld. 201-es lábjegyzet 
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műveken keresztül vizsgálja: egyszerű testek, többtagú testek és több egyedi testből 

álló csoport. Az egyiptomi művek mellett analógiaként gyerek- és primitív népek 

rajzai szerepelnek. Itt csak azokat az eljárásokat mutatom be, amelyeket Vajda 

levelében aláhúzással kiemelt.  

Az első ilyen Vajda által fontosnak tartott fogalom, a Schäfer által idézőjelben 

használt „röntgenképek” („Röntgenbilder”).206 Ez arra az eljárásra utal, amikor a 

rejtett dolgok láthatóvá válnak. A vékony, átlátszó ruha alatt látszódik az ember 

szíve, köldöke vagy a nemi szerve. Az egyiptomi képen a szőlőpréselők lábfejét az 

erjesztőkád oldala kitakarná, mégis láthatóak, illetve a másik példán a gabonatároló-

edények tartalmát látjuk (104. kép). Ezzel az eljárással Schäfer korábban bemutatott 

három szabálya közül a testek átláthatatlanságára vonatkozót (1. pont szerinti 

szabály) szegik meg.   

A levélben kiemelt másik kifejezés, a szintén idézőjelben használt 

„Schnittzeichnungen”, melyet „metszeti rajzoknak” lehetne fordítani.207 Az 

ábrázolásokon a motívumok, dolgok metszeti rajzokból, illetve különböző 

nézőpontból ábrázolt felületekből épül fel. Schäfer által leírt Halottaskönyv egyik 

részletén a vízszintesen jelölt talaj fölött a sírház külső nézetét látjuk nyitott ajtóval 

(105. kép). A sírházból a föld feletti részen is ábrázolt akna fut a mélyben fekvő 

sírkamrába. Az aknát keresztmetszetben, a mélyben elhelyezkedő négy részre tagolt 

sírkamrának viszont az alaprajzát látjuk. Az alaprajzban a múmia és a vele eltemetett 

eszközök teljes nézetben jelennek meg. A nézőpontváltások, az alaprajz és a 

metszeti-rajz szintézise az ember adott dologra vonatkozó tudásának 

felhasználásával válik értelmezhetővé.     

A harmadik aláhúzott terminus a „Räumlisches Übereinander”, azaz téri 

egymásfölöttiség vagy összevisszaság, mely az egyiptomiaknak arra a térábrázolási 

megoldására utal, amikor az egyik tárgy elhelyezkedik a másikon.208 Az egyik 

szemléltető példán a játéktábla felülnézetből, míg a bábuk a tábla peremén teljes 

nézetből láthatók (4. kép). Schäfer hangsúlyozza, hogy ebben az esetben a bábuk 

pontosan illeszkednek a peremhez. Az egyiptomi történelmi kor kezdetéről olyan 

megoldások is ismeretesek, melyeken a felső tárgy az alsó felett lebeg.  

                                                 
206

  SCHÄFER 1919, 78-79. 
207

  SCHÄFER 1919, 79-80. 
208

  SCHÄFER 1919, 104-107. 
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Az utolsó fejezet az emberábrázolásról szól, melyben Vajda azt az arányrendszert 

tartotta fontosnak, amelyet az 5. dinasztiától kezdve alkalmaztak az egyiptomi 

kultúrában.  

Vajda, Júliának írt, fent idézett levelében megjegyzi, hogy hiányolja a könyvből a 

világszemléleti bázist. Ennek oka az lehet, hogy Vajda a különböző térábrázolási 

megoldásoknak a magyarázatát az adott kultúra világszemléletének megismerésével 

együtt vizsgálta. Schäfer a példáit nem hozza összefüggésbe az egyiptomiak 

világszemléletét meghatározó túlvilágba vetett hittel, az isteneikkel. 

Vajdának az egyiptomi kultúra iránti érdeklődése már a Párizsban töltött 

időszakában (1930-34) is kimutatható. Kozák Gyula 2011. novemberében megtalálta 

a hagyatékban azt a képeslapot, amelyet Vajda 1936. június 22-én küldött el Júliának 

(108. kép): 

„Itt küldök mellékelve egy egyiptomi reprodukciót, melyet még Párizsból 

hoztam magammal, most előkerült, és elküldöm néked.”209 

A képeslapon, a dolgozat témájának szempontjából jelentős építészeti elem nem 

látható, de az megfigyelhető, hogy a vízszintes vonallal jelzett talajszinthez rögzített 

figurák ábrázolásánál az egyiptomiakra jellemző legnagyobb felületek elve 

érvényesül. Tehát ebben az esetben is, a térábrázolási megoldásokhoz hasonlóan, 

egy elvont rendszer érvényesül. Az egyiptomiak úgy ábrázolták a világot, ahogy az 

emlékképeikben, tapasztalataikban megjelent, és nem a látvány mimetikus 

visszaadása volt a céljuk.  

A példákat látva szembetűnő az ábrázolási módokban a hasonlóság Vajda 

szentendrei városképeinek egy részével; a transzparencia, a nézőpontváltások ismert 

fogalmak Vajda műveivel kapcsolatban. Az összefüggésekre a dolgozat következő 

fejezetében, az elemzések során mutatok rá. 

                                                 
209

 Vajda 1936. június 22-én írt levele. JAKOVITS – KOZÁK 1996,30. 

Ezúton is köszönöm Kozák Gyulának, hogy a beszkennelt képeslapot 2011. novemberében elküldte 

nekem. A képeslap egyértelműen azonosítható a forrásban említettel, mert hátoldalán Vajda 

kézírásával ez olvasható: annak ellenére, hogy a hátoldalán június helyett július szerepel: Júliámnak 

1936 július Szentendre. 
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VIII.2. Távol-keleti kultúrák  

 

A Pepita füzetekben olvasható címekből jól látható a távol-keleti kultúrával 

foglalkozó irodalom jelentősége, azon belül is a kínai és a perzsa festészet kap 

kitüntetett szerepet, mely a tematikus bibliográfiából is kiderül. Ezekben a 

tudományos munkákban ritkán esik szó a térábrázolásról. Említésszerűen 

találkozhatunk azzal az európai szemléletű megjegyzéssel, amely a perspektíva 

hiányára utal.  

A téma szempontjából megemlítendő az orientalista Raphaël Petrucci, aki a kínai 

festészetet bemutató könyvében külön fejezetet szentel a térábrázolási 

eljárásoknak.210 Az európai egyenyészpontos perspektíva kritikája után ismerteti a 

kínai festészetben használatos ún. perspective de sentiment jellegzetességeit. A 

rálátásból megfestett képeken a horizontvonal a magasban húzódik, a természeti 

motívumok egymás fölött párhuzamosan fekszenek. Mivel ezeket a műveket 

általában egy színnel festették, árnyékolással érzékeltetik az atmoszferikus 

hatásokat. Wang Wei a 8. században fektette le az atmoszferikus festészet alapjait, 

megfigyelte, hogy amint nő a távolság a szemlélő és a tárgy között, a formák 

homályossá válnak. Petrucci kiemeli, hogy a perspective de sentiment párhuzamba 

állítható Leonardo megfigyeléseivel, melyet a kínai festészetben a fentiek alapján 

már a 8. századtól alkalmaztak. A kínai művészetnél hangsúlyosabbnak tűnik a 

perzsa művészet formai hatása Vajdára.  

A tematikus bibliográfiából kitűnik, hogy a művész kiemelten foglalkozott a perzsa 

művészettel. A perzsa miniatúrafestészettel kapcsolatban Szántó Iván, orientalista 

művészettörténész hangsúlyozza, hogy az iszlám festészetnek nincsenek a 

perspektívára vonatkozó saját elméletei, a miniatúrákat nem az anyagi világ 

valósághű ábrázolása határozza meg.211 Szántó megjegyzi azt is, hogy a modern és 

avantgárd művészek a tiszta színek dominanciája és a perspektíva hiánya miatt 

lelkesedtek ezekért a miniatúrákért. Ez utóbbi Vajda művein is érezhető, de ennél 

jelentősebbek lesznek a formai hasonlóságok, melyekre az elemzésekben majd 

rámutatok.  

                                                 
210

 PETRUCCI 1920, 26-30. Petrucci, Raphaël: Chinese painters: a critical study (1912), New York 

1920. 
211

 Szántó Ivánnal 2011. nyarán történt levelezés. 
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A Vajda-hagyatékban megtalálható a párizsi Bibliothéque Nationale gyűjteményét 

bemutató 1925-ös tárlat katalógusa.212 A kiadványt végiglapozva felkeltette a 

figyelmemet Rashid al-Dín (14. századi perzsa történetíró) krónikájához a 14. 

században készült perzsa miniatúrának a 15 századi másolata (121. kép).213  Az 

1258-as bagdadi csatát bemutató festmény vonalstruktúrájának alapos 

megfigyelésénél hasonlóságot észleltem Vajda szentendrei városrajzai. A 

kiadványban a képeket követő képjegyzékben Vajda csak ezt a művet megjelölte. A 

jelölés biztosan hozzá köthető, erre utal, hogy ugyanezzel a tintával szerepel a 

katalógus elején Vajda neve.   

Nem térábrázolási szempontból, hanem a munkamódszer hasonlósága miatt 

megemlítendő, a német orientalista Friedrich Sarre 1904-ben megjelent publikációja, 

– a kicsi, kockás Pepita füzetben szerepel – amely Rembrandt indiai-iszlám 

miniatúrák alapján készített rajzait tárgyalja.214 A tanulmány szerint Rembrandt 

bibliai témájú képeinek előtanulmányaként készíthette ezeket a rajzokat. A 

miniatúrák másolásával és a keleti tárgyak gyűjtésével az lehetett a célja, hogy 

azokon keresztül egy valós képet kapjon a keleti életről, amelyet a bibliai témájú 

képeken hűen akart visszaadni. A művek összehasonlításánál Sarre kiemeli, hogy a 

Rembrandt művészetét meghatározó fény-árnyék viszonyok, melyek a miniatúrákon 

biztos nem jelentek meg, ezeken a rajzokon is hangsúlyosak. Vajda, Rembrandthoz 

hasonlóan az összegyűjtött forrásokban az általa fontosnak tartott problémák 

megoldási lehetőségeit kereste, de azt saját formanyelvéhez alakította.  

  

A tematikus bibliográfiájából kiderül, hogy Vajda érdeklődése nem csupán erre a két 

kultúrára koncentrálódott, de a szentendrei városrajzok térábrázolásával, 

komponálásával kapcsolatban ezek tűntek jelentősnek, melyet a következő fejezet 

elemzésein keresztül szemléltetek.   

 

                                                 
212 Catalogue des manuscrits   peintures, estampes, médailles, monnaies, objets d'art, livres et cartes  
(kiáll. kat., Paris: Bibliothèque Nationale), Paris 1925.  

 
213 Catalogue des manuscrits   peintures, estampes, médailles, monnaies, objets d'art, livres et cartes 
(kiáll. kat., Paris: Bibliothèque Nationale), Paris 1925. 22. kép  
214

 SARRE, Friedrich: „Rembrandts Zeichnungen nach indisch-islamischen Miniaturen“, in: 

Jahrbuch der Königlich Preussischen Kunstsammlungen, 25.(1904) 143-158. (KK009 ) 
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IX. Vajda Lajos „térrajzai” az antik egyiptomi és perzsa térfogalom 

értelmezései alapján  

 

További elemzéseimnél abból a feltételezésből indulok ki, hogy Vajda 

olvasmányainak, az elméleti szövegeknek konklúziója valamilyen módon 

megjelennek bizonyos művekben. 

 

IX.1. Az egyiptomi művészet hatása 

 

A Hegyi házak (110. kép) vonalszövedékeiben felfedezhetjük a település 

lakóházainak egymásmelletti és egymásmögötti helyzetét. Ez a rajzi sűrítés a 

tárgyak, az épületek kapcsolatára utal, a közelség érzetét kelti.  Nincs horizontvonal, 

az egymás mögött álló épületek homlokzatai áttűnnek. A térmélység fogalmi, nincs 

vizuális megfeleltetése a távolság kifejezésének, éppen úgy, mint az egyiptomi 

transzparens ábrázolás esetében. Természetesen itt nem egy következetes rendszerről 

van szó, Vajda gondolkodásmódja nem azonos az egyiptomi kultúráéval, de 

felfedezhetünk kifejezésmódbeli utalásokat. Vajda megmaradt életművében ehhez a 

rajzhoz szorosan még két munka kapcsolódik, a Házak felett című kép tempera (111. 

kép) és vonalrajz (109. kép) variánsa. A három munka összevetésével, a 

vonalstruktúrák apró változásainak megfigyelésével közelebb kerülünk a művész 

térábrázolási kísérleteinek megértéséhez.  

A Hegyi házak című rajzon látható jobb oldali két ház viszonya egyértelműnek 

tűnik; a takarás miatt tudjuk, hogy az alacsonyabb ház előrébb helyezkedik el, 

azonban a hátsónak az ablaka megjelenik az elülsőnek az oromzatán. A másik két 

műről ez a ház teljesen eltűnik, csak utalásszerűen egy apró részletben bukkan fel; 

az oromzat aljánál lévő tetőkiszögelés alatt, az első rajzon transzparenciában 

megjelenő ablaknak a bal alsó sarkát láthatjuk. Ennek a kis elemnek a továbbvitele, 

a későbbi rajzokon való megjelenése is bizonyítja, hogy Vajda tudatosan egymásra 

építette munkáit. Az ablak sarka a kiinduló rajznál még a valóságnak 

megfeleltethető, tehát ábrázolt forma, míg a később keletkezett munkáknál már csak 

töredékében, kompozíciós motívumként van jelen. A következetesség, hogy ez a kis 
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elem újra és újra feltűnik, mutat rá arra, hogy nem véletlenszerű, az átrajzolás során 

bekövetkezett, technikai hibáról van szó, hanem tudatosan használt, jelentéssel bíró 

részlete ez a műveknek. A megfigyelt látvány rögzítése helyett, itt már a ritmus, a 

felület osztása, a pozitív-negatív formákkal való komponálás a cél. Az ábrázoló 

művészetben az ábrázolt dolog megjelenését értelmezzük pozitív formaként, Vajda 

rajzainál a házak (kontúr)vonalakkal válnak el az őket körülvevő tértől. A kontúr 

tehát választóvonal, egyszerre határozza meg a pozitív és a negatív formát. Vajda 

transzparens képeinél ez a képlet feloldódni látszik, az egymásra rétegzett pozitív 

formák esetében felcserélődhetnek a funkciók, az a felületrészlet, mely az egyik ház 

viszonylatában pozitív formaként szerepel, egy másik, egymáson elhelyezett 

térszeletet vizsgálva már negatív formaként értelmezhető. A művész ezt a tér játékot, 

ezt a feszültséget, a kompozíció festett változatánál is fent tartja. A temperakép jobb 

oldalán látható három ház térbeli helyzetét könnyű értelmezni. Hozzánk legközelebb 

a legkisebb keskeny, baloldalán megtört vonallal kialakított ház áll. Mögötte a 

világos színű, szélesebb épület helyezkedik el, majd leghátul a féloromzatú építmény 

van. Ennek az állításnak az egyértelműsége megkérdőjeleződik, ha alaposabban 

megvizsgáljuk a házakon elhelyezett ablakokat. Nem eldönthető, hogy melyik ablak, 

melyik épülethez tartozik. A világos ablakok tartozhatnak az elől lévő sötétebb 

tónusú házhoz éppen úgy, mint a világoshoz. A két másik rajzból lehet sejtésünk, 

hogy ennek az épületnek az ablakai. Ugyanakkor a vonalasan megjelenő, a jobb 

oldali ablakba belógó sávozott téglalapforma értelmezéséhez nincs semmilyen 

támpontunk, mind a két lakóhelynek lehet része. Az épületek megfestettségük, 

színnel kitöltött felületük ellenére transzparensek. A képek jobb oldalán megjelenő 

transzparencia háromrétegűsége nem a klasszikus előtér, középtér háttér hármas 

tagolás térszemléletet képezi le. A térviszonyoknak, az épülettömegek együttes 

hatásának egy teljesen új megjelenési formáját mutatják. Ezt a hatást erősíti a képek 

bal oldalának épületrajzai. Annak ellenére, hogy a Hegyi házak esetében a kép jobb 

és bal oldala egy tetővel összekötött, ez a képfelületen jelentős elem, mégsem 

teremti meg az egész képen belüli egységes valós térérzetet. A rajzon szereplő 

összes ház a lap aljáról indul, a föld síkja, tehát a rajzlap alsó élével indulóan 

merőleges. A horizont hiánya, a rövidülések és a távolság érzékeltetés elvetése 

ellenére felismerhető a térmélység. A transzparencia ugyanúgy, mint az egyiptomi 

művészet esetében arra szolgál, hogy a tudottat, a hétköznapi életünkből tapasztalat 
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útján megismertet felidézze. Nem a látvány általi benyomás megragadása a cél. A 

kép befogadói mechanizmusa a transzparens épületrajzoknál ezzel éppen ellentétes, 

az európai mimetikus művészeti hagyományoktól eltérően a tudásból, a fogalmi 

gondolkodásból indul ki. A rajzszövet felfejtése közben az értelmezés során kapjuk 

meg a térérzetet. 

Transzparens rétegek jellemzik, de az előzőektől teljesen eltérő felfogásban készült 

a Ház, mellette fabódé című kép (112. kép). A Mándy Stefánia könyvében szereplő 

címmel ellentétben a rajzon kettőnél több építmény látható. Egy nagyobb ház 

frontálisan a homlokzatával jelenik meg, míg egy kisebb nyeregtetős épület és a 

fabódé oldalról látható. A két utóbbi építményen megfigyelhetünk rövidüléseket, de 

ezek egymással semmilyen összefüggésben nincsenek, nem érvényes rájuk 

semmilyen ismert térábrázolási rendszer következetes szabályossága. 

Axonometrikus ábrázolásnál pontos információt kapunk az ábrázolt tárgy, épület 

alaprajzáról, arányrendszeréről. A perspektivikus ábrázolásnál adottá válik az 

alkotó/néző helyzete az adott épülethez képest. A Monge rendszer merőleges 

vetítősíkjai az épület szerkezetéről nyújthatnak információt. Ennél a képnél egyik 

rendszer sem érvényesül, mindegyik csak épületrészleteknél jelenik meg 

utalásszerűen. Az európai kultúrából ismert térábrázoló megoldások részleges 

használatát egy másik struktúrának rendeli alá. Nem egy megszokott hierarchia 

szerint rendezi el a képalkotó elemeket, több elv egyszerre jelenik meg, nem 

egymást kioltva, hanem egymást kiegészítve, utalásszerűen, azonos hangsúllyal. Az 

egymásra halmozással, a sűrítéssel a tömeg érzékelhető. A tömegnek kiterjedésére 

elég, ha az arra utaló jeleket érzékeljük. Ezek a jelek a rajzon a helyenként 

felbukkanó rövidülések, takarások a föld síkjától való apró elmozdulások. Csakúgy, 

mint az előző munkáknál, Vajda itt is a fogalmi gondolkodásból indul ki, csak 

ellentétben az előzőekkel, ahol a tapasztalati tudásra épít a kép befogadásánál, itt a 

kulturális ismeretekre, a tanult térábrázolási sémák átértelmezési képességére épít. 

Egy új térábrázolási rendszer kísérlete ez a rajz.    

A Háztetők toronnyal című rajzon (113. kép) a transzparencia mellett az antik 

egyiptomi kultúrából ismert másfajta ábrázolási mód („téri összevisszaság”, 

„metszetrajzok”) is megfigyelhetőek. A különböző nézőpontokból ábrázolt épületek 

kiterjedésének iránya, az egymáshoz viszonyított helyzetük Szentendre belvárosának 

sajátos elrendezését érzékelteti. Az előtérben látható három homlokzat a lap aljához 



101 

 

illesztett elhelyezés miatt látszólag egy síkban fut, azonban a középső és a jobb 

oldali épület oldalhomlokzatinak redukált formái is megjelennek, így érezteti Vajda 

a szentendrei kis utca szabálytalanságát, enyhe kanyarulatát. A Vajdára jellemző 

sűrítés a kompozíció közepén tapasztalható, ahol Vajda a transzparencia 

módszerével a középső ház mögötti épületeket jelzi. Ellentmondásnak tűnik, hogy a 

kompozíciót meghatározó vonalrendszer a transzparens felületnél a legsűrűbb. A 

templomtornyot csak részben takarja ki az előtte álló épület oromzata. Nem véletlen, 

hogy a toronynak a tetőn áttetsző bal éle, a toronysisak alsó része után a papír felső 

vonala felé tovább nyúlik. Ez a vonal a képsíkra merőlegesen elfordított homlokzat 

meghatározó elemévé válik. A homlokzat elforgatásával Vajda a távolban futó, 

képsíkra merőleges kis utcára utal. A kis utca távolságának az észlelésére Vajda 

formajátéka különböző lehetőséget biztosít. A torony bal éléből tovább futó vonal a 

képsíkra merőlegesen ábrázolt homlokzat talpvonalát is jelentheti. Ebben az esetben 

a kis négyzetekkel tagolt felület ajtóként értelmezhető. Az említett vonal és a torony, 

azzal párhuzamos csúcsdísze között kialakult geometriai forma az elforgatott ház 

lábazatát is jelölheti. Ebben az esetben a ház megnövelt méretével közelebb kerül, és 

a négyzetekkel tagolt ajtó ablakká válik. A téri játék a tetőnél is folytatódik, a nyitva 

hagyott negatív forma a végtelen tér érzetét kelti. Az épületek egymáshoz 

viszonyított arányait tekintve szembetűnő a templomtorony kis mérete. 

A következő két grafika (Cím nélkül, 114. kép és Hegyi falu, 115.kép) úgy is 

értelmezhető, hogy a különböző nézőpontból ábrázolt felületek, metszetek és a 

kisebb építészeti elemek formakapcsolatai egy házat jelölnek. A cím nélküli képen a 

lap aljához igazított ház utcai homlokzatán kívül az épület többi eleme a fehér 

alapon lebeg. A ház síkba kiterített elemeinek statikusságát Vajda a felületkezeléssel 

érzékelteti. Az üresen maradt papírfelület – a ház fala, a kerítés – tömeget jelöl, míg 

a vékony fehér temperaréteg a levegőre utal. A lebegő homlokzaton fehérre festett 

négyzet nyitott ablakként is értelmezhető. A kitöltött és üresen hagyott felületek 

variálása Vajda egész életművében jelen van. Az átlósan elhelyezett kapu kerete jól 

szemlélteti, hogy a különböző felületek eltérő tömeget érzékeltetnek. A 

szemöldökgerenda fehérre festett, míg az azt támasztó szárkövek felülete maga a 

papír.  

Az előzőhöz hasonló Vajda felületkezelési megoldása a Hegyi falu estében, ahol a 

pettyegetett vagy apró téglalapokkal áttört geometriai formák jelzik a statikus 
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elemeket. Ebben az értelmezésben a középső merőleges sáv az utcát, a nyitott teret 

jelöli. Az utat szegélyező és lezáró formák utalnak a városra vagy a címben szereplő 

falura. Más értelmezésben – az egyiptomi művészethez hasonlóan, – a különböző 

nézőpontból ábrázolt felületek és metszeti rajzok összessége utal a ház fogalmára.  

A következő grafikacsoportnál (Ház virágcserepes ablakkal 116. kép, Oromfal-

konstrukció 117. kép, Házhomlokzat keresztmetszetekkel 118. kép, Ház cölöpön 

függönyös ablakkal 119. kép, Szentendrei házfalak 120. kép) az írott forrásokban 

nem találtam pontos utalást a művek gondolati hátterére. A grafikák kompozíciós 

megoldásait külön-külön és egymás mellett nézve sem sikerült egzakt módon 

értelmezni. Nem egyértelmű, hogy az épületek, épületrészek különböző 

metszeteinek ábrázolása keverednek esetleg a vetítéssel szerkesztett felületekkel. Az 

elvont struktúrára Vajda a látvány egy-egy részletét illeszti. Ezeknek az elemeknek a 

szerepeltetését formaritmusok határozzák meg. Az arányrendszer, a szerkesztésre 

utaló vonalak fűzik egy csoportba ezeket a grafikákat. A szerkesztés jelenléte abból 

a szempontból is egyértelmű, hogy a grafikákon a szabadkézi rajz és a vonalzóval 

húzott vonalak keverednek. Ez a reprodukciókon is jól látható, de az eredeti 

rajzoknál rögtön szembetűnik. Lényeges kérdés lehet, hogy a határozott 

vonalvezetéssel és biztos rajztudással rendelkező Vajdát mi motiválta a vonalzó 

használatára.  

Az elemzések során az egyiptomi térábrázolás elvont megközelítésének sajátos 

megfogalmazásait szemléltettem Vajda városképein. A továbbiakban a perzsa 

művészet felől közelítem meg műveit. Hipotézisem szerint a miniatúrák 

formaalakítása érdekelhette Vajdát.  

 

IX.2. A perzsa miniatúrák hatása 

 

Az antik egyiptomi művészet mellett, a keleti miniatúrafestészetet vetettem össze 

Vajda szentendrei városképeivel. Ennek oka egyrészt az volt, hogy a Vajda-

életművel összefüggésben eddig nem tárgyalt kultúra, arányaiban meglepően 

sokszor előfordul mind a két Pepita füzetben, mely arra utal, hogy ez a művészt az 

1920-as és 1930-as években is foglalkoztatta. Másrészt az, hogy bár – az egyiptomi 

ábrázolásokhoz hasonló – kiindulópontnak tekinthető, Vajda által írt forrást nem 
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ismerünk; a keleti művészettel kapcsolatban nem értekezik külön a leveleiben, a 

papírok és a cédulákra kimásolt jegyzetek sem erről szólnak, de a hagyatékban 

őrzött 1925-ös kötetben látható perzsa miniatúrának a megjelölése hipotetikusan 

irányadó lehet.215 Természetesen itt is figyelembe kell venni azt a tényt, hogy Vajda 

könyvei, jegyzetei töredékesen maradtak ránk.  

A párizsi katalógusban megjelölt alkotás, Rashid al-Din 1310-1315 között készült, 

az 1258-as bagdadi csatát ábrázolja (121. kép). A Vajda életműben nem találunk 

történelmi eseményeket elbeszélő munkákat, feltételezhetjük tehát, hogy érdeklődése 

elsősorban az építészeti tér ábrázolási megoldásaira, formakomponálásra irányult. A 

térstruktúra egyértelműen látszik, ha a miniatúrának indigópapír segítségével 

kiemeljük a kompozíciós vázát (122. kép). Ez a megoldás, az átkopírozás, a 

lényegesnek tűnő elemek kiemelése és egy vonalstruktúrában való megjelenítése, 

Vajda gondolkodásmódjához és munkamódszeréhez nagyon közel áll. Az eredeti 

munka átkopírozott verzióján feltűnővé válik az épületek egymáshoz viszonyított 

arányának a torzulása, a kompozíció érdekében nyitottan, nem zárt formaként 

szereplő házrészletek, a különböző nézőpontból látott térrészletek sűrűn egymás 

mellé helyezése, az épületrészletek geometriai formákként való megjelenésének 

ritmusa. 

Ezek a megállapítások, igaznak tűnnek Vajda Péter-Pál templom című 1937-ben 

készült rajzára (123. kép) is. A kompozíció középpontjában elhelyezkedő templom 

körül megjelenő házak esetében megállapíthatatlan, hogy ezek a kisebb épületek 

mekkorák egymáshoz képest. A képen nem a pontos arányrendszer megjelenítése, 

hanem a sűrítés kifejezése a cél. A konkáv sokszögek, a paralelogrammák, a 

trapézok, a háromszögek csak utalnak a házakra, de nem ábrázolják az épületeket. 

Érzékelhetjük a tömegüket, de pontos térbeli elhelyezkedésükről, formájukról nem 

informál bennünket ez a rajz. A baloldalon félbehagyott alakzatoknak, a képszélekre 

kifutó, vagy megszakadó vonalaknak szerepe van, éppen úgy, mint a perzsa 

miniatúra esetében; egy eltérő téregységet jelenítenek meg. A tér nemcsak az 

épületek tömegét és az őket körülvevő levegőt jelenti, hanem az épület belsejében 

                                                 
215 Catalogue des manuscrits   peintures, estampes, médailles, monnaies, objets d'art, livres et cartes  
(kiáll. kat., Paris: Bibliothèque Nationale), Paris 1925. 22. kép  

A miniatúra egy a Pepita füzetben megtalálható, másik könyvben is szerepel: MARTIN, Fredrik Robert: 

The Miniature Painting and Painters of Persia, India, and Turkey from the 8th to the 18th Century , 

London 1912. 42. kép (KK010 ) 
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lévő térre is utalás történik. A külső és belső tér egyaránt megjelenik a rajzon. A 

külső térből a belső térbe való átjutás épített konstrukción keresztül, 

legkézenfekvőbb esetben egy bejárati lépcsőn esetében történik. Ebből a 

szempontból kiemelt szerepe van Vajda Ház a Munkácsy utcában című munkájának 

(124. kép). A kép centrumában elhelyezett, geometrizáló formákra bontott lépcsőt 

egyszerre több nézőpontból látjuk. Vajda nem egy ábrázolási metódust követ, nem 

egy fix pontból rajzol meg egy lényegében vetített képet, hanem különböző téri 

helyzetekből tárja elénk az ábrázolt tárgyat, jelen esetben a lépcsőt és környezetét, 

egyszerre több térszeletet, térkivágatot helyez egymás mellé. A föld síkjának 

töredezettsége és hogy az épület alja nem párhuzamos a lap élével, erősíti ezt a 

hatást. A házba bevezető ajtó nagysága és az elénk táruló tagolt belső tér 

arányrendszerében, kidolgozottságában határozottan eltér a homlokzat sematikus, 

leegyszerűsített formanyelvétől. Éles a különbségtétel. A belső tér a rajzon belül 

nagyon kis helyet foglal el, de hangsúlyos, felveti a házban lévő helyiségek 

kiterjedésének meglétét. A külső és a belső tér egyszerre jelenik meg, épp úgy, mint 

a perzsa miniatúrán, az arányok eltolásával és a nézőpontok, ábrázolási rendszerek 

variálásával. 

A Három szentendrei templom című grafikát (125. kép) a dolgozatban a 

Formabontás mint önálló képalkotó struktúra alfejezeten belül már elemeztem, pár 

apró megoldással kapcsolatban azonban a perzsa miniatúrával is  összefüggésbe 

hozható. Vajda a miniatúrához hasonlóan az absztrahált vonalrendszerben 

arányváltásokkal él, illetve a lényegesnek tekintett részleteket kiemeli, bizonyos 

részeket viszont elhagy; a jobb alsó sarokban a vonalakat félbehagyja, nem húzza 

végig, a papír széléig. 

A Pepita füzetekben a témával kapcsolatos könyveket átnézve, Vajda grafikáival 

összevetve további kompozíciós hasonlóságra lettem figyelmes, melyre a perzsa 

miniatúrafestészetnek még két másik darabját szemléltetem példaként. Az egyik az 

1463-as Majnūn haldoklik Laylā sírjánál című miniatúra (126. kép)216; a másik a 16. 

század első felében iskolateremtő mesternek, Bihzādnak a Sikandar és a hét bölcs 

című 1494-es műve (128. kép)217. Mindkét képen az épület keretet ad a narratívának. 

                                                 
216

 A miniatúra az alábbi könyvben szerepel: SCHULZ, Philipp Walter: Die persisch-islamische 

Miniaturmalerei, Leipzig 1914, 42. kép (KK011) 
217

 A miniatúra az alábbi könyvben szerepel: MARTIN: 1912, 72. kép (KK010) 
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Az események az épületen belül, és közvetlen közelében, kívül zajlanak. A kint és 

bent egyszerre többször jelenik meg egy adott kompozícióban. Az épületnek 

központi szerepe van, több nézőpontból láthatjuk ugyan, de minden szereplő, 

minden tárgy, az összes képi elem hozzá viszonyított. Az első kép esetében a keret, 

nemcsak fogalmiként, hanem konkrétan, vizuális jelként is megjelenik a képen. A 

szöveget és a jelenetet egyértelműen egy építészeti elem, az erkély szegélyének a 

folytatása fogja körül. Az erkély maga kilóg a szöveg és kép téglalap alakú 

egységéből, kiemelt helyzetben van, a lap többi részétől eltér, de önmagában 

konzekvens téregységet jelöl. Itt érzékelünk térmélységet, magasságot, épület és 

figura közötti arányrendszert. Az erkélyen három figura áll, ők a kettős jelentésű 

kereten (korláton) belül helyezkednek el. Az erkély (a képen látható valós helyzete 

szerint) fölötti, (az európai kultúrkör felől értelmezve) mögötti három fej azonban 

egy határral (mely egyben keret és korlát is) elválasztott a képtértől. Jelenlétüket 

értelmezhetjük egy újabb térnyitásként is. A zártság és nyitottság, a külső és belső 

tér közötti váltások jellemzik Bihzād képét is. Ezen a munkán is megjelenik egy 

épületrészlet, melynek lezárásával kilép a téglalap formátumból. Ugyanakkor a kép 

jobb alsó sarkában feltűnik egy befejezetlen, ezáltal értelmezhetetlen építészeti 

elem. Nem állíthatjuk tehát, hogy a perzsa miniatúrák formáját az határozza meg, 

hogy a narratívának helyt adó paloták formáihoz igazodik. A festmények készítői 

nem épületeket, nem teret jelöltek, hanem helyszínt jelenítettek meg. A kompozíciót 

ennek vetették alá. A szigorúan téglalap alakú kerethez, indokolt esetben, a 

narratívához kapcsolódva hozzátoldhattak akár egy külső, akár egy belső 

térrészletet. Ez a térrészlet a cselekmény fontos helye, tehát az ábrázolt helyszín 

része. A helyszín definíciója tehát ebben az esetben az, hogy egy tér – külső, belső 

egyaránt, – ahol az élet eseményei zajlanak. Vajda átvesz elemeket a perzsa 

művészetből. Nagyon sok rajzán megjelenik a keretezés, és egyben ebből a keretből 

való kilépés, a hozzátoldás és az elhagyás is. 

Két ház kerítéssel című rajzán (127. kép) is megfigyelhetjük ezeket a 

jellegzetességeket. A közel szabályos négyszögű, a fő motívum részeiből kiinduló 

körberajzolást és a kép jobb szélén ehhez a struktúrához szervesen kapcsolódó, de 

ugyanakkor ebből a rendszerből ki is lépő, ezáltal egy új teret nyitó épület részletet. 

A frontálisan, rövidülések nélkül ábrázolt homlokzatok mellett ez a jobb oldali 

forma kifejezetten felidézi a térmélységet, annak ellenére, hogy nem tudjuk pontosan 
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értelmezni, mit is jelöl valójában. Éppen úgy lehet a kapu melletti kőfal (annak 

iránya és vastagsága) megjelenítése, mint az utcafront következő eleme, egy nyári 

konyha, vagy egy kisebb ház rövidülésben látható tetejének ábrázolása. A forma 

mindenképpen térmélységet (vastagságot) jelöl. A síkban ábrázolt homlokzatokon 

megjelenő ablakok, ajtók, díszítő elemek, éppen úgy, mint a perzsa miniatúráknál 

ritmikusan osztják a fő formákat és helyenként, a falvastagság jelölése mellett 

utalásokat észlelhetünk a mögöttes térre, a lakóépület belsejére. Egy ház fala tehát 

térelválasztó szerepben van, egyrészt a külvilágban kijelöli az épület téri helyzetét, 

másrészt körülölel egy belső, más arányrendszerben érzékelhető teret. Ez a kettősség 

a kétféle arányrendszer együttes megjelenése az európai kultúrkörben ismeretlen. Az 

épületek vagy városképként jelennek meg, vagy önálló belső terek szerepelnek a 

munkákon, vagy egy kitekintés ábrázolnak az ablakon keresztül a belső térből 

(ezeken az ábrázolásokon azonban nem jelenik meg az épület külvilágban elfoglalt 

helye). Az európai tradíciókból ismert isteni tér megjelenítését is egyedi módon 

oldja meg Vajda ezen a képen. Feltűnő, hogy a kereszt motívum háromszor is 

szerepel a rajzon. A legkiemeltebb a jobb oldali ház tetőgerendáinak találkozásánál 

lévő. Azon a ponton helyezkedik el, ahol a ténylegesen ábrázolt épület, és a fogalmi 

gondolkodást, a térmélységet jelölő keret találkozik. A kereszt mindkettőn kívül 

helyezkedik el. Egy újabb teret, az e világon túlit, az isteni szférát jelöli.  

A Házak beszögeléssel című rajzon (129. kép) az épületegyüttes egy zárt egészet 

alkot. Az előző rajzzal ellentétben, az épületek alsó részei nem egy egyenesen 

helyezkednek el. A vízszintes képszélekkel párhuzamos egyenest meglepő módon, a 

tetőszerkezetek felső élei adják ki. Ezt a vonalat csak egy féloromzat töri meg, 

illetve a zárt épülettömb mögött feltűnik egy távoli épület teteje. Az épületegyüttes a 

kép felső felében egy egyenessel határolt, mely egyenest kisebb építészeti elemek 

bontanak szakaszokra. Ez a formai megoldás emlékeztet Rashid al-Din képére. Ott a 

távolban megjelenő városfal zárja ugyanígy a képet. Vajda rajzánál is értelmezhetjük 

ezt az egyenest távolság érzékeltetéseként, annak ellenére, hogy valójában az 

épületek tetejét ábrázolják. A részekből álló egyenes önálló szakaszai tehát a tetőket, 

azaz az épületek magasságát jelölik, ha azonban egységében, egy egész vonalként 

tekintünk rá, akkor horizontnak, azaz távolság, távlat megjelölésének érzékeljük. 

Két, egymással kilencven fokot bezáró irányban jeleníti meg a teret ezzel a 

szerkezeti elemmel Vajda egyszerre.  



107 

 

A horizontvonal hiányzik Ház kerítéssel (131. kép), és a Szentendrei utca című (132. 

kép) képeinél is. Az első esetben a kép bal oldalán azonban több vízszintes is 

megjelenik. Mégsem beszélhetünk a klasszikusnak számító elő-, közép- és háttér 

tagolásról. A kép jobb oldalán megjelenő hiány, az ennek következtében létrejövő 

formatalálkozások, a pozitív és negatív formák felcserélhetősége, a térértelmezés 

kettősségének lehetősége, felülírja a megszokott térértelmezési rendszert. 

Tekintetünk egyszerre vezetett a távolba, a bal oldali egyre kisebb házak felé, és a 

közvetlen közelbe a jobb oldali be nem fejezett, tehát általunk nyitottnak, azaz 

végtelen nagynak érzékelt tér felé. A rajzot keretező négyszög lehet, hogy 

kompozíciós elem, de elképzelhető, hogy csak a kép határait jelöli. Nem kötődik 

szervesen a képi struktúrához. Rajzi keret nélküli a Ház kerítéssel című munka is. 

Ennél a darabnál Vajda nem játsza át egymásba, hanem élesen megkülönbözteti a 

negatív formát, és a formai hiányt. A rajz közepén létrejövő negatív forma a levegőt, 

a távlatot érzékelteti. A befejezetlen forma, a kép bal oldaláról hiányzó homlokzat a 

ház mélységének megélésében segít. Ugyanezt a hatást, a ház belső kiterjedésének 

elképzelését eredményezi a Szentendrei utca (132. kép) bal oldali háztetejének a 

negatív formák által megkezdett, majd tudatosan kihagyott tetőrésze.  

 

IX.3. Egyiptomi és perzsa művészet hatása 

 

A Pettyegetett fűrészmintás ház (133. kép) című grafikán az eddig vizsgált 

szempontok összetett formában jelennek meg. A mű, forma- és arányrendszere 

alapján két rétegből épül fel. A főmotívum a papír aljához illesztett nagyobb méretű, 

részletmegoldásokban gazdag fűrészmintás ház. A ház szerkezetét frontálisan látjuk, 

a befoglaló formát hangsúlyozza a dupla kontúr. Az ereszt határoló kettős körvonal 

feltűnik Vajda Szigetmonostori ház palánkkal című (134. kép) képén is. A mű 

második rétegét a redukált geometriai elemek jelentik, melyek nem ábrázolják, 

hanem csak formarészletekben utalnak a ház fogalmára. Az alakzatok elhelyezése 

alaposan átgondolt; az eresz függőleges vonala, a jobb oldalra elhelyezett 

hegyesszögű háromszög és a főmotívum metszetéből kialakult felülettel ritmizál. A 

transzparencia, a ház fogalmi megjelenítése az egyiptomi művészettel áll 

kapcsolatban. A pozitív és negatív formakapcsolatok és a főmotívum sík felületét 
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áttörő ablak, – melynek vonalrendszere az épület belsejében lévő térre is utal – a 

perzsa miniatúrákkal hozható összefüggésbe. Ezek a bonyolult összefüggések 

jelennek meg a Házak cirill betűkkel című kollázson (135. kép). Az összetettséget 

fokozza a kollázs technika és az új fogalmi rétegek; a cirill betűk és a csontok. 

 

IX.4. Tempera-kollázsok 

 

A rajzok felhasználásával elkészített kollázsokból csak néhányat ismerünk (Lebegő 

házak 136. kép, Szentendrei házak feszülettel 137. kép). Ezeket a kollázsokat is 

meghatározza a transzparencia, mely módszernél a vonal, a vonalszövet alkalmazása 

evidens. A festészet esetében az áttetsző, lazúros, transzparens felület 

érzékeltetésére nem a tempera használata a legkézenfekvőbb. A tempera fedőfesték, 

technikájából következik, hogy az alsó réteget elfedi, még hígítva is. A 

transzparencia megjelenítésére az akvarell lenne alkalmas. Vajda esetében ez azért 

nem tűnik jó megoldásnak, mert az akvarell vizes közegével a levegősség is 

megjelenik. Az áttetsző, lazúros, levegős réteg, a transzparens módszerrel megfestett 

felület viszont a motívumokkal nem összeegyeztethető. A vonalrajzok elemzéseiből 

kiderült, hogy Vajda számára a házak tömbszerűsége is fontos. A külső és belső tér 

megkülönböztetésére, a tömörség jelzésére, illetve a különböző, egymást metsző 

formák elkülönítésére finom színárnyalatokat kever ki a tömör festékből, és 

amennyire a felület engedi, hígítja azt. A színárnyalatoknak szimbolikus értelme is 

van, a levegő és az anyag ezáltal egyszerre jelenik meg, ezért is jelentős a színes 

alap. A szellemi háttér az ikonfestészetben is meghatározó, melynek hagyományos 

anyaga a tojástempera. A kicsi, kockás Pepita füzetbe (KK005) Vajda az ikonfestés 

technikáját is kijegyzetelte.  

 Az írott forrásokból kiderül, hogy Vajda számára nagyon fontos volt, hogy ismerje 

azoknak a kérdéseknek a szellemi hátterét, melyekkel a művészeti praxis során 

foglalkozott. Kutatásai során nemcsak az európai művészeti tradíciót vizsgálta, 

hanem az egyiptomi és perzsa kulturális hagyományokat is igyekezett megismerni. 

Ez a folyamat Vajda munkáiban tetten érhető, hiszen a megismerést követő 

megértés, az új információ (kultúránktól eltérő térszemléletek, ábrázolási 
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metódusok) saját érdeklődési körébe való beleillesztése megfigyelhető, és 

visszakövethető a műveken.  
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X. Konklúzió, további kutatási lehetőségek 

 

Vajda 1937. május 2-án, Júliának írt levelében Schäfer egyiptomi művészetről szóló 

könyvének tartalomjegyzéke mellett, kimásolja az egyiptológus a művészi alkotói 

folyamattal kapcsolatos gondolatát is:  

„Még ezt a néhány sort kiírom számodra az említett könyvből. »In jeden 

eigene Künstler leben ihn bewusst oder unbewusst gewisse 

Formvorstellungen, die entstehen sind als Niederschlag alles dessen was 

seine Auge seit seiner Geburt, sei es Kunstschöpfungen, sei es am 

Naturgebilden, gesehen haben, und dessen was er von der allgemeinen 

Geistesleben seiner menschlicher Umgebung in sich aufgenommen hat. Alles 

das ist ober hindurchgegangen verarbeitet und gesteigert durch das 

läuternde und schaffende Feuer, das im innen das Künstlers glüht, gehütet 

und gelenkt von dem was vor der Geburt schon ihm war, uns aber als der 

schöpferischen Willenskern des Einzelpersönlichkeit stets geheimnisvoll 

unerforschlich bleiben wird. Diese Formvorstellungen finden ihren 

deutlichen Ausdruck in der Teilen der Zier- und der Baukunst die keine 

Naturformen verwenden. Soweit es sich aber um die Wiedergabe oder 

Verwertung der Erscheinungswelt handelt, und das ist im weiten grösser 

Teils der Bildenden Kunst das Fall, liegt das Wesen jeder Kunstschöpfung in 

dem Ringen dieser im Innern des Künstlers lebenden, zur Geburt drängenden 

Formenwelt (nach einen Goethischer Ausdruck der Natur von innen) mit der 

Erscheinungen (der Natur von Aussen), das heisst, in den Kampfe zwischen 

der Nachbildung der Natureindrücke und ihrer Verarbeitung zu einer „neuen 

Schöpfung“.«“218 

Schäfer gondolata szerint, a művészben az alkotói folyamatot a tudatos/tudattalan 

formaképzetek és a művész belsejében – már megszületése előtt benne lakozó, – 

kibontakozni kívánó formavilág küzdelme, a természeti benyomás és annak 

alakításának a harca határozza meg.219 A tudatos és tudattalan formaképzeteinket a 

                                                 
218

 Vajda Lajos 1937. május 2-án írt levele Júliához. Vajda leveleinek az 1996-ban megjelent, Jakovits Vera 

és Kozák Gyula által szerkesztett kiadásában a levél német nyelvű része nem szerepel.  
219

 Ezzel a gondolattal kezdi Adolf Hildebrand említett könyvének előszavát. vö. HILDEBRAND (1893) 

19102, 5. 
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vizuális és szellemi élményeink összessége befolyásolja; ezek küzdenek a művész 

belsejében élő formavilággal. Ennek a folyamatnak az eredménye reprezentálódik a 

művész alkotásaiban.  

Ez a gondolat alátámasztja a dolgozat tézisét, mely szerint Vajda olvasmányait 

indokolt összevetni a műveivel. Természetesen az elemzések során felvetődött 

gondolatok hipotézisek. Vajda grafikái és festményei nem köthetőek általa írt 

teóriákhoz, gondolkodásmódjáról – az alkotásain kívül – csak a levelekből és a 

Pepita füzetekből kaphatunk választ.  

Vajda olvasmányai alapján szerzett szellemi és vizuális élményei nagyon sokrétűek. 

A látszólag egyszerűnek tűnő vonalrajzok hátterében számos önálló gondolati 

egység húzódik. A művek nagyon eltérő kulturális gyökerekkel rendelkeznek, ennek 

következtében, a – sajátos vonalhasználat miatt látszólag egységesnek tűnő – rajzok 

vagy rajzcsoportok egymástól nagyon különböznek. Vajda esetében az azonos 

kulturális hatásnak egy-egy gondolata, illetve ábrázolási eszköztára több rajzon 

végigkövethető, ez alapján a rajzok csoportosíthatóak. A rajzcsoportokon belül 

eltérő ábrázolási megoldások figyelhetők meg, melyet a dolgozatban bemutatott 

elemzések is feltárnak. A Vajdával született formarendszereknek, illetve a szellemi-

vizuális élményeinek összetettsége jelenik meg a különböző szentendrei 

városképeken. 

 A térfelfogásban az ember és környezetének viszonya tükröződik, mely 

korszakonként, kultúránként eltérően alakul. Vajda földrajzilag, korszakonként 

követte végig a tér ábrázolási lehetőségeit, az európai civilizációk mellett az antik és 

távol-keleti kultúrákat is kutatta. Az eltérő kulturális szempontokat szem előtt tartva, 

nemcsak mint jelenséget vizsgálta a különböző térábrázolási megoldásokat, hanem 

azoknak a magyarázatát is kereste. Így Vajda művei e megértési folyamat 

dokumentumai. Tehát nem utal konkrétan az egyiptomi művészetre, hanem abból 

indul ki, hogy a tér észlelésének többféle módja egyszerre lehet érvényes. A 

különböző gondolati rétegek között nem hierarchizál. Kísérleti városképként is fel 

lehet fogni ezeket az alkotásokat. Vajda Szentendre zegzugos utcáit, meredek, szűk 

sikátorait járta, rajzolta, és ezekkel párhuzamosan olvasta a korszakot meghatározó 

térelméleti írásokat.  
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Vajda műveinek elemzése után világosabbá válik, hogy miről is ír Vajda feleségének 

a bevezetésben már idézet levelében: „Az egész mindenség kölcsönhatásnak van 

kitéve, ez alól senki sem vonhatja ki magát, s nincs kivétel. Egyik ember vagy egyik 

kultúra, civilizáció, művészet megtermékenyíti a másikat, az élet törvénye ez.”220 

Ezt a gondolatot fogalmazza meg Vajdára vonatkoztatva, a művész halálának 15. 

évfordulóján jó barátja, Bálint Endre: „Harminchárom év elegendő volt arra, hogy a 

prehisztorikusoktól napjainkig jóformán valamennyi kultúrréteg alól kiemelje azt, és 

személyesen átszűrje, ami a modern szellem számára használható.”221 

Ez a szellemi összetettség lehet az oka, hogy a szentendrei városképeket, Mándy a 

Vonalrajzok, képmontázsok  perióduson belül csak a motívumgyűjtéssel 

összefüggésben tárgyalja.222 A rajzok hátterében álló bonyolult összefüggések 

szemléltetésére, a fentiek alapján a Mándy-féle, egy-egy séma mentén meghatározott 

korszakolási rendszer túlságosan leegyszerűsítettnek tűnik. 

A kutatásban természetesen további lehetőségek rejlenek, a szentendrei városképek 

összetettségét a forrásokból, az olvasmányokból kiindulva más szempontok alapján 

is meg lehet vizsgálni (pl. vallás, filozófia). A képjegyzék utolsó lapján bemutatott, 

több motívumból megkomponált négy grafika (Cím nélkül, Házak szomorúfűz- és 

kerékmotívummal, Szentendrei udvarok, Házak hajóval; 138-141. kép) 

értelmezéséhez további kutatások szükségesek. A szakirodalomban a szentendrei 

programhoz sorolt, összetett művek értelmezéséhez az olvasmánylista vallással, 

filozófiával, népművészettel és filmmel kapcsolatos tételeinek alapos 

áttanulmányozására volna szükség.  

A Pepita füzetek alapján megismert kulturális hátteret, természetesen Vajda további 

munkáival is össze lehetne vetni, illetve az életmű egészén belül vizsgálni.  A művek 

értelmezése így nem a Mándy-féle rendszer mentén, nem is a nyugat-európai 

művészettörténeti kategóriákba zárva, hanem Vajda „kulturális háttere” mentén 

történne, mely jobban reprezentálná az életmű egyetemes érvényét. 

                                                 
220

 Vajda 1936. szeptember 3-án írt levele. JAKOVITS – KOZÁK 1996, 45-46.  

 
221

 BÁLINT Endre: Emlékezés Vajda Lajosra Vajda Lajos halálának 15. évfordulóján  MDK-C-I 

170/297. 
222

 MÁNDY 1983, 49-57. 
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68. Grosz, Georg: A város (Metropolisz), 1916-17, olaj, vászon, 100 x 102 cm, 

Museo Thyssen Bornemisza, Madrid 

69. Beckmann, Max: Zsinagóga Frankfurt am Mainban, 1919, olaj, vászon, 90 x 

140 cm, Städel Museum, Frankfurt am Main 

70. Vörös Géza: Szentendrei lépcső, 1930-as évek, olaj, vászon, 86.5 x 66.5 cm, 

magántulajdon 

71. Vajda Lajos: Ćiprovačka-templom, 1935, papír ceruza, 31.5 x 22.5 cm, 

magántulajdon, (Hátlapon: Ćiprovačka-templom), MS 1935/17 

72. Vajda Lajos: Sárga ház, 1935, karton, tempera, 61.9 x 44.7 cm, Vajda Lajos 

Múzeum, Szentendre ltsz. 83.19. (Hátlapon: Kapu), MS 1935/4. 

73. Korniss Dezső: Szentendre, 1935 k., olaj, vászon, 74 x 100.5 cm, magántulajdon 

74. Vaszkó Ödön: Bérház/Este, 1932, olaj, vászon, 97.5 x 78.5 cm, magántulajdon 

75. Vaszkó Ödön: Budai vendéglő, 1933, olaj, vászon, 117 x 129 cm, 

magántulajdon 

76. Vajda Lajos: Betekintés egy enteriőrbe, 1928, pasztell, papír, 62 x 47 cm, 

magántulajdon, MS 1928/40. 

77. Vajda Lajos: Sikátor templommal, 1935, ceruza, papír, 31.3 x 22.4 cm, Vajda 

Lajos Múzeum, Szentendre, ltsz. 83.21. (Hátlapon: Ház mögött templom), MS 

1935/2. 

78. Picasso, Pablo: Igor Sztravinszkij Pulcinella, díszlet (végleges verzió), 1920, 

gouache, Párizs 

79. de Chirico, Giorgio: Az utca titka és melankóliája, 1914, olaj, vászon, 

magántulajdon 

80. Bortnyik Sándor: Zöld szamár, 1924, olaj, vászon, 60 x 55 cm, Magyar Nemzeti 

Galéria, Budapest 
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81. Grosz, George: Cím nélkül, 1920, 81 x 61 cm, olaj, vászon, Kunstsammlung 

Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 

82. Galimberti Sándor: Amszterdam, 1914-15, olaj, vászon, 92 x 92.5 cm, Janus 

Pannonius Múzeum, Pécs 

83. Bernáth Aurél: Katedrálisok és házak (Graphik mappa 3-as lap), 1921-22, 

sablonnyomás, tus, gouache, aranyfesték, papír, 28 x 38 cm, magántulajdon  

84. Bernáth Aurél: Faluk (Graphik mappa 2-es lap), 1921-22, sablonnyomás, tus, 

gouache, aranyfesték, papír, 28 x 38 cm, magántulajdon  

85. Calder, Alexander: Amédée Ozenfant portéja, 1930, drót 

86. Vajda Lajos: Két arc, 1937, papír, szén, ceruza, 63 x 47.5 cm, magántulajdon, 

MS 1937/80.  

87. Vajda Lajos: Kettős arckép, 1937, papír, kék és vörös kréta, 60.9 x 44.3 cm, 

Vajda Lajos Múzeum, Szentendre ltsz. 83.46. MS 1937/10. 

88. Vajda Lajos: Barátok, 1937, papír, ceruza, 62 x 46 cm, magántulajdon, MS 

1937/3. 

89. Vajda Lajos: Fiala-ház, 1937, papír, ceruza, 23.6 x 32 cm, magántulajdon, MS 

1937/1. 

90. Vajda Lajos: Monostori ház 1868-as felirattal, 1935, papír, ceruza, 31.4 x 23.5 

cm, magántulajdon, MS 1935/32. 

91. Vajda Lajos: Szigetmonostori ház koszorúdíszítéssel, 1935, papír, ceruza, 22 x 

31 cm, magántulajdon, MS 1935/52. 

92. Vajda Lajos: Parasztudvar, 1935, papír, ceruza, 31.5 x 22.5 cm, Magyar 

Nemzeti Galéria, Budapest ltsz: F62.97., MS 1935/35. 

93. Vajda Lajos: Pettyegetett ház, 1936, papír, olaj, 44.5 x 50 cm, Vajda Lajos 

Múzeum, Szentendre ltsz: 69.39., MS 1936/58. 

94. Vajda Lajos: Szigetmonostori ház, 1935, papír, tempera, 32.8 x 45 cm, Vajda 

Lajos Múzeum, Szentendre ltsz: 83.24., MS 1935/29. 

95. Vajda Lajos: Ház széles párkányú tetővel, 1936, papír, ceruza, 31.5 x 47 cm, 

magántulajdon, MS 1936/45. 

96. Vajda Lajos: Féloromfalas ház, 1936 k., papír, ceruza, 31.5 x 47 cm, Vajda 

Lajos Múzeum, Szentendre ltsz: 92.27., MJ 49. 

97. Vajda Lajos: Hegyes tetejű ház, 1935, papír, ceruza, 31.5 x 47.5 cm, 

magántulajdon, MS 1935/44. 
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98. Vajda Lajos: Körberajzolt házak, 1935, papír, ceruza, 20.5 x 31.5 cm, 

magántulajdon, (Hátlapon: Ház szomorúfűzzel), MS 1935/20. 

99. Vajda Lajos: Ház mögött templom, 1935, papír, ceruza, 31.3 x 22.4 cm, Vajda 

Lajos Múzeum, Szentendre ltsz: 83.21., (Hátlapon: Sikátor templommal), MS 

1935/2. 

100.Vajda Lajos: Két oszlop házzal, 1935, papír, ceruza, 31.5 x 47.5 cm, 

magántulajdon, MS 1935/19. 

101.Vajda Lajos: Kapu ablaksorral, 1935, papír, ceruza, 31.5 x 47.6 cm, 

magántulajdon, MS 1935/23. 

102.Vajda Lajos: Házhomlokzat, 1935, papír, ceruza, 31.4 x 47 cm, magántulajdon, 

MS 1935/16. 

103.Vajda Lajos: Házak sok ablakkal, 1935, papír, ceruza, 31 x 45 cm, 

magántulajdon, MS 1935/48. (?) 

104.Schäfer, Heinrich: Von ägyptischer Kunst besonders der Zeichenkunst. Leipzig 

1919. könyv 33-34. ábrája 

105.Schäfer, Heinrich: Von ägyptischer Kunst besonders der Zeichenkunst. Leipzig 

1919. könyv 39. ábrája 

106.Schäfer, Heinrich: Von ägyptischer Kunst besonders der Zeichenkunst. Leipzig 

1919. könyv 63. ábrája 

107.Vajda Lajos 1937. május 2-án írt levele Júliához 

108.Vajda Lajos 1936. június 22-én Júliának írt levelével elküldött képeslap 

109.Vajda Lajos: Házak felett, 1937, papír, ceruza, 36.6 x 46.3 cm, magántulajdon, 

MS 1937/2. 

110.Vajda Lajos: Hegyi házak, 1936, papír, ceruza, 31.5 x 47.5 cm, magántulajdon, 

MS 1936/78. 

111.Vajda Lajos: Házak felett, 1937, papír, tempera, 35.5 x 43.5 cm, magántulajdon, 

MS 1937/90. 

112.Vajda Lajos: Ház, mellette fabódé, 1937, papír, ceruza (kivágás), 31 x 45 cm, 

Vajda Lajos Múzeum, Szentendre ltsz: 83.10., MS 1937/26. 

113.Vajda Lajos: Háztetők toronnyal, 1936, papír, ceruza, 23.6 x 31.5 cm, 

magántulajdon, (Hátlapon: Oszlop petróleumlámpával, 1937), MS 1937/27 

114.Vajda Lajos: Cím nélkül, 1937 k., papír, ceruza, tempera, 31 x 45 cm, 

magántulajdon 
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115.Vajda Lajos: Hegyi falu, 1936, papír, ceruza, 31 x 45 cm, elveszett, MS 

1936/96. 

116.Vajda Lajos: Ház virágcserepes ablakokkal, 1936, papír, ceruza, 31.5 x 32.5 

cm, magántulajdon, MS 1936/74. 

117.Vajda Lajos: Oromfal-konstrukció, 1936, papír, ceruza, 31.5 x 22.5 cm, 

magántulajdon, MS 1936/83. 

118.Vajda Lajos: Házhomlokzat keresztmetszetekkel, 1936, papír, ceruza, 44 x 30.5 

cm, magántulajdon, MS 1936/73. 

119.Vajda Lajos: Ház cölöpön függönyös ablakokkal, 1936, papír, ceruza, 31.5 x 

22.5 cm, magántulajdon, MS 1936/72. 

120.Vajda Lajos: Szentendrei házfalak, 1936, papír, ceruza, 22.8 x 31.8 cm, Vajda 

Lajos Múzeum, Szentendre ltsz: 83.98., MS 1936/30. 

121.Rasíd al-Dín: A bagdadi csata című 14. századi perzsa miniatúrának a 15. 

századi másolata  

122.A 121. sorszámú kép átmásolva 

123.Vajda Lajos: Péter-Pál templom, 1937, papír, ceruza, 22 x 29 cm, 

magántulajdon, EL 21.o. 

124.Vajda Lajos: Ház a Munkácsy utcában, 1936, papír, ceruza, 31.5 x 47 cm, 

Vajda Lajos Múzeum, Szentendre ltsz: 83.33., MS 1936/6. 

125.Vajda Lajos: Három szentendrei templom, 1936, papír, ceruza, 31 x 45 cm, 

magántulajdon, MS 1936/89. 

126.Majnūn haldoklik Laylā sírjánál, 1463, miniatúra, Chester Beatty Library, 

Dublin, P137, fol.131b 

127.Vajda Lajos: Két ház kerítéssel, 1935, papír, ceruza, 20 x 30 cm, 

magántulajdon, MS 1935/38. 

128.Bihzād: Sikandar és a hét bölcs, 1494, miniatúra, British Library, fol.214r, 

Or6810 

129.Vajda Lajos: Házak beszögelléssel, 1935, papír, ceruza, 31 x 39 cm, 

magántulajdon, MS 1935/46. 

130.Vajda Lajos: Utcarészlet, 1936, papír, ceruza, 23 x 31 cm, magántulajdon, 

131.Vajda Lajos: Ház kerítéssel, 1935, papír, ceruza, 31.5 x 47.4 cm, 

magántulajdon, MS 1935/15. 
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132.Vajda Lajos: Szentendrei utca, 1937, papír, ceruza, 21 x 31.5 cm, 

magántulajdon, EL 20.o. 

133.Vajda Lajos: Pettyegetett fűrészmintás ház, 1935, papír, ceruza, 30 x 46.6 cm, 

magántulajdon, MS 1935/11. 

134.Vajda Lajos: Szigetmonostori ház palánkkal, 1935, papír, ceruza, 31.5 x 22.4 

cm, Vajda Lajos Múzeum, Szentendre ltsz: 83.26., MS 1935/3. 

135.Vajda Lajos: Házak cirill betűkkel, 1936, papír, ceruza, kollázs, 34.5 x 36.5 cm, 

Vajda Lajos Múzeum, Szentendre ltsz: 83.45., MS 1936/32. 

136.Vajda Lajos: Lebegő házak, 1937, papír, tempera, kollázs, 46 x 32 cm, 

magántulajdon, MS 1937/91. 

137.Vajda Lajos: Szentendrei házak feszülettel, 1937, papír, tempera, kollázs, 62 x 

46 cm, Vajda Lajos Múzeum, Szentendre ltsz: 83.56., MS 1937/28.  

138.Vajda Lajos: Cím nélkül, 1937 k., papír, ceruza, magántulajdon (Paul Facchetti 

Galéria, Zürich 1973-as Vajda Lajos-kiállítás szórólapjáról) 

139.Vajda Lajos: Házak szomorúfűz- és kerékmotívummal, 1937, papír, ceruza, 31 x 

45 cm, magántulajdon, MS 1937/97. 

140.Vajda Lajos: Szentendrei udvarok, 1936, papír, ceruza, 22.5 x 31 cm, 

magántulajdon, PGY 33, MNG 98. 

141.Vajda Lajos: Házak hajóval, 1936, papír, ceruza, 23.3 x 30.5 cm, Vajda Lajos 

Múzeum, Szentendre ltsz: 73.12., (Hátlapon: Csendélet kocsival), MS 1936/52. 
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Tematikus bibliográfia: az írott források és a Vajda-hagyatékban 

megmaradt könyvek alapján 

 

Megjegyzések: 

A tételek néhány esetben pontosításra szorulnak. A könyvek esetében Vajda által 

jelölt kiadás adatai szerepelnek, ez nem fedi minden esetben az első megjelenés 

adatait.  

A könyvsorozatok a témák után, elkülönítve jelennek meg. A VL jelölés a Vajda 

Lajos hagyatékban őrzött könyveket jelöli. 

 

Írott források rövidítései (a tételek adatai után feltüntetve): 

KV: közepes méretű, vonalas Pepita füzet 

KK: kisméretű, kockás Pepita füzet 

C: cédulák 

Amennyiben egy bejegyzés az írott forrásban azonos oldalon többször szerepel, a 

jelölés is többször jelenik meg.  

 

I. Magyar művészet: 

 

I.1. Közép- és újkor 

 

- Balogh Ilona: Magyar fatornyok (Néprajzi füzetek, 1) Budapest 1935. KK006 

KK019 C6 

- Ernst Mihály: A dunántúli falfestés középkori emlékei, 1935. KK003 

- Fetzer J. Ferenc: „Régi fatemplomok Szilágy megyében”, in: Archaeológiai 

Értesítő (1896), 243-248. KK019 

- Genthon István: A régi magyar festőművészet, 1932. KK003 KK005 
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- Gróh István: „A középkori bizánczi falfestészet emlékei Magyarországon”, in: 

Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum 1905. évi állapotáról, Budapest 1906, 233–

237. KK018 

- Huszka József: „Magyar szentek a Székelyföldön a XV. és XVI. században”, in: 

Archaeológiai Értesítő (1886), 123-134. KK019 

- Huszka József: „A derzsi falképek”, in: Archaeológiai Értesítő (1888), 50-53.  

KK019 

- Huszka József: „A csíkmenasági templom falfestményei”, in: Archaeológiai 

Értesítő (1890), 345-348.  KK019 

- Huszka József: „A bögözi falképek”, Archaeológiai Értesítő (1898), 388-393.  

KK019  

- Ipolyi Arnold: A középkori magyar festészet emlékeiből: A szepesváraljai XIV. 

századi történeti falfestvény, (Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 11) 

Pest 1864. KK019 

- Lehoczky Tivadar: „Rövid értekezés a beregmegyei rutén fatemplomokról”, in: 

Archeológiai Értesítő (1870) KK018 

- Myskovszky Ernő: „Régi fatemplomok”, in: Művészet 3:6 (1904), 301-306. 

KK018 

- Rómer Flóris: „Még egy pár szó honi fatemplomainkról”, in: Archeológiai 

Értesítő 5 (1871), 1-7. KK007 

- Rómer Flóris: Régi falképek Magyarországon , Budapest 1874. KK003 KK007 

- Szinte Gábor : „A kolozsmegyei fatemplomok”, in: Néprajzi Értesítő 14, (1913) 

KK018 

- Szmrecsányi Marian: A novai templom és falképei, Budapest 1935. KK005 

- Szőnyi Ottó: Régi magyar templomok, Budapest 1933. KK005 KK007 KK017 

- Téglás István: „Erdélyi fatemplomok”, in: Művészet 3:6 (1904) 402-404. KK007 

KK018 

- Téglás István: „Az erdélyi fatemplomok dísze”, in: Művészet 7:2 (1908) 90-95. 

KK007 
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I.2. 19-20. századi művészet 

 

- Bokros Birman Dezső: Jób, (litográfiai album), 1920. KV 

- Brogyányi Kálmán: Festőművészet Szlovenszkón, Kassa 1931. KK003 

- Eisler MihályJózsef: „Gulácsy Lajos”, in: Magyar Művészet 9, (1933), 65-70. 

KK004 

- Elek Artúr (szerk.): Nagy Balogh János, Budapest 1922. KV  

- Genthon István: Az új magyar festőművészet története 1800-tól napjainkig, 

Budapest 1935. KK003 

- Genthon István: „A harmincévesek festészete”, in: Magyar Szemle 14:3 (1932) 

239-245. KK001  

- Kállai, Ernst: Neue Malerei in Ungarn (Die Junge Kunst in Europa, 4) Leipzig 

1925. KV 

- Kállai Ernő: Új valóságlátás a képzőművészetben, in: uő. Művészet veszélyes 

csillagzat alatt, in: Gondolatok 1936. C/K_1-2. 

- Kállai Ernő: Új magyar piktúra 1900-1925, Budapest 1926. KV C2 

- Kállai Ernő: Czóbel Béla, Budapest 1934. KK003 KK005 

- Lehel Ferenc: Csontváry Tivadar a posztimpresszionista festés magyar 

előfutára, Budapest 1922. KK011 KV VL C2 

- Lehel Ferenc: Gulácsy Lajos dekadens festő, Budapest 1922. KV C2 

- Lehel Ferenc: „Emlékezés Csontváry Tivadarra”, in: Magyar Művészet 5:4 

(1929), 197-199. KK004 

- Meier-Graefe, Julius: „Kunst in Ungarn”, in: Neue Zürcher Zeitung. 1935. 

KK017 

- Tolnay Károly: La peinture hongroise contemporaine, (Pannónia könyvtár, 37) 

Pécs 1937. KK012 
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II. Egyetemes művészet 

 

II.1. Általános 

 

- Barát Béla-Éber László- Felvinczi Takács Zoltán: A művészet története, 

Budapest 1934. KK003 C2 

- Michel, André: Histoire de l'art depuis les premiers temps chrétiens jusqu'  nos 

jours, Paris 1905. KV KK013 

- Művészeti lexikon, (szerk. Éber László, Gombosi György) 1935. KK003 

- Rabinovszky Márius: Az új festészet története, 1770-1925: a nyugat-európai 

festészet kialakulása, Budapest 1925. KV KK008 

 

II.2. Ókeresztény, bizánci és ortodox művészet 

 

- Alpatov, Michail - Brunov, Nikolai: Geschichte der altrussischen Kunst. 

Augsburg 1932, KK001 

- Arseniev, Nicolas: Die Ostkirche, 1927. KK002 

- Bals, G.: Une visite   quelques églises de Serbie, Bucarest 1911. KV 

- Bayet, Charles: L'art byzantin, Paris 1883. KV 

- Berger, Robert: Die Darstellung des thronenden Christus in der romanischen 

Kunst, Reutlingen1926. KK015 

- Bernatzik, Hugo Adolf: Europas vergessenes Land, Wien 1930. KK014 

- Berstl, Hans: Das Raumproblem in der altchristlichen Malerei. Bonn, Leipzig 

1920. KK010 KK010 

- Bréhier, Louis: L’art serbe et l’art roumain au Moyen Age, Paris 1926. KV 

- Bréhier, Louis: La Querelle des images (VIIIe-IXe siècles), Paris 1904. KK010 
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- Brockhaus, Heinrich: Die Kunst in den Athos-Klöstern, Leipzig 1891. KV 

KK007 KK009 

- Dános Erzsébet: „Erdélyi fametszetű szentképek” in: Magyarságtudomány 1:2 

(1935), 188-206. KK008 

- Denys, de Fourna: Manuel d'iconographie chrétienne grecque et latine, traduit 

du manuscrit byzantin "Le Guide de la Peinture” (1719-1733) Paris 1845. KV 

- depuis les origines jusqu'au XIXe sièc, Paris 1929. KV 

- Diehl, Charles: En Méditerranée: promenades d'histoire et d'art, Paris 1901. 

KK004 

- Diehl, Charles: Manuel d’Art byzantin, Paris 1910. KV 

- Eliasberg, Alexander (Hrsg): Russische Baukunst. München, 1922. KK007 

- Erismann-Stepanova, Vera – Erismann, Theodor: Russland. Geistesleben, Kunst, 

Philosophie, Literatur, Zürich 1919. KK002 KK009 C2 

- Fabre, Abel: Manuel d'art chrétien, histoire générale de l'art chrétien depuis les 

origines jusqu'  nos jours Paris 1928. KK007 

- Filov, Bogdan: Geschichte der bulgarischen Kunst, 1932. KK002 

- Filow, Bogdan: L'Ancien art bulgare, Berne 1919. KV 

- Gibellino-Krasceninnicowa, Maria: Storia dell'arte Russa I. Dal secolo XI al 

secolo XVII. Roma 1935. KK001 

- Grabar, André: La Peinture religieuse en Bulgarie, Paris 1928. KV 

- Halle, Fannina W.: Alt-russische kunst (Orbis Pictus/Weltkunst-Bücherei, 2), 

Berlin, 1920. VL 

- Hoernes, Moritz: Urgeschichte der bildenden Kunst in Europa von den 

Anfängen bis um 500 vor Chr., Wien 1915.  KK011 KK013 

- Iorga, Nicoláe - Balş, Gheorghe: Histoire de l'art roumain ancien, Paris 1922. 

KK018 C2 

- Jordánszky Elek: Magyar Országban, ’s az ahoz tartozó Részekben lévő 

bóldogságos Szűz Mária kegyelem’ képeinek rövid leírása, Pozsony 1836. 

KK007 

http://www.google.hu/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Nicol%C3%A1e+Iorga%22
http://www.google.hu/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Gheorghe+Bal%C5%9F%22
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- Kanitz, Felix: Serbiens byzantische Monumente, Wien 1862. KV 

- Kondakoff, Nikodim Pavlovich: La Macédoine. Voyage archéologique, 

Pétersbourg 1909. KV 

- Kondakov, Nikodim P. – Springer, Anton H.:  Histoire de l'art byzantin 

considéré principalement dans les miniatures, Paris 1891. KV KK009 

- Kondakov, Nikodim Pavlovich – Bieliaev, N.M.: L'icone russe. Seminarium 

Kondakovianum. Prague, 1928. KK018 

- Kondakov, Nikodim Pavlovics: The Russian Icon. Oxford 1927. KK008 KK010 

- Künstle, Karl: Ikonographie der christlichen Kunst, Freiburg im Breisgau 1926. 

KK006 

- L'art byzantin chez les Slaves, les Balkans, Paris 1930. KV 

- Mavrogiannes, Gerasimos: Vyzantin  techn  kai vyzantinoi kallitechnai meta 

eikon n t n spoudaioter n architektonik n kai graphik n mn mei n anagkai n 

pros diaph tisin t n diaphor n t s techn s epoch n, Ath nais 1893. KK004 

- Mercier, Eugéne: La spiritualité byzantine, Paris, 1933. KK004 

- Michel, André: Historie del’ Art depuis les premiers temps chrétiens jusqu'  nos 

jours, Paris 1905. KV 

- Millet, Gabriel: L'ancien art serbe. I. Les Églises, Paris 1919. KV 

- Molsdorf, Wilhelm: Christliche Symbolik der mittelalterlichen. Kunst, Leipzig 

1926. KK007 C2 

- Molsdorf, Wilhelm: Führer durch den symbolischen und typologischen 

Bilderkreis der christlichen Kunst des Mittelalters. Leipzig 1920. KK006 C2 

- Mouratow, Paul: L'ancienne peinture russe, 1925. KK001 KK003   

- Muratoff, Paolo: La pittura bizantina, Roma 1929. KK002 

- Neuss, Wilhelm: Die Kunst der alten Christen, Augsburg 1926. KK007 

- Nikolejevic, Bozidor S.: Die kirchliche Architektur der Serben im Mittelalter, 

Beograd 1902. KV 

- Okunev, Nikolaj: Monumenta artis Serbicae I. Zagrebiae 1928. KV 



138 

 

- Omont, Henri Auguste: Fac-similés des miniatures des plus anciens manuscrits 

grecs de la Bibliothèque Nationale. Paris 1902. KK010 

- Petković, Vladimir: La peinture serbe du moyen âge I. Belgrade 1930. KV 

- Petranu, Coriolan: Bisericile de lemn din judeţul Arad, Sibiu 1927. KK018 

- Petranu, Coriolan: Die Kunstdenkmäler der Siebenbürger Rumänen im Lichte 

der bisherigen Forschung, Cluj 1927. KK018 

- Rakint, Waldemar: „Russische bildende Kunst in der Emigration”, in: Osteuropa 

10, (1934/35) 1-13. KK001 

- Réau, Louis:  L'art russe de Pierre le Grand   nos jours. Paris 1922. KK008 

- Rochowanski, Leopold Wolfgang: Columbus in der Slovakei, Bratislava 1936. 

KK013 

- Schäfer, Godehard (hrsg): Ερμηνεiα της ζωγραφiκης (Hermeneia tes 

zographikes). Das Handbuch der Malerei vom Berge Athos, Trier 1855. KK009 

- Schmitt, Th.: Kahrie Djami. Sofia 1906. KK007 

- Schwarzlose, Karl: Der Bilderstreit. Ein Kampf der griechischen Kirche um ihre 

Eigenart und Freiheit, Gotha 1890.  KK010 

- Schweinfurth, Philipp: Geschichte der Russischen Malerei im Mittelalter, Haag 

1930. KK002  

- Spunda, Franz: Der heilige Berg Athos. Landschaft und Legende, Leipzig 1928. 

KK005 C2 

- Ștefănescu, Ioan: L'évolution de la peinture religieuse en Bucovine et en 

Moldavie:  

- Strzygowski, Josef: Asiens bildende Kunst In Stichproben, ihr Wesen und ihre 

Entwicklung, Augsburg 1930. C2 C3 

- Strzygowski, Josef: Die Miniaturen des serbischen Psalters der königlichen 

Hof- und Staatsbibliothek in München. Wien 1906. KV C3 

- Strzygowski, Josef: Eine Grabkirche von Ivan Meštrović, Darmstadt 1923. KV 

- Trubetzkoj, Evgenij – Arseniew, Nikolaj: Die religiöse Weltanschauung der 

altrussischen Ikonenmalerei, Paderborn 1927. KK002 C2 
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- Wiener, Meir: Von den Symbolen, Berlin 1924. KK007 

- Wulf, Oskar -Alpatoff, Michael: Denkmäler der Ikonenmalerei in 

kunstgeschichtliche Folge. Dresden 1925. KK010 

- Wulff, Oskar – Burger, Fitz: Altchristliche und byzantinische Kunst I. 

(Handbuch der Kunstwissenschaft 1.) Berlin 1918. KV C3 

- Wulff, Oskar: Die neurussische Kunst im Rahmen der Kulturentwicklung 

Russlands von Peter dem Grossen bis zur Revolution, Augsburg 1932. KK001 

 

II.3. Közép- és újkori művészet 

 

- Beyer, Oskar: Romanik, Berlin 1923. KK013 

- Cingria, Alexandre: Der Verfall der kirchlichen Kunst, Augsburg 1927. 

KK014 KK015 

- Ehl, Heinrich: Älteste deutsche malerei (Orbis Pictus/Weltkunst-Bücherei, 10), 

Berlin, 1922. VL 

- Ehl, Heinrich: Deutsche Steinbildwerke der Frühzeit (Orbis Pictus/Weltkunst-

Bücherei, 20), Berlin, 1925. VL 

- Fels, Florent: Die altfranzösischen Bildteppiche (Orbis Pictus/Weltkunst-

Bücherei, 18), Berlin, 1925. VL 

- Grotte. Deutsche, böhmische und polnische Synagogentypen vom 11. bis Anfang 

der 19. Jahrh, Berlin 1915. KK007 

- Haseloff, Arthur: Mittelalterliche Buchmalerei, Paris 1905. KK015 

- Hausenstein, Wilhelm (Hrsg.): Romanische Bildnerei, (Das Bild. Atlanten zur 

Kunst, 5-6), München 1922. KK013 

- Krautheimer, Richard: Mittelalterliche Synagogen, Berlin 1927. KK007 

- Lemoisne, Paul André: Die gotische Malerei Frankreichs vierzehntes und 

fünfzehntes Jahrhundert, Leipzig 1931. KK004 
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- Munkácsi Ernő: „Miniatűrművészet Itália könyvtáraiban. Héber kódexek , 

Budapest 1937. KK008 

- Pfister, Kurt: Die mittelalterliche Buchmalerei des Abendlandes, München 1922. 

KV 

- Schwarz, Karl: Juden in der Kunst, Berlin 1928. KK019 

- Zoff, Otto: Tizian: Eine Untersuchung Über Die Auflösung Der Klassischen 

Idee, München 1922. KV 

 

 

II.4. 19-20. századi művészet 

 

- Apollinaire, Guillaume: Les Peintres cubistes, Méditations esthétiques, Paris 

1913. KV VL 

- Aronson, Boris: Marc Chagall, Berlin 1924. KK005 

- Artigas, J. LLorens: Picasso. La Veu de Catalunya, Barcelona 1919. KV 

- Bissière, Roger: Braque, Paris 1921. KV 

- Burger, Fritz: Cézanne und Hodler: Einführung in die Probleme der Malerei der 

Gegenwar, München 1919. KV C3 

- Chagall, Marc: Ma Vie, Paris 1931. VL 

- Deri, Max: Die Stilarten der bildenden Kunst: im Wandel von zwei 

Jahrtausenden, Leipzig 1931. C2 

- Doiteau, Victor – Leroy, Edgar: La Folie de Vincent van Gogh, Paris 1928. 

KK005 

- Einstein, Carl: Die Kunst des XX. Jahrhunderts, (Propyläen-Kunstgeschichte, 

16), Berlin1926. KK006 

- Escholier, Raymond: Henry Matisse, Floury, 1937. VL  
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- Exposition de dessins et aquarelles par Picasso. At the Paul Rosenberg Gallery, 

October 20-November 15, 1919. (Catalogue, with preface by André Salmon, 

Paris, 1919) KV 

- Gauguin: Noa Noa KK004 

- George, Waldemar: Marc Chagall (Les peintres français nouveaux, 31.), Paris, 

1928. VL 

- Goll, Ivan: Archipenko, Wien 1921. KV 

- Grautoff, Otto: Die französische Malerei seit 1914. Berlin, 1921. 49173 KK004 

- Grey, Roch: Henri Rousseau, Rome 1924. VL 

- Hevesy Iván: A futurizmus, expressionizmus és kubizmus művészete, 1922. 

KK008 KK020        

- Hevesy Iván: A posztimpressionizmus művészete, 1922. KK008 KK020        

- Hevesy Iván: Az impresszionizmus művészete, 1922. KK008 KK020        

- Huebner, Friedrich M.: Die neue Malerei in Holland (Die Junge Kunst in 

Europa, 1), Leipzig 1921. KV 

- Kahnweiler, Henry Daniel: Der Weg zum Kubismus, München 1920. VL 

- Kandisky, Wassily – Marc, Franz: Der Blaue Reiter Almanach, München 1912. 

KV KK005 C3 

- Kassák Lajos – Moholy Nagy László: Új művészek könyve, Bécs 1922. KV 

- Klingson, Tristan: Cézanne, Paris 1923. KV C3 

- Küppers, Paul E.: Der Kubismus; ein künstlerisches Formproblem unserer Zeit , 

Leipzig 1920. KV C3 

- Le Corbusier: L'Art decoratif d'aujourd'hui (Collection de "L'Esprit nouveau"), 

Paris 1925. KV 

- Lehel Ferenc: Cézanne. A Keresők 1. Budapest 1923. KV 

- Lehel, Francois: Notre art dément: Quatre études sur l'art pathologique, Paris 

1926. KV VL C2 
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- Lissitzky, El – Arp, Hans: Die Kunstismen, Zürich – Münich – Leipzig 1925. 

KK017 C2 

- Märker, Friedrich: Lebensgefühl und Weltgefühl, München 1920. C2 

- Meier-Graefe, Julius: Auguste Renoir, München 1911. KV 

- Meier-Graefe, Julius: Camille Corot, München 1913. KV 

- Meier-Graefe, Julius: Cézanne und sein Kreis, München 1918. KV 

- Meier-Graefe, Julius: Courbet, München 1921. KV 

- Meier-Graefe, Julius: Degas, München 1920. KV 

- Meier-Graefe, Julius: Entwicklungsgeschichte der modernen Kunst, München 

1920. KV 

- Meier-Graefe, Julius: Eugéne Delacroix, München 1913. KV 

- Meier-Graefe, Julius: Paul Cézanne, München 1923. KV 

- Meier-Graefe, Julius: Vincent van Gogh, München 1908. KV KK005 

- Moholy-Nagy László: Malerei, Fotografie, Film (Bauhausbücher, 8), München 

1927. KV 

- Ozenfant, Amedee – Jeanneret, Charles Edouard: Après le cubisme, Paris 1918. 

KV 

- Ozenfant, Amedee - Jeanneret, Pierre: La peinture moderne. Paris 1925. KK006 

- Pfister, Kurt: Cézanne, Gestalt, Werk, Mythos. Potsdam, 1927. KV KK004 

KK020 

- Pfister, Kurt: Cézanne. Gestalt, Werke, Mythos, Potsdam 1927. KV 

- Pfister, Kurt: Vincent van Gogh, Berlin 1929. KK003 KK005 

- Raphaël, Max: Von Monet zu Picasso: Grundzüge einer Ästhetik und 

Entwicklung der modernen Malerei, 1919. KV KK004 

- Raynal, Maurice: Picasso, München 1921. KV 

- Raynal, Maurice: Picasso, Paris 1922. KV 

- Rey, Robert: Gauguin, Paris 1924. KV 
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- Roessler, Arthur: Kritische Fragmente. Aufsätze über österreichische 

Neukünstler. Wien 1918. KV 

- Roh, Franz: Nach-expressionismus: Magischer Realismus: Probleme der 

neuesten Europäischen Malerei, Leipzig 1925. KV KK012 

- Roh, Franz – Tschichold: Foto-Auge. Oeil et Photo. Photo-Eye, Stuttgart 1929. 

VL 

- Salmon, André: André Derain, Paris 1924. KV 

- Salmon, André: Art russe moderne, 1928. KK002 C2 

- Salmon, André: Émile Othon Friesz, Paris 1927. KV 

- Salmon, André: La jeune peinture française (Collection des Trente), Paris 1912. 

KV 

- Salmon, André: L'Art vivant, Paris 1920. KV  

- Salmon, André: Modigliani, Paris 1926. KV 

- Salmon, André: Picasso, Paris 1920. KV  

- Salmon, André: Propos d'atelier, Paris 1922. KV 

- Schintling, Karl: Kunst und Photographie, 1927. Berlin C2 

- Schürer, Oscar: Pablo Picasso, (Die Junge Kunst, 49-50), Berlin – Leipzig 

1927. KV 

- Staatliches Bauhaus in Weimar. 1919-1923, ed. Gropius, Walter, Weimar – 

München 1923. VL 

- Umanskij, Konstantin: Neue Kunst in Russland, 1914-1919, Potsdam – München 

1920. KV VL 

- Vollard, Ambroise: Cézanne’s Studio, 1915. KV KK021 C3 

- Waldemar, George: Juan Gris, Paris 1931. KK004  

- With, Karl: Marc Chagall (Die Junge Kunst, 31. ), Leipzig 1923. VL 

- Zaloziecky, Wladimir R.: Gotische und Barocke Holzkirchen in den 

Karpathenländern, Wien 1926. VL 
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- Karpfen, Fritz: Gegenwartskunst, Wien-Leipzig KV C3 

1. Russland, 1921. 

2. Skandinavien und Holland, 1922 

3. Österreichische Kunst, 1923. 

- Collection "Tous les Arts" KV 

- Uhde, Wilhelm: Rousseau, Paris 1912. 

- Gleizes, Albert - Metzinger, Jean: Du Cubisme, Paris 1912. 

- Apollinaire, Guillaume: Les Peintres cubistes, Paris 1913. C3 

- Bernard, Émile: Cézanne, Paris 1913. 

- Raynal, Maurice: Puvis de Chavannes, Paris 1913. 

- "Valori Plastici"  à Rome/ La collection Les artistes nouveaux, Paris következő 

kötetei KV:  

- Georges Braque par Maurice Raynal 

- Gustave Courbet par Giorgio de Chirico 

- Derain par Adolphe Basler 

- André Derain par Carlo Carrà 

- Antonio Fontanesi par Carlo Carrà  

- Georg Grosz par Italo Tavolato 

- Lubbers par Italo Tavolato 

- Edouard Manet par Gino Severini 

- Pablo Picasso par Waldemar George 

- Picasso par Henri Mahaut 

-  Daniele Ranzoni par Carlo Carrà 

- Henri Rousseau par Roch Grey (1922 

- Georges Schrimpf par Carlo Carrà 

- Spadini par Ardengo Soffici 
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- Vincent Van Gogh par Roch Grey 

- Ossip Zadkine par Maurice Raynal 

 

- Bauhausbücher 1925-1930, Herausg. Gropius, Walter – Moholy-Nagy, László 

VL 

1. Walter Gropius, Internationale Architektur, Bauhausbücher 1, München 

1925. VL 

4. Oskar Schlemmer, Die Bühne im Bauhaus, Bd. 4, München 1925. VL 

6. Theo van Doesburg, Grundbegriffe der neuen gestaltenden Kunst, Bd. 6, 

München 1924. VL 

7. Walter Gropius, Neue Arbeiten der Bauhauswerkstaetten, Bd. 7, München 

1925. VL 

10.  Jan Peter Oud, Holländische Architektur, Bd. 10, München 1926. VL 

 

II. 5. Távol-keleti kultúrák 

 

- Ab  al-Faz l ibn Mubārak: Ain-i-Akbari. english translation: Henry Blochmann, 

Henry Sullivan Jarrett. Asiatic Society of Benga: Calcutta, 1873 – 1907. KK011 

- Binyon, Laurence - Arnold, T.W.: The Court Painters of the Grand Moguls. 

London 1921. KK010 

- Burchard, Otto: Chinesische Kleinplastik (Orbis Pictus/Weltkunst-Bücherei, 12), 

Berlin, 1922. VL 

- Bushell, Stephen W.: Chinese Art, London 1904-1906. KV 

- Catalogue des manuscrits   peintures, estampes, médailles, monnaies, objets 

d'art, livres et cartes (kiáll. kat., Paris: Bibliothèque Nationale), Paris 1925. VL 

- Chavannes, Édouard - Petrucci, Raphaël: La Peinture chinoise au musée 

Cernuschi, 1912. Bruxelles 1914. KK011 



146 

 

- Conteneau, Georges: L'Art de l'Asie occidentale ancienne, Paris 1928. KK009 

C2 

- Elliot, Henry Miers – Dowson, John: The History of India. London 1875. 

KK010 

- Fenollosa, Ernest F.: Ursprung und Entwicklung der chinesischen und 

japanischen Kunst, Leipzig 1923. KK004 KK012 

- Findeisen, Hans: Die Kunstkreise Nordasiens, Berlin 1930. KK007 

- Fischer, Otto – Orlik, Emil: Chinesische Farbendrucke aus den beiden 

Lehrbüchern Chieh-Tse-Yuan, Hua-Chuan, Shih-Chu-Chai, Shu-Hua-Tsih, 

München 1921. KV 

- Fischer, Otto: Die chinesische Kunsttheorie. (Repertorium für 

Kunstwissenschaft, 35) Berlin 1912. KK011 

- Fischer, Otto: Die Kunst Indiens, Chinas und Japans, (Propyläen-

Kunstgeschichte, 4) Berlin 1928. KK010 

- Glaser, Curt: Kunst des Ostens, Berlin 1925. KV 

- Glück, Heinrich: Die christliche Kunst des Ostens (Die Kunst des Ostens, 8) 

Berlin 1923. KV 

- Grosse, Ernst: Das Ostasiatische Tuschbild, Berlin 1922. KV 

- Grosse, Ernst: Die ostasiatische Tuschmalerei (Die Kunst des Ostens, 6) Berlin 

1922. KV 

- Havell, E. B.: A Handbook of Indian Art. London 1920. KK011 

- Herringham, Christiana Jane Powell: Ajanta frescoes, London1915. KK011 

- Kheiri, Sattar: Indische Miniaturen der islamischen Zeit. (Orbis Pictus, 

Weltkunst-Bücherei, 6) Berlin1921. KK011 

- Kümmel, Otto: Die Kunst Ostasiens (Die Kunst des Ostens, 4), Berlin 1921. KV 

- Martin, Fredrik Robert: The Miniature Painting and Painters of Persia, India, 

and Turkey from the 8th to the 18th Century, London 1912. KK010 

- Petrucci, Raphaël: Les peintres chinois, Paris 1913. KK011 
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- Salmony, Alfred: Die chinesische Landschaft (Orbis Pictus, Weltkunst-

Bücherei, 4) Berlin 1920. KV KK010 

- Salmony, Alfred: Europa-Ostasien: Religiöse Skulpturen, Potsdam 1922. 

KK011 

- Sarre, Friedrich: „Rembrandts Zeichnungen nach indisch-islamischen 

Miniaturen”, in: Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen, 25:3 Berlin 

1904. KK011 

- Sarre, Friedrich: Die Kunst des alten Persiens, Berlin1922. KK009 C2 

- Schmidt, Richard: Fakire und Fakirtum im alten und modernen Indien. Yoga-

Lehre und Yoga-Praxis nach den indischen Originalquellen. Berlin1908.  

KK015 KK023 

- Schulz, Philipp Walter: Die persisch-islamische Miniaturmalerei, Leipzig 1914. 

KK011 

- Smith, Vincent Arthur: A History of Fine Art in India and Ceylon from the 

earliest times to the present day, Oxford 1911. KK011 

- Tagore, Abanindranath: Art et anatomie hindous, Paris 1921. KK006 

- Tagore, Abanindranath: Sadanga, ou, Les six canons de la peinture hindoue, 

Paris1922.  KK004 

- Waldschmidt, Ernst: Gandhara. Kutscha, Turfan, 1925. KK009 C2 

- Waley, Arthur: An Index of Chinese Artists: Represented in the Sub-department 

of Oriental Prints and Drawings in the British Museum, London 1922. KV 

- Waley, Arthur: An introduction to the study of Chinese painting, New York 

1923. KV 

- Watt, George: Indian Art at Delhi 1903. exh.cat. Delhi: Motilal Banarsidass 

vagy Calcutta 1903. KK011 

 

II.6. Törzsi művészet, prehistorikus, dél-amerikai művészet 

 

- L'art prehistorique (epoque paleolithique) Saint Perier, Rene Paris 1932. VL 
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- Bachofen, Johann Jakob: Versuch über die Gräbersymbolik der Alten, Basel 

1859. KK014 

- Basler, Adolphe - Brummer. Ernest: L'Art précolombien, Paris 1928. KV 

- Collins, Henry Bascom: Prehistoric art of the Alaskan Eskimos, Washington 

1929. KK009 C2 

- Danzel, Theodor-Wilhelm: Der magische Mensch (Homo Divinans). Vom Wesen 

der primitiven Kultur. Potsdam - Zürich 1928. KK012 KK016 

- Danzel, Theodor-Wilhelm: Die Anfänge der Schrift. (Beiträge zur Kultur- und 

Universalgeschichte, 21) Leipzig 1912. KK012 KK015 KK016 

- Danzel, Theodor-Wilhelm: Kultur und Religion des primitiven Menschen. 

Stuttgart 1924. KK012 KK016 

- Eberl-Elber, Ralph: Westafrikas letztes Rätsel, Salzburg 1936. KK014 

- Fuhrmann, Ernst: Reich der Inka, Hagen 1922. KK013 KK021 

- Fuhrmann, Ernst: Tlinkit und Haida. Indianerstämme der Westküste von 

Nordamerika. Kultische Kunst und Mythen des Kulturkreises, Hagen und 

Darmstadt 1922. VL 

- Grosse, Ernst: Die Anfänge der Kunst, Freiburg 1894. KK020 

- Hartley Burr, Alexander: L’Art et la Philosophie des Indiens de l’Amerique du 

Nord, Paris 1926. KK014 

- Hevesy Iván: Egyetemes művészettörténet 1. Primitív művészet: kőkorszaki, 

indián, néger, pápua, maori művészet, Budapest 1929. KK008 

- Klingbeil, Waldemar: Kopf- und Maskenzauber in der Vorgeschichte und bei 

den Primitiven, Berlin 1932. KK014 

- Koch-Grünberg, Theodor: Anfänge der Kunst im Urwald: Indianer-

Handzeichnungen auf seinen Reisen in Brasilien gesammelt, Berlin 1905. 

KK020 

- Kühn, Herbert: Die Kunst der Primitiven, München 1923. KK006 

- Lehmann, Walter: Altmexikanische Kunstgeschichte; ein entwurf in umrissen 

(Orbis Pictus, Weltkunst-Bücherei, 8) Berlin 1921. KK011 VL 
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- Lehmann, Walter: Kunstgeschichte des alten Peru, Berlin 1924. KK011 KK013 

- Leonhard, Adam: Nordwest-Amerikanische Indianerkunst (Orbis 

Pictus/Weltkunst-Bücherei, 7) Berlin 1925. VL  

- Maes, J. - H. Lavachery: L'art nègre, exp.cat. Paris, Palais des Beaux-Arts, 

1930. VL 

- Obermaier, Hugo – Kühn, Herbert – Maack, Reinhard: Buschmannkunst. 

Felsmalereien aus Südwestafrika. Leipzig 1930. KK015 

- Utzinger, Rudolf: Indianer-Kunst, München 1921. KK020 

- Utzinger, Rudolf: Masken, (Orbis Pictus, Weltkunst-Bücherei, 13) Berlin: Ernst 

Wasmuth, 1923. KK019 

- Verworn, Max: Die Anfänge der Kunst, Jena 1909. KK020 

- Verworn, Max: Zur Psychologie der primitiven Kunst, Jena 1908. KK020 

 

II.7. Antik egyiptomi kultúra: 

 

- Breasted, James Henry: Geschichte Aegyptens. Zürich 1936. KK020 

- Capart, Jean: Primitive Art in Egypt, London 1905. KK020  

- Gayet, Albert: L' art copte, Paris 1902. KK019 

- Mahler Ede: Beöthy Zsolt Egyiptologiai Gyüjteménye, Budapest 1913. KK014 

- Maspero, Gaston: Histoire Générale de l'art: Egypte. (Ars Una Species Mille), 

Paris 1912. KK020 

- Schäfer, Heinrich: Ägyptische und heutige Kunst. Weltgebäude der alten 

Ägypter. Berlin – Lipcse, 1928. KK009 C2 

- Schäfer, Heinrich: Von ägyptischer Kunst besonders der Zeichenkunst , Lepzig 

1919. KK010 

- Wiedemann, Alfred: Die Zeichenkunst im alten Ägypten, 1906. KK020 
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III. Művészetelmélet, esztétika 

 

III.1. Általános 

 

- Beyer, Oskar: Welt-Kunst: von der Umwertung der Kunstgeschichte, Dresden 

1923. KK013 

- Fülep Lajos: Magyar művészet (Gondolat és írás, 2) Budapest 1923. KV 

- Gantner, Joseph: Revision der Kunstgeschichte: Prolegomena zu einer 

Kunstgeschichte aus dem Geiste der Gegenwart, Wien 1932. KK003 KK005 

- Gatz, Felix: „Prinzipien der Asthetik der Malerei” in: Forum 5:10 Bratislava, 

(1934.) 115-116. KK008 KK010 

- Gentile, Giovanni: Philosophie der Kunst, Berlin 1934. KK003 

- Hausenstein, Wilhelm: Barbaren und Klassiker: ein Buch von der Bildnerei 

exotischer Völker, München 1922. KK009 C2 C2 

- Kállai, Ernst: „Ornament und Bild”, in: Forum No. 1-2. (1934), KK008 KK010  

- Kandisky, Wassily: Über das Geistige in der Kunst. Insbesondere in der 

Malerei, München 1912. KV VL 

- Lützeler, Heinrich: Grundstile der Kunst, Berlin – Bonn 1934. KK001 

- Malevich, K. S.: On New Systems in Art, in: uő. Essays in Art 1915-1928. 

szerk. TROELS, Andersen, Coppenhagen 1968. 83-119. (Vajdánál szerb nyelvű 

kiadásban) C/M2_1-2. 

- Mehlis, Georg: Die Mystik in der Fülle ihrer Erscheinungsformen in allen 

Zeiten und Kulturen, München 1924. KK013 

- Nohl, Herman: Stil und Weltanschauung, Jena 1920. KK009 C2 

- Passarge, Walter: Die Philosophie der Kunstgeschichte in der Gegenwart , Berlin 

1930. KK013 

- Valton, Edmond: Les monstres dans l'art, Paris 1905. KK006 C6 
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- Woermann, Karl: Die Kunst der neuesten Zeit, Leipzig 1923. KK012 

- Worringer, Wilhelm: Die Anfänge der Tafelmalerei, Leipzig 1924. KK003 

- Wölfflin, Heinrich: Kunstgeschichtliche Grundbegriffe: Das Problem der 

Stilentwicklung in der neueren Kunst, München 1917. KK013 

 

III.2. Térelmélet, arányrendszerek 

 

- Berstl, Hans: Das Raumproblem in der altchristlichen Malerei. Bonn, Leipzig 

1920. KK010 KK010 

- Grautoff, Otto: Formertrümmerung und Formaufbau in der Bildenden Kunst , 

Berlin 1919. KK012 

- El Liszickij: „K. und Pangeometrie”, in: Europa Almanach, Potsdam 1925. 103-

113. C/EL_1-11. 

- Lietzmann, Walther: Mathematik und bildende Kunst, Breslau 1931. KK009 C2 

- Malewitsch, Kazimir: „Suprematismus. Aus den Schriften 1915–20”, in: Europa 

Almanach 1925, Potsdam 1925. 142–144. C/M1_1-4. 

- Tross, Ernst: Das Raumproblem in der bildende Kunst, München 1914. KK009 

- Wolff, Georg: Mathematik und Malerei, (Mathematisch-Physikalische 

Bibliothek, 20-21), Leipzig-Berlin 1916. KK010 KK020 

 

 

IV. Néprajz, népművészet 

 

- A régi magyar költészet I-II. (Remekírók Képes Könyvtára, 23-24) Budapest 

1904. KV 

- Arany László: Magyar népmese gyűjtemény, Budapest, 1914. KV 

- Az 1928. évi prágai nemzetközi népművészeti kongresszuson benyújtott 

jelentések a magyar népművészetről. Budapest 1929. KK006  
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- Az erdélyi népművészetek albuma, (Összeállította: Podhorszky-Pálfi Sándor) 

Cluj-Kolozsvár 1927. KK006 

- Az erdélyi népművészetek albuma. (Összeállította: Podhorszky-Pálfi Sándor) 

Cluj-Kolozsvár 1927. KK012 

- Bartók Béla - Kodály Zoltán: Magyar népballadák, Budapest 1921. KV 

- Beöthy Zsolt: Magyar balladák, Budapest 1909. KV 
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KV 

- Endrődi Sándor: Magyar népdalok (Magyar Remekírók, 54) Budapest 1902. KV 

- Erdélyi János: Népdalok és mondák I-III. Pest 1846–1848. KV 

- Haberlandt, Michael – Haberlandt, Arthur: Die Völker Europas und ihre 

volkstümliche Kultur, Stuttgart 1928. KK013 

- Huszka, Josef: Magyarische Ornamentik, Budapest 1900. KK012  

- Jurkovic, Dusan [et al.]: Slovak peasant art and melodies, London 1911. KK007 

- Király György: A magyar ősköltészet (Ethika- könyvtár, 7) Budapest, 1921. KV 
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- Palóczi Horváth Ádám: Ó és Új mint-egy Ötödfél-száz Énekek, 1813. KV 

- Peasant art in Russia, (ed. Holme, Charles) London 1912. KK006 

- Riedl Frigyes: A kuruc balladák, 1913. KV 



153 

 

- Seprődi János: Marosszéki dalgyűjtemény. in: Ethnographia XXII. 1912. KV 

- Sipos Zsigmond: Borzsova monographiája, Beregszász 1911. KK013 

- Thaly Kálmán: Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok I-II. Pest 1864. KV 

- Trócsányi Zoltán: Magyar régiségek és furcsaságok, Budapest 1924. KK013 

- Vásárhelyi daloskönyv: XVI-XVII. századi szerelmi és tréfás énekek , Budapest 

1899. KV 

- Viski Károly: Gravures sur bois populaires roumains de Transylvanie, Budapest 

1931. KK008 

- Visky, Charles: Transylvanian Hungarians peasant arts of the Hungarians of 

Transylvania, 193?. KK012 

- Magyar Népköltési Gyűjtemény (1872-1924) köteteiből: 

4.  Sebestyén Gyula: Regös-énekek, Budapest 1902. KV 

8.  Sebestyén Gyula: Dunántúli gyűjtés. Budapest, 1906. KV 

10. Horger Antal: Hétfalusi csángó népmesék , Budapest 1908. KV 

11-12. Kriza János: Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény Budapest 

1911. KV 

13. Kálmány Lajos: Ipolyi Arnold népmesegyűjteménye , Budapest 1914. KV 

14. Szendrey Zsigmond: Nagyszalontai gyűjtés, Budapest 1924. KV 

 

 

V. Irodalomtörténet  

 

- Arsen’ev, Nicolas: Die russische Literatur der Neuzeit und Gegenwart in ihren 

geistigen Zusammenhängen, Mainz 1929. KK001 KK002  

- Arsen’ev, Nicolas: Dostojewskij Ringen um Gott, 1925. KK002  

- Bonkáló Sándor: Az orosz irodalom története, Budapest 1924. KK002 



154 

 

- Eliasberg, Alexander - Mann, Thomas: Bildergalerie zur russischen Literatur, 

München 1922. KK002 

- Murko, Matthias: Das serbische Geistesleben, Leipzig 1916. KK001 KK002  

- Murko, Matthias: Geschichte der aeltern slawischen Literaturen, Leipzig 1908. 

KK001 KK002  

- Schmitt, Eugene Heinrich (Scmitt Jenő Henrik): Leo Tolstoi und seine 

Bedeutung für Unsere Kultur, Leipzig 1901. KK002 

- Skerlić, Jovan: Jakov Ignjatović, Beograd 1922. KK002 

 

 

VI. Történelem, kultúrtörténet: 

 

- Dubnov, Simon: A zsidóság története az ókortól napjainkig, Budapest 1935. 

KK003 

- Fuchs, Eduard: Az újkor erkölcstörténete I-III. Budapest 1928. KV 

- Nádasdy Béla: A Délszlávok: Történelmi-politikai tanulmány. 1934. KK003 

- Platonov, Szergej: Oroszország története, Budapest. KK003 C2 

- Stepun, Fedor: Das Antlitz Rußlands und das Gesicht der Revolution -aus 

meinem Leben- (1884 – 1922). Bern – Leipzig 1934. KK004 

- Wintermatel József: Nemesfémek választása. … A világháború kitörésekor 

forgalomban levő arany és ezüst érmek súlyai a világ minden részéből, Budapest 

1927. C6 

 

 

 

 

 



155 

 

VII. Film, színház, zene 
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