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Gedő Ilka (1921-1985) tehetséges, bátor és szuverén alko

tó volt, aki csendben és együttérzéssel tanúskodott az em

beri életről, a szenvedéssel és zajos változással teli világról. 

Az album végigkíséri a művész fejlődését az eleven juve- 

níliák és érett grafikai művek világától egészen a kis mé

retű, finom, absztrakt, de az ábrázolással nem teljesen 

szakító festmények roppant érzékenységű univerzumáig, 

amelynek varázslatos színvilága magával ragadja a nézőt.

A kötet bevezetőjét megíró Hajdu István olyan művészről 

rajzol árnyalt portrét, aki megtagadta a beskatulyázást: 

„Gedő Ilka a huszadik századi magyar művészet egyik 

legjelentősebb, egyben legkevésbé ismert művésze. Bár 

fiatal kora óta szoros kapcsolata volt kortárs képzőmű

vészekkel, művészettörténészekkel, írókkal és filozófusokkal, 

egyetemes értékű életműve mégis társtalan, s valószínű

leg ez az oka annak, hogy munkássága jószerivel máig 

feldolgozatlan. Életműve ugyanis nem variációja kortársi 

művészeti gesztusoknak. Ha így lenne, az analógia lehe

tősége mindenképpen segítené az interpretációt."

Gedő Ilka nemzetközi elismertségre akkor tett szert, ami

kor 1985-ben és 1989-ben Glasgow-ban, majd 1994-ben 

és 1995-ben New Yorkban nagy sikerrel mutatták be 

műveit. Az alkotó számos magyar és külföldi közgyűjte

ményben (Magyar Nemzeti Galéria, Magyar Zsidó Múzeum, 

a székesfehérvári Szt. István Király Múzeum, Yad Vashem 

Művészeti Múzeum, az Israel Museum a British Museum 

és a düsseldorfi Kunstmuseum és a New York-i Zsidó 

Múzeum) szerepel műveivel.

A 250 reprodukciót (közöttük 172 színes táblát), a fest

mények oeuvre katalógusát, a hagyatékban őrzött mappák 

teljes és részletes leírását és számtalan dokumentumot 

tartalmazó album mérföldkőnek számít: a 20. századi 

magyar és európai művészet kiemelkedő alkotójaként 

méltatja a művészt.
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I. HAJDU ISTVÁN:
FÉLIG KÉP, FÉLIG FÁTYOL - GEDŐ ILKA MŰVÉSZETE

1. Gedő Ilka műtermében, 1982

2. Gedő Ilka  édesapja, Gedő Simon

1 Martin Heidegger: A műalkotás eredete. Európa Könyv
kiadó, Budapest, 1988. 101. o. Fordította: Bacsó Béla

Gedő Ilka a huszadik századi magyar művészet egyik legjelentősebb, egyben legkevésbé ismert 

művésze. Bár fiatal kora óta szoros kapcsolata volt kortárs képzőművészekkel, művészettörténé
szekkel, írókkal és filozófusokkal, egyetemes értékű életműve mégis társtalan, s valószínűleg 
ez az oka annak, hogy munkássága jószerivel máig feldolgozatlan. Életműve ugyanis nem variá

ciója kortársi művészeti gesztusoknak - ha így lenne, az analógia lehetősége mindenképpen 
segítené az interpretációt -, hanem alteráció, eltérés, kívülállás, mondhatnánk azt is: irritáció 
(a magyar művészetben mindenképpen irritatív az 1946 és 1949 között készített önarckép

sorozat), ugyanakkor viszont nem is karakteres innováció, mely „hírértékével" válthatná vagy 
provokálhatná ki az elemzés vágyát, hanem egy nagyon is tudatos szintézis eredménye (az 1970 

és 1985 között festett művek az intellektuális és érzelmi töltés feszültségének megragadásával 

példa és társ nélkül állnak a hazai festészetben).
„Az, hogy a műből előtűnik alkotott-léte, ez még nem jelenti azt, hogy azt szemmel lát

hatóan nagy művész alkotta. Vagy hogy az alkotás egy tehetség teljesítményéről tanúskodik, 
aki így a nyilvánosság szemében tekintélynek örvend. Nem az »N. N. fecit«-et kell tudtul adnia, 

hanem az egyszerű »factum est«-nek kell nyílttá válnia a műben. Nevezetesen annak, hogy itt 

történt meg a létező el-nem-rejtettsége, és hogy csakis mint ilyen történik meg; annak, hogy 
ilyen mű van, nem pedig annak, hogy ilyen nincsen. Az indító lökés ez abban az irányban, hogy 

a mű mint épp ez a mű: van; és ezen homályos lökés folytonossága képezi a művön az önma
gában nyugvás állandóságát. Ahol a művész és a mű keletkezésének folyamata és körülményei 
ismeretlenek, a műből a legtisztábban ott lép elő ez a lökés, vagyis az alkotott létnek e «meg

léte#, azazhogy: van"' - állítja Martin Heidegger.
Van ugyan abban valami fanyaran különös, történetileg ironikus, hogy éppen Heideggert 

idézzük Gedő Ilka kapcsán, ám két okunk is van arra, hogy így tegyünk. Az egyik: Heidegger 
hermetikus megállapítása - mely máig alapvetően befolyásolja az interpretációt - arra inti 

a nézőt, hogy a művet elsősorban mint magában álló jelenséget vizsgálva jusson el megérté
séhez, s hagyja alkalmasint figyelmen kívül a készítő-készülés körülményeit. Amire természe
tesen nem mondhatjuk, hogy tévedés, hiszen az egyes művek vizsgálata gyakran valóban nem 

követeli meg, sőt olykor el is utasítja a szituálás igényét vagy lehetőségét. De máskor - s ilyen 
például a monografikus természetű elemzés - kifejezett szükség van arra, hogy az „önmagá

ban nyugvás állandóságán" túli, az előtti és az azt követő elemek, az „N. N. fecit"tényei is sze
rephez jussanak. Sőt, egyre bizonyosabbnak tetszik - s ez nem mond ellent Heideggernek - 
hogy a „fecit est" nem nélkülözheti N. N.-t, „ki" nélkül nincs „mi".

Márpedig Gedő Ilka művészete, 1946 utáni, majd késői munkái szempontjából okvetlen 
szükség van a körülmények számbavételére, annál is inkább, mert maga a művész is állandó 

önreflexivitásban élte meg sorsát, s kései műveinek, festményeinek leglényegéhez tartozott 

a személyes idő(k) és a személyes tér folytonos elemzése. A másik ok, amiért Heidegger idézett 

tanulmánya, A műalkotás eredete szóba került, hogy a műalkotások értelmezéséről vallott 
tézisének egyik pillér-példája Van Goghnak az a festménye, amely egy pár cipőt ábrázol. 
Van Gogh pedig Gedő Ilka számára az egyik etalon volt...



„...aranyat ígértél nagy zsákkal...'

Gedő Ilka 1921. május 25-én született Budapesten, asszimilált zsidó érdemiségi családban. 
Édesapja, dr. Gedő Simon (1880-1956), Brassóból került a magyar fővárosba, és a pesti Zsidó 

Fiú Gimnázium német nyelv- és irodalomtanára, irodalomtörténész és műfordító volt. Édesanyja, 
Weiszkopf Elza tisztviselőként dolgozott (1890-1954). A család történetét a nyolcvanas évek
ben Gedő Ilka férje, dr. Bíró Endre dolgozta fel felesége halála után2, így a legegyszerűbb őt 
követve felidézni a legfontosabb adatokat és felvillantani néhány jellegzetes családi képet.

Gedő Simon „A budapesti egyetemen tanult; a századforduló körül kezdhette. Bekerült 
az akkori pesti többé-kevésbé baloldali vagy haladó ifjúsági körökbe, bár G. S. -  úgy tűnik 

távolabb tartotta magát a politikától (...). Tény az, hogy jó  barátságban volt egyetemi hallgató 
korában Juhász Gyulával, amiről talán három levél is tanúskodik, amelyek megjelentek a «Juhász 
Gyula összes levelein kötetben3 (...). Juhász Gyulán kívül egész sereg jelentős embert ismert, pél

dául a két Palágyit (...) Ilyen Zalai Béla, akit személyesen ismert és sokszor emlegetett; Szilasi 
Vilmos, Reichardt Piroska, Kosztolányi Dezső. Elég nagy szerepet játszott, még a mi házassá

gunk után is többszörjártunk nála, Füst Milán (...). Néhány képzőművésszel is kapcsolatban vol

tak Gedőék. Ilka műveinek, zsengéinek a bemutatásával kapcsolatban tudok róla, hogy Berény 

Róberttel, Diener-Dénes Rudolffal. Azután itt említendő a Szentpál Olga-Rabinovszky4 házas

pár; (...) Máté Olga, Zalai Béla felesége, akijelentős fotóművész volt, Ilkáról kisbaba korában csi

nált egy pár képet, amelyik megvan. Zalai Béláné még nálunk is járt a Fillér utcában, amikor 

fiatal házasokként ott éltünk. Zalaival, a férjjel Simon, Máté Olgával Elza volt jóban. (...) Egy fon

tos kapcsolat: Bokros Birman Dezső. Föltételezem, hogy ő inkább Simon ismeretsége volt, bár 
tudom Ilka anekdotáiból, hogy egy időben, Ilka gyerekkorában, nagykamasz korában rendsze

resen járt hozzájuk. Azért gondolom, hogy Simon ismeretsége, mert a Bokros Birman Dezsőről 
szóló egyik könyvben van egy szép tusrajz, amelyik Gedő Simont ábrázolja. (...)

Gedő Simon portréjához hozzátartozik, sőt annak a legiényegesebb része az, hogy ízig-vérig 
tanár volt. Azzal a fajta méltósággal volt tanár, ami például a Kosztolányi Aranysárkányában 
le van írva. Abból az időből itt maradt tanár úr volt, amikor a középiskolai tanárokat még jog

gal professzornak nevezték. Lelkes, rendkívül művelt és rendkívül emelkedett gondolkodású 

valaki volt, nagyon elegáns és szép férfi. Szeretett is elegánsan öltözködni, hangsúlyozta is az ele

ganciát. Ugyanakkor volt valami enyhe szertartásosság - és ebből kifolyólag nevetségesség - 
a személyében. (...) Talán e nevetségesség miatt abszolúte nem tudott fegyelmet tartani. 
Az a fajta pedagógus volt, akit a diákok vérig kínoznak, akit csak egy-két legjobb diákja értékel. 
Érett fejjel nagyon sokan nagy szeretettel gondolnak rá vissza, annak ellenére, hogy annak ide

jén, nebuló korukban »vérét vették«.

Gedő Simon jellemzéséhez, néhány kis müvén kívül - amiről szintén szólni akarok - elsősorban 
vagy nagymértékben hozzátartozik a könyvtára, amit mi örököltünk, és ami máig is az itt őrzött 

könyveinknek több minta felét teszi ki. Kezdhetem azzal, hogy a német klasszikusokjóformán mara

déktalanul megvannak. (...) Goethe két kiadásban is szerepelt, hiszen apósom nagy Goethe-kutató 

volt. (...) könyvtárát nagyrészt (...) még diákkorában vásárolta össze a megtakarított pénzéből, noha 
jóformán teljesen eltartotta magát az egyetemen óraadással és más pénzkeresetekkel, talán ösz

töndíjakkal. A hátramaradott iratok közül ennek egy érdekes dokumentuma került elő. Ez nagyon 

érdekes abból a szempontból is, hogy egy kicsit megvilágítja, (...) milyen lehetett a Trianon előtti 
Magyarország. Diák korában színházi leveleket küldözgetett Simon az Árva megyei helyi lapnak, 
amit »Árvai Híradó«-nak vagy ilyesminek neveztek, ebből találtunk újságkivágásokat. (Megjegy

zendő, hogy Árva megye volt Ugocsa után az ország második legkisebb és legszegényebb megyéje.)

3. A művész édesanyja, Weiszkopf Elza

4. Gedő Ilka 1925 tavaszán

2 Dr. Bíró Endre (1920-1987) biokémikus, műfordító. 
Megemlékezés a Gedő-Weiszkopf családról címen meg
írta a család történetét. Kézirat, egy példánya a hagya
tékban, egy pedig a Művészettörténeti Kutató Intézet 
adattárában található.
3 Ezt írja Oláh Gábor Juhász Gyulának (110. levél) Gedő 
Simonról: „Érdekes alak ez a szomorú ember, tudniillik 
a lelke olyan egészséges és teste oly beteg. Hol itt a latin 
közmondás igazsága: «Mens sana in corpore sano.« Tőle 
tudom, hogy egy német nyelvű antológiába bekerültél egy 
verseddel. Gratulálok, kis szatir. Engemet is kapacitált 
Simon, nem tudom, lesz-e belőle valami. Azt a Horváth 
urat, a fordítót nem ismerem, jól fordít? Nekem, A puszta 
c. versemet javasolná Gedő Simon. Mit szólnál hozzá?" 
És a válaszlevélben Juhász Gyula ezt írja (111. számú 
levél): „G. Simon nagy lélek, nemes szív, igaz férfi és szo
morú sorsú ember." In Bíró E.: Megemlékezés...
4 Szentpál Olga (1895-1968) mozdulatművész, táncpe
dagógus; Rabinovszky Máriusz (1895-1953) művészet- 
történész. Gedő Ilka 1936-ban és 1937-ben a Visegrád 
melletti Lepencén részt vett a Szentpál Olga által szer
vezett nyaraltatásokon, mely nyári iskolaként működött. 
Egy alkalommal itt Rabinovszky félig tréfásan megvá
dolta, hogy csak különcködésből rajzol oly nagy buzga
lommal, s hogy ne kelljen együtt lennie a többiekkel. 
Ezt sohasem tudta megbocsátani. Lásd 250. sz. füzet 
(több helyen) és Bíró E.: Feljegyzés Gedő Ilka művészi 
pályájáról, Id. 4. lábjegyzet. (Bíró Endre visszaemlékezését 
kötetünk közli a dokumentumokat tartalmazó részben.)



16. 6. sz. füzet, 1935, 7. olda l

5 1945 szilveszterén - H. I.

6 Kosztolányi Dezső: Levelek - Naplók. Osiris Kiadó, 

Budapest, 1996. 137-138. o. Kosztolányi Gedő Simont 

valószínűleg Juhász Gyula és Horvát Henrik (1877-1947) 

műfordító révén ismerte meg.
7 E. T. A. Hoffmann Az idegen gyermek című novellája 
1921-ben meg is jelent Győri Arankának, fiatalon elhalt 
húgának illusztrációival.

(...) A doktori disszertációja igen érdekes téma ( . . . ) :»Madách Imre m int lírikusa. Ezen kívül 

sok kisebb írásáról tudok, amik kis részben megjelentek, nagyobb részben kéziratban maradtak 

meg. Martin Buber haszíd-meséinek fordításán kívül, kéziratban maradt egy írása a verses 

és a prózai beszéd (vagy stílus?) különbségéről. (...) Azután ami m egjelent zsidó időszaki lapok

ban: Először írt Magyarországon Franz Rosenzweigről, azt hiszem, egy pár oldalas nekrológot. 

M egjelent, megint csak a zsidó kulturális sajtóban egy roppant érdekes tanulmánya (...) : Goethe 

nézetei az ószövetségi zsidóságról. Kigyűjtötte Goethe írásaiból azokat a részeket, ahol az ószö

vetségizsidóságról, ószövetségi történetekről valamit kommentál. Roppant érdekes ez a tanul

mány, szinte érdemes volna ma újra kinyomtatni.

Utolsónak, de egyáltalán nem utolsósorban keli elmondani Gedő Simon szellem i portréjá

hoz természetesen a zsidóságát. M élységesen zsidó volt, egy meglehetősen egyéni és külön utas 

módon. Ez eléggé önellentmondó dolog, tekintve, hogy a zsidó szokások annyira a közösség 

hangsúlyozásán alapulnak. (...) A szentség valójában nem egy ember számára, hanem csak  

a közösség számára van jelen . Apósom  -  ezt Ilka elbeszéléséből tudom -  minden szombaton fö l

kerekedett, de nem ment templomba, többé-kevésbé gyűlö lt kollégái közé, akiket gőgöseknek, 

önzőknek, haszonlesőknek tartott. (...) Kiment a budai hegyekbe, hóna alá csapva azt a kötetét 

a Tórának, amelyikben az arra a hétre előírt heti szakasz volt, és kint a hegyekben sétálgatva, 

üldögélve egyedül olvasta az előírt, kötelező szöveget.

Itt  em lítendő az apósomtól örökölt bibliagyűjteményünk is. (...) A bibliagyűjtemény sokol

dalúságához képest zsidó tárgyú vallásos irodalom aránylag kevés található, de érdekes módon 

néhány alapvető keresztény, főleg m isztikus Írás (németül), például Angelus Silesius, és M eister 

Eckehart is. (...) Ilka családja nagyon felvilágosult árnyalatot képviselt. Az étkezési szokásokat 

teljesen elhagyták. Ilka és az anyja templomba se jártak, legföljebb csak a legfőbb ünnepeken. (...)

Am ikor m egism erkedtem 5 Ilkával (és természetesen a szüleivel), akkor Sim ont m int a csa

ládján belül nagyon tisztelt, de tulajdonképpen kirekesztett, elm agányosodott figurát ismertem  

meg. Ilka és az anyja igen jóban voltak egymással, Simon pedig valami éteri magasságban külön 

lebegett: Bizonyos mértékig mumusként is szerepelt. (...) Az ő -  értékéhez képest -  diszkrepáns 

helyzete, például alacsonyra becsült pozíció ja a családon belül, vagy az em lített irodalm i-szel

lemi körökből való lassú kimaradása stb .; mindez talán arra vezethető vissza, hogy rendkívül 

betegesnek tartotta magát, fé ltette az egészségét, Ilka szerint hipochonder volt."

Hogy Gedő Simonnak a század első évtizedében valóban esélye volt, hogy részese legyen 

az irodalmi életnek, arra egyrészt adalékot nyújtanak a Bíró Endre által em lített Juhász Gyula

levelek, de talán ezeknél is meggyőzőbb a Kosztolányival folytatott levelezés, melyből egy bizal

mas, igen barátságos hangú darab maradt fenn.6 Ebben Kosztolányi Gedőtől „acélos" hangú 

kritikát kér a neki megküldött kötetéről.

(...) Elza, gyerekkori képeken szép és nagyon érdekes, vadóc cigánylány benyomását teszi 

-  folytatja Bíró Endre - , hosszú arccal és nagyon fekete hajjal. (...) (Ilka szerint ő a vörös haját 

valamelyik távoli nagynénitől örökölte.) Ilka határozottan az anyjára hasonlított, a világos 

hajától eltekintve. ( , . ) A  fiziognómiai hasonlóságnál fontosabb azonban, hogy Ilka a rendkívül 

»emóciópárti« temperamentumát vagy karakterét, az emóciók mindenek fö lö tt való komolyan 

véte lét (ami rendkívüli éleseszűséggel párosult), szóval ezt az emocionális beállítódottságot 

Elzától örökölte, ez kétségtelen."

Gedő Elza életét kiéletien irodalmi ambíciók keserítették: többé-kevésbé sikertelen költői, 

műfordítói7 kísérleteiért szerény szalonélettel kárpótolta magát. Gyűjtötte Ady és a nyuga- 

tosok köteteit, rajongott Szomory Dezsőért, Kosztolányiért, nagyra tartotta Füst M ilánt, s mert 

több nyelven olvasott, jól ismerte a tízes-húszas évek angol és francia irodalmát. Gedő Ilka



a morális kérdések iránti fogékonyságot apjától, a költészet iránti elkötelezettségét pedig any
jától örökölte. Megszámlálhatatlan verset tudott, s olvasmányélményei - mint később napló

iból, jegyzetfüzeteiböl kitűnik - szinte valóságos, analógiát teremtő, megélt jelenetekként, 
helyzetekként épültek be sorsába.

Úgy rémlik, anyja - mint az oly gyakran előfordul - egyetlen gyermekében érezte az esélyt, 
a lehetőséget, hogy saját vágyai formát és teret kapjanak, még ha csak közvetett módon is, 
de mindenesetre forrásnak és egyszersmind beteljesedésnek láthatta lánya korán megnyilat
kozó tehetségét8. A folyton rajzoló kislányát csodagyereket megillető rajongással körülzsongó 

anya nyitottá és befogadóvá, önállóvá és egyenjogúvá igyekezett nevelni egyébként hálás 
és szófogadó gyermekét. Ritka szerencsének köszönhetően máig megmaradt, telerajzolt füze

tek, kisebb és nagyobb mappák tucatjai bizonyítják: szorgalmasan dolgozott, hogy megfelel
jen anyja szelíd kívánságának, hogy az ő révén beteljesülhessen a szülői vágy.

Az első lapok, melyek már a gyerekrajzok mindent ígérő világánál kézzelfoghatóbb ered
ményeket rögzítenek, 1933-ból származnak. A bodros rajzocskák az ösztönösségen túl egy 
tudatosabb tanulmányállapot felé vezető átmenetet jeleznek. Feltűnő közöttük egy zölddel, 

pirossal színezett, gyümölcsöst ábrázoló rajz, melyen a színritmus valósággal megfontoltnak, 
tudatosan kiszámítottnak hat. Egy-két évvel későbbről, tizenhárom éves korából maradt fenn 

három, több mint hetven ceruza- és tollrajzot, valamint akvarelleket tartalmazó füzet, mely 
pontosan jelzi a mester nélkül, csak az elemi iskolában formálódó Gedő Ilka korán érő tehet
ségét. Ezek között bukkan fel talán először önarcképe9: egy halvány, a felületet éppen csak 
megérintő vonalakból és rebbenő, alig látható, jelzésszerű vízfestéknyomokból álló lapon 
pusztán két szeme és bal oldali pofacsontja látható, már-már a zeneszerző, Arnold Schönberg 

önarcképeire emlékeztető misztikus expresszivitással. Nem hiszem persze, hogy megfontolt 

önanalízisről lenne szó, de a kép pontosan mutatja a fiatal lány éntudatának erejét. Más szem

pontból is fontos ez a három füzet. Részint, mert a bennük foglalt testtömegtanulmányok
- mindegyik arc nélküli - igen pontosan ábrázolják a mozdulatlanban megnyilatkozó esetlen
séget, s az abból fakadó fanyarságot, jelezve az iróniára való képesség erejét. Másrészt az egyik'0 
füzet tartalmaz egy akvarellsorozatot, melyen egy megkezdett, aztán többé nem folytatott, de 

igen érdekes, a stilizálásra, falképszerűségre és jelenetezésre utaló próbálkozás hagyott nyomot. 
Valószínű, hogy Gedő Ilka művészettörténeti reminiszcenciákat igyekezett megfogalmazni, 
ám az eredménnyel elégedetlen lehetett, és fel is hagyott ezzel. De megjelenik egy sajátos 
motívum, a keret-keretezés - amivel akkor ösztönösen valószínűleg az idézettségre, a műnek 
a valóságból kiszakítottságára utalt -, mely majd 35-40 évvel később, új értelmet nyerve, már 
képalkotó eleme lesz a festményeknek. A keret-keretezettség a következő évek akvarelljeinek 
is fontos részévé válik."

Mesterek és társak nélkül igyekszik tehát képezni magát, bizonyos önfeledtséggel, naivi

tással és gyanútlansággal; mindent, ami a szeme elé kerül, lerajzol, de főképpen embereket, 
többnyire magányos modellként, ám gyakran apró zsánerben is megfigyelve őket. „Tegnapelőtt

- írja 1938 nyarán bakonybéli nyaralásából szüleinek -, mikor a villásokat rajzoltam, igen sok 
elismerést kaptam tőlük. Az egyik sovány, csizmás öreg, aki mostanáig kissé becsmérlő 
és mogorva volt, azt mondta, hogy ezzel itt rengeteget tanulok, és ha hazamegyek Pestre, ott 

ezt igen nagyon sokra veszik ám! stb. stb. A ház asszonya pedig ráismert az egyik alakra, mond

ván, bárkinek a faluban ezt megmutatná, megmondaná rá, hogy ez az öreg Jani bácsi! (...) Gyere

kekkel keveset vagyok, ők egészen más életeiéinek, később kelnek, pepecselnek, játszadoznak."12 

(Ez az utolsó, látszólag tárgyilagos kijelentő mondat néhány évvel később többször elhangzik 
majd a vádak és önvádak szomorújátékában.)

17. 7. sz. füzet, 1935, 17. oldal

18. 9- sz. füzet, 1936, 42. oldal

8 Lásd Bíró Endre: Feljegyzés Gedő Ilka művészi pályájá
ról, 1985. kézirat. 3. jegyzet. E forrásértékű szövegben 
B. E. nemcsaka pálya ívét igyekezett meg rajzolni, de kom
mentárjaival önkéntelenül is nagyban befolyásolta 
-  az amúgy igen kis számú - későbbi interpretációs 
kísérletet. Teljesen érthető módon tompított vagy erősí
tett hangsúlyokat, hogy a pálya különböző stációit 
s az 1949-ben bekövetkezett válság okait mintegy kívül 
helyezze a családon, s nagyobb jelentőséget adva a külső, 
például politikai eredetű magyarázatoknak, elmossa 
a személyes konfliktusok hatását.
9 7. sz. füzet, 17. o. A művész hagyatékában (lásd 
az album 17. képét).
10 6. sz. füzet (lásd az album 16. fekete-fehér képét).
11 9. sz. füzet. 42-43. o. (lásd az album 18. fekete-fehér 
képét).
12 Levelezőlap a művész hagyatékából.



19. 13. sz. füzet, 1937, 89. lap verzója

13 Gedő Ilka 1939 előtt nem képezte magát szabadisko
lában. „A székesfehérvári katalógus kurta előszavában 
Erdei Viktor szerepel, plusz Örkényi Strasser szabadiskolája. 
Erdei Viktor felesége, Karinthy húga, Ada, kicsit mintegy 
»örökbe fogadtan Ilkát, pl. velük vitte nyaralni Szentendré
re, talán többször is. Ilka soha nem mondta, hogy Erdei 
rendszeresen tanította volna, bár nyilván megnézte 
és kommentálta próbálkozásait." Lásd Bíró E.: Feljegyzé
sek... 36. o.
14 13. sz. füzet (lásd az album 19. képét).
15 Erdei Viktor (1879-1945) mára lassan elfeledett festő, 
grafikus, Fülep Lajos és őt követve Elek Artúr vagy Kárpáti 
Aurél szemében például jelentős, autonóm pályán dol
gozó, mély pszichológiai érzékkel megáldott művész volt. 
Vö. Erdei V. 1907-es kiállítási katalógusának szövege. 
In. Fülep Lajos: Egybegyűjtött Írások I. MTA Művészet- 
történeti Kutatócsoport, Budapest, 1988. 339-344. o. 
és Fülep Lajos levelezése, I., II. MTA Művészettörténeti 
Kutatócsoport, Budapest, 1990,1992, több helyütt.Továb
bá Elek Artúr: Erdei Viktor. In Művészek és Műbarátok. 
MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Budapest, 1996. 
144-145. o. Arra nézve, hogyan alakul a rokon- és ellen
szenvek hálója, melybe - ha még nem is végzetesen, de - 
egy-egy pillanatra Gedő Ilkának is bele kellett már ekkor 
akadnia, érdekes adalék lehet, hogy Erdeit, aki a nagy 
hatású Fülep Lajossal az 1900-as években baráti kapcso
latban volt, a Fülep belső köréhez tartozó Elek Artúr 
ugyancsak jelentékeny művésznek tartotta, ám Elek Artúr 
ízléséről és tehetségéről a Gedő Elzáék által szeretett 
és őket - mint arról a művész hagyatékában fennmaradt 
levelek tanúskodnak -  tanácsaival segítő Füst Milán 
viszont meglehetősen rossz véleménnyel volt. Vö. Füst 
Milán: Napló. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1976. II. 
kötet, több helyütt.
16 A hagyatékban fennmaradt levelek szerint a Múlt 
és Jövő című folyóiratot szerkesztő Pataiéktól kezdve 
Pátzay Pálig, Edvi Illés Aladártól Diener-Dénes Rudolfig 
sokan szóba kerültek.
17 Lesznai Anna levele Gedő Ilkához. A művész hagya
tékában.

Megfigyel és rögzít, hűségre és pontosságra törekszik, a kifejezés értékét láthatólag ebben 

érzi, annak ellenére, hogy érzelmei - erős empátiával, egyszersmind ironikus távolságtartással - 
minden lapján nyomot hagynak. 1937-38-ból származó mappáinak és füzeteinek rajzain, akva- 
relljein már érződik, hogy technikailag, annak ellenére, hogy semmilyen rendszeres képzéshez 

nem jutott13, tökéletesen rutinos: látszik, hogy a keze hihetetlenül gyorsan jár, s ha szükség 
van rá, az üres felületeket tétovázás nélkül tölti ki. Feltűnő ugyanakkor, hogy az alakok
-  akár magányosak, akár jelenetbe foglalja őket - arc nélküliek, vagy vonásaikat alig jelzi, 
(ilyen az ekkor még viszonylag ritka, mindössze két vonallal megrajzolt önarcképek egyike is” ), 
már ha szemből vagy félprofilból egyáltalán láthatjuk az arcot, hiszen többnyire háttal, legfel
jebb megcsavart testtel, félháttal ábrázolja modelljeit, s igen gyakran átlósan befeszítve őket 

a képtérbe. Egyszersmind meg is keményednek a vonalak: elvész a korábbi évek „családiassága", 
meghitt tétovasága, „állólámpás", intim fénye. 1937-38-ig a rajzokat bevonja egy csöppnyi 
stiláris szentimentalizmus, mely egyrészt nyilván a túlcsorduló lelkesedésből fakad, de elkép
zelhető az is, hogy a család jó barátjának, a festő és grafikus Erdei Viktornak hatásáról van szó, 
aki feltehetőleg von Lenbach századfordulós, osztrákos-németes pszichologizáló hajlamát köz

vetíthette számára15. Szálkásabb, üresebb, szikárabb lesz tehát a rajz, a lapokon már tompul
ni látszik a szeretettel teli kíváncsiság, a bensőségesség, még akkor is, ha a családtagokról 

„szólnak”, s felerősödik, olykor általánosítóan gunyorossá válik az ironikus fogalmazás.
1939-ben érettségit tesz, s felmerül a kérdés, mitévő legyen. A kérdés súlyát nemcsak 

a pálya építésének logikája adja, hanem maga a történelem: 1938-ban meghozzák az első, 
majd 1939-ben a második zsidótörvényt, a lét számára (is) félelmessé válhat (válik) 
Magyarországon. Mit tehet? Tovább kell tanulnia, de hol? A helyzet ellenére mégis a legkézen

fekvőbb, hogy Budapesten, s anyja minden követ meg is mozgat: elsősorban tanácsot, „hite

lesítést" és bírálatot, másodsorban referenciát, ajánlást kér lányának16, akinek tehetségében a 

legkevésbé sem kételkedik. Meggyőződöttségét igazolja például Lesznai Anna is, aki a tőle 
útmutatást kérő Gedő Ilka levelére válaszolva írja: „...nagy örömem teiiett a ievélben: emberi 
és kedves és értelmes kis teremtés vagy - ezért is lehet belőled igazi művész. A technika tanulá

sán és a sok komoly rajzoláson és festészeti gyakorláson felül - iparkodj minden igaz embersé

get, szeretetet és megértést, elnézést és türelmes szigort kifejleszteni magadban, ezzel szolgálod 

legjobban művészetedet is."'1 Majd arra a kérdésre, hogy beiratkozzon-e a főiskolára 
(és melyikre), s milyen tanárt válasszon, Berény Róberttól érkezik egy kevésbé pátoszos és érzel
mes, a lényeget illetően semmitmondó válasz: „Kedves Gedő kisasszony, tehetséges embernek

- veti oda a sikeres festő - minden tanár jó. S még inkább igaz, hogy nem kitűnő ember veze

tése mindazonáltal időveszteség."'e

S természetesen felmerül az is, hogy hagyja itt Budapestet, és Párizsban tanuljon tovább, 
ám ezzel egyrészt elkésett - elmulasztva a Beaux-Arts beiratkozási terminusát, már csak sza

badiskolába vagy nyári tanfolyamra mehetne19, - másrészt a költségeket a család nemigen 
tudta volna előteremteni. Itthon kell tehát maradnia, és 1939 őszén beiratkozik Gallé Tibor20 
magániskolájába. Gallé tehetségesnek tartja, s „Daumier-s" rajzait nagyon jónak ítéli21, ám szak
mailag szinte semmit nem tud adni neki. Gedő Ilka néhány hónap után otthagyja az iskolát.22 

Mindenesetre az 1939-40 fordulója körül rajzolt lapokon feltűnik, hogy a formák köröző, könnyű 

kezű gesztusai, talán tényleg Daumier-s indulattal, túlrajzolttá válnak; mintha két fázisban 
készülnének: a művész a sietősen megrajzolt, megragadott látványt dühösen átgyötörné egy 
másik képi dimenzióba.

Tíz-tizenkét év múlva, föladva a pályát, „túl Jón és Rosszon", egy megrendítő és szívszo
rító, szikrázó irodalmi tehetséget (is) sugárzó írásban23, gyerek- és kamaszkorát újra gondolva



mondja: „A gyerekrajzoktól kezdve át az érettségi felnőttségéig egyfolytában rajzoltam. Képek 

a múltaeskából: 10 éves, Tirolban egy nyaralásnál vázlatfüzetével járkál a leányka a vadidegen 
faluban, és motívumokat keres. 11 éves, a Balatonnál halálos komolysággal dolgozik a parton. 
13-14-15 éves, egy aszkéta elszántdühével áll a Városmajorban, és rajzolja a sakkozókat, a néni

kéket a padokon, minden idegszálát megfeszítve, hasonlítson, olyan leaven. szombati piacok 

forgatagában megpróbálja a lehetetlent, megrögzíteni a futó mozdulatot, fülig pirosán a harag

tól, belenéznek a füzetébe, és mégis legyőzve minden szégyenkezést és undort a feltünősködéstől.

17 éves, egy bakonyi faluban egyedül, reggeltől estig rajzolás, lépésről lépésre követve 

azaratót egy domboldalon, a forrósáaban. mindig megvárva ugyanazt a mozdulatot, elhagyott 
dombvidéken, ahol egy lélekse lát, és idegen parasztudvarokba beállítva gyerekek közé. Hol vol

tak a ringó derekú parasztasszonyok abban a nyári lángoló faluban, hol voltak a vasárnapi 

párok, hol volt a kíváncsiság utánuk? Aludtam, mint egy napszámos, és hetek múlva hazajöt

tem, és kiteregettem anyám előtt a díványra az aratást. Micsoda fiús gesztussal! »A művész 
anyja« - Aranyat ígértél nagy zsákkal /  Anyádnak és most itt csücsülsz24 (...) 19 éves. Érettségi 
utáni őszön elmegy Gallé Tibor magániskolájába, beleszeret (45 éves, nős, 2 gyerek) a mesterbe, 

ezt tudtára hozza őrült, fellengzős, lírai levélkékben; megalázza magát előtte, nevetségessé 
teszi magát az emberek előtt, cigarettázni kezd, félájultan telefonál, rohan az utcán, hogy oda

érjen, hazudni kezd otthon az anyjának, akivel odáig együtt kirándult, aludt, olvasott, dolgo

zott is. (...) egyszer nem bír egy rövid utcai találkozás után elszakadni, rendre utasítást kap, 
hogy egy nő nem viselkedik így. (...) ez az az időpont, életkor, amikor Endre (Bíró Endre - H. I.) 
egyetemre ment, és V. L  (Vajda Lajos - H. I.) a főiskolára 3 évre és Párizsba 3 évre, és mind 

a többiek, hivatásuk és férfivoltuk öntudatával, minden nyomorúságuk, anyához kötöttségük, 
kisebbségérzésük, szegénységük dacára, akkor is, ha ez a világ nem minden »történelem« világa, 
hanem csak egyeseké, ha nem is a legrégibbé, hanem csak az anyajog utánié, ha nem is ezé, 

hanem csak Európa történetéé stb., és ennek a világnak a legmélyén ott van az a fogantatás, 
jászol és miegymás (...) persze, fütyülhetne egy 20 éves lány, ha elég erős és tehetséges, az egész 
történelemre, a társadalmi felfogásra és körülményekre (amik valljuk be, azért befolyásolják 

kicsit az embereket és nem is a legvacakabbakat), emeltethetné magát, azzal a legrégibbel 
és emelteti is, a mítosz él, eleven, a fiatal festőmüvésznő életének gyújtópontjába szüzessé

gének feláldozása kerül, kiesik kezéből a rajzszén... "25

1939-40-ben a Marczibányi tér közelében lévő zsidó aggok házában talál újabb model
lekre. Mint a többi munkán, az itt készülteken is feltűnik, hogy az ábrázolás már nem egysze
rűen csak vizuális, hanem erős testi, biológiai érzékenységet is jelez, és karikaturisztikus iróniát 

sugall, mintha Gedő Ilka látásmódjába Daumier mellé beköltözött volna Toulouse-Lautrec is. 
Ahogy korábban, az agg hát és félhát alakok most is gyakran átlós kompozícióban láthatók; 
s az arcok révén leírható „emberi sors", a regényesség helyett a hátat fordító figurák enigmá

kat, kimondhatatlan vagy megismerhetetlen történeteket zárnak magukba. A rajz ugyanakkor 
lassan nagyvonalúbbá válik, majdhogynem monumentalizálódik.

Gedő Ilka ez időben részt vesz az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület 
(OMIKE) kiállításain, s valószínűleg ez is megfelelő alkalom, hogy a család jó ismerőse, Örkényi 
Strasser István (1911-1944) szobrász, aki az OMIKE szabadiskoláját vezette, tanácsokat adhas

son. Talán ennek eredménye a képeken érezhető tágasabb fogalmazás. 1942-ben a Budai 
Izraelita Elitközség Gerő Ödön-emlékdíjából 50 pengő jutalmat kap „művészi munkája elisme

réseként"26. Ugyanebben az évben szerepel a Szabadság és a nép című kiállításon a Vasas 
Székházban. A tárlaton a Szocialista Képzőművészek Csoportja tagjai mellett kiállítottak 
a Gresham-kör legismertebb festői és számos szentendrei művész is, így ma már kideríthetet-

18 Berény Róbert levelezőlapja, 1939. VI. 12. A művész 
hagyatékában.
19 Lásd a levelezést Székely-Kovács Olga (1901 -?) 
Párizsban élő festőművésszel. A művész hagyatékában.
20 Gallé Tibor (1896-1944) festőművész, magániskolá
ját 1935-ben alapította.
21 Lásd Bíró E.: Feljegyzések... 36. o.
22 Mint a hagyatékban található iratokból kiderül, két évig 
Végh Gusztáv (1889-?) grafikus és könyvművész iskolá
ját is látogatta, ám nem véletlen, hogy például Bíró E. 
feljegyzéseiben - de másutt sem - ennek nincs nyoma.
23 Gedő Ilka korábbi naplói, levelei alapján egy különös 
kompilációt készített 1951 körül Szabó Lajosnak, lemá
solva és azonnal újra és újra kommentálva saját szavait. 
A zaklatott, mélyen őszinte írás önkinzó pszichológiai 
állapotrajz, egyúttal pontos képet ad a művész olvasmá
nyairól. 250. sz. füzet (96 oldalnyi apró betűs, kézzel írt 
szöveg). A művész hagyatékában.
24 József Attila: Karóval jöttél... A 250. füzet tanúsága 
szerint Gedő Ilka nagyon szerette József Attila verseit, 
mélyen azonosult a költővel, olyannyira, hogy a tőle vett 
fordulatokat, képeket, mintegy a sajátjainak érezve azo
kat, nem is tette idézőjelbe.
25 250. sz. füzet, 4-5. o. majd később, a 23. oldalon: a fes
tészet „nehéz munka, amúgy is és én nem is tanultam 
(úgy se, hogy valaki testvérileg megfogta volna a keze
met, mintVajda a Bandi [Bálint Endre - H. I.) kezét, úgyse, 
hogy haverjaim lettek volna, hogy egy céhbe, egy körbe, 
egy Iskolába tartoztam volna)."
26 Az erről szóló értesítés és gratuláció a művész hagya
tékában.



len, hogy kinek vagy kiknek a révén került az akkor 22 éves művész a kor egyik legjelentősebb, 

nemcsak politikai, hanem tisztán képzőművészeti szempontból is igen fontos bemutatójára. 
Ez idő tájt kerül kapcsolatba egy hódmezővásárhelyi keramikussal, kisebb-nagyobb megszakí

tásokkal, több-kevesebb sikerrel, 1944 elejéig kísérletezik megrendelésre dísztárgyak készítésé
vel, de úgy rémlik, sem a műfaj, sem az „eredmény" nemigen érdekelte, pusztán függetlenedését, 
megélhetését akarta valahogy megkönnyíteni.

Továbbra is folyamatosan rajzol, s olajfestéssel is próbálkozik, ám egyre bizonytalanabbá válik. 
1943-ban levelet ír K á lla i E rn ő n ek , a kor egyik legjelentősebb műkritikusának és legtágasabb hori
zontú teoretikusának, s arra kéri, nézze meg munkáit. Kállai azonban nem ér rá27, így Gedő Ilka 

továbbra is egyedül kénytelen „méricskélni" útját. Bár az tagadhatatlan, hogy a gyakori szent
endrei kirándulások s az ott megismert fiatalok - B á lin t  E n d re  vagy Vajda Lajos özvegye, a festeni 

kezdő V a jd a  Jú lia  -, ha csak közvetett módon is, de mintát jelenthettek volna a számára.
A Gedő család 1944 nyarán a gettóba kényszerült. Szerencséjükre rokonaikkal együtt 

maradhattak, s az Erzsébet körút 26.-ban túlélhették a vészkorszakot, majd egy év múlva vissza

költözhettek régi, Fillér utcai otthonukba, ahol a harmincas évek eleje óta laktak.

Gedő első patrónusai és tanárai, Erdei Viktor, Gallé Tibor, Örkényi Strasser István 1944-45-ben 
a vészkorszak áldozatai lettek.

Gedő Ilka kezén a gettóban éppúgy születtek rajzok, mint bárhol máshol, ami végered

ményben nem meglepő, hiszen e munkák semmiben sem különböznek az „odakintiektől". De hát 
miért is kellett volna másféléknek lenniük? Nem beszél erről, és naplójában sem említi a gettót, 
egyetlen szóval, egyetlen hanggal, egyetlen vonással sem...

27 „Igen tisztelt Művésznő, szívesen megnézem munkáit, 
alkalmilag, ha elhozhatja azokat a szerkesztőségbe, 
de egyelőre nagyon el vagyok foglalva, úgy hogy szíves 
türelmét kell kérnem, mikor állhatok rendelkezésére. 
Szíves üdvözlettel - Kállai Ernő -  Kérem, küldjön húsvét 
után egy levelezőlapot, hogy meg ne feledkezzek a dolog
ról!" 1943. IV. 7. Levelezőlap, a művész hagyatékában. 
Nincs nyoma, hogy Gedő Ilka valaha is találkozott sze
mélyesen Kállai Ernővel.

5. Gedő Ilka 1944-ben



„..könnye kovászba hull..."

Az 1945-1946 telétől 1949 őszéig vezető három és fél év Gedő Ilka életének és pályájának 
legsűrűbb és talán legsúlyosabb periódusa. Ismét kezdet - annak ellenére, hogy kislánykora óta 
rendszeresen és folyamatosan rajzolt - s látszólag törésszerű vég, a tizenhat évvel későbbi 
újrakezdés dacára.

Az üldöztetés, a gettó, az ostrom emléke, a „fordulat évének" abszurd és kegyetlen jelene 
kint, az érzelmek ambivalenciája, a barátok, a szellemi társak és „guruk" értetlensége odabent; 

hideg a világban és hideg a társas ermitázsban: huszonhat-huszonhét éves korában Gedő Ilka 
eldönti, elege van, nem rajzol tovább, a művészet ugyan az övé, de ő nem a művészeté.

A helyzet „archetipikus", kínos és riasztó, valamint - mert valóban archetipikus -  máig 

jelen van az egyes életművekben. Tökéletesen ismerjük ezt a jelenséget vagy érzést: az össze
zártság, összeszorítottság torz fegyelmet gerjeszt, majd követel, gyakran feszítőbb és préselőbb, 
mint a külvilág terrorja; az átélt munka örömét egyetlen pillanat alatt megrontja és el is veszi 

a szervezeti létből megamalgámosodott közös tudat. Kollektivizmus vagy individualizmus, kol
lektivitás vagy individualitás, sok én vagy egyetlen mi. A tévedhetetlen gépi-perzsa, melyben 
a minta, a mustra szabályossága elől bűn kitérni. Ha a „pontos történettől" eloldódva, némi 
romantikus ellenfényben nézzük a történetet, akkor a megfejtés valóban ennyi: a meg-nem- 
értés megrémisztetté, majd megbénította az érzékeny művészt.

Mindez természetesen igaz, de nem ez a teljes igazság. Hiányzik egy roppant fontos elem, 

az identitástudatnak, az Én autonómiájának, az Ego szilárdságának elbizonytalanodása, szét- 
foszlódása, Simon Weil-i értelemben szerencsétlenné28 válása.

1945 szilveszterén Gedő Ilka megismerkedik Bíró Endrével, majdani férjével, aki bevezeti29 

a háború utáni Budapest intellektuális életének egyik legjellegzetesebb és legizgalmasabb 
szellemi körébe30,melynek hatása közvetve máig érvényes, annak ellenére, hogy soha nem volt 
semmiféle hatalom vagy erő birtokában, épp ellenkezőleg, más és más okból, de mindig is azo
nos eredménnyel működő ellenérzés körítetté. A társaság két központi alakja Szabó Lajos31 

és Tábor Béla volt. A résztvevők egy sajátos, szinkretikus elméletrendszert igyekeztek kidolgozni- 
megélni, mely a buddhizmustól egy átesztétizált marxizmusig, a kabbalától Schopenhauerig, 

a keresztény misztikusoktól a teozófiáig, s tovább, a freudizmusig és a kortárs természettudo
mányok legfrissebb tapasztalataiig elegyített magába eszméket. Ebben a társaságban 
a képzőművészetnek kivételes szerep jutott, annál is inkább, mert a kör sok szállal kötődött 
az Európai Iskolához és az Elvont Művészek Csoportjához32, s mert esztétikai etalonja Vajda 
Lajos életműve volt. A rendszeres összejövetelek témáit és dramaturgiáját általában a két 
„mester", de elsősorban Szabó határozta meg, s kialakult valamifajta „hierarchikus alkotókö

zösség"33, mely ugyan egyáltalán nem volt szervezett, de „szabad iskolaszerűséget, nagyképűen 
fogalmazva multidiszciplináris kutatócsoportot is magában foglalt"34.

Gedő Ilka az első években csak csöndesen figyelt, s rajzolta a jelenlévőket, modellnek tekin
tette az itt megforduló „figurákat" (s egyre inkább annak látva-láttatva önmagát is); rajzolt, 
mint addig is mindig és mindenütt. De a megragadás, az ábrázolás örömét, mely még a leg

szomorúbb gettórajzokon is feldereng, lassan keserű szarkazmus váltja fel; apró mozzanatok, 

szemernyi gesztusok jelzik, hogy alig van már idő, a „csodagyerek" hamarosan feladja a küzdel

met. Egy-két év, és úgy dönt: nem figyel tovább csöndesen. Konfliktusai tökéletesen meg- 
és feloldhatatlannak látszanak, hiszen mindenünnen valós vagy vélt sérelmek érik, így - ő leg
alábbis úgy érzi -  egyetlen dolgot tehet, kénytelen megkötni a végzetes kompromisszumot: 
félöngyilkosságot elkövetve elöli magában a művészt...

7. Szabó Lajos

28 Vö. Simon Weil: Szerencsétlenség és istenszeretet. 
In Ami személyes ésami szent. Vigilia, Budapest, 1983.
29 Nagyjából ekkordönt úgy, hogy abbahagyja alig elkez
dett főiskolai tanulmányait.
30 Gedő Ilka nem teljesen ismeretlenként bukkant fel 
a társaságban, hiszen a negyvenes évek elején Szentend
rén megismert Bálint Endre és Vajda Júlia isállandó részt
vevői voltak a beszélgetéseknek.
31 Szabó Lajosról és köréről lásd: eikon. Szabó Lajos kiál
lításának katalógusa. Szerkesztette Kotányi Attila, Ernst 
Múzeum, Budapest, 1997.
32 Vö. György Péter - Pataki Gábor: Az Európai Iskola. 
Corvina, Budapest, 1990.
33 Kotányi Attila megfogalmazása Bíró Endre szavai 
alapján.
34 Bíró E.: Feijegyzés... 40. o.



41. Önarckép X I a 49. mappából, 1947, 
szén, papír, 350 x 240 mm,
Magyar Nemzeti Galéria

35 2 50. sz. füzet, 15-16.0.
36 Kézenfekvő analógia kínálkozik -  számtalan szem
pontból - Gedő Ilka és Franz Kafka között, itt most 
a szülőkhöz fűződő kapcsolat minőségére érdemes utalni.
37 Lásd Szabó Júlia: Gedő Ilka rajzai és festményei. 
In Gedő Ilka kiállítási katalógusa, Székesfehérvár, István 
Király Múzeum, 1980. vagy György Péter - Pataki Gábor: 
Egy művészi felfogás paradoxona; Szabó Júlia: Gedő Ilka 
művészi munkássága. In Gedő Ilka művészete 1921-1985. 
Új Művészet Alapítvány, Budapest, 1997.

A döntésben alapvető okként játszott szerepet a „kör" mentális tradicionalizmusa, ezzel 
szemben pedig a művészet „korszerűségéről" alakuló és általánosodó, radikalizálódó felfogása, 
az erős és kínos érzelmi viszályok, de - azt hiszem - mindenekelőtt az a szinte máig is feldol

gozatlan, épp ezért rendkívül fontos dilemma, melyet leegyszerűsítve általában a művésziét, 
azon belül pedig speciálisan a nőművész-művésznő dilemmájának nevezhetünk.

„Az én életemben, az én sorsomban, múltamban a »tehetségem« valamiképpen egy bizo

nyos nemnélküliséggel volt összekapcsolva -  írja35. - Hogyha az anyához (apáhozj 36 kötöttség

nek valami élet-tenaelvszerű jelentése van, akkor ha valaki művész, a munkája is összefügg evvel 
a tengellyel, ez a henger, amire a kerekeskút kötele felgöngyölödik (és a vödör lementésével 

legöngyölődik), és aztán megint vissza, mire feljött a víz.

Ez a tengely logikailag az én életemből sem hiányozhatott, anyámhoz tartozik, de mivel 

ő valamiképpen nem volt nő (külseje, életformája, viselkedése), az én hozzá való viszonyomból 
hiányzott az a bűn vagy szépség vagy misztérium, amiről egyébként azt lehetne mondani, hogy 
annak szublimálása volt, hogy neki dolgoztam (aranyat ígértél nagy zsákkal). Igy az én»minemű

ségem» beláthatatlanul hosszú időkig (gyerekkor, kamaszkor, ifjúkor) meghatározatlan maradt. 

Mindazok a belső mozgások, amik az én életemben a munkával kapcsolatosak voltak, azok 
a beidegzések, folyamatok, hangulatok, izgalmak, áhítatok egy határozatlan nemű lény beideg

zései, áhítatai stb. voltak. E.-vel (Bíró Endrével - H. I.) való életem révén meghatározódott 
ez a határozatlan, a határozatlansághoz képest mérhetetlenül, de a határozottsághoz képest? 
(...) most egy olyan magyarázatot próbálgatok, ami talán egy analitikus orvos előtt is érthetővé 
teszi, hogy azt mondom: áthidalhatatlan ellentét van a művészi munka és a nőiesség között."

Gedő Ilka legfontosabb témája ebben az időszakban önmaga. Talán nem hat túlzásnak, 
ha feltételezzük, épp mineműségének folytonos vizsgálata, a kontrollálnak szánt, ellenőrződ

nek akart elemzés vezeti kezét és szemét; önarcképeivel megpróbálja feloldani a tökéletesen 
abszurdnak tetsző, mégis tisztán érthető bizonytalanságot. Megdöbbentően nagy számban 

készült ceruza- és szénrajza, pasztelljei döntő változást jeleznek: nemcsak az arc, a test - mint 
matéria - alakul át, de módosul a tükör, s ez a legfontosabb. A még mindig nagyon fiatal, 

26-27 éves művész mintha maszkot öltene magára: maró mazochizmussal kortalannak látja 
és mutatja magát. A korábbi grafikák finom vagy erős, de mindenesetre nagyon érzékenyen 

összeszőtt vonalait ritkább, hosszabb, durvább (mondhatnánk: férfiasabb), olykor ornamentá- 
lisnak tetsző szálak váltják fel (mintha egy pillanatra Munch is vezette volna a kezét, amint 
mandorlaszerűen sokszorozza viaszos-gipszesre sorvasztott arca körül a haját - lásd Önarc

kép XI. [41. kép]), s feszültté, indulatossá válik az ábrázolás, még akkor is, ha a - másutt, koráb
ban gyakran bűvölőnek, eksztatikusnak rajzolt - szemek szinte halottak.

Az önarcképekkel kapcsolatban többnyire Giacometti é s Artaud37 neve idéződik meg a nem 
túl gazdag szakirodalomban. A Giacomettinek az ötvenes évek közepén készített képeivel vont 

párhuzam csak azt a közhelyes tételt erősíti, hogy gyakran születnek időben és térben egymás

tól tökéletesen független körülmények között hasonló ideák. A vonzó és látszólag valóban 
szembeszökő Antonin Artaud-analógia mellett már sokkal több érv szól (elsősorban a megfor
málást tekintve), de van egy - szerintem - alapvető módszertani, és ami még fontosabb, a célt 

illető különbség. (Arról nem is beszélve, hogy Artaud nagyon súlyos beteg volt.) Mert míg Artaud 
1945-ös önarcképei a klasszikus szürrealizmus pszichológiai automatizmusát motoros-moto

rikus és eksztatikus, egyszersmind szinte autoterápikus eszközként kezelik és vetítik egyúttal 
a néző elé, Gedő Ilka munkái (az általa annyira szeretett Rembrandt és Van Gogh hasonló 
műveinek módjára) analitikusak: sokkal inkább egy általános emberképhez viszonyított alte- 
rációt vizsgálnak, mint egyetlen arc folyamatos sokszorozásának, ismétlődő kiírásának mindig



változó esélyű lehetőségét. Mondhatnánk úgy is: önarcképei epikusak, sőt narratívak abban 
az értelemben, hogy azokat a benyomásokat rögzítik, amelyeket bizonyos önmagára öltött 

(akkor még szavakkal többnyire megfogalmazatlan) szerepetalonokhoz viszonyítva szerzett. 
E műveken különös, csapzottan-zaklatottan gótizáló formálás jelenik meg, melyet átleng 
és megszelídít, melankolikussá tesz valami lebegő, a preraffaelitákéra emlékeztető lírai alanyi

ság, ami az őszinteségnél jóval kegyetlenebb, és a József Attila-i színtiszta autodestrukciót 
is „megbocsáthatóvá" teszi. A kréta- és pasztellrajzok sötét vagy középtónusú, meleg föld- 
és bőrszínei, s a rájuk vetült világos, hideg fehér vagy ezüstös vonalrendszerek is valamiféle 
organikus-analitikus módszerről tanúskodnak.

A magyar képzőművészetben ennek a tökéletesen autonóm gesztusnak (Akt-önarckép, 

1947(48. kép]; Önarckép XI., 1948 [41. kép]; Fillér utcai önarckép, 1947[44. kép].] még évtize
dekig nem lesz párja, s csak majd Major János, később Baranyay András, más szempontból 
pedig Hajas Tibor műveiben kap akaratlan visszhangot.

S tovább: míg Artaud az ismétlést révületbe hajtó, a révületet pedig ismétlésbe hajszoló 
eszközként élte meg a transzállapot előidézéséhez például -  és így művei, ebből a szempont
ból legalábbis, sokkal inkább a pszichedelikus művészet körébe tartoznak Gedő Ilka önarc

képsorozatai a legkevésbé sem automatikus-mániás, transzba forduló munkák. Ellenkezőleg, 
az önmegfigyelés kötelezettsége38 és egy fájdalmas szerepjáték - a szó szoros értelmében - 
életveszélyes dokumentumai.

Az abszolút egzisztenciális súlyú kérdés - melyről 1949-re kiderül, hogy számára egyelőre 
megválaszolhatatlan -, tehát a következő: ki a művész, s mi a feladata? S ezen belül, van-e 
a művésznek neme, s ha nőnek született, lehet-e, maradhat-e művész?

Nem a művészet társadalmi funkciójáról van tehát szó. Ha másért nem, József Attila empa

tikus olvasójaként Gedő Ilka rádöbbenhetett, mennyire kétséges eredménnyel jár a válasz 
keresése a funkció „mineműségére''. Ő sokkal inkább a „művésznek levés", művészként élés 

morális, mentális és praktikus esélyeit igyekezett felkutatni. Az alapdilemma egyik huszadik 
századi és Gedő Ilka számára is leghozzáférhetőbb megfogalmazását Thomas Mann adta 
a Tonio /Cragerben39, ám miután maga Mann, ha keserűen is, de kénytelen volt az elbeszélés 
konfliktusának feloldásaként belátni, hogy megoldási javaslata nagyon-nagyon (kis)polgári, 
végül ironikusan válasz nélkül is hagyta a kérdést, mivel az általa felállított modell használ
hatatlan a művész számára (is). Ahogy követhetetlen -  egy másfajta értékrend szempontjá

ból - az avantgárd társadalmilag, politikailag elkötelezett, produktivista-messianisztikus 
alkotó-alkotás felfogása is, egyrészt stiláris, másrészt mentális okokból.

Maradt volna persze még a valódi hittel teli, metafizikailag megalapozott, mártíriummal 
teli művészkép: „...nekünk festőknek - panaszolta Van Gogh Emil Bernard-nak -, igazi és saját 

életünk nagyon szerény: vegetálnunk kell a nehézségek szellemet ölő igájában, melyet egy 
hálátlan égitesten szinte keresztülvihetetlen hivatás rak reánk. Egy égitesten, hol a «művészet 

iránti szeretet megsemmisíti az igazi szeretetet«."40 Ez azonban, a negyvenes évek Budapest
jén, legyünk őszinték - minden magasztossága ellenére - csak anakronisztikus lehetett 
(hogy az ötvenes évek első felében azután, például Veszelszky Béla, a közeli barát életén keresz
tül ismét és aktuálissá érvényesülve megszemélyesülhessen).

Van Gogh sorsa mint életminta, tehát éppen végletessége, végzetessége és mert alapvetően 

és tradicionálisan férfias volt, valamint - ugyancsak - messianizmusa miatt elvállalhatatlannak tet
szett. Vagy legalábbis csak közvetve lehetett alkalmazható: hely keresésére és esetleg megnyitá
sára a művész és műve között; projíciált szerep projíciálása másik szerepre, magyarul: ha Gedő Ilka 
nem lehet Van Gogh, lehet-e valamely mű modellje (következésképpen ihlető és maga a festmény).

44. Fillér utcai önarckép, 1947, pasztell, papír, 
415 x 295 mm, Israel Museum, Izrael

48. Akt-önarckép, 1947, ceruza, papír, 
285 x 195 mm, Israel Museum, Izrael

38 „Az önmegfigyelés lerázhatatlan kötelezettsége: 
ha valaki más figyel, természetesen nekem is figyelnem 
kell magamat, ha senki más nem figyel, annál tüzeteseb
ben kell nekem figyelnem magamat” - jegyzi fel Franz 
Kafka 1921. november 7-én. In Franz Kafka: Naplók 
és levelek. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1981. 707. o.
39 Tonio Kroger figurája jelképes érvényű volt Gedő Ilka 
szemében. Lásd 250. füzet 4. o.
40 In Van Gogh levelei. Officina Könyvtár, 68-70. 
Budapest, 1944. 96. 0.



41 Dosztojevszkij regénye,/A Karamazov testvérek egyik, 
Gedő Ilka számára szimbolikus érvényű alakja, A könyv 
egyébként morális toposzként és mintaként „élt" sajátos 
életet a „kör" diskurzusaiban.
42 250. füzet, 57. o.
43 Vagy jobb esetben Saskia... lásd a 250. füzet
44 250. füzet, 52-54. o.
45 Bíró Dániel hebraista és egyiptológus.
46 „o többi lányokat tényleg másnak láttam, de nem más 
nőnek, igazinak, csak kevésbé érzékeny lényeknek, mint 
magamat, vidámabbnak, könnye(de)bbnek. Zárt, tompa 
és félig öntudatlan szenvedés volt, düh és gyanú nélküli, 
csöndes, Tonio Kröger-es irigységtől is táplált. Olyasvala
mire egyáltalán nem emlékszem, hogy az erről való 
/lemezkékből iá sűrűn összetettj tudásom kapcsolatban 
lett volna valami olyasmivel, hogy ezek a fiúknak jobban 
tetszenek vagy tetszenek majd. (...) 19 éves koromig 
a másik nemről nem vettem tudomást, a nem létező volt, 
pontosan ez." 250. füzet
47 Vö. Sylvia Plath: Naplók. Pesti Szalon Könyvkiadó, 
Budapest, 1994. Ami igazán megdöbbentő, hogy a min
den szempontból eltérő származású, „társadalmi állású" 
és karrieresélyű Sylvia Plath szinteszó szerint Gedő Ilkáé
val azonos módon fogalmazza meg kétségeit és félelmeit.

„M icsoda kép egy keresztrefeszített M adonna-Gioconda-Saskia-Gruschenka!*' A  magas

ban széttárt karok fölemelik a melleket, az összekulcsolt lábakat a képzelet felcseréli m enthe

tetlenül széttárt karokkal, és milyen arca van, milyen arckifeiezése? És hol van a hosszú haja, 

jobb  válláról a bal vállára göndörödik?  Vagy talán valami fátyol vagy vászon vagy kelme van 

ra jta? Ja j, m indjárt lecsúszik! A női test a keresztfából fallikus szim bólumot csinál -  a latrok 

az utolsó pillanatig, amíg csak ki nem lehelik lelkűket, amíg még a szem mozgató izmok működ

nek, a combjait, a m elleit nézik, és köröskörül az emberek -  egyesek röhögnek. Kik fogják ezt 

a testet levenni a keresztről, kik fogják megmosni, öltöztetni, sírba tenni? A szemérmesebbek 

inkább haza m ennek."n

Sőt, aktuális helyzete szerint már nem is Madonna, hanem természetesen inkább a dajka 

(La Berceuse)43. „Egy világ van ellenem és a Tungsram gyár elektrom os zúgása m indjárt egy kis 

atombombagyárat sugároz ki magából a szemközti, bedőlt kerítéses, szen telt majoránna szagú 

telekre, ahol a gyüm ölcsfáid á lln a k - írja szeretett Van Goghjának valódi költészettel - .a z  lstent- 

vajúdó, csavart törzseikkel, ahol nemsokára kitárja magát a napraforgóid rettenetes sárgasága, 

de tudom, hogy egy rejtelmes-kihalt, külvárosi utcácskával arrébb, és megint eggyel arrébb 

m egint o tt van a szentelt majoránna szagú telek, gyalog odaérek a hangnál gyorsabban szálló  

repülőgépek alatt, hogy a teremtésnél lassabban lebegő madarak szárnyainak oltalmában elvé

gezzem a munkát, ami az em bereket az otthonukra emlékezteti. Taníts meg, milyen áldozatot 

kell hoznom, hogy hasonlatos legyek hozzád. Ezt mondhatnám, ha nem ültettél volna nagy mel

lekkel egy karosszékbe a bölcső mellé, hogy otthonodra em lékeztesselek. Hiszen nem te tetted, 

tudom, te csak ábrázoltad a világ m egterem tettségét, valóságábrázolással, ragaszkodtál a ter

m észet formáihoz, rettenetes félelm et éreztél, hogy elveszted a forma »valóságát« (...) A zt írta 

Van Gogh, pályája elején: Két választásom van, vagy rossz festő leszek, vagy jó . A másodikat 

választom. Két választásom van -  folytatja Gedő Ilka vagy rossz festő  leszek, vagy kilukasz

to tt papír, testgyakorlatokhoz. M elyiket válasszam ? M i sem egyszerűbb -  legyél jó  festő és legyél 

jó  Berceuse. Egyik sem lehetsz a másik nélkül. Ilyesm it mondanak a bölcsek (nem Geil ez egy 

kissé?), no de mégis, mégis, hol van kérem az én mondanivalóm? Talán még előkereshető (...). 

De hátha az egész csak fikció volt? (Azért rajzol, hogy elbújhasson.) M ilyen lehet vajon egy 

festőnő mondanivalója, hogyan néz az ki kb.? Egy mesterség, aminek testi-le lki hagyományait 

férfiak adogatják egymásnak az egyiptomi piramisok óta. Tőlük venni az életformát, a m ester

séget, a világlátást, hogyne, persze, talán még a zsen ia litást is. "44

Mindez 1947 szeptemberétől, első f ia 45 születése után válik igazán kínzóvá: az egymásba 

ereződő szerepek összekuszálódásának esélye felett érzett tanácstalanság és félelem kétségbe 

ejti. Addig a saját hely, a rászabott jelmez megtalálása -  ha nem is egyszerűbbnek, de minden 

esetre -  kézenfekvőbbnek látszott, bár régóta és pontosan tudta, hogy más, mint a kortársai46. 

Hogy vajon a női nemi identitás és a művésziét egyáltalán harmóniába simítható-e, s hogy 

a sajátosan rétegzett „kiválasztottság" tudata miként szövi át a személyiséget, nos, hogy 

a dilemma mennyire kortársi és egyetemes, arra megkapó, egyben szívszorító példa a Gedő 

Ilkánál alig több mint tíz évvel fiatalabb amerikai író- és költőnő Sylvia Plath élete és élet

műve, aki az ötvenes évek legelején, Gedő Ilkával szinte napra pontosan egy időben és kísér

teties egybecsengéssel írta le a kérdésre feltett válaszkísérleteit naplójában.47

1947 és 1949 között készült néhány olyan, viszonylag nagy méretű rajz is, melyek meg

előlegezhettek valamiféle kiutat, váltást abban az értelemben, hogy nem önarcképek voltak, 

vagy egyáltalán: nem élő modell után formálódtak. Egy aránytalannak tetsző asztalka vagy á ll

vány szolgált témaként, szerény bútor, majdnem funkció nélküli használati tárgy, mely magába 

vetetten, „szituálás" nélkül képezett meg zsánert, majdnem úgy, mint Van Gogh széke vagy



bakancspárja. Persze nyilván túlzás lenne szimbólumot látni e művek modelljében, annyi azon

ban bizonyos, hogy több szempontból is rendkívül fontosak ezek a munkák. Egyrészt valóban 
azért, mert jelentéktelen tárgyuk modellszerűségével is alkalmasak lehettek volna egy objekti- 

vizációs folyamat elindítására, másrészt mert teret adtak olyan faktúra és kompozíciós kísérle
teknek, melyek az önarcképek esetében elsikkadhattak volna magának a témának a jelentősége 
mellett. Az asztalrajzok ugyanis a felületábrázolás sokféleségével, a faktúra és textúra válto
gatásának ritmusával és a szerkezet minimális, de igencsak hangsúlyos struktúrájával nem 
elsősorban az ábrázolás, a leképezés, az analízis, hanem a megfogalmazás, majd a formai szin
tézis - absztrakció felé vezető - útját is megjelölték. Ahogy -  utólag visszatekintve, s a lát

szattal, valamint „hatásukkal" és következményükkel együtt - ilyenek, tehát végeredményben 
akarva-akaratlan kváziabsztraktok voltak a 1946-47-ben rajzolt Ganz-gyári képek is.

A gyárba, modellt keresve, a Képzőművészek Szabad Szakszervezete ajánlásával jutott, ahol 
a műhelyekben a futószalag mellett vagy a raktárakban dolgozó munkásokat rajzolta szénnel, 
krétával, ceruzával.48 A tér és a nagy formák jelennek meg ezeken a képeken újdonságként, 

a síkok és hasábok között maga az ember sematikussá lesz. Mintha a geometrikus formák közé 
szorult organikus rendszer feloldódna; a térbe fordult testek felemésztik a figurákat. A barná

val, sárgával, kékkel, feketével megragadott világban tárgy és ember egyforma fényt kap, s anél
kül, hogy a szociológiai érdeklődés vagy a társadalomkritika árnyéka vetülne is a képekre, hogy 
bármi effajta szándék „gyanúja" is felmerülne, a posztimpresszionisztikus „gyári zsáner" mér
hetetlenül szomorú, kilátástalanul depresszív.

A „kör", barátainak jó része azonban ezt nem veszi észre, s Gedőt „korszerűtlenséggel" 
vádolják. Az értetlenség az önmaga értékeivel szemben amúgy is egyre elbizonytalanodóbb 

és gyanakvóbb művészt végképp elkeserítik. Ahogy morális-egzisztenciális és az identitást 
feszegető kérdéseivel egyedül maradt, e kritikák kapcsán módszerét és szemléletét is vissza- 
utasítottnak érzi. Olyannyira, hogy még húsz-huszonöt év múltán sem látja tisztán és valósá
gosan nagy önarcképei s az asztalsorozat értékeit.49

Mielőtt végképp feladná - vagy talán egy másodperccel később? - 1943 után ismét Kállai 

Ernőhöz fordul, s most valamivel több sikerrel jár. A mára teljesen anakronisztikussá lett, de évti
zedeken át sorsokat építő vagy romboló kérdésre, mellyel a realizmus és az absztrakció közötti 

ellentmondást szeretné feloldani, Kállai rokonszenves nyitottsággal válaszol50, de késő, az elvi 
„feloldozásra", a szelíd útmutatásra már nincs szükség...

50. A munkapadnál I  (57. mappa), 1947, 
pasztell, papír, 365 x 505 mm,
Magyar Nemzeti Galéria

48 1947-ben a Szabad Nemzeti Kiállításon szerepelt 
közülük néhány a Fővárosi Képtárban.
49 „Ilka, - hosszan sajnáltuk Irmhilddel, hogy pont 
a ceruzarajzokat leértékeled. Azért vajon, mert látszólag 
azok a legkevésbé »aktuálisak«? Látszólag a legmúzeá- 
lisabbak? - Nekem azok olyannak tűnnek, mint a soro
zatokban, ezüstös nagy fotónegatívokban realizált 
popkonzept tűnődésobjektumok. (Persze a ceruza valami 
színnel együtt már nem enged meg ilyen képzeletbeli 
transpoziciót.) - Én mindig azt mondom magamban, 
hogy valószínűleg a legnagyobb nehézség ott rejtőzhet 
neked is, aki egy évet Párizsban töltöttél, hogy attól 
a kíméletlen eltárgyiasítástól és «kapitalista realizmus
tól», amit a pop itt 5-10 éven keresztül jelentett-és ami 
itt az egész háború utáni postexpresszionista «festői» fes
tészetet leértékelte és a nemalkalmazkodókat kenyérfé
lén földönfutóvá tette, ezt az egész kíméletlen darwini 
szelekciót otthon egyáltalán nem vagy csak páholyból 
lehetett érzékelni." Kotányi Attila levele Bíróékhoz 
Düsseldorfból, 1973. július 26. A művész hagyatékában.
50 A levélváltást az 1980-as székesfehérvári kiállítás 
katalógusa közli.



„A kártya ki van osztva..."

51 A Kállai Ernőhöz 1949 nyarán irt levélben Gedő Ilka 
egy általa József Attilának tulajdonított idézet segítsé
gével - „Végzet, lazítsd a görcsöt" - igyekszik megfogal
mazni a Kállaitól várt megoldás érvényét és erejét. E sor 
azonban nem József Attilától származik, sőt annak sem 
sikerült nyomára bukkanni, kitől való egyáltalán. De kön
nyen elképzelhető, hogy Gedő Ilka egy kevéssé ismert, 
ám a helyzetet pontosan megjelenítő versre, az 1935-ös 
Osztás utánra gondolta levél fogalmazásakor:

A kártya ki von osztva. Reszketünk,
Észak, Kelet, Nyugat és Dél kezében, 
bubik, királyok, dámák jelmezében 
s szótlanul várjuk, mit tesz végzetünk.

Ki vagyunk osztva. Megvan helyzetünk.
Mit tehetnénk a szabály ellenében?!
Mint mozdulatlan csillagok az égen, 
változhatatlan rajzunk, jellemünk.

Vörösek és feketék, vérben, gyászban, 
fényesre lakkozottan, lámpalázban 
így kell kinek-kinek sorsára várni,

hogy boldogságunkat, mit rejt szerelmünk, 
a gyönyörű sikert, mely megvan bennünk, 
ki tudja-e a végzet licitálni.

52 Gedő Ilka levele Kállai Ernőhöz. In Székesfehérvári 
katalógus, 1980. (Közölve a kötet dokumentumok című 
részében.)
53 A szobrász Pátzay egyike volt azoknak, akikhez - mint 
arról korábban szó esett-Gedő Ilkának a harmincas évek 
végén lehetősége nyílott rajzaival eljutni. „Pátzaynál is 
voltam, kétszer, először anyámmal (mikor anyám min
denáron Angliába szeretett volna kiküldeni tanulni, buz
gón hozatta és nézegette az iskolák prospektusait). 
Azt mondta a disznó, ha kimegyek akárhova, én leszek 
az iskola gyöngye. Pár év után egyedül voltam nála, akkor 
huhogott, és azt mondta, nincs borzasztóbb egy félbe 
maradt művésznél. (Igaza volt) Valószínűleg arra akart 
rávenni, hogyjárjak a Főiskolára." 250. sz. füzet, 47-48. o.

A világot az ember elég könnyen idegenné teheti a maga számára, ahogy az sem okozhat külö

nösebben nagy gondot, mi módon tegye önmagát idegenné a világ számára.
Hogy miképpen érintette Gedő Ilkát Kállai válasza, és hogy mit ért el levele51, nagyjából 

sejthető: sehogyan és semmit sem. Kállai írhatott volna akármit, Gedő Ilka addigra már teljes
séggel érzéketlenné képezte magát. Kállai írhatott volna bármit, s kereshetett volna munkái 
között képet kifogás gyanánt vagy igazodásképpen, fölöslegesen, mert elkésett. Persze a kér
dés is későn hangzott el, valószínűleg Gedő Ilka számára sem jelenthetett volna megváltást 
a válasz. Annak pedig nincs nyoma - és ez ebben az esetben már majdnem így természetes -, 

hogy végül vajon találkoztak-e, s hogy Kállai látta-e egyáltalán munkáit. Ám a levélváltás több 
szempontból is rendkívül érdekes.

Egyrészt azért, mert Kállai Ernő, a Bauhaus-könyvek egykori szerkesztője, az egyetlen 
magyar műkritikus, akinek nemzetközi híre és kitekintése volt, aki könyvei, cikkei és előadásai 

révén valódi és hiteles orákulumnak számított, 1949 nyarára elvesztette hivatalos státuszát, 
befolyását. 1948-ban kényszerű-kelletlen lemondott a kiállítási és állami vásárlási esélyeket 
biztosító Művészeti Tanácsban viselt pozíciójáról, majd az Iparművészeti Főiskoláról is mennie 

kellett, végül az egyre ridegebbé váló körülmények hatalmának foglyaként maga is föladta 
pályáját. Amikor sietős válaszát fogalmazza, melynek legfontosabb tanulsága, hogy a művé
szetben nincs kizárólagosság, már nemcsak ő vagy Gedő Ilka, de mindaz kívül kerül-került 
a történelmi (pszeudo)realitáson, vagyis magán a megélhető, kényszerűen megtapasztalható 
világon, melyben a kérdés, miszerint „Lehet-e nem kirekeszteni a tárgyi ábrázolást? Lehet-e 
a valóság mezében?"{festeni - H. I.)52 még okszerűen feltehető lett volna. Vagyis 1949 nyarán 

már kristálytisztán kiderült, hogy sem az Európai Iskola, de még a hozzá képest konzervatív

nak tekinthető művészcsoportok sem számíthatnak ideológiai, kultúrpolitikai könyörületre. 
Sőt, hozzátehetjük, hogy az 1946-49 között elhivatalosodott poszt-nagybányai festészet sem 
úszhatta volna meg a kitagadást anélkül, ha néhány képviselője nem adja be a derekát, s hajtja 
meg elég mélyen a fejét.

Mindez annak a sajátos folyamatnak és döntésnek volt köszönhető, melynek során 

az aktuális politika művészetet választott magának, a művészek pedig - kényszerűen - a túl
élés esélyeit keresték.

A magyar képzőművészet huszadik százada csak a tízes években a Nyolcak csoportjának 
jelentkezésével indult. Az ekkorra már nagy tekintélyű iskolává lett nagybányai művésztelep 
minden gesztusa, minden mozdulata a tizenkilencedik század utolsó harmadának gyors össze

foglalására törekedett. Megkésettségét nem tudta, de nem is akarta kontrollálni, követőinek 
reflexió nélküli eufóriája (gondoljunk csak a harmincas-negyvenes években a Gresham-kör 

újkonzervativizmusára) egy politikamentes művészetkép kialakításához járult hozzá. Egészen 
pontosan: a negyvenes évek második felében, majd az évtized fordulóján a „megizmosodott 
szocialista11 kultúrpolitika által is autoritásnak elismert és elfogadott Bernáth Aurél és Pátzay 
Pál53 - sokáig roppant hatásos, a látszat ellenére félhivatalosított, kvázi-apolitikus művészet
képének volt szüksége a korhadó Nagybánya huszadik századiságának hangsúlyozására. 

Ez adott szemléletüknek gyökeret, bázist, de ami sokkal fontosabb: ki- és befordítható, sok
szor használatos modernség-, korszerűség- és nem utolsósorban aktuális, de még inkább 

a jövőbe mutató magyarságképet. Vagyis annak szférikussá ameliorizált vágyváltozatát: a lágy 
és befogadó pannon szellem azilumának tükrét. A „konstrukció" viszont nem nőhetett volna ki 
elvállaltan és bizonyíthatóan tizenkilencedik századi előzményekből, így hát kénytelenek voltak



virtuálisan kitolni az időhatárokat, s huszadik századivá, „modernné’', korszerűvé lakkozni 
az elegyes posztimpresszionizmust.

A művészeti életben a Gresham-kör ennek fényében azután meglehetős rigurozitással vin
dikálta magának a primátust (anyagi és szellemi értelemben egyaránt)54, s tagjai hol másutt 
találtak volna látványosabban leküzdendő és leküzdhető ellenfelet, mint az absztrakcióval 

bíbelődő, a magyarországi avantgárd második nemzedékének tekinthető Európai Iskola 
és az Elvont Művészek csoportja mestereinek és ideológusainak, Kállai Ernőnek, Pán Imrének, 
Mezei Árpádnak vagy Hamvas Bélának a személyében. Az igazsághoz persze az is hozzátar

tozik, hogy Európa sok országában - s nem kizárólag csak a szovjet fennhatóság alá került 
területeken - a negyvenes-ötvenes évek fordulóján a kortárs művészetet mérhetetlenül konzer
vatív, elaggott teória kísérte. Érdemes lenne összevetni például a kor legjelentősebb brit képző- 

művészeti folyóirata, a Studio értékeszményét a negyvenes évek második felében Magyarországon 
hasonló szerepet betöltő, Bernáth Aurél által szerkesztett Magyar Művészetével.

Gedő Ilka kérdése tehát önkéntelenül is egy sokkal bonyolultabb problémát feszegetett, 
mint azt hihette, hiszen kétségei - metaforikussá növekedve - túlmutattak magán a művésze

ten, ama látszat ellenére is, miszerint (s ebben a tekintetben ez a valóban tragikus) a végzettől 
lazítani vágyott görcs „pusztán" az erkölcsi, esztétikai „ezotéria” belső zavarából keletkezett.

A válasz persze kívülről durván és kérés nélkül is elhangzott. Mindehhez azonban hozzá

tartozik az is, hogy a kör, a közösség, melyben Gedő Ilka kérdéseire a feleletet várta, maga sem 
volt egységes. Az idetartozó művészek az ábrázolás-nemábrázolás, figurativitás-nonfigurati- 
vitás „dichotómiáját" egymás között sem tudták feloldani.55 Amint alapvető egzisztenciális 

ellentmondásokat sem: 1949-ben felbomlott a vákuumba került Európai Iskola.

Kállai Ernő válaszában - anélkül, hogy bármilyen munkáját látta volna Gedő Ilkának (a levél 
alapján jószerivel csak azt feltételezi, hogy kérdezője festő) -, akaratlanul is érzékeny pontot 

érint, amikor azt javasolja neki: „Gondoljon pl. az öreg Bonnardra: az ő posztimpresszioniz
musa ma is milyen elevenül és virulóan szép." Néhány évvel korábban pasztellek és olajfest
mények készültek ugyanis Szentendrén, melyek a fiatal - vagy inkább talán középkorú - Bonnard 
tízes évek végén festett munkáinak szín- és formaadásának hatását sugallták. A Szentendrén 

rajzolt, festett művek láttán az a benyomása támad a nézőnek, hogy Gedő Ilka kezében mintha 
együtt mozdultak volna Van Gogh és Bonnard gesztusai: az előbbi hittel teli romantikája 

az utóbbi panteizmustól áthatott lírai színszimbolizmusával. A sírköveket, kereszteket, 
temetőrészletet, kerteket festő huszonéves Gedő Ilkának valószínűleg legkevésbé a két évvel 
korábban elhunyt - amúgy valóban fantasztikus - öreg Bonnard példájára lett volna tehát 
szüksége, annál is kevésbé, mert szentendrei festményei éppen azt példázzák, hogy miként tud

ta egyedül, saját erejéből, s bizonyos szempontból magára hagyottan meghaladni a posztimp
resszionista, késő szimbolista fogalmazásmódot, s jutott el egy sajátos, már lassan valóban 

csak rá jellemző, expresszíven jelképező stílus kialakulásának esélyéig. Kállai sorai önkéntele
nül is csak a belenyugvásra biztathatták (volna) a fiatal Gedő Ilkát, aki 1948-49-re már végleg 
túljutott a békés életörömöt sugárzó posztimpresszionizmuson.

(1949-ben egyebek mellett a következők történtek Nyugat-Európa kulturális életében: 
megjelent Simon de Beauvoirk második nem című könyve, George Orwell 1984-e, elkészültek 

Lucio Fontana első perforált vásznai, megnyílt Pierre Soulages első kiállítása, Picasso megraj
zolta a békegalambot, 89 éves korában meghalt James Ensor...)

A levél megírására Gedő Ilkát Kállainak Vajda Lajos halálára56 írt nekrológja indította. 
Kállai ebben elmondja, hogy Vajdát halála előtt egy szerelmeseket ábrázoló korai Picasso-kép 
ejtette ámulatba, s „a látomás sugalló ereje, a sejtetés plaszticitása foglalkoztatta. Nem győzte

42. Gondolkodó önarckép I  a z  57. mappából, 1949, 
ceruza, szén, papír, 570 x 455 mm,
Magyar Nemzeti Galéria

54 És éppen ez a magyar művészet egyik kínos sajátos
sága - nyilvánvaló történelmi, szociológiai és a repu
tációt illető szegényessége miatt - : a csoportok, körök 
kizárólagosságra való folytonos törekvése. A hatalom fél
tése vagy megszerzésének szándéka és a pluralitás iránti 
ellenszenv - a látszat ellenére - még a kilencvenes évek 
végén is hihetetlenül ellenszenves és persze kisszerű 
mozdulatokra sarkallta a művészeket és művészettörté
nészeket.
65 Bővebben György Péter - Pataki Gábor: Az Európai 
iskola és az Elvont Művészek Csoportja. Corvina, Buda
pest, 1990.
56 A 20. századi magyar művészettörténet-írás értékvá
lasztásainak mélységére és minőségére nézve érdemes 
megjegyezni, hogy Vajda Lajos nevét a század Kállai 
mellett legfontosabb - bizonyos szempontból nála is 
jelentősebb - teoretikusa és kritikusa, Fülep Lajos egy
szer sem írta le.



43. Gondolkodó önarckép II az 5 7. mappából, 
1949-ből, szén, papír, 705 x 448 mm,
Robert Kashey gyűjteménye, New York (az 1989. évi 
glasgow-i retrospektív kiállítás 122. tétele)

57 Kállai Ernő: Egy festő halálára. Az Ország Útja. 1941. 
október, 347-350. o., majd Bevezető Vajda Lajos 
festőművész emlékkiállításnak katalógusához, Alkotás 
Művészház, 1943. Újraközölve: Vajda Lajos Emlékkönyv, 
Magvető, 1972,52-55.0. és Kállai E.: Művészetveszélyes 
csillagzat alatt Corvina, 1981. 275-277. o.
58 Bíró E.: Feljegyzés... 8. o.
59 Plotinos: A szépről és a jóról. Farkas Lőrinc Imre 
Könyvkiadó, h. n. 1998. 114-115. o. Ford.: Techer Margit
60 Denis Diderot: Levél a vakokról, azok használatára, 
akik látnak. In Denis Diderot válogatott filozófiai írásai. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.17.o. Ford.:Győry János.

csodálni azt a kifejező ornamentummá, beszédes arculattá lényegült formát, amely a sze
relmespár ölelkezésében mutatkozott. A látomás stílusában a maga művészetével rokon 

érzelmi távlatokra ismert. Jogosan érezte, hogy ez a rokonság az ő művészetére is fényt vet, 
melynek lényege szintúgy a jelképpé mélyült és szelleműit formák rendkívüli sugalló erejé
ben, plaszticitásában rejlik. Szegény, halálosan beteg Vajda Lajos, aki amúgy is már csak fél 

lábbal volt a földi világban, Picasso képéről beszélve csillogó szemmel szőtte az eszmei 
szálakat, melyek révén magát egy végtelenül nagy sugarú művészeti világhoz tartozónak 
tudta."57 Gedő Ilka Vajda 1943-as emlékkiállításának katalógusában olvasta Kállai szövegét, 

s amikor hat év múlva erre hivatkozva fordul segítségért, mintha a kétségek körét zárt volna 
le és be önmagában.

1949-ben készített utolsó, nagy önarcképén (Gondolkodó önarckép II, 1949 [43. kép]) 
a szoknya kemény, kavargó, úgyszólván önállósuló fekete rajza fölött egy szinte nem és tekin
tet nélküli, szálkásan neutrális arc támaszkodik felfelé mutató ujjú kézbe; mintha Vajda motí
vumai, jelei kapnának rövid és sűrű összefoglalást. Hogy a kép a levél megírása idején készen 
volt-e már, kideríthetetlen, de mindegy is. Fontosabb, hogy tudatosan, mintegy Vajdával, Vajda 
révén szakad meg a pálya időlegesen.

„Valószínűleg már aggasztó idő óta nem dolgozott Ilka, s (...) valahogy szóba jött, (...) hogy 
a szoknya rajzolata valamennyire hasonlít Vajda utolsó periódusának a nagy szénörvényeire. 
De ha ezek Vajdák, amik nem ábrázolnak semmit, önmagukban művek - márpedig azok -, akkor 
minek az agyat repesztő koncentráció és erőlködés, amit a modell papíron való visszaadása 
igényel? És miért pont ilyenre csináltam a szoknyát, miért nem pontoztam... vagy számtalan 

mód van. Vagyis a fatális konfliktus, a »csodagyerekségből« való kiesés valójában mélyebben 
történt, nem az értetlen fogadtatásban, nem a körünkön belüli közhangulatban gyökerezett."58

Biztosan nem. A negyvenes években készített önarcképek, kiváltképpen az utolsók, meg

döbbentő, plasztikus parabolát feszítenek fel, melynek ívelése - talán nem túl bombasztikus 
a fogalmazás - egyetemes tapasztalatokra utal.

„Amikor valaki magát nézi - írja Plotinos -, amíg nézi, ilyennek fogja látni, azaz inkább 

mint ilyennel lesz majd együtt saját magával, s magát már mint ilyent - egyszerűvé váltat - 
fogja érzékelni. De talán nem is azt kell mondani, hogy látni fogja magát, hanem azt, hogy 
látottá válik; ha pedig ezeket kettőnek kell (még) mondani, ti. látónak és látottnak, akkor 
ez a kettő nem is egy - ámbár ez merész beszéd. Akkor tehát valójában ő se nem látja, se lát

va nem különbözteti szét, se nem képzeli (magát) kettőnek, hanem mintegy mássá válva, önma
gához sem tartozva érkezik meg oda és hozzá tartozva úgy lesz eggyé ővele, mint ahogy a kör 

a körhöz kapcsolódik. Hiszen itt is egy a két összefutó dolog és csak akkor kettő, amikor elvál
nak. így most mi is úgy beszélünk róluk, mint különbözőkről. Épp ezért oly nehéz ezt a látványt 
elbeszélni. Mert hogy adjon az ember hírt valamiről úgy, mint másról, hogyha ő azt, amikor 
nézte, nem szemlélte másnak, hanem egynek saját magával?''59

A saját magával egynek-lét önmagában csak esély az élettől, legfeljebb parancs, más módon 
fogalmazva: a megélt lét a létezés tükrében, önarcképként pedig tükrözötten. Egy és kettő 
ugyanaz a legtermészetesebb módon, legfeljebb egy és kettő a szemlélésben veszítheti el 

önmagát. Szemlél-e a szemlélt, visszanéz-e a nézett; vagy egy harmadik szempontból: lát- 

hatja-e önmagát bárki is?! (Miközben az arc a legvalóságosabban és legintimebben személyes, 
egyszersmind a legközönségesebben közös hely: mindenki láthatja és élhet vele.) Diderot sze

rint a külső Én-kép felfedezésére és megtartására, s hogy egyáltalán emlékezzünk önmagunkra, 
meglehetősen kicsi az esély. „Akire legkevésbé emlékezünk az általunk látott valamennyi ember 
közül - mondja -, mi magunk vagyunk. Az arcokat csak azért tanulmányozzuk, hogy felismer-



jük a személyeket, s a sajátunkat azért nem jegyezzük meg, mert sohasem leszünk kitéve annak, 
hogy magunkat mással összetévesszük, vagy másvalakit önmagunkkal."60

Az önarckép persze segít az Én-kép felfedezésében, s hogy emlékezzünk önmagunkra 
(vagy megemlékezzünk önmagunkról), ám ama harmadik, vagyis a metaforizáltan plotinosi 

értelemben trinitás, a tükör nélkül nagyon nehézkes lenne a dolog. Arról nem is beszélve, hogy 
hátha valóban úgy áll e dolog, amint azt Diderot bölcs világtalanja gondolja, „ha a tükör a tár
gyakat festi, akkor a festő talán egy tükör lefestésével ábrázolja a tárgyakat.''61 Amúgy annak 
az ideának, miszerint - „tükröt megfestve ábrázolni a tárgyat", mely nem jelent mást, mint 
magát a festői absztrakciót, Diderot még nem járhatott utána...

És újra: egy és kettő a szemlélésben veszítheti el önmagát. Amikor ez bekövetkezik, Hölderlin 
szólal meg:

„Csak jel vagyunk, s mögötte semmi, 
kín nélkül vagyunk, s már-már elfeledtünk 
beszélni is a messzi idegenben."62

Vagy Rilke: „És mi: nézők, mindenkor, mindenütt,

a mindre nézünk, soha ki belőle!

Csordultig tölt. Rendezzük. Szétesik.
Újra rendezzük s szétesünk magunk.

Ki fordított meg úgy, hogy bármit is 
teszünk, tartásunk mindig távozó 
emberre vall?"63

Gedő Ilka már-már metafizikaivá növesztett bűntudatába64-vagy talán pontosabba bűn- 
illúzió kifejezés, hiszen valóságos bűnről természetesen szó sincs - mint zárvány épül(he)tett 
be a rossz, jellé üresedő kettősség és a megfordítottság érzése, hogy szembesülhessen benne 

az öntudat az öntudatlannal. Egy másik aspektusból: az amúgy is romossá lett hit düledékei 
közül kiszökött a magát kontrollálni már nem képes Ego.

Ami különös és egyben végtelenül megható, hogy végeredményben senkinek nem tesz 

szemrehányást, nem keresi annak felelősét, hogy miért nem kapott kiállítási lehetőséget például 
valamelyik európai iskolás közös tárlaton (melyre persze tökéletesen érettek voltak munkái).

„Odamegyek a hullaszagé rajzszekrényhez, kinyitom a kályhaajtót és csomónként tömkö- 
dök be valami pasztelleket a szekrénybe (...) magamon kívül vagyok, és nyugodtan guggolok 
a kályha előtt, ahol a rajzok ropognak."65 „... innen, ahol most ülök, a cselédszobában az ágyon 

is látok egy darabkát a konyha kövéből, amit esténként mosogatás után felmosok, közben 
odasandítva az (...) ablakra és a négylábú padra az ablak alatt, amiről azt a sorozat pasztellt 

csináltam, majdnem az utolsó dolog volt, amit rajzoltam egy köpennyel az ablakkilincsre 
akasztva, itt lógott mind a cselédszobában a falon, kb. 1/2 éve (éve?) az összesei letéptem 
és összetéptem, itt láthatók a falban a rajzszögek helyei.66

61 Diderot uo.
62 Friedrich Hölderlin: Mnémoszüné (második változat), 
részlet. Ford.: Bernáth István.
63 Rainer Maria Rilke: Duinói elégiák. A nyolcadik elégia. 
Ford.: Vajda Endre. Részlet. Rilkét, mint a 250. sz. füzet 
tanúsítja, nagyon szerette Gedő Ilka, a Damenbildnis...- 
re több ízben is hivatkozik. A nyolcadik elégiával kapcso
latban pedig érdemes megjegyezni, hogy Gedő Ilka szá
mára az állatok rendkívül fontosak voltak. Bíró Endre 
a Gedő Ilka műterme, ahogy a halálakor hátramaradt 
című, a hagyatékban található kéziratában centiméterről 
centiméterre leírja a munkaszoba falain, bútorain látható 
újságkivágásokat, reprodukciókat, melyek döntő arány
ban vadállatokat ábrázolnak. „Az állat / szabad, a vég 
mindig mögötte van, / előtte Isten, és mikor halad, / 
az öröklétbe halad, mint a forrás” - írja Rilke.
64 Érdemes lenne egyszer egy egyetemes közép-európai 
zsidó bűntudat-enciklopédiát összeállítani, melyben 
Gedő Ilkának valahol Brúnó Schulzhoz igen közel lenne 
a helye. Ezzel kapcsolatban lásd Jerzy Ficowski: A nagy 
eretnekség régiói. Brúnó Schulz életéről. Palatinus, 2001.
65 250. sz. füzet. 70. 0.
66 250. sz. füzet. 47. o.
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,A semmi ágán..."

67 Furcsa, de nem véletlen és nem meglepő egybeesés, 
hogy Gedő Ilka egy válságosán mély depressziós roham 
után, melyet a Szabó Lajos köréhez szorosan hozzátar
tozó Mándy Stefánia (Tábor Béla későbbi felesége) 
és a férje, Bíró Endre közötti, évek óta félreértett és fél
reértelmezni vágyott kapcsolat váltott ki, dr. Liebermann 
Lucy pszichiáterhez került, aki egyrészt Pátzay Pál fele
sége volt, másrészt Gegesi Kiss Pál gyermekorvosnak, 
az Európai Iskola egyik alapítójának és szervezőjének 
közeli munkatársa.
68 Kátya és Grusenyka viszonyába, sorsába vetítette bele 
Mándy Stefániával kapcsolatos érzéseit.
69 Martin Buber alapművét, az Én és 7e-t fia, Bíró Dániel 
fordítja majd le (Európa Könyvkiadó, Budapest, 1991).
70 A Rilke portréját megfestő Paula Modersohn-Becker-
rel kapcsolatban Gedő Ilka végtelen keserűséggel jegyzi 
meg: tehetséges festő volt (őaza kivétel, aki megszegi
a törvényt) 30 éves korában meghalt, mikor az első gye
rekét szülte. (Ezt igen okosan tette.) Szép munkásságot 
hagyott hátra." 250. sz. füzet, 41. o.
71 250. sz. füzet, 82-83. o.
72 Az egyik legérdekesebb és legjobban „dokumentálha
tó" vita Vajda Lajos grafikai hagyatéka kapcsán bonta
kozott ki. Mándy Stefánia „nyílt” levelében a „nihilizmus” 
és az elkötelezettség ellentétének művészeti aspektusai
ról írt, s erre válaszolt - talán kéretlenül is - Gedő Ilka 
egy, Martin Bubernek az Én és Te-ben megfogalmazott 
gondolataitól mélységesen áthatott levélben. Közölve 
Holmi, 1990/12. 1343-1354. o. (Gedő Ilka Vajda
tanulmányát a dokumentumok című részben közöljük.)
73 Dosztojevszkij: A Karamazovtestvérek. Európa Könyv
kiadó, 1977. III. k. 277. o. Ford.: Makai Imre. A 250. sz. 
füzetben több helyütt szerepel, németül idézve.

Depresszió, halálvágy, fájdalmas féltékenység67 gyötörte Gedő Ilkát a negyvenes-ötvenes évek 
fordulóján. Nem - mint mondani szokták - légüres térben, hanem saját magán belül „mozgott", 
bezáródva a „héttoronyba". A Szabó Lajosnak írt, sokat idézett füzet tanúsága szerint olvasmá

nyaival is igazolást, bizonyítékot, megfelelést, illusztrációt keresett keserveihez. A legtöbbet 
említett és citált szerző József Attila és Dosztojevszkij a Karamazovokkal68, de szóba kerül 
Martin Buber69 és Hegel, Thomas Mann, Otto Weininger és Hermann Keyserling (a női szerep

pel kapcsolatban), Hoffmannstahl, Buddha, Apollinaire, Heine, Goncourt, Shakespeare, Rilke70, 
Füst Milán, Madame Curie, valamint sokszor, nagyon sokszor Oidipusz és Hamlet...

„...a Körúton újra és újra egy pöttyös nyakkendős Lenin-fej, kék háttérrel (...). Steinbeck 60 év 

körüli asszonyai töltik délelőttjeiket Van Gogh napraforgóival egyenlő sárgaságú napfényen- 
aszfalton állva a közért előtt, ott egy kicsit jobbra a kirakattól, ahol a kor egyik (picassóék) 
festőjének képe ékíti a rettenetes kolbászok gyülekezetét fehér csempe hátterében. Ebben 

az ágynemű-, vizelet- és sárgaborsószagú pokolban, j...)"1' művészetről, pontosabban festé

szetről számára csak valami áttételes, metaszinten eshetett szó. Bár az egyre szűkülő körben, 
a Szabó Lajos és Tábor Béla mellett maradt, elsősorban szentendrei „érdekeltségű” művészek 
nyilván rendszeresen vitatkoztak a kortárs képzőművészet kérdéseiről72, s ezeket a diskurzu

sokat átszínezte az aktuális politika, már csak azért is, mert a szétvert Európai Iskola művé
szeinek és teoretikusainak a sorsát ez alapvetően meghatározta. Az együtt gondolkodás mint 

létforma és az együvé tartozás mint ideális egzisztenciális érzés csak keveseknek maradt meg 
örökségként, s amikor Gedő Ilka 1951-ben oly szarkasztikusán idézte füzetében a Karamazov 
testvérek regénybeli utolsóelőtti mondatát - „És örökké így lesz, egész életünkön át: kéz a kéz
ben!"73, önkéntelenül is egy illúzió szertefoszlásának valamely stációját jelenítette meg.

Az ágynemű-, vizelet-é és sárgaborsószagú pokolból egy tudatos és sajátos dimenzióvál
tással igyekszik kimenekülni.

Lefordítja Goethe színtanát, és alapos jegyzetekkel, kommentárokkal kísérve a szöveget, 

nemcsak végigelemzi azt, de szinte újrateremti a kimásolt ábrák és a párhuzamosan készülő, 
üvegre kevert színminták révén. Valószínűleg nem a színek „felfedezésére" vágyik; nincs szük

sége arra, hogy színessé váljék, hiszen a szentendrei kert- és temetőrészletek a grafikák mono- 

kromitását vagy színpuritanizmusát meggyőző erővel törték már meg. Nem festeni akar tehát 
újra, nem is teszi, hanem analizál, nem „teremt", hanem illusztrál; talán valami hasonló mun

kát végez, mint férje kutatóként és tanárként az egyetemen.
A Farbenlehre (1810) -  amit Goethe maga, mint azt Eckermannak többször is elmondta, 

talán a legfontosabb munkájának tartott - szimbolikus, „kultikus" műnek tetszik Gedő Ilka 
pályája szempontjából. Goethének Newtonnal (a szelleminek a materiálissal, a művésznek 

a tudóssal) vetélkedő rendszeréről Werner Heisenberg 1941-ben egy budapesti előadásában 

azt mondta, hogy a „két színelméletet nem kell egymással szembeállítani, hiszen Goethe csak 
ott téved, hogy Newtonnal vitatkozik. Egyébként a Goethe és Newton-féle színelmélet közötti 
különbséget talán leghelyesebben úgy határozhatjuk meg: a két elmélet a valóságok két külön

böző rétegével foglalkozik... - az objektív valósággal szemben, mely szigorú törvények szerint 
folyik és ott is köt bennünket, ahol érthetetlen véletlennek látszik, szemben áll a másik való
ság, amelyik fontos számunkra, jelent valamit... Ilyen valóságba tartozik a Goethe-féle 

színelmélet, mely már szubjektív, de egy cseppet sem gyengébb a másiknál. Minden művészet 
ebbe a valóságba tartozik és mindenféle jelentős műalkotás ezen a területen gazdagítja isme
reteinket. Sokáig úgy látszott, mintha e kétféle valóságnak mindig áthidalhatatlan ellentétben
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kellene állnia egymással... Azonban a természettudományok fejlődése, az utolsó évtizedben 

azt mutatta, hogy a világnak ilyeténmódon két tartományra való bontása nem jelenti 
a tudomány utolsó szavát."74

Nem valószínű, hogy Gedő Ilka hallotta Heisenberg előadását, az azonban biztos, hogy szá

mára sokat jelentett - a Szabó Lajos-i dialektika érvényében is - a tudomány és a művészet 
együttállásának ez a módusa. Ugyanakkor a Farbenlehre fordítása magával hozta mások, 
így például Philipp Otto Runge és Arthur Schopenhauer, majd a posztimpresszionisták színta
nait, melyeket ugyancsak elolvasott és kijegyzetelt. De működött mindez az időben visszafelé 
is: a Szabó Lajos eszmerendszerének kialakulásában nagy szerepet játszó német misztikus, 
Jákob Böhme - nemcsak Szabó vagy Tábor Béla előadásai, hanem Goethe révén is - hatást 
gyakorolt Gedő Ilkára.

A Szent sóvárgásban írja Böhme:.... Felismerhetjük hát a természet örök lényegét - akképp,
ahogyan a víz és tűz ad, egymásba vegyítve, halványkék színt -, amilyen a tűz villanása; olyan 
az alakja, mint az egy lényeggé vegyített rubin és kristály, vagy mint ha sárgát, fehéret, piro

sat és kéket vegyítünk sötét vízbe, s lesz kék a zöldben - mind megőrzi a maga fényét és úgy 
ragyog, s a víz ellenáll a tűznek, nem emésztődik el, hanem a két misztérium egy lényegként 

vegyül egymásba, s a két princípium mégis két életként különbözik egymástól.
... Itt érthetjük meg továbbá a lényegek lényegét, s azt, hogy e lényeg mágikus lényeg; magát 

teremti meg az akarat az esszenciális életben, és így születésbe léphet, s a nagy misztériumban 
kínt fakaszthat; kivált a tűz ősállapotában, amely eddig nem nyilatkozott meg, hanem rejtve 
volt a misztériumban a színek sokaságának visszfényeként, minek tükrét láthatjuk az ördögben 

és minden gonoszságban, és felismerhetjük azt is, miként keletkezik az imaginációból gonosz 
és jó a nagy misztériumban, amelyben csodálatos, esszenciális élet szüli meg önmagát."75

Majd Goethe: „Ha a sárga és a kék eltávolodását, főleg pedig vörösbe tartó fokozódását 
kellően figyelembe vettük, azt a folyamatot tehát, amelynek révén a szembenállók egymást 
közelítik, harmadikká egyesülve, akkor bizonyára eljutunk egy sajátos, titokzatos szemlélethez, 
nevezetesen hogy e két elválasztott, egymással ellentétes lényegnek valami szellemi jelentése 

lehet, és ha látjuk, mint hozzák létre lefelé a zöldet, felfelé a vöröset, óhatatlanul is azt gon
doljuk: íme amott Elohim földi, emitt égi gyermekei."76

Goethe - és nyomában vagy még előtte? - Böhme hatása erős és mély, s ha nem is ezek

ben az években válik mindez láthatóvá, de később, amikor festeni kezd, bizonyosan.77 
A Farbenlehre fordítása egyszersmind menedéket is jelenthetett Gedő Ilka számára. Kivonulás 
a saját időből egy megfellebbezhetetlenül klasszikussá lett idő terébe és annak jelképéhez, 
Goethéhez húzódva, aki ráadásul a márványos klasszicizmus és a fájdalmas romantika 
(és a misztika - Böhme) elágazásánál posztolt rendíthetetlenül. És valamiképpen szublimált 

visszatérés is volt talán az apához, Gedő Simonhoz78 is, az „érdek nélküli", koron kívüli tudás

hoz a filológiai aprómunka révén. Mint férje sokat idézett visszaemlékezéséből kiderül, végig
olvassa apja nagy könyvtárát, majd a Szabó Ervin Könyvtárban Kafka műveit.

A negyvenes évek végétől több ízben szóba kerül, hogy tanítson, vagy elvégezve egy műszaki 
rajzolói tanfolyamot, helyezkedjen el, kerüljön emberek közé, ám ezeket a lehetőségeket vissza

utasítja, nem látva esélyt sem a maga, sem a külvilág számára, hogy „részvétele" a gyakorlati 
és kommunikatívvilágban bárkinek is hasznára lehetne. Ha nem is Hölderlin módjára, de min

denesetre önkínzóan következetes hermetizmussal bezárkózik. Kapcsolata csak a családdal 
és néhány, a körből, a körben megmaradt baráttal van, elsősorban Szabó Lajossal, Kotányi 
Attilával79, Bálint Endrével és Veszelszky Bélával, az ermitázsba vonult festővel. A hozzá fűződő 
barátság szinte jelképes érvényű, hiszen bár Veszelszky nem hagyott fel a festészettel, kivonu-

74 Idézi Király Sándor. In Általános színtan és látáselmé
let. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969. 76-77. o.
75 Jákob Böhme: Szent sóvárgás. Farkas Lőrinc Imre 
Könyvkiadó, 1997. Válogatta és fordította: Isztray 
Botond. 45. o.
76 Goethe:Antik és modern, Gondolat, 1981, 446-447. o. 
Ford.: Tandori Dezső.
77 Az 1981-ben készült, A háromszögek felvonulása 
című festményről írja érzékeny tanulmányában Mészáros 
F. István-, „tulajdonképpen a Goethe által említett «titok
zatos szemlélet» meditatív csúcsteljesítménye: egymás
hoz láncolt háromszögszín-alakzatok örök vonzalma 
és taszítása, kapaszkodásuk és elbukásuk külön története, 
kékes-zöldek súlyos menetelése, a mangánok könnyű 
szárnyalása, a sárga áttörése, egy ciklámen nyíl zuha
nása, mígnem valamennyien vöröslőn lépnek át s oldód
nak fel egy napkorong-hatszög fehér fényében. Mészáros 
F. István: Hold-maszkok, tündöklő háromszögek In Gedő 
Ilka művészete (1921-1985), Új Művészet Alapítvány, 
Budapest, 1997. 70. o.
78 Furcsa „igazságtétel": a Gedő Simon által fordított 
Goethe-kötet, a Maximák és reflexiók 2002-ben jelent 
meg (Dekameron Kft.)
79 Kotányi Attila építész, az ugyancsak építész Kunszt 
Györggyel Szabó Lajos „Eckermann''-ja. 1956 után Szabó 
Lajossal együtt emigrál, majd az ötvenes évek végén 
a nemzetközi Szituacionista mozgalom egyik alapítója.



lása és elzárkózása, csöndje éppoly mély volt, mint Gedő Ilkáé. Másrészt - persze a saját módján 

- Veszelszky is éppen azon a keskeny partszakaszon, az ábrázolás-nem-ábrázolás penge élén 
dolgozott-gyötrődött, melyet Gedő Ilka időlegesen már odahagyott. A két művész gondolko

dásmódjának hasonlóságát, párhuzamosan felmerülő kétségeik súlyát („Lehet-e nem kirekesz
teni a tárgyi ábrázolást?"- kérdezte Gedő Ilka Kállait) pontosan illusztrálja Bíró Endrének egy 
Kotányi Attilához írott levele későbbről, 1958-ból: „Most pár perce jöttünk - írja Bíró Endre -, 
Ilkával V. B.-től. Csodálatos újabb verziói a gyerekportrénak, a tájképnek is. Az újra és újra meg
kísérlés itt a tájképnél kicsit megismétli azt, amiért a tájképek a lehetetlenség határán mozognak.

Küzdelem a »közvetlen« tapasztalás visszaadásáért - nem »tárgyat« előállítani, hanem egy 
viharos összefüggéstengeren, tenger fölött megjelenő jelenséget. (Variáns: amit látunk, nem 
mint »tárgy« válik ki a «háttérből*, hanem mint jelenség, ami nem különböző anyagú, mint 

a «háttér#.) Ez a gyerekportréknál sikerül, bámulatos, sehol nem látott kifejezést kölcsönözve 
az arcoknak. A tájnál az ismételt kísérleteket látva sokkal élesebben érződik, hogy ez milyen 
kevéssé és egyre kevésbé, vagy egyenletes sikertelenséggel nem tud keresztülmenni, létrejönni.

Ehhez B. fantasztikus változatlansága, magyarázatai, kéjelgő előadása, hogy az akadályok 

és lehetetlenségek milyen szögesdrótakadályok szisztémájába beleszervülve történik az egész. 
Ilka szerint ennek (ti. objektív-szubjektív drótakadályrendszernek) bármilyen lazítása lehe

tetlenné tenné az egészet, szerintem eredeti sűrűségében újrateremtődne hosszabb-rövidebb 
fáradozás után."80

1953-ban megszületett második fia81, s úgy tetszik, ezzel lelkileg és egzisztenciálisan 
is kiegyensúlyozottabb állapotba jutott.

Szabó Lajos körének-Gedő Ilka számára - legfontosabb tagjai, maga Szabó Lajos és Kotányi 

Attila is 1956 után emigráltak, s mint az az 1958-tól sűrűn váltott levelekből82 kiviláglik, az emig
ránslét szellemi és fizikai szempontból egyaránt hatalmas megpróbáltatást jelentett. Ugyanak

kor, főként a hihetetlenül aktív Kotányi Attilától szinte esszészerűen kommentált híreket kaptak 
a nyugat-európai szellemi életről. Feltehetően először ő hívta fel a figyelmüket például Albert 
Camus-re (elsősorban a Párizsban 1951-ben megjelent A lázadó emberre hivatkozik több ízben), 
aki regényeivel a magyar képzőművészetre később, főképpen a hatvanas évek közepén indult 

nemzedékre igen nagy hatást gyakorolt. Ha közvetve is, de e levelek révén mintegy folytató
dott a koncentrált és koncentrikus diskurzus, melynek központi témája mindig és változatla
nul a művész-művészet egzisztenciál-filozófiai és nyelvi-nyelvfilozófiai megközelítése volt.

80 Bíró Endre levele Kotányi Attilához, 1958. XII. 28. 
A levél másolata a művész hagyatékában.
81 Bíró Dávid, szociológus, fordító.
82 A levelezés a művész hagyatékában. Bíró Endre Szabó
nak és Kotányinak írott levelei másolatban ugyanott.
83 Paul Celan: Párbeszéd a hegyen. (1959 augusztus). 
In Átváltozások, 1995/111. 89-91. o. Ford.: Márton László.

„H át itt  állnak ők, az atyafiak, balra virágzik a turbánliliom, virágzik vadul, virágzik m int sehol, 

és jobbra, o tt nő a ligetszépe, és a Dianthus superbus, a gránátszegfű, nem m essze tőle. Csak

hogy nekik, az atyafiaknak -  vád az Istennek! -  nekik nincs szemük. Pontosabban: van szemük, 

nekik is van, de fátyol hullámzik előtte, nem is előtte, nem, hanem mögötte, mozgékony fátyol; 

alighogy beröpül a kép, beleakad a szövedékbe, és máris o tt van, azon a helyen o tt van egy szál, 

amely köréje fonódik, körbefogja a képet, egy fátyolszál; oda fonja magát a kép köré, és gyerm e

ket nemz a képpel, gyermeket, aki félig kép, félig fátyol. (...) találkoztunk, mi ketten a csillag  

alatt, (...) te itt  és én itt  -  én itt, én; én, aki m indezt elmondhatom neked, aki elmondhattam vol

na; ki m indezt nem mondom el neked, és nem is mondtam el soha; én és baloldalt a turbánlili

om, én és a ligetszépe, én és az a csonkig égett, az a gyertya, én és a nappal, én és a nappalok, én 

itt és én ott, én, akit -m o s t már! -  talán elkísér a nem szeretettek szeretete, én itt, ezen az úton 

önmagamhoz, ide fönt."33 (Paul Celan)



1964 őszén -  váratlanul? - Gedő Ilka visszatért önmagához. Újra rajzolni kezdett - kari

katúra- vagy jegyzetszerű portrékat, figurákat környezetéből s néhány hónap múlva, majd 
húsz éven át, festeni.

Festményeit nem lehet periódusokhoz kötni; az idővel egészen sajátos a viszonyuk: nincs 

„fejlődés" a képek egymásutánjában, ellenben van viszont belső idejük, s ezzel szoros kapcso
latban kettős terük. Úgy tetszik, mintha a lemezkék (a sokat idézett füzet egyik kulcsfogalma), 
amelyek éveken keresztül leváltak a történetről -Gedő Ilka sorsáról, vagy ellenkezőleg, héjként 
elfedték azt, a képek tereit szerkesztő síkokká alakultak, megrögzítve a festmények készülésé

nek belső, gyakran bonyolultan rétegzett idejét. Füzetekbe írt milliónyi, önironikus és szarkasz
tikus, hol vicces, hol költői - olykor Hölderlinnek önmagával folytatott, önerősítő-pajtáskodó 
párbeszédeire emlékeztető - jegyzet tanúskodik a „technikáról": Gedő Ilka vagy az ősrajzok

nak nevezett régi, túlélő grafikák, pasztellek, töredékek egy részét használta fel új festményei
hez, vagy a hatvanas évek közepétől folytonos rajzolással teremtett vázlatokat fejlesztette 
tovább, állandóan kontrollálva ezeket a folyamatos ön- és képanalízis során. Ahogy Bíró Endre
írja, a füzetek.....szövege egyöntetűen egy intuitív döntést követő racionalizálást mutatnak.

(...) Vagyis a sok racionalizálás mögött ott van a lírai személy, aki a színeket, a világ színessé
gének a tényét csak egyféleképpen tudja megélni. (Sinlich-sittliche Wirkung der FarbenI)”84

A füzetek „lírai személyének", a jegyzetelő, elbeszélőnek a nyelve a konvencionális beszélt 
és írott nyelv, vagyis a hétköznapi langue, valamint a festés - mint szakma - nyelve (bármi
féle teória keresésének vagy adásának igénye híján), s ezeket foglalja keretbe és szövi át meg 
át egy furcsa, kedvesen anakronisztikus, individuál-mitologikus language, melynek révén min

den szó, minden mondat (talán a festmények is?) intim, személyes képpé és illékony, magában 
álló és önmagára irányuló gesztussá válik.

A festmények láttán a nézőnek tehát az a benyomása támadhat, hogy Gedő Ilka valóban 
több képet helyezett egymásra; hiszen képre kép (olykor képtöredékek özöne) fedi vagy oltja 

ki egymást egyetlen kép terében. Következésképpen, látszólag, halmazként isfelfoghatók a fest
mények, s ha igen, úgy mellékesen felmerülhetne a kérdés: témájukon és motívumaikon túl 

nem magát a festészetet ábrázolják-e? Miután azonban motívumaik vagy témájuk többnyire 
nagyon erősen, rajzosán, grafikusan kiírt, karakteresen megfogalmazott, a festmények soha

sem válnak peinture conceptuelle-éBS Inkább azt a gazdag helyzetet vizualizálják, amit 
MaxScheler az „Énben való egymásban /ét"86-nek nevez, annál is inkább, mert a festmények 
Gedő Ilka számára a folyamatos önreflexió vizuális lenyomatait jelentik.

A pályáját 44-45 évesen - több mint másfél évtizedes szünet után - folytató Gedő Ilká
nak sem a képekhez, sem azok készítéséhez, folytonos formálódásukhoz fűzött kommentárjai

ból, sem a képek világérzékenységének minőségéből nem következtethetünk vissza a külvilágra. 
Arra azonban igen, hogy a művészet metafizikai érvényébe, vagy tizenkilencedik századias 

anakronizmussal élve: a szentségébe vetett hite szertefoszlott. Míg az említett, 1954-es, 
Mándy Stefániával és Bálint Endrével Vajda orvén folytatott vitában a művészetet - ponto
sabban a festészetet - egy sajátosan megformált, egyetemes hatályú teológiai kommuniká
ciónak tartotta, tíz év múltán már inkább csak az önmagában folytatott, verbálisan is szerep

szerűnek jelzett, játékos, automitologikus párbeszédfolyam legfontosabb céljának, egyben 
eszközének tekintette.

Úgy tetszik, a tágabb környezet már végképp nem szituálta műveit. Pedig amikor 1965-ben 
Bálint Endre műterem-kiállítást rendezett a negyvenes évek második felében készült munkái
ból, s már formálódtak új festményei is, ha ugyan csak lassan is, de alapvető változások indul
tak el a magyar képzőművészetben.

6. Gedő Ilka családjával, 1956

84 Bíró E.: Feljegyzések... 33. o.
85 Vő. Arnold Gehlen: Kor-képek. 4 modem festészet 
szociológiája és esztétikája. Gondolat Kiadó, Budapest. 
1987. Ford.: Bendl Júlia.
86 Vö. Max Scheler: A formalizmus az etikában és a mate
riális értéketika. Gondolat Kiadó, Budapest, 1979. Ford.: 
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A magyar progresszió külső és belső emigrációba vonult képviselői a szocialista realizmus 
jégverése elől 1956-57-ben egy másodpercre kipillanthattak, hogy nem sokkal később az újra 
ridegedő idők hidege elől ismét visszahúzódjanak. A hatalom az ötvenes évek végén, rossz 

étvággyal ugyan, de bekebelezte s ezzel kompromittálta az immár „saját teremtményeivé vált 
művészeket" és a szívesen ajánlkozókat; a húzódozóknak, a mostohagyermekeknek azonban 

ismét megmutatta iskolamesteri ábrázatát. A hatvanas évek elején e szigorú arc mind szíveseb
ben öltötte magára az atya, némelykor a cinkos maszkját. Ebben az időben jelentkezett egy, 
az évtized közepére-végére rendkívül élénkké váló, majd a hetvenes évekre anakronisztikussá 

és modorossá szomorodó tendencia, az ún. vásárhelyi iskola, mely a naiv művészet, a mexikói 
monumentalitás és a kisrealizmus elegyéből nőtt ki. A vásárhelyi iskola és az időközben hiva

talossá lett posztimpresszionista látványfestészet ellentéteként indult meg a magyar avantgárd 
harmadik hulláma. Mentális értelemben a kortárs európai és amerikai áramlatokhoz és tenden
ciákhoz való fölzárkózás igényével léptek fel, művészettörténeti és elméleti szempontból pedig 
az adminisztratív eszközökkel megszakított kontinuitás helyreállítására törekedtek. Revelatív 

erejű volt e művészek föllépése a hatvanas évek közepén, ám sem egyenirányított út, sem tartó

san azonos esztétikai rendezőelv nem létezett, csak a helyzetmegítélésük volt közös, mely nem 
a formálás azonosságából fakadt, hanem abból, hogy mindannyian az alkotás autonomitására, 
szabadságára vágytak, a kizárólagossággal szemben a sokféleségre törekedtek, és nem utolsósor

ban morális, magatartásbeli azonosságot vállaltak. E hunyorgóan nagyralátó és fogcsikorgatva 
is felhőtlennek tűnő nemzedék tagjai - leegyszerűsítve a korabeli szituációt - három sűrűsö
dési pont köré csoportosultak. A művészek egy része az ötvenes években már jól ismertjelentős 

műveket alkotó és ambivalens kritikákkal illetett festő, CsernusTibor köré szerveződött. Csernus 

(mellette Lakner László és mások) az érzéki festőiséget a trompe l'oeil-ök naturalizmusával 
vegyítette, és ez a különös elegy, a nem hétköznapi képtárgyakkal, a szürrealisztikus témákkal 
párosítva sajátos realizmust eredményezett. Festésmódjukkal, technikájukkal Magyarországon 
olyan, addig nemigen alkalmazott eljárásokat vezettek be, mint a frottázs, a décalcomanie vagy 

a kaparás. Módszereikkel és eljárásaikkal tehát bizonyos értelemben a szürrealizmushoz kap
csolódtak, melynek Magyarországon ritkábbak voltak a gyökerei; a kortársi áramlatok közül 
pedig főként a nouveau réalisme-hoz közeledtek, azon keresztül pedig - további áttételekkel - 
a pop arthoz, majd a hiperrealizmushoz. Az évtized közepén Csernus Párizsba emigrálásával 

ez a laza csoport széthullott, de Lakneren - aki majd a hetvenes évek elején megy el az ország
ból - s néhány más festőn keresztül a hatvanas évek végi nagy fellendülés részeseivé lettek. 
Erősebb szálak kötötték egymáshoz a Zuglói Kör tagjait. A kört Molnár Sándor szervezte 
1963-64-ben, s tagjai - szobrászok, festők, grafikusok - Kandinszkij, Malevics, Mondrian, majd 
Jean Bazain teoretikus írásainak tanulmányozása révén alakították ki szemléletüket. Szöveg

magyarázatokkal, képanalízisekkel pótolták a hivatalos képzés hiányait, s könyvek és reproduk
ciók alapján igyekeztek információt gyűjteni a kortárs áramlatokról. A Zuglói Kör az Európai 

Iskola szellemi örökösének vallotta magát. Mélyen merített a magyar gnosztikus filozófia 
és művészetbölcselet, Szabó Lajos és Hamvas Béla műveiből, Hamvast a művészek mesterük
nek is tekintették. A kör 1964 közepén-végén fölbomlott, pontosabban a résztvevők érdeklődé

se egyre tágult és rétegződött, következésképpen elmozdultak a nagyjából közös nevezőről. 
A francia irányultságot először az - aktuálisabb - amerikai, majd német orientáció váltotta föl; 

a teóriát pedig mindinkább a praxis. A Zuglói Kör művészei 1965-66-ban - már a társaság-mint- 
társaság feloszlása után - jó néhány tárlatot rendeztek, melyen gyakran vettek részt az idősebb 
nemzedék képviselői közül - Korniss Dezső vagy Veszelszky Béla. A kiállításokat elsősorban



művelődési házakban, egyetemi és vállalati klubokban, valamint műtermekben rendezték, 
szűkös körülmények közé kényszerülve a hatalom gondosan terelgető mozdulataitól.

1966 júniusában megrendezték az első happeningszerű magyarországi akciót, melyet 
ugyanez év decemberében újabb követett. Az események kézzelfoghatóvá tették a Csernus- 
és a Zuglói Kör mellett a korszak harmadik, nyomokban és gesztusokban persze addig is jelen 

levő csoportosulásának létét, melyet elsősorban mentális és sokkal kevésbé a stiláris azonos
ságok vezéreltek. Animátora Erdély Miklós volt, aki erős magnetikus mezőt gerjesztett maga 
körül. Erdély és a vele, körülötte működő művészek a dematerializált és (vagy) elszegényített 

művészeti gesztusokat- akciók, arte povera, majd concept art- honosították meg Magyarorszá
gon. A hatvanas évek közepének-végének eseményeit néhány rendkívül fontos kiállítás össze
gezte és zárta, melyeken végre valódi dimenzióit mutathatta meg az új, progresszív magyar 

művészet. Korszakos jelentőségű volt a két, 1968-ban, majd néhány hónap múlva, 1969-ben 
az IPARTERV építészeti tervezőirodában megnyitott tárlat, s ugyancsak 1969-ben a Szürenon 
csoport kiállítása. Ez idő tájt hivatalosan nagyon kevés lehetőség nyílott csoportos bemutat
kozásra: a helyzet tragikomikusán ellentmondásos volt. A hatvanas évek végén egy szuperki

állítással „hazatalált" Victor Vasarely, nem sokkal később hatalmas tárlatot rendeztek Henry 
Moore-nak, reprezentatív bemutatón szerepeltek Budapesten a külföldön élő magyar művé
szek (akik közül nem egy fontos szerepet játszott a nemzetközi avantgárdban), s a hivatalos 

áhítat magasra csapott. A tiltás kényszere - befelé - ugyanakkor nem lazult, sőt olykor még 
a rendőrség segítségét is igénybe vették, mint azt a balatonboglári kápolna bezáratása pél
dázza. Az évtizedforduló kiállításain egymás mellett sorakoztak az informel, a hard edge 

és a kinetizmus szellemében készült munkák, és megjelentek a legaktuálisabb áramlatok, a mini
mál art, a concept art, az arte povera és a hiperralizmus magyar képviselőinek művei is, melyek 

érzékeny és őszinte választ adtak a kor internacionális kérdéseire. A politika által működtetett 

kritika azonban mindezt nem mérlegelte: az elutasítás akaratával igyekezett leírni és kiiktat
ni az új tendenciákat. Nem is hatás nélkül: 1970 és 1975 között tucatnyi avantgárd művész 
emigrált, sokan pedig felhagytak - jó néhányan végleg - az alkotómunkával. Ugyanakkor 
az állam által támogatott képzőművészek közül többen kezdték alkalmazni-devalválni 

az avantgárd stiláris jegyeit, manírjait, fogyaszthatóvá oldva, hivatalosítva a sokszorosan meg
bélyegzett törekvéseket. A magyar avantgárd a hetvenes évek elején-közepén zavarba került. 

Zavarát fokozta a concept art egyszerre felszabadító, egyszersmind elbizonytalanító hatása, 
s önmaga egyre szomorodó, csökkenő eufóriája is. Az izoláltság, az utazások; következésképp 
az információ hiánya, a reprodukciós-pótszeres értesülések kizárták a közvetlenséget, a világ
hoz fűződő-fűzhető élő kapcsolatot. A reprodukciókról szerezhető benyomások, a kézen-közön 
kapott hírekből levonható következtetések azután egy árnyalattal odébb, egy lépéssel arrébb 
építtették meg a nemzetközi tendenciák magyarországi változatait. így lett a magyar hard edge 

- a kontúros reprodukciók alapján - keményebb, mint az amerikai vagy a német (amúgy is 
ennek közvetítésével ért ide, tehát mindenképpen áttételeken keresztül közvetíttetve); így sza
kadt le Magyarországon a szignál művészet a pop artról és vált az utópisztikus konstruktiviz
mus utódjává; ily módon élénkítette meg itthon a „komoly" látványelvű festészetet a pop art, 
mely épp az egyedit tagadva hivatkozott mindig a sokszorozottságra és az érték nivellációjára, 

ezért szakadt el konceptuális-filozofikus gyökereitől a minimál art, és plántálódott át ugyan
csak a konstruktivista hagyományokra. Nem beszélve arról, hogy a hatvanas-hetvenes évek 

fordulóján a népművészetet is „avantgardizálni" próbálták valamiféle megfeleléskényszerből 
és a hatalmi elvárásoktól indíttatva.

8. Gedő Ilka 1966-ban



A hetvenes évek közepére a magyarországi helyzet módosult. Az engedékenyebbé váló poli
tika nagyobb lehetőséget adott a hivatalos kiállítások rendezéséhez, a tiltottak közül többen 

tűrtek, sőt majdnem támogatottak lettek, s állami megbízásokat is kaptak; a bántást jobbára 
a közöny váltotta föl, s a szocialista realizmus mint terminus technicus már legfeljebb csak 

ünnepi beszédekben vagy simulékony kisdoktori értekezésekben ütötte fel a fejét. Újabb és újabb 
csoportosulások jöttek létre, ám ezek nem bírtak akkora erővel és invencióval, mint a koráb
biak. Valószínűleg az egyetemes művészetben tapasztalható elbizonytalanodás is, komoly sze
repet játszott e jelenségben, s az a tény, hogy Magyarországon (is?) elveszett az avantgárd 
heroizmusa, másrészt számos érték devalválódott, bizonyos hangsúlyok pedig máshová 

tevődtek. Az évtized közepén-végén az erős konceptualizmus mellett és annak hatására a fotó 
és a film, valamint a performance lett a legjellemzőbb eszköz és kifejezési mód. Ezek az évek 

egyszerre adtak időt a legvégletesebb személyesség és a leghűvösebb tárgyiasság-tárgyilagos- 
ság megjelenítéséhez: sebek megnyitásához és életművek klasszicizálódásához. A body artban, 
performance-ban, a különböző akciókban formát nyerő hősies individualitás, s az arte povera, 
valamint a posztkonceptualizmus keretei között megnyilatkozó filozofikus szigor vagy szigorú 
bölcselem lett és maradt a hetvenes évek végének magyar avantgárdja számára a sziget és asi

lum, a módszer, amelyet megőrizhetett magának, megmentve a már megszerzett értékeket. 
Minden mást - okkal vagy ok nélkül - körüllengett a gyanú, mert már bizonyos eredményeket 

magába oltott, és konszolidált, fogadott a kor igényeivel „jobban lépést tartó" hivatalos művé
szet, mely a pop art és a történeti expresszionizmus „fájdalommentesen" beépíthető elemeiből 

sajátos stílusegyveleget kreált. Az avantgárd meglehetősen tanácstalan helyzetbe került. Elzárt
sága megszűnt ugyan, de foszladozott titokzatosságának arisztokratizmusa is, utópizmusa 
pedig egyre fárasztóbbá lett, s a kockázat nélküli struktúrába épüléssel szemben nemigen tudott 
alternatívát kínálni. A helyzet kulcsa az Egyesült Államokból érkezett: 1979-ben látványos 

amerikai művelődéstörténeti kiállítást, két év múlva pedig átfogó festészeti tárlatot rendeztek 
Budapesten az aktuális munkákból. E két esemény révén - melyek értékét egyebek között 
az a tény is adta, hogy hosszú évtizedek óta ezek voltak az első kiállítások, amelyek nem törté
netivé lett, hanem valóban élő, kortársi, sőt tendenciaépítő munkákat hoztak Magyarországra 

tehát az amerikai bemutatók révén a magyar művészek szembesülhettek a felszabadult új exp
resszivitással, melynek valódi dimenzióit a velencei biennále nevezetessé és korszakossá vált 

Apertója mutatta meg. A posztmodern, a transzavantgárd, az új szubjektivitás, a Neue Wilden, 
a Heftige Maierei, majd a neo-geo, tehát az új festészet rendet vágott a nyolcvanas évek magyar 
művészetében. A Magyarországon új szenzibilitásnak nevezett tendencia a maga szellemi 

és formai eklektikájával, gáttalanságával és gátlástalanságával kimondatta a szentenciát, 
miszerint „az avantgárd halott", egyszersmind számos képzőművészben, akik a concept art 

és a fotó bűvöletében évekkel korábban fölhagytak a festészettel, föltámasztotta a festőt. 
A nyolcvanas éveket uraló új festészet képviselői a külső és belső politikai változásokat jó érzék

kel és nagy józansággal aknázták ki, s kiállítások és publikációk addig nemigen látott sokaságán 
keresztül szereztek érvényt e tendenciának. A jól szervezett együttes fellépés eredményeként 
az aktuális magyar művészet - egy szelete képében - először jutott át a határokon'kortárs- 
ként, még ha az csak egyetlen művészi attitűdöt képviselt is.

Ha Gedő Ilkát a művészet alakulásának egésze nem is érdekelte, és önmaga jelenlétét sem 
akarta kiárasztani a világba (első „hivatalos" önálló tárlatát 1980-ban rendezte) - például 
Korniss Dezsővel, Bálint Endrével és Veszelszky Bélával ellentétben nemigen tartott kapcsola
tot, vagy egyáltalán, megismerkedni sem nagyon próbált az Európai Iskola iránt érdeklődő 
új nemzedékkel -, sajátosan szelektált, egyszersmind nagyon érzékeny figyelemmel közvetve,



legalábbis „választásai" révén, mégiscsak részt vett a szcénában. Erdély Miklóst, aki nagyjából 

kortársa volt, és hasonló környezetből származott, viszonylag jól ismerte, a hagyatékában fenn
maradt meghívók, katalógusok és intő jelként megtartott reprodukciók pedig pontosan tanús
kodnak érdeklődéséről, rokon- és ellenszenveiről, vagy arról a fátyolról, amelyen keresztül 

a jelenlét [jelen levés) igyekezetét szemlélte. Az önarcképek kapcsán érdemes egy példát fe l
idézni: közvetlenül ugyan nem hatott rá Francis Bacon művészete, festményeit mégis nagyon 
szerette, és valószínűleg megerősítést kaphatott Bacon autodestruktív képi gesztusaiból. 
Mindez éppen ellenkezőleg történhetett a hatvanas években a Csernus-Lakner-körhöz tartozó 

Major János87 esetében, akinek kegyetlen önarcképeit abszolút negatív példaként kezelte, annak 
ellenére, hogy Major grafikái nagyon is hasonló pszichológiai képleteket rögzítettek.

Amint Gedő Ilka festményeit korszakolni sem lehet, tematikailag is nagyon egységesek. 
Lényegüket illetően vizuális naplójegyzetek, melyekhez paralipomena gyanánt csatlakoznak 
a füzetek tucatjaiba foglalt szövegek. Önmagára vonatkoztatva festette meg szinte minden képét, 
gondosan, aggályosán megtervezett maszkot, jelmezt, bohóc, művirág vagy önarckép álcát öltve.

Úgy rémlik, egyetlen képletet ismert el: játék + erkölcsi imperatívusz = művészet.

67. Az „Egyensúlyozok, cirkusz" című olajkép 
(olajképek oeuvre-katalógusának 102. számú tétele) 
ősrajza, toll, papír, 250 x 180 mm, mgt.

68. A „Feliratos kép" című olajkép (olajképek 
oeuvre-katalógusának 130. tétele) című olajkép 
ősrajza, toll, papír, kartonlap, 163 x 208 mm, mgt.

87 Vö. Bíró E.: Feljegyzések... és Gedő Ilka műterme...

Veszelszky Béla festő, 1964-68



Figurák

88 Rilkének a Bábuk (Lőtte Prinzel viaszbábúihoz) című 
esszéje alapvető mű ebben a tekintetben.
89 Bíró Endre: Gedő Ilka műterme... 5-7. o. Az Alma 
Mahler figuráról bővebben. Oskar Kokoschka: Életem. 
Gondolat Kiadó, 1974. 145-148. o.
90 Próbabábuk. In Brúnó Schulz: Fahajas boltok. Jelen
kor Kiadó, Pécs, 1998. 35. o. Schulz elbeszélései Apám 
tűzoltó lesz címen magyarul először 1969-ben jelentek 
meg (Európa Könyvkiadó), Gedő Ilka tehát ismerhette 
ezeket.
91 Szentkuthy Miklós: Az egyetlen metafora felé. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1985. 207. o.

A 20. század Közép-Európájának (ha még szabad ezt a szétmállott topográfiai kategóriát hasz
nálni), tehát terünk metaforája a baba volt, az ember szabású, jobbára kitöltetlen arcú, nem 
nélküli, de mégis főként feminin, kortalan, de általában fiatalnak vagy éppen gyermekinek ható 

alkattal és vonásokkal egzisztáló tárgy, merev, metamorfózisra hajlandó, arra egyszerre készülő 
és azt elszenvedni képes figura/fígurina, vagy mondhatjuk másképpen is: a szervetlen anyagra 
ráhúzható ember szerű héj. (És maszk és álca, imágó és lárva...)

Gedő Ilka számára mindez evidencia lehetett. Egyrészt, mert - mint a számtalanszor idé

zett írásából kiviláglik -  erős pszichológiai érdeklődéssel és érzékenységgel elemezte a maszk, 
az álcaöltés gesztusait, másrészt a német romantika (például E. T. A. Hoffmann) és a század- 
forduló költészete, főleg - mint arról többször szó volt - Rilke88 iránti vonzódása igen mély 
volt. És egészen bizonyosan nem maradt nyom nélkül az sem, hogy környezetében az ötvenes
hatvanas években a báb, a bábkészítés a megélhetés egyik forrása volt: művészbarátainak jó 
része - például Korniss Dezső vagy Jakovits József és Ország Lili - a belső emigráció testet 

öltött színterén, a Bábszínházban dolgoztak. A Baross utcai lakás műteremnek használt szobá
jában azután az ezernyi újságkivágás, fénykép, rajz és reprodukció között Gedő Ilka kitüntetett 

helyen őrizte a pantomimes Marce! Marceau fényképét, műsorfüzetét (valamikor a hatvanas
hetvenes évek fordulóján Párizsban látta egyik előadását, de Marceau ekkortájt többször járt 
Budapesten is), meg bohócokat, artistákat ábrázoló képeket, s ami fontosabb, cikket Oskar 
Kokoschka Alma Mahlerről készíttetett, élethű, életnagyságú, óriási botrányt kavaró babájá
ról, melyről igyekezett mindent megtudni.89

Van azonban egy másik - valószínűleg közvetett, de egyáltalán nem lehetetlen, hogy mégis

csak élő - analógiasor (Rilkével és Kokoschka figurinájával az élen), vagy legalábbis párhu
zamos, szellemi megfelelést illusztráló helyzet, melynek nyomai, elemei pontosan felfedez
hetők Gedő Ilka maszkos, babás, első pillanatra meseszerűen játékos, Klee komoly szelídségét 
is megidéző festményein.

„Ha elvetve a Teremtőnek kijáró tiszteletet, a teremtés művének bírálgatásával akarnék 
szórakozni, így kiáltanék fel: Kevesebb tartalmat, több formát! Ah, hogy megkönnyebbülne 
a világ egy ilyen tartalomcsökkenéstől! Több szerénységet a célkitűzésekben, több mértékle

tességet az igényekben, démiurgosz urak, s tökéletesebb lenne a világ!" - harsogta a harmin
cas évek közepén Bruno Schulz apja.90 Nagyjából ugyanekkor Szentkuthy Miklós, aki addig 
a felhabzó vitaiizmus megfogalmazására tört, rádöbben, hogy programja - sem speciálisan, 
sem általánosan - nem épp időszerű, s maliciózus-borongósra fogja: „Éppúgy, ahogy halálos 
a művészeti impresszionizmus, éppúgy halál van abban az egyszerű tényben, hogy egyéni arcok 

vannak a világon. Az ember elfárad tőlük, sajátjától is, másokétól is. Mire jó ez a sok egyéni 
sors, véletlenségek modelljei, etikai negatívok az arcon, halál legautentikusabb pecsétnyomója: 

portré? Szabaduljunk meg, a maximális lehetőség szerint mind a biológiai, mind a társadalmi 
végzettől - keressünk szervezetünkben, polgári hazárd szituációnkban egy nyílást, melyen fény
sebesen kirepülhetünk valami alkattól és polgári szerepünktől független »objektivitás«rpszicho- 

lógiátlanság felé.''91 Hogy pontosan miként valósítható ez meg, s hol a nyílás, csak sejthetjük, 
Schulz apja azonban nagyon is jól tudta: „Túl sokáig éltünk a Démiurgosz utolérhetetlen töké

letességének terrorja alatt (...) .alkotásának tökéletessége túl sokáig bénította a mi saját alkotó 
tevékenységünket. (...) nem óhajtjuk utolérni. Mi a saját, alsóbbrendű szféránkban akarunk 
alkotók lenni. (...) A mi kreatúráink nem lesznek sokkötetes regények hősei. Szerepük rövid, 
lapidáris lesz, jellemük egysíkú. (...) Nyíltan megvalljuk: nem törekszünk a kivitel tartósságára,



teremtményeink mintegy provizórikusak lesznek, egy alkalomra készültek. Ha emberek lesznek, 
például csak fél arcot, egy kezet, egy lábat adunk nekik, éspedig azt, amelyre szerepükben szük
ségünk lesz. (...) Egyszóval (...) meg akarjuk teremteni másodszor is az embert, a próbabábú 
képére és hasonlatosságára.1'92

Bruno Schulz tudása e tárgyban univerzálisnak látszik, s nem csak azért, mert a próbaba
bákról írott miszteriko-esszéisztiko novella füzére expresiss verbis erről szól, hanem mert 
- időben és térben - előre-hátra meg tudta fogalmazni a metafora-metamorfózis-halál, vagy
is a babaiét, a babaság múltját, jelenét és jövőjét.93

Ha lelépünk Schulz történetének, történeteinek színpadáról, s a sujet-t, a dramaturgiát 
feledve csak a díszleteket, jelmezeket, maszkokat nézzük, festészetet látunk, a szó szoros értel

mében.94 (Schulz, valószínűleg ezért is beszél többnyire próbababáról, manökenről, s csak ritkán 
említ gólemeket. Talán azért is, mert tudja, hogy olyan tárgyakat kell „használnia", amelyek 
másfajta vizuális jelentésüket illetően semlegesek.) Schulz rajztanár volt, 1914-15-ben a bécsi 
Képzőművészeti Főiskolán tanult, s grafikái - stílusukat és tematikájukat tekintve - valahol 
Goya és Alfréd Kubin között járnak, bár meg sem közelítik az elbeszélések képiségének inten

zitását. írásainak „jelenetezése", zsánerei gyakran követnek, vizualizálnak újra - elsősorban 
tizenkilencedik századi - képi „toposzokat": a Fahajas boltok esti ege Van Goghot s a század- 

forduló teozofizáló-antropozofizáló kváziabsztraktjait, például Frank Kupkát idézik.
Schulz babáinak nővérei és fivérei tízes-húszas évek dadájának kreatúrái, figura/figurinái- 

nak testvérei a kortárs szürrealizmus szülöttei, azzal együtt, hogy Schulzot sem dadaistának, sem 
szürrealistának nem tekinthetjük. Ami Schulz babaképe szempontjából rendkívül fontos: krea
túrái képlékeny, de nem elomló karakterként viselkednek a világban, képlékenyek, de nem reflek- 
tívek, nem reagálnak az aktualitásra, a történelmi, politikai szituációra, miként Gedő Ilkáéi sem.

A báb- és maszkszerű ábrázolás - és pályáját követve ebben semmi meglepő nincsen - 
Gedő Ilka portréin, de főként önarcképein jelenik meg karakterképző erővel, ez utóbbiakon 
negatív fejlődésregényként. Tiszta festészet nyilatkozik meg ezeken a képeken is, de a néző 
nem menekülhet a „jelentés" elől: a szomorúság szubsztanciáját látja. „Valaki ember, másva

laki svábbogár (Kafka, mint nem először felbukkanó sorstárs - H. I.), de ez a forma nem érinti 
a lényeget, csak egy pillanatra felvett szerep, hámréteg, amelyet a következő pillanatban le lehet 

vetni. Aszubsztancia végletes monizmusa statuálódik itt, ahol az egyes tárgyak maszkok csupán. 
A szubsztancia élete megszámlálhatatlan maszk felhasználásából áll. A formák vándorlása adja 
az élet lényegét. Ezért a szubsztanciából valamiféle pánirónia légköre árad."95 A portrék való
ban sugallanak egy sajátos, kesernyés iróniát, a Veszelszky Béláról készült arckép még meglepő, 

Max Ernst-es asszociációs dimenziót is megnyit, ám az önarcképek, főként az utolsók, mint
egy ívbe fogva negyven évet, már pántragikumot árasztanak.

32 Schulz i. m. 38-40. o.
93 Csak két adalék a baba Schulz által megsejtett karrier
jére. Az egyik: „Mussolinivel összehasonlítva -  elemzi 
Carl Gustav Jung a helyzetet egy korabeli, roppant kínos 
interjúban - Hitler egy szövettel körülaggatott faváz 
benyomását keltette bennem, egy álarcos automatáét, 
olyan volt, mint egy robot vagy egy robot maszkja. 
Az egész színjáték alatt egyszer se mosolygott. Mintha 
rosszkedve lett volna. Nem mutatott emberi indulatot. 
A kifejezése embertelenül szigorúan célirányos törek
vésre vallott és a humorérzék teljes hiányára. Olyan volt, 
mintha csak utánzata lenne egy valóságos személynek, 
amely mögött talán Hitler, az ember, mint valami kölönc 
rejtőzött. És gyaníthatólag azért rejtőzött el, hogy ne 
zavarja a mechanizmust." C. G. Jung: A diktátorok lélek
tana. Thalassa, 1995. 1-2. (Online változat), Budapest. 
S a másik: 1942 és 1945 között a treblinkai haláltábor 
zsidó foglyai - megmagyarázhatatlan okokból - Kurt 
Frantz felügyelőt Lalkának, azaz babának nevezték. Lásd: 
Jeanne Danos: La Poupée. Mythe vivant. Editions 
Gonthier, Párizs, 1966. 400. o.
94 A Szentkuthy és Schulz közötti rokonságot (?) a vizua- 
litás iránti erős vonzalom is mélyíti.
95 Brúnó Schulz levele S. I. Witkiewiczhez. In Fahajas 
boltok. Jelenkor Kiadó Pécs, 1998, 371. o.



Virágok

Rózsakert szélben, 1972-73

Férfi és nő (emberrablás), 1982

96 Vö. Paul Klee: Pedagógiai vázlatkönyv. Corvina Kiadó, 
Budapest, 1980. 6-7. o.
37 Maurice Denis: Cézanne. In A  szimbolizmustól a  klas
szicizmusig. Corvina Kiadó, Budapest. 1983.138. o.

A bábok, bohócok, portrék, önarcképek és maszkok - főleg ez utóbbiak - formájukat tekintve 
rokontalanok: nincs közük sem etnográfiai példákhoz (a huszadik századi képzőművészettörté

netének egyik toposza a kubisták, expresszionisták vagy szürrealisták vonzódása a néprajzhoz, 
a magyar művészetben a Gedő Ilkához közel álló Korniss vagy Jakovits is gyakran használta 
ezeket a jellegzetes erős folklór elemeket, motívumokat), sem a biológiai időt, vagyis az életkor 
sajátosságait lepelként és eszközként, stílusként alkalmazó eljáráshoz (például Anna Margit 
keserűre stilizált gyermekrajz mutációihoz).

Ugyanígy a virágoknak is csak nagyon áttételesen van kapcsolatuk „megnevezhető'' bota

nikai „formákkal". Annak ellenére, hogy a növények inkább mint nevek, mint szimbólumot hor
dozó vagy teremtő kifejezések, fogalmak nyílnak ki a festményeken, mégis, ahogy a figurákat 

ábrázolók szinte mindegyikének van modellje - vagy létező karakter, vagy régi rajzi, grafikai 
„őskép", esetleg friss reprodukció, máskor családias gyerekrajz -  a kerteket, virágokat „meg

örökítő" (vagy inkább újra mozdító) művek is valóságos előképek alapján születtek.
Gedő Ilka férjével a hetvenes években heteket töltött a szovjetunióbeli Puscsinóban, innen 

a vidéki kertek látványát őrizte meg (Puscsinói konyhaablak II, 1976, 100. kép), korábban, 
1970-ben pedig egy évet élt Párizsban, ahonnan a Jardin des Plantes vagy a Luxembourg-kert 
fáinak és ágyásainak képét hozta magával [Rózsakért szélben, 1972-73, 72. kép) - és talán 
Eugén Atget szellemére is rátalált. Kertképeinek ugyanis éppúgy nincs perspektivikusan megha
tározható, valódi, a hagyományos tájképektől megszokott tere, mint Atget parkfényképeinek; 

a rétegzettség színpadiassá, sokszor felülnézetivé, egyszersmind sajátosan síkszerűvé formál
ja a műveket. Szőnyegszerűek - mint Bonnard még art nouveau-s, ornamentálisan keretezett 

munkái -, ugyanakkor álomszerűén rajzosak, mintha Klee „mellékvonalaiból"96 szövődtek vol

na össze. Amitől azonban minden előképtől elkülönülve mássá lesznek, az sajátos kettősségük: 
az egymásra lapozódó időbeli és téri rétegek egyszerre teszik onirikussá és földszagúvá 
(vagy inkább földszínűvé) a festményeket.

A festmények - és az azokat előkészítő, elemző feljegyzések - tanúsága szerint Gedő Ilka 
elképzelése, legalábbis az első lépéseket illetően feltétlenül nagyon hasonló volt ahhoz, 
amit Maurice Denis idéz Cézanne-tól: „Festeni annyi, mint színérzékelésekkel regisztrálni."97 

A különbség a regisztrálandó tárgy lényegét illeti. Gedő Ilka színválasztásai ugyanis általában 
nem a motívumok megragadásának vagy „megelevenítésének" eszközei; a hagyományos tér 
és sík, melyben a tárgyak, figurák még tárgyak és figurák, a megfogalmazni vágyott tér tehát 
már sokkal inkább áthatások, egymásba csúszások, olvadások szférája, melyben a színek által 
kerülnek új jelentésdimenzióba a megformált elemek. Vagyis a színek nem értelmezik azokat, 
hanem érzelmi síkokat nyitnak meg számukra.

Regisztrálni kell hát az érzelmeket, majd a jelentéseket, végül vegyítve a kettőt, szin

tetizálni az érzéki és a tudatos síkot egy meghatározott mezőn. Majdnem úgy, mint a szim
bolisták tették (és a szintetisták, cloisonnisták, mondhatnánk okoskodva Maurice Denis 

nyomán), csak éppen a magasztos jelentés, áhítat és a klasszicizáló vagy éppen romantikus 
eszményiesítés nélkül (sőt úgy, hogy a figura és a virág egybeolvad - Férfi és nő [emberrab

lás], 1982, 136. kép). És persze és végeredményben a kert- vagy virágszimbolika nélkül, mert 

a látszat ellenére - azt hiszem - Gedő Ilka éppen nem a mély és agyonterhelt szimbólumsort, 
jelképözönt akarta szaporítani, vagy más szempontból: elemezni, esetleg illusztrálni. Még 
akkor sem, ha biztosak lehetünk abban, hogy ismerte az alkimisták kék rózsáját (a lehetetlen 
szimbólumát), ismerte Novalis Heinrich von Ofterdingenjét és benne a virágnak és a kertnek



a gyermeki létet, valamint az édent fenntartó jelentését, és tudta, miért fest annyi virágot 

Van Gogh vagy Gustav Klimt.

Ellentmondani látszik mindennek, hogy akad viszont egy festészettechnikai elem, amely 
épp Gedő Ilka kezén és szemén átszűrődve lesz szimbólummá. A nagyításhoz használt négy

zethálóról van szó. A valaha Gedő Ilka számára oly fontos Tonio Kroger a kedves és tehetsé
ges Lizaveta Ivanovna műtermében „a színvázlatokat nézegette, melyek a festőállvány mellett 
kétfelől székekre voltak támasztava, hol meg a nagy, négyzetvonalakkal behálózott vásznat, 
amelyen a szénnel felvázolt kusza körvonalak közt már kezdtek mutatkozni az első színfol
tok".98 Gedő Ilka számos képén megőrizte - olykor rácsként a kép előterébe hozva, mint 

a Készülődő boszorkányokon, 1980-81, 131. kép - és jelentés teli elemként fontos szerepet 
adott a raszternek. Ahogy nem ritkán meghagyta a képre írt, önmagának szóló üzenetet is, 

mely így már nem a felület, hanem a képi tér részeként újabb síkot nyitott meg (A Luxembourg 
kert kerítése, 1979-85,144. kép).

Leon Battista Alberti Ovidius-ra hivatkozva mondja: „a festészet tulajdonképpeni felta
lálója az a Narcissus volt, aki virággá változott át." Gedő Ilka virágait sokszor, igen sokszor 

nevezte művirágnak, ám a szóban és a tárgyban benne rejlő szarkazmus az időben száraz öniró
niává szikkadt, melynek végül gyökeresen ellentmond a festmények érzékisége. Gedő Ilka már 

nem válhatott virággá - vajon ki tehetné ezt még meg? - maradt hát festő.
Hosszú betegség után 1985. június 19-én halt meg Budapesten.

11. Gedő Ilka 1989-1990 fordulóján rendezett 
retrospektív glasgow-i kiállításának plakátja

A Luxembourg-kert kerítése, 1979-85

96 Thomas Mann: Thomas Mann elbeszélései. Magyar 
Helikon, Budapest, 1961. 286. o. Ford.: Lányi Viktor.



II. IDŐRENDI ÁTTEKINTÉS

1921 Május 26-án született Budapesten. Apja, Gedő Simon, középiskolai 

tanár, anyja, Weiszkopf Elza, tisztviselő.

1939 Gallé Tibor szabadiskoláját látogatja az év őszén.

1939-1942 Családi kapcsolatoknak köszönhetően Erdei Viktor tanítja.

1940 1940-től szerepel az OMIKE (Országos Magyar Izraelita Közművelődési 

Egyesület) kiállításain rajzaival.

1942-1943 Örkényi Strasser István magániskolájában rajzol.

1942 Részt vesz a Szocialista Képzőművészek Csoportjának „Szabadság 

és a nép" című kiállításán a Vasas Székházban.

1945 Beiratkozik a Képzőművészeti Főiskolára, amelyet családi okok miatt 

csak egy fél évig látogat. Pap Gyulához jár esti krokit rajzolni.

1946 Férjhez megydr. Bíró Endre biokémikushoz.

1947 Részt vesz a Szabad Nemzeti Kiállításon a Fővárosi Képtárban. 

Szeptember 26-án megszületik első gyermeke, Dániel.

1950-től Hosszú ideig nem vesz részt a művészeti életben.

1953 Február 19-én megszületik második gyermeke, Dávid.

1962 Részt vesz a Szocialista Képzőművészek Csoportjának jubileumi kiállí

tásán. A Magyar Nemzeti Galéria három rajzát megvásárolja.

1965 Bálint Endre válogatja és rendezi műterem-kiállítását 1945-49 között 

készült rajzaiból.

1968- tól Újra rendszeresen dolgozik.

19 69 - 1970 Egy évet Párizsban tölt. A Galerié Lambert két festményét sze

repelteti egy kollektív tárlaton.

1974 Felveszik a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapjának Képzőművé

szeti Szakosztályába.

1980 Munkáiból retrospektív kiállítást rendez a székesfehérvári Szent István 

Király Múzeumban.

1982 Újabb festményeinek kiállítása a budapesti Dorottya utcai Galériában. 

(A Magyar Nemzeti Galéria két festményét megveszi.)

1985 Június 19-én meghal Budapesten.

Június-júliusban munkáiból kiállítást rendeznek a szentendrei Művésztelepi 

Galériában.

Októberben önálló kiállítást rendeznek rajzaiból és festményeiből a glasgow-i 

Magyar Kulturális Heteken a Compass Galleryben. Művészetét a The G la sg o w  

H érá id , a The S co tsm a n , a The F in a n c ia l T im es, a The T im es, a The D a ily  

Te leg ra p h , The O b se rv e r  é s  a The G u a rd ia n  cikkei méltatják.

1987 Retrospektív kiállítást rendeznek műveiből a Műcsarnokban.

1989 Kiállítják rajzait a Szombathelyi Képtárban.

1989-1990 Második életmű-kiállítása Glasgow-ban, a Third Eye Centre-ben.

1994 Festményeiből és rajzaiból tavasszal kiállítást rendeznek a János Gat 

Galleryben, New Yorkban.

1995 Februártól októberig „Áldozatok és tettesek" címmel a budapesti Zsidó 

Múzeum bemutatja Gedő Ilka és Román György rajzait.

A New York-i Zsidó Múzeum történeti kiállítása „Kultúra és kontinuitás: a zsidó 

utazás" címmel április 18-ától 1996 januárjáig négy rajzát bemutatja, melyek 

a New York-i Zsidó Múzeum tulajdonába kerülnek.

November-decemberben rajzaiból kiállítást rendez a Shepherd Gallery New 

Yorkban.

1996 Az „Áldozatok és tettesek" címmel Budapesten szerepelt kiállítást Gedő 

Ilka és Román György három-három festményével kiegészítve a jeruzsálemi 

Yad Vashem Art Museum is bemutatja. Gedő Ilka gettóban készített rajzso

rozata a Yad Vashem tulajdonába kerül. Művei szerepelnek a New York-i János 

Gat Gallery XX. századi magyar művészetről rendezett gyűjteményes őszi kiál

lításán.

1997 Festményeiből és rajzaiból tavasszal kiállítást rendeznek a New York-i 

János Gat Galleryben. Monográfia jelenik meg munkásságáról György Péter, 

Pataki Gábor, Szabó Júlia és Mészáros F. István tanulmányaival (G e d ő  Ilka  

m ű v é sz e te  [1 9 2 1 - 1 9 8 5 ] , Budapest, Új Művészet, 1997).

1998 Egy kisebb kollekció rajzaiból a londoni British Museum rajztára 

és a jeruzsálemi Israel Museum tulajdonába jut.

1999 Egy rajzzal szerepel az Israel Múzeum gyűjteményes kiállításán („Voices 

from Here and There [New Acquistions in the Department of Prints and 

Drawings]”). A művész tíz rajza a düsseldorfi Kunstmuseumba kerül.

2000 A New York-i János Gat Gallery őszi csoportos kiállításán Julián Beck, 

Herbert Brown, Farkas István, Gulácsy Lajos, Knox Martin és Román György 

műveivel együtt bemutatják festményeit. A „Directions" című kiállítás kata

lógusának előszavát Jonathan Goodman írta.

2001 A Fővárosi Képtár Kiscelli Múzeumában rajzaiból rendeznek kiállítást. 

Három olajfestménye a Magyar Nemzeti Galéria tulajdonába kerül.

2002 A Magyar Nemzeti Galéria átrendezett, XX. századi állandó kiállítása 

részeként szeptember 4-e óta látható Jelenkori Gyűjtemény kiállításán két 

olajfestménye (K é sz ü lő d ő  b o szo rk á n yo k , 1980-1981 és a S z ö rn y  é s  fiú , 1981)



III. FOTÓK, RAJZOK ÉS OLAJKÉPEK JEGYZÉKE

Családi fotók

1. Gedő Ilka műtermében, 1982

2. Gedő Ilka édesapja, Gedő Simon

3. A művész édesanyja, Weiszkopf Elza

4. Gedő Ilka 1925 tavaszán

5. Gedő Ilka 1944-ben

6. Gedő Ilka családjával, 1956

7. Szabó Lajos

8. Gedő Ilka 1966-ban

9. Gedő Ilka műtermében 1980-ban

Publikációk

10. Gedő Ilka 1987. évi Műcsarnokban rendezett 

kiállításának katalógusborítója

11. Gedő Ilka 1989-1990 fordulóján rendezett 

retrospektív glasgow-i kiállításának plakátja

12. Gedő Ilka 1995. évi New York-i kiállításának 
meghívólapja (Shepherd Gallery)

13. A művészről 1997-ben megjelentetett 

tanulmánykötet borítólapja

Juveníl iák

14. I.sz . füzet, 1932, 27. oldal

15. 2. sz. füzet, 1934, 4. oldal

16. 6. sz. füzet, 1935, 7. oldal

17. 7. sz. füzet, 1935, 17. oldal

18. 9. sz. füzet, 1936, 42. oldal

19. 13. sz. füzet, 1937, 89. lap verzója

Gettó-sorozat

20. Ö n a rckép  a  g e ttó b a n , 1944, ceruza, papír, 

223x216 mm, jelezve jobbra lent:

Önarckép a gettóban , 1944,

Yad Vashem, Izrael

21. F é r f i a k á ly h a e lle n z ő n é l, 1944, papír, ceruza, 

232x204 mm, mgt

22. A lv ó  n ő  a  g e t tó b a n  a 10. mappából, 1944, 

ceruza, papír, 280x216 mm, jelezve jobbra 
lent: G ed ő  Ilka , Magyar Nemzeti Galéria

23. F e k v ő  a la k  a g e t tó b a n  a 10. mappából, 1944, 

ceruza, papír, 292x210 mm,

Magyar Nemzeti Galéria

24. A lv ó  fiú  a  g e t tó b a n  a 10. mappából, 1944, 

ceruza, papír, 243x185 mm,

Magyar Nemzeti Galéria

Nem önarckép portrék, 1945-1949

25. Éd esa n yá m , 1945-46, tus, papír,

160 x 198 mm, Israel Museum, Izrael

26. O lva só  nő , 1945, ceruza, papír,

160 x 198 mm, jelezve balra lent: G ed ő  Ilka , 

Israel Museum, Izrael

27. V arró  nő , a 49. mappából, 1947, szén, papír, 

345x390 mm, Magyar Nemzeti Galéria

28. O lva só  fé r f i  I. a 19. mappából, 1946-1947 

tele, tus, papír, 275x250 mm, mgt

29. O lva só  fé r f i II. a 19. mappából, 1946-1947 

tele, tus, papír, 275 x 250 mm, mgt

30. B e s z é lg e tő k a  19. mappából, 1946-1947 

tele, tus, papír, 275 x 250 mm, mgt

Önarcképek

31. Ö n a rckép  I a 35. mappából, 1948, 

ceruza, papír, 143x136 mm,

Magyar Nemzeti Galéria

32. Ö n a rckép  II a 35. mappából, 1948, 

ceruza, papír, 172 x 126 mm,

Magyar Nemzeti Galéria

33. Ö n a rckép  III a 35. mappából, 1948, 

ceruza, szén, papír, 490x270 mm,

Magyar Nemzeti Galéria

34 Ö n a rckép , IV a 35. mappából, 1948, 

ceruza, szén, papír, 413 x 295 mm, 

jelezve balra lenn: 4 8 n y á r i? ) ,

Magyar Nemzeti Galéria

35. Ö n a r c k é p é  a 35. mappából, 1947, 
ceruza, szén, papír, 348x277 mm,

Magyar Nemzeti Galéria

•36. Ö n a rc k é p ü l a 35. mappából, 1947, 

ceruza, szén, papír, 470 x 340 mm, 

jelezve balra lent: 1 9 4 7  (ősz-tél?),

Magyar Nemzeti Galéria

37. Ö n a rckép  VII a 49. mappából, 1947, 

szén, papír, 365x280 mm,

Magyar Nemzeti Galéria

38. Ö n a rckép , 1947, ceruza, papír,

156x 145 mm, mgt.

39. Ö n a rckép  IX a 49. mappából, 1947, 

szén, papír, 480x355 mm,

jelezve jobbra lent: 47 vége (48 nyár?), 
Magyar Nemzeti Galéria

40. Ö n a rc k é p é  a 49. mappából, 1947, 

szén, papír, 485x340 mm, 

jelezve jobbra lent: 7947 (ősz-tél?),

Magyar Nemzeti Galéria

41. Ö n a rckép  XI a 49. mappából, 1947, 

szén, papír, 350 x 240 mm,

Magyar Nemzeti Galéria

42. G o n d o lko d ó  ö n a rc k é p  I az 57. mappából, 

1949, ceruza, szén, papír,

570x455 mm,

Magyar Nemzeti Galéria

43. G o n d o lko d ó  ö n a rc k é p  II az 57. mappából, 

1949-ből, szén, papír, 705x448 mm, 

Róbert Kashey gyűjteménye,

New York (az 1989. évi glasgow-i 

retrospektív kiállítás 122. tétele)

44. Fillér utcai önarckép, 1949, 

pasztell, papír, 415 x295 mm,

Israel Museum, Izrael

45. T e rh es ö n a rc k é p  I az 51. mappából, 1947, 

pasztell, papír, 405 x 220 mm,

Magyar Nemzeti Galéria

46. T e rh es ö n a rc k é p  II az 51. mappából, 1947, 

pasztell, papír, 490x340 mm,

Magyar Nemzeti Galéria

47. T e rh es ö n a rc k é p  III az 51. mappából, 1947, 

pasztell, papír, 368x225 mm,

Magyar Nemzeti Galéria

48. A k t-ö n a rc k é p , 1947, ceruza, papír,

285 x 195 mm, Israel Museum, Izrael

Ganz-gyár

49. Gépek a Ganz-gyárban (57. mappa), 1947, 

pasztell, kartonlap, 390x485 mm,

Magyar Nemzeti Galéria

50. A  m u n k a p a d n á l! (57. mappa), 1947, 

pasztell, papír, 365 x 505 mm,

Magyar Nemzeti Galéria
51. A  m u n k a p a d n á l II (57. mappa), 1947, 

pasztell, papír, 490x350 mm,

Magyar Nemzeti Galéria

52. K é t  n a ra n c ss z ín ű  a sz ta l fö lé  h a jló  a lak , 

a h á tsó  fa lo n  fü g g ő le g e s  v o n a la kk a l I, 

1947-48, pasztell, nehéz súlyú papíron, 

325x490 mm, British Museum



53. K é t  n a ra n c ss z ín ű  a sz ta l fö lé  h a jló  a lak , 

a h á tsó  fa lo n  fü g g ő le g e s  v o n a la kk a l II, 

1947-48, pasztell kartonon,

317x406 mm, British Museum

54. P iro s ken d ő s , m u n k a a sz ta ln á l ü lő  a sszo n y , 

1948 , pasztell, nehéz súlyú papíron,

362 x 508 mm, Ceruzával szignálva 
és dátumozva jobbra lent: G ed ő  1/48,

British Museum

55. A s s z o n y a  m u n k a a sz ta ln á l, 1947-48, 

pasztell közepes súlyú kartonon,

355 x 530 mm, British Museum

56. N ő i a la k  a b la k o s  g y á rm ű h e ly b e n , v ö rö s  fa l  

jo b b r a  a z  e lő té rb e n ,

1947-48, pasztell, arany és kályhaezüst 

festékkel kartonon, 493x347 mm,

British Museum

57. Női alak ablakos gyárműhelyben, szürke fal 

jobbra az előtérben,

1947-48, pasztell, arany és kályhaezüst 

festékkel, kartonon, 495x343 mm,
British Museum

58. N é g y  a sz ta l k ö rü l á lló  m u n ká s , 1947-1948, 

kréta és ceruza nehéz súlyú papíron,

302 x 425 mm. Ceruzával jelezve 

és dátumozva jobbra lent: G a n z g y á r/9 4 7 , 

British Museum

59. A s s z o n y a  m u n k a a sz ta ln á l, 1947-48, 

pasztell közepes súlyú kartonon,

350x420 mm, British Museum

Asztalsorozat

60. A s z ta l #  1, 1949, tus, papír, 648 x 648 mm, 

jelezve jobbra lent: G e d ő  Ilka  1949,

Maurice Tempelsman, New York

61. A s z ta l # 11, 1949, faszén és ceruza, papír, 

685 x 596 mm, jelezve balra lent:

G ed ő  Ilk a  1949 , mgt

62. A s z ta l  # 8 , 1949 pasztell, papír,

650x 610 mm, Magyar Nemzeti Galéria

63. A s z ta l té r ítő v e l 1,1949, ceruza, papír,
675 x 650 mm, Magyar Nemzeti Galéria

64. A s z ta l  #  6, 1949, tus, vékony, kis súlyú, sima, 

bordázat nélküli papír, 324x324 mm, 

jelezve jobbra lent:

G e d ő  I lk a /1 9 4 9 ,

a hátlapon tussal és ceruzával készített 

befejezett rajz, British Museum

65. A s z ta l 1,1949, tus, papír, 332x307 mm, 

British Museum (lista 10)

66. A s z ta l te r ítő v e i II, 1949, tus, ceruza, papír, 

590 x 590 mm, jelezve balra lent:

G e d ő  Ilka , 1949

Festményekhez készített ősrajzok

67. Az „E g y e n sú ly o z o k , c irk u sz "  című olajkép 

(olajképek oeuvre-katalógusának 104. 

számú tétele) ösrajza, toll, papír,

250 x 180 mm, mgt.

68. A „ F e lira to s  kép " című olajkép (olajképek 

oeuvre-katalógusának 130. tétele) ösrajza, 

toll, papír, kartonlap, 163x208 mm, mgt.

69. U g rá ló  fig u rá k , 1975, filctoll, papír 

240 x 170 mm, mgt.

70. H o ld -m a szk , 1970, tus, toll, ceruza, papír, 

97 x 140 mm, mgt.

Olajképekhez készített jegyzetfüzetek

71. Vázlatfüzet-részlet I.

72. Vázlatfüzet-részlet II.

73. Vázlatfüzet-részlet III.

Színtáblák és színminták

74. Színtábla I, olaj karton, 1980-as évek, 

25x33 mm

75. Színminta 1,1980-as évek eleje, 

210x215mm, olaj, kartonlap

76. Színminta II, 1980 körül, 200x285 mm, 

olaj, kartonlap

77. Festményterv, 1983, 20,5 x 14 cm, 

tus, ceruza, papír

78. Festményterv ( „K é t  v a rá z s ló n ő " ), 1980-as 
évek eleje, 170x207 mm,

ceruza, olajfesték, papír

Olajképek

1. SÍRKERESZTEK, 1947, 

olaj, papír, 32x25 cm

2. KERT, 1947,

olaj, papír, 47x39 cm

3. SÍRKÖVEK, 1947,

olaj, papír, 35x41,5 cm

4. HÁZ A TEMETŐ SZÉLÉN, 1947, 

olaj, papír, 32x48 cm

5. HÁZAK SZENTENDRÉN, 1947, 

olaj, papír, 53,5x38 cm

6. RÉGI SÍRKÖVEK, 1947, 

olaj, papír, 50x31,5 cm

7. KÉT SÍRKŐ, 1947, 

olaj, papír, 49x32 cm

8. ÖNARCKÉP KALAPPAL, 1948, 

olaj, papír, 48,5x39 cm

9. JUDIT I, 1965,

olaj, falemez, 54 x 19,5 cm

10. JUDIT II, 1965,

olaj, falemez, 52x20 cm

11. ANETTE, 1968,

olaj, karton, 29,5 x 17 cm

12. ANNA, 1968-69,

olaj, karton, 42x25 cm

13. BÁLINT ENDRE 1,1968, 

olaj, karton, 53x28,5 cm

14. BÁLINT ENDRE II, 1968, 

olaj, karton, 49x29 cm

15. VESZELSZKY BÉLA FESTŐ, 1968, 

olaj, papír, 46x35 cm

16. DANI, 1968,
olaj, karton, 35x27 cm

17. DÁVID, 1968,

olaj, papír, 29 x 16 cm

18. HÁZASPÁR, 1968,

olaj, vászon, 40 x 51,5 cm

19. A MACSKA, 1968, 

olaj, papír, 47 x47 cm

20. NYÁRI ERDŐ II, 1968-69, 

olaj, falemez, 52x34 cm

21. ELSŐ MŰVIRÁG, 1969,

olaj, vászonra fektetett papír, 38 x 21 cm

22. BÍRÓ ENDRE PORTRÉJA, 1969, 

olaj, falemez, 51 x 19,5 cm

23. NARANCS HÁTTERŰ MŰVIRÁG, 1969, 

olaj, vászonra fektetett papír, 36x32 cm

24. VIRÁGZÓ GYÜMÖLCSFÁK, 1969, 

olaj, falemez, 38x55 cm

25. B0RISKA NÉNI, 1965-1970,

olaj, vászonra fektetett papír, 60 x 51 cm

26. DÁVID, 1965-1970,

olaj, vászonra fektetett papír, 57 x 45,5 cm

27. TÁBOR BÉLA PORTRÉJA, 1969, 

olaj, falemez, 37x23 cm

28. A TEMPLOM ÁRNYÉKA (SZENTENDRE),

1969-1970, olaj, papír, 62 x 56,4 cm

29. HULLAJTÓS MŰVIRÁG, 1969-1970,
olaj, falemezre fektetett karton, 48 x 58,5 cm



30. APA KÉT GYEREKKEL, 1969-1970,

olaj, fatáblára fektetett vászon, 31 x 22 cm

31. TORNYOS RÓZSAKÉRT, 1969-1970, 

olaj, karton, 58x42 em

32. „TORNYOS" RÓZSAKÉRT, 1969-1970,

olaj, vegyes technika, vászonra fektetett papír, 

46x24 cm

33. JUDIT (VÁZLAT), 1970, 

olaj, vászon, 34,5 x 13 em

34. KORCSOLYÁZÓK, 1970, 

olaj, papír, 30x39 cm

35. KÉTRÉSZES MŰVIRÁG, 1970, 

olaj, karton, 33x33 cm

36. KÉK HÁTTERŰ RÓZSAKÉRT, 1970, 

olaj, vászon, 25,3 x 52,8 cm

37. RÓZSAKÉRT ESŐBEN, 1970, 

olaj, papír, 46x55 cm

38. GEREZDES MŰVIRÁG 1,1970, 

olaj, vászon, 36x62 cm

39. ÁGNES, 1965-1971, 

olaj, papír, 43,5x30,5 cm
40. VERA, 1965-1971,

olaj, vászonra fektetett karton,

47,5x34,5 cm

41. LA DANSEUSE, 1970-71, 

olaj, vászon, 65x47 cm

42. ERDŐ, 1965-1971,

olaj, vászonra fektetett papír, 36 x 34,5 cm

43. KÉK HÁTTERŰ GEREZDES MŰVIRÁG,

1970-71, olaj, vászon, 33,5x71 cm

44. PARCELLÁS RÓZSAKÉRT, 1970-71, 

olaj, vászon, 60 x 43,5 cm

45. PERZSA MŰVIRÁG, 1970-71,

olaj, vászonra fektetett papír, 36x32 cm

46. KÖTEGES RÓZSAKÉRT (VILÁGOS), 1970-71, 

olaj, vászon, 30x33 cm

47. SZIVÁRVÁNY0S RÓZSAKÉRT, 1970-71, 

olaj, vászon, 48 x 53 cm

48. KÖTEGES RÓZSAKÉRT (SÖTÉT), 1970-71, 

olaj, vászonra fektetett papír, 37 x 40 cm 

A mű jelenleg hozzáférhetetlen,

ezért nem tudjuk közölni.

49. ÉVA SZAKÍT A TUDÁS FÁJÁRÓL, 1971, 

olaj, vászon, 32x29 cm

50. ESZTER II, 1971,

olaj, rétegzett dekli, 32 x 28 cm

51. TAVASZ, 1971,

olaj, vászonra fektetett papír, 44,5 x 59 cm

52. GEREZDES MŰVIRÁG II, 1971,

olaj, vászonra fektetett papír, 21 x 50,5 cm

53. ESZTER 1,1971,

olaj, falemezre fektetett papír, 33 x 29 cm

54. KÉK HÁTTERŰ GEREZDES MŰVIRÁG, 

1970-71, olaj, papír, 33,5x71 cm

55. NÓRA, 1971,

olaj, vászon, 36x36 cm

56. KIS CIRKUSZI JELENET, 1971, 

olaj, vászon, 32,5 x 22,5 cm

57. KLÁRI, 1971,

olaj, rétegzett dekli, 32,5 x 36 cm

58. ÖNARCKÉP VIRÁG, 1971, 

olaj, vászon, 48x33 cm

59. KUPOLÁS RÓZSAKÉRT, 1970-72, 

olaj, vászon, 54x47 cm

60. BÓL0GATÓS MŰVIRÁG 

(SZÜRKÉS VÁLTOZAT), 1971-72, 

olaj, vászon, 34x35 cm

61. BÓL0GATÓS MŰVIRÁG 

(PIROS VÁLTOZAT), 1971-72, 

olaj, vászon, 34x35 cm

62. HORVÁTH KLÁRI PORTRÉJA 1,1971-72, 

olaj, vászonra fektetett papír, 60x48 cm

63. HORVÁTH KLÁRI PORTRÉJA II, 1971-72, 

olaj, vászonra fektetett papír, 61,5x47 cm

64. A RÓZSA, 1971-72, 

olaj, vászon, 57 x 56,5 cm

65. TIHANYI MŰVIRÁG VÖRÖS HÁTTÉRREL, 

1972, olaj, vászon, 38 x 74 cm

66. ORGONÁK (KIS ORGONAFÜRT), 1972, 

olaj, falemez, 40 x 19,5 cm

67. RÓZSAKÉRT CSUKOTT SZEMMEL, 1972, 

olaj, vászonra fektetett papír, 60 x 48 cm

68. TÉGLAVÖRÖS „KACSKARINGÓS" MŰVIRÁG, 

1970-73, olaj, farost, 50x40 cm

69. KACSKARINGÓS MŰVIRÁG, 1970-73, 

olaj, vászon, 44x51 cm

70. SÖTÉTZÖLD MŰVIRÁG, 1973, 

olaj, falemez, 61 x61 cm

71. ELHAGYOTT CISZTERNA, 1973, 

olaj, vászon, 41,5x44,5 cm

72. RÓZSAKÉRT SZÉLBEN, 1972-73, 

olaj, karton, 52,8x63 cm

73. GEREZDES RÓZSAKÉRT KÉKES, 1973-74, 

olaj, vászon, 40 x 65 cm

74. ORGONÁK II, 1973, 

olaj, vászon, 58x37 cm

75. RÓZSAKÉRT, 1973-74,

olaj, kartonra fektetett papír, 40,5x27 cm

76. GEREZDES RÓZSAKÉRT (PIROS), 1973-74, 

olaj, papír, 40x65 cm

77. NAGY ORGONAFÜRT, 1973-74, 

olaj, falemez, 69x54 cm

78. TÁNCOS MŰVIRÁG 1,1973-74, 

olaj, papír, 21 x 48 cm

A mű jelenleg hozzáférhetetlen, 

ezért nem tudjuk közölni.

79. RÓZSAKÉRT REGGEL, 1974, 

olaj, papír, 46 x 52 cm

80. LÉPCSŐS RÓZSAKÉRT, 1973-74,

olaj, falemezre fektetett papír, 43 x 29 cm

81. CIRKUSZI JELENET ROZMÁRRAL, 1974, 

olaj, falemez, 58 x 23,5 cm

82. TŐRÖS MŰVIRÁG, 1974, 

olaj, falemez, 61 x61 cm

83. „KALAPOS" MŰVIRÁG, 1974,

olaj, vászonra fektetett papír, 36 x 36 cm

84. MŰVIRÁG RÓZSASZÍN HÁTTÉRREL, 1974, 

olaj, vászonra fektetett papír, 28 x 54 cm

85. BOHÓC

(FEHÉR HÁTTERŰ VÁLTOZAT), 1975, 

olaj, vászon, 53 x 49 cm

86. FELIRATOS MŰVIRÁG, 1974-75, olaj, vászon, 

51,5x88 cm

87. ORSZÁG LILI PORTRÉJA, 1975, 

olaj, vászon, 35x49,5 cm

88. PARÁDI ERDŐ 1,1975, 

olaj, vászon, 45x38,5 cm

89. ABLAKOS RÓZSAKÉRT 1,1975, 

olaj, vászon, 71 x66cm

90. PARÁDI ERDŐ II, 1975, 

olaj, vászon, 45 x 43,5 cm

91. NAGY LUXEMBOURG-KERT, 1975, 

olaj, vászon, 69 x 57 cm

A mű jelenleg hozzáférhetetlen, 

ezért nem tudjuk közölni.

92. VIOLA MŰVIRÁG, 1975, 

olaj, vászon, 57,5x50 cm

93. BOHÓC (ZÖLDES HÁTTÉRREL), 1975-76, 

olaj, vászonra fektetett papír, 48,5x45,5 cm

94. FATÖRZS ÉS PATAKPART, 1975-76, 

olaj, vászon, 50 x 50 cm

A mű jelenleg hozzáférhetetlen, 

ezért nem tudjuk közölni.



95. SÁRGA HÁTTERŰ RÓZSAKÉRT, 1975-76, 

olaj, vászon, 56,5x60 cm

96. TIHANYI MŰVIRÁG, 1976, 

olaj, vászon, 30x46 cm

97. ASZTALI CSENDÉLET, 1976, 

olaj, pasztell, papír, 3 6 x44 cm

98. FATÖNKÖS PARÁDI ERDŐ, 1975-76, 

olaj, vászon, 59 x 55,5 cm

99. PUSCSINÓI KONYHAABLAK I, 1976, 

olaj, pasztell, kályhaezüst, papír,
56x36 cm

100. PUSCSINÓI KONYHAABLAK II, 1976 

ceruza, vízfesték, fedőfesték, papír, 

72,5x42,5 cm

101. SÓGORNŐM, 1977, 

olaj, papír, 41 x36cm

102. MACSKAKARMOS MŰVIRÁG, 1976-78, 

olaj, alumínium lemez, 39,5x39 cm

103. PUSCSINÓI RÉPÁK, 1976, 

olaj, pasztell, papír, 37 x 35 cm

104. EGYENSÚLYOZOK, CIRKUSZ, 1977, 
olaj, vászon, 64x42 cm

105. SZOMORÚ RÓZSAKÉRT, 1977-78, 

olaj, alumínium lemez, 68 x 48,5 cm

106. NAGYFATÖRZS, 1977-78, 

olaj, falemez, 61 x61 cm

107. „LÉGYPAPÍROS" MŰVIRÁG I, 1978, 

olaj, falemez, 61 x61 cm

108. „LÉGYPAPÍROS" MŰVIRÁG II, 1978, 

olaj, vászon, 42,5 x 56 cm

109. ABLAKOS RÓZSAKÉRT II, 1978, 

olaj, vászon, 54x51 cm

110. MASZKOK NARANCCSAL, 1978, 

olaj, vászon, 31 x 28 cm

111. HÁROMRÉSZES KOMPOZÍCIÓ, 1978-79, 
olaj, alumínium lemez, 44 x 24,5 cm

112. ORDÍTÓ KISLÁNYOK, 1978-79, 

olaj, vászon, 58 x 67 cm 

(maga a festmény ovális alakú)

113. GYEREKRAJZ, 1979, olaj, vászon,
42,5 x 56 cm

114. HALOTTAK NAPJA, 1979, 

olaj, karton, 34x26 cm

115. ÁRÉT, 1979,

olaj, papír, 43x69 cm

116. NÁPOLYI SÁRGA HÁTTERŰ MŰVIRÁG, 

1978-1980, olaj, falemezre fektetett papír, 
45 x 46 cm

117. VARSÓI BOHÓCOK, 1979, 

olaj, smirglipapír, 47 x30 cm

118. RÓZSAKÉRT HÁROMSZÖGLETŰ ABLAKKAL, 

1979-1980, olaj, vászon, 50x55 cm

119. CSÜGGEDT ANGYAL, 1979, 

olaj, kartonlemez, 46 x 49,5 cm

120. TÁNCOS MŰVIRÁG II, 1980, 

olaj, dekli, 23 x49 cm

121. ANNA MARGIT FESTŐ PORTRÉJA, 1980, 

olaj, vászon, 59x31 cm

122. JARDIN DES PLANTES, PARIS, 1980, 

olaj, vászon, 57,5x46 cm

123. LUXEMBOURG-KERT 1,1979-1980, 

olaj, karton, 52 x 40,5 cm

124. RÉMÜLET, 1980,

olaj, vászon, 59 x 43 cm

125. MASZKRAKTÁR, 1980,

olaj, vászonra fektetett papír,
71 x50 cm

126. GONDOLKODÓ ÖNARCKÉP, 1980,

olaj, tempera, falemezre fektetett papír, 
17x12,5 cm

127 NÉGYRÉSZES RÓZSAKÉRT, 1980-1981, 

olaj, farostlemez, 45 x 42 cm

128. SZÖRNY ÉS FIÚ, 1981, 
olaj, vászon, 55 x 66 cm

129. HÁROMSZÖGEK FELVONULÁSA, 1981, 
olaj, vászon, 84x 75 cm

130. FELIRATOS KÉP, 1981,

olaj, vászonra fektetett fotópapír,
51 x66cm

131. KÉSZÜLŐDŐ BOSZORKÁNYOK, 1980-81, 

olaj, vászon, 59x58 cm

132. SZÜRKE HÁTTERŰ MŰVIRÁG, 1980-81, 
olaj, vászon, 47 x 57 cm

133. ZÖLD HÁTTERŰ RÓZSAKÉRT, 1981, 

olaj, vászon, 72x50 cm

134. HALVÁNY GEREZDES MŰVIRÁG, 1983, 

olaj, papír, 35,5x53,5 cm

135. TÁNCOSNŐ, 1983,

olaj, emanelpapír, 28 x 20 cm

136. FÉRFI ÉS NŐ (EMBERRABLÁS), 1982, 

olaj, vászon, 80x66 cm

137. KALAPOS ÖNARCKÉP, 1983, 

olaj, vászonra fektetett fotópapír,
60 x 48 cm

138. A TÖRPÉK KARNEVÁLJA, 1984,

olaj, vászonra fektetett papír, 49 x 51 cm

139. FÉRFI ÉS NŐ, 1983, 

olaj, papír, 29x21 cm

140. OLVASÓ FÉRFI (B. E. PORTRÉJA), 1983, 

olaj, vászonra fektetett papír, 58 x 46,5 cm

141. RÓZSASZÍNŰ ÖNARCKÉP, 1984, 

olaj, vászonra fektetett fotópapír,

59 x 49 cm

142. ÖNARCKÉP RÉGI RAJZ ÁTFESTÉSÉVEL, 

1984, olaj, rajztáblára fektetett papír, 

22x14 cm

143. SZALMAKALAPOS ÖNARCKÉP, 1984, olaj 

vászonra fektetett fotópapír, 60 x 48,5 cm

144. A LUXEMBOURG-KERT KERÍTÉSE, 

1979-1985, olaj, vászonra fektetett papír, 
64 x 49 cm

145. RENESZÁNSZ BOHÓCOK, 1984,

olaj, rajztáblára fektetett papír, 26x37 cm
146. A LEPKE, 1984-85, 

olaj, vászon, 40 x 69 cm

147. BŰVÉSZMUTATVÁNY, 1984-85, 
olaj, pasztell, papír, 49 x 27 cm

148. BOHÓC MASZKKAL, 1985,

olaj, kartonra fektetett papír, 52 x32 cm

149. BOHÓCOK, 1985,

olaj, tempera, papír, 22,5 x 25 cm

150. KALAPOS ÖNARCKÉP, 1985,

olaj, vegyes technika, vászonra fektetett 

papír, 60x48,5 cm

151. NAGY BOHÓCOK (TÁNCJELENET), 1985, 

olaj, vászonra fektetett fotópapír,

74x35 cm

152. KETTŐS ÖNARCKÉP, 1985,

olaj, vászonra fektetett fotópapír,
58 x 42 cm
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IV. OLAJKÉPEK



1. SIRKERESZTEK, 1947 | Olaj, papir, 32x25 cm  

CROSSES ON GRAVES, 1947 | Oil on paper, 32 x 25 cm



2. KERT, 1947 | 0 1 a j , p a p i r ,  4 7 x 3 9  cm

GARDEN, 1947 | Oil on paper, 47 x 39 cm



3. SIRKOVEK, 1947 | 0 1 a j , p a p i r ,  3 5 x 4 1 , 5  cm 

GRAVESTONES, 1947 | Oil on paper, 35 x 41.5 cm









8. ONARCKEP KALAPPAL, 1948 | 0 1 a j , papir, 48,5 x 39 cm 
SELF-PORTRAIT WITH A HAT, 1948 | Oil o r paper, 48.5 x 39 cm



9 . J U D I T I ,  1 9 6 5  | 0 1 a j , f a l e m e z ,  5 4 x 1 9 , 5  cm 

JUDIT I, 1965 | Oil on wooden board, 54 x  19.5 cm



12. ANNA, 1968-69 | O l a j ,  k a r t o n ,  42  x 2 5  cm 

ANNA, 1968-69 | Oil on cardboard, 42 x 25 cm





15. VESZELSZKY BELA FESTO, 1968 | 0 1 a j , p a p i r ,  4 6  x 35  c m  | r e s z l e t  > 

THE PAINTER BELA VESZELSZKY, 1968 | Oil on paper, 46 x 35 cm | detail





1 7. DAVID, 1968 | 0 1 a j , p a p i r ,  2 9 x 1 6  cm

DAVID, 1968 | Oil on paper, 29 x 16 cm



18. HAZASPAR, 1968 | 0 1 a j , v a s z o n ,  4 0  x 5 1 , 5  cm 

MARRIED COUPLE, 1968 | Oil on canvas, 40 x 51.5 cm



19. A MACSKA, 1968 | O laj, papir, 47  x 47  cm

THE CAT, 1968 | Oil on paper, 47 x 47 cm



20. NYARI ERDO II, 1968-69 | O l a j ,  f a l e m e z ,  52 x 3 4  cm

SUM M ER  FOREST II, 1968-69 | Oil on wooden board, 52 x 34 cm



21. ELSO MUVIRAG, 1969 | O l a j ,  v a s z o n r a  f e k t e t e t t  p a p i r ,  3 8 x 2 1  cm 

FIRST ARTIFICIAL FLOWER, 1969 | Oil on paper laid down on canvas, 38 x 21 cm

22. BIRO ENDRE PORTREJA, 1969 | O l a j ,  f a l e m e z ,  5 1 x 1 9 , 5  cm

PORTRAIT OF ENDRE BIRO, 1969 | Oil on wooden board, 51 x 19.5 cm





24. VIRAGZO GYUMOLCSFAK, 1969 | Olaj, falem ez, 38 x 55  cm | reszlet > 
FRUIT TREES IN BLOOM, 1969 | Oil on wooden board, 38 x 55 cm | detail
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57 x 4 5 , 5  cm
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29. H U L L A J T O S  M U V IR A G , 1 9 6 9 - 1 9 7 0  | 0 1 a j , f a  Ie m e z r e  f e k t e t e t t  k a r t o n ,  4 8 x 5 8 , 5  c m  | r e s z l e t  > 

ARTIFICIAL FLOWER WITFH FALLING LEAVES, 1969-1970 | Oil on cardboard laid down on wooden board, 48 x 58.5 cm | detail





3 0 .  APA KET GYEREKKEL, 1 9 6 9 - 1 9 7 0  | 0 1a j , f a t a b l a r a  f e k t e t e t t  v a s z o n ,  31 x 22  c m  | r e s z l e t  > 

FATHER WITH TWO CHILDREN, 1969—1970 | Oil on canvas laid down on wood, 31 x 22 cm | detail
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3 1 . TORNYOS ROZSAKERT, 1 9 6 9 - 1 9 7 0  | 0 1 a j , k a r t o n ,  5 8 x 4 2  cm 

TURRETED ROSE GARDEN, 1969—1970 | Oil on cardboard, 58 x 42 cm



32. ..TORNYOS" ROZSAKERT, 1969-1970 | 0 1 a j , v e g y e s  t e c h n i k a ,  v a s z o n r a  f e k t e t e t t  p a p i r ,  4 6  x 2 4  cm

"TURRETED" ROSE GARDEN, 1969-1970 | Oil, mixed technique on paper laid down on canvas, 46 x 24 cm

33. JUDIT (VAZLAT), 1970 | O l a j ,  v a s z o n ,  3 4 , 5 x 1 3  cm

JUDIT (SKETCH), 1970 | Oil on canvas, 34.5 x 13 cm



34. KORCSOLYAZOK, 1970 | 0 1 a j , pap i ' r ,  3 0  x 39  c m  | r e s z l e t

SKATERS, 1970 | Oil on paper, 30 x 39 cm | detail
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35. KETRESZES MUVIRAG, 1970 | O l a j ,  k a r t o n ,  33 x 33 cm

ARTIFICIAL FLOWER IN TWO PARTS, 1970 | Oil on cardboard, 33 x  33 cm

36. KEK HATTERU ROZSAKERT, 1970 | O l a j ,  v a s z o n ,  2 5 , 3  x 5 2 , 8  cm 

ROSE GARDEN ON A BLUE BACKGROUND, 1970 | Oil on canvas, 25.3 x 52.8 cm
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37. ROZSAKERT ESOBEN , 1970 | 0 1 a j , p a p i r ,  4 6  x 55  cm

ROSE GARDEN IN THE RAIN, 1970 | Oil on paper, 46 x 55 cm

38. GEREZDES M UVIRAG I, 1970 | 0 1 a j , v a s z o n ,  3 6 x 6 2  cm 

R IBBED ARTIFICIAL FLOWER I, 1970 | Oil on canvas, 36 x 62 cm
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40. VERA, 1965-1971 | 0 1 a j , v a s z o n r a  f e k t e t e t t  k a r t o n ,  4 7 , 5  x 3 4 , 5  cm

VERA, 1965-1971 | Oil on cardboard laid down on canvas, 47.5 x 34.5 cm



r

41. LA DANSEUSE, 1970-71 | 0 1 a j , v a s z o n ,  65  x 47  cm

LA DANSEUSE, 1970-71 | Oil on canvas, 65 x 47 cm



42. ERDO, 1965-1971 | O l a j ,  v a s z o n r a  f e k t e t e t t  p a p i r ,  3 6  x 3 4 , 5  cm 

FOREST, 1965-1971 | Oil on paper laid down on canvas, 36 x 34.5 cm

43. KEK HATTERU GEREZDES MUVIRAG, 1970-71 | O l a j  , v a s z o n ,  3 3 , 5 x 7  1 cm 

R IBBED ARTIFICAL FLOWER ON A BLUE BACKGROUND, 1970-71 | Oil on canvas, 33.5 x 71 cm





32 cm



46. KOTEGES ROZSAKERT (VILAGOS), 1970-71 | 0 1 a j , v a s z o n ,  3 0 x 3 3  cm 

BUNCHED ROSE GARDEN (LIGHT), 1970-71 | Oil on canvas, 30 x 33 cm





ESZTER II, 1971 | 0 1 a j , r e t e g z e t t  d e k l i ,  3 2 x 2 8  cm 

ESZTER II, 1971 | Oil on layered cardboard, 32 x 28 cm



51.TAVASZ, 1971 | 0 1 a j , v a s z o n r a  f e k t e t e t t  p a p i r ,  4 4 , 5 x 5 9  c m  | r e s z l e t  

SPRING, 1971 | Oil on paper laid down on canvas, 44.5 x 59 cm | detail
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52. GEREZDES MUVIRAG II, 1971 | 0 1 a j , v a s z o n r a  f e k t e t e t t  p a p i r ,  2 1 x 5 0 , 5  cm 

RIBBED ARTIFICIAL FLOWER II, 1971 | Oil on paper laid down on canvas, 21 x 50.5 cm



54. KEK HATTERU GEREZDES MUVIRAG, 1970-71 | O l a j ,  p a p i r ,  3 3 , 5 x 7 1  cm 

RIBBED ROSE GARDEN ON A BLUE BACKGROUND, 1970-71 | Oil on paper, 33.5 x 71 cm



56. KIS CIRKUSZI JELENET . 1971 | O l a j ,  v a s z o n ,  3 2 , 5 x 2 2 , 5  cm

SMALL CIRCUS SCENE, 1971 | Oil on canvas, 32.5 x 22.5 cm

57. KLARI, 1971 | O l a j ,  r e t e g z e t t  d e k l i ,  3 2 , 5 x 3 6  cm 

KLARI, 1971 | Oil on layered cardboard, 32.5 x  36 cm







60. BOLOGATOS M UVIRAG (SZURKES VALTOZAT), 1971-72 [ O l a j ,  v a s z o n ,  3 4 x 3 5  cm 

NODDING ARTIFICIAL FLOWER (GREY VERSION), 1971-72 | Oil on canvas, 34 x 35 cm



61. BOLOGATOS MUVIRAG (PIROS VALTOZAT), 1971-72 | 0 I a j , v a s z o n ,  3 4 x 3 5  cm 

NODDING ARTIFICIAL FLOWER (RED VERSION), 1971—72 | Oil on canvas, 34 x  35 cm | detail

| r e s z l e t  >
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6 4 . A  R O Z S A ,  1 9 7 1 - 7 2  | 0 1 a j , v a s z o n ,  5 7 x 5 6 ,5  cm  

THE ROSE, 1971—72 | Oil on canvas, 57 x  56.5 cm

6 5 . T IH A N Y I  M U V iR A G  V O R O S  H A T T E R R E L ,  1 9 7 2  | O la j  , v a s z o n ,  3 8 x 7 4  cm  

ARTIFICIAL FLOWER FROM TIHANY ON A RED BACKGROUND, 1972 | Oil on canvas, 38 x 74 cm







68. TEGLAVOROS ..KACSKARINGOS" MUVIRAG, 1970-73 | 0 1 a j. f a r o s t ,  5 0 x 4 0  cm  

BRICK-RED “W IND ING " ARTIFICIAL FLOWER, 1970-73 | Oil on wooden board, 50 x 40 cm

69. KACSKARINGOS MUVIRAG, 1970-73 | O la j ,  v a s z o n ,  4 4 x 5 1  cm

W INDING ARTIFICIAL FLOWER, 1970-73 | Oil on canvas, 44 x 51 cm



70. S0TETZ0LD MUVIRAG, 1973 | O la j ,  f a l e m e z ,  6 1 x 6 1  cm  

DEEP GREEN ARTIFICIAL FLOWER, 1973 | Oil on wooden board, 61 x 61 cm

71. ELHAGYOTT CISZTERNA, 1973 | O la j  v a s z o n ,  4 1 ,5 x 4 4 ,5  cm

ABANDONED CISTERN, 1973 | Oil on canvas, 41.5 x 44.5 cm



72. ROZSAKERT SZELBEN , 1972-73 | 0 1 a j . k a r t o n ,  5 2 ,8 x 6 3  cm  

ROSE GARDEN IN THE WIND, 1972-73 | Oil on cardboard, 52.8 x  63 cm

73. GEREZDES ROZSAKERT KEKES, 1973-74 | 0 1 a j, v a s z o n ,  4 0 x 6 5  cm  

RIBBED ROSE GARDEN, BLUISH, 1973-74 | Oil on canvas, 40 x 65 cm



74. ORGONAK II, 1973 | O la j ,  v a s z o n ,  5 8 x 3 7  cm  

LILACS II, 1973 | Oil on canvas, 58 x 37 cm



75. ROZSAKERT, 1973-74 | O la j ,  kartonra fek te te tt papir, 4 0 ,5 x 2 7  cm 
ROSE GARDEN, 1973-74 | Oil on paper laid down on cardboard, 40.5 x 27 cm



76. GEREZDES ROZSAKERT (PIRO S), 1973-74 | O la j ,  p a p i r ,  4 0 x 6 5  cm  | r e s z l e t  i 

RIBBED ROSE GARDEN (RED), 1973-74 | Oil on paper, 40 x 65 cm | detail
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77. NAGY ORGONAFURT. 1973-74 | O laj, falem ez, 
LARGE SPRAY OF LILAC, 1973-74 | Oil on wooden board, 69 x

6 9 x 5 4  cm  

54 cm



79. ROZSAKERT REGGEL, 1974 | O la j ,  p a p f r ,  4 6 x 5 2  cm  

ROSE GARDEN IN THE MORNING, 1974 | Oil on paper, 46 x 52 cm



80. LEPCSOS ROZSAKERT, 1973-74 | O la j ,  f a l e m e z r e  f e k t e t e t t  p a p i r ,  4 3 x 2 9  cm  

STEPPED ROSE GARDEN, 1973-74 | Oil on paper laid down on wooden board, 43 x 29 cm

81. CIRKUSZI JELEN ET  ROZMARRAL, 1974 | O la j ,  f a l e m e z ,  5 8 x 2 3 ,5  cm  

CIRCUS SCENE WITH W ALRUS, 1974 | Oil on wooden board, 58 x 23.5 cm



82. TOROS MUVIRAG, 1974 | O laj, falem ez, 61x61 cm
ARTIFICIAL FLOWER WITH DAGGERS, 1974 | Oil on wooden board, 61 x 61 cm



83. „KALAPO S" MUVIRAG, 1974 | 0 1 a j , v a s z o n r a  f e k t e t e t t  p a p i r ,  3 6 x 3 6  cm  

ARTIFICIAL FLOWER WITH "HAT", 1974 | Oil on paper laid down on canvas, 36 x 36 cm



85. BOHOC (FEHER HATTERU VALTOZAT), 1975 | O la j ,  v a s z o n ,  5 3 x 4 9  cm  

CLOWN (VERSION WITH A WHITE BACKGROUND), 1975 | Oil on canvas, 53 x 49 cm



86. FELIRATOS MUVIRAG, 1974-75 | 0 1 a j , v a s z o n ,  5 1 ,5 x 8 8  cm  | r e s z l e t  > 

ARTIFICIAL FLOWER WITH INSCRIPTION, 1974—75 | Oil on canvas, 51.5 x 88 cm | detail





87. ORSZAG LIU  PORTREJA, 1975 | O la j  , v a s z o n ,  3 5 x 4 9 ,5  cm  

PORTRAIT OF LIU ORSZAG, 1975 | Oil on canvas, 35 x 49.5 cm

88. PARADI ERDO I, 1975 | O la j ,  v a s z o n ,  4 5 x 3 8 ,5  cm  

THE FOREST OF PARAD I, 1975 | Oil on canvas, 45 x 38.5 cm



89. ABLAKOS ROZSAKERT I, 1975 | O la j  , v a s z o n ,  7 1 x 6 6  cm  

ROSE GARDEN WITH W IN D O W  I, 1975 | Oil on canvas, 71 x 66 cm



90. PARADI ERDO II , 1975 | O la j  , v a s z o n ,  4 5 x 4 3 ,5  cm  

THE FOREST OF PARAD II, 1975 | Oil on canvas, 45 x 43.5 cm

92. VIOLA MUVIRAG, 1975 | O la j ,  v a s z o n ,  5 7 ,5 x 5 0  cm  

VIOLA ARTIFICIAL FLOWER, 1975 | Oil on canvas, 57.5 x 50 cm



93. BOHOC (ZOLDES HATTERREL), 1975-76 | O la j ,  v a s z o n r a  f e k t e t e t t  p a p i r ,  4 8 ,5 x 4 5 ,5  cm  

CLOWN (WITH A GREEN ISH BACKGROUND), 1975-76 | Oil on paper laid down on canvas, 48.5 x 45.5 cm

95. SARGA HATTERU ROZSAKERT, 1975-76 | O la j ,  v a s z o n ,  5 6 ,5 x 6 0  cm  

ROSE GARDEN WITH A YELLOW BACKGROUND, 1975-76 | Oil on canvas, 56.5 x 60 cm



96. TIHANYI MUVIRAG, 1976 | O la j  , v a s z o n ,  3 0 x 4 6  cm  

ARTIFICIAL FLOWER FROM TIHANY, 1976 | Oil on canvas, 30 x 46 cm

97. ASZTALI CSENDELET, 1976 i O la j ,  p a s z t e l l ,  p a p l r ,  3 6 x 4 4  cm  

STILL LIFE WITH TABLE, 1976 | Oil, pastel on paper, 36 x 44 cm



98. FATONKOS PARADI ERDO, 1975-76 | Olaj, vaszon, 59x55,5 cm
THE FOREST OF PARAD WITH TREE STUMPS, 1975-76 | Oil on canvas, 59 x  55.5 cm



99. PUSCSINOI KONYHAABLAK I, 1976 | 0 1 a j , p a s z t e l l ,  k a l y h a e z u s t ,  p a p i r ,  5 6 x 3 6  cm  

KITCHEN W INDO W  IN PUSCHINO I, 1976 | Oil, pastel, stove silver on paper, 56 x 36 cm



100. PUSCSINOI KONYHAABLAK II, 1976 | Ceruza, v izfestek, fedofestek, papir, 7 2 ,5 x 4 2 ,5  cm 
KITCHEN W IN D O W  IN PUSCHINO II, 1976 | Pencil, watercolours and opaque paint on paper, 72.5 x  42.5 cm



101. S0 G 0 RN 0M , 1977 | Olaj, papir, 41x36 cm
MY SISTER-IN-LAW, 1977 | Oil on paper, 41 x 36 cm
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102. M ACSKAKARM OS MUVIRAG, 1976-78 | Olaj, alum inium  lemez, 39,5x39 cm 
ARTIFICIAL FLOWER WITH A CAT'S CLAW, 1976-78 | Oil on aluminium plate, 39.5 x 39 cm



103. PUSCSINOI REPAK, 1976 | Olaj, pasztell, papir, 37x35 cm 
CARROTS FROM PUSCHINO, 1976 | Oil, pastel on paper, 37 x 35 cm



104. EGYENSULYOZOK, CIRKUSZ, 1977 | 0 1 a j , v a s z o n ,  6 4 x 4 2  cm  | r e s z l e t  > 

EQUILIBRISTS, CIRCUS, 1977 | Oil on canvas, 64 x 42 cm | detail
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105. SZ0M 0RU  ROZSAKERT, 1977-78 | O la j ,  a lu m in iu m  le m e z ,  6 8 x 4 8 ,5  cm  

SAD ROSE GARDEN, 1977—78 | Oil on aluminium plate, 68 x 48.5 cm



106. NAGY FATORZS, 1977-78 | O la j .  f a l e m e z ,  6 1 x 6 1  cm  

BIG TREE TRUNK, 1977-78 | Oil on wooden board, 61 x 61 cm



107. ..LEGYPAPl'ROS" MUVIRAG I, 1978 | 0 1 a j , f a l e m e z ,  6 1 x 6 1  cm  

ARTFICIAL FLOWER WITH “FLYPAPER" I, 1978 | Oil on wooden board, 61 x 61 cm

108. ,.LEGYPAPl'ROS" MUVIRAG II, 1978 | 0 1aj , v a s z o n ,  4 2 ,5 x 5 6  cm  

ARTFICIAL FLOWER WITH “FLYPAPER" II, 1978 | Oil on canvas, 42.5 x 56 cm



109. ABLAKOS ROZSAKERT II, 1978 | 01 a j ,  v a s z o n ,  5 4 x 5 1  cm  

ROSE GARDEN WITH W INDO W  II, 1978 | Oil on canvas, 54 x 51 cm



110. M ASZKOK NARANCCSAL, 1978 | O la j  , v a s z o n ,  3 1 x 2 8  cm  

MASKS WITH ORANGES, 1978 | Oil on canvas, 31 x 28 cm



111. HARO M RESZES KOMPOZICIO, 1978-79 | 0 1 a j , a lu m in iu m  le m e z ,  4 4 x 2 4 ,5  cm

COMPOSITION IN THREE PARTS, 1978-79 | Oil on aluminium plate, 44 x 24.5 cm



112. ORDITO KISLANYOK, 1978-79 | O la j ,  v a s z o n ,  5 8 x 6 7  cm  

SCREAM ING GIRLS, 1978-79 | Oil on canvas, 58 x 67 cm





115. A RET, 1979 | O laj, papir, 43x69 cm 
THE MEADOW, 1979 | Oil on paper, 43 x 69 cm





118. ROZSAKERT HAROMSZOGLETU ABLAKKAL, 1979-1980 | O la j ,  v a s z o n ,  5 0 x 5 5  cm  

ROSE GARDEN WITH A  TRIANGULAR W INDOW, 1979-1980 | Oil on canvas, 50 x 55 cm | detail

r e s z l e t  >
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119. CSUGGEDT ANGYAL, 1979 | O la j ,  k a r t o n le m e z ,  4 6 x 4 9 ,5  cm  

DEJECTED ANGEL, 1979 | Oil o r cardboard, 46 x 49.5 cm

120. TANCOS M UVIRAG II, 1980 | O la j ,  d e k l i ,  2 3 x 4 9  cm

DANCING ARTIFICIAL FLOWER II, 1980 | Oil o r layered cardboard, 23 x 49 cm



121. ANNA MARGIT FESTO PORTREJA, 1980 | O la j ,  v a s z o n ,  5 9 x 3 1  cm  

PORTRAIT OF THE PAINTER MARGIT ANNA, 1980 | Oil on canvas, 59 x 31 cm



122. JARD IN DES PLANTES, PARIS, 1980 | O la j ,  v a s z o n ,  5 7 ,5 x 4 6  cm  | r e s z l e t  > 

JARDIN DES PLANTES, PARIS, 1980 | Oil on canvas, 57.5 x 46 cm | detail
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123. LUXEM BOURG-KERT I, 1979-1980 | 0 1 a j , k a r t o n ,  5 2 x 4 0 ,5  cm

LUXEM BOURG GARDEN I, 1979—1980 | Oil on cardboard, 52 x 40.5 cm



124. REMULET, 1980 | O la j  , v a s z o n ,  5 9 x 4 3  cm

SCARE, 1980 | Oil on canvas, 59 x 43 cm



125. MASZKRAKTAR, 1980 | 0 1 a j , v a s z o n r a  f e k t e t e t t  p a p i r ,  7 1 x 5 0  cm  | r e s z l e t  > 

MASK STORE, 1980 | Oil on paper laid down on canvas, 71 x 50 cm | detail
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126. GONDOLKODO ONARCKEP, 1980 | O la j ,  t e m p e r a ,  f a l e m e z r e  f e k t e t e t t  p a p i r ,  1 7 x 1 2 ,5  cm  

PENSIVE SELF-PORTRAIT, 1980 | Oil, tempera on paper laid down on wooden board, 17 x 12.5 cm



127. NEGYRESZES ROZSAKERT, 1980-1981 | O la j ,  f a r o s t l e m e z ,  4 5 x 4 2  cm  

ROSE GARDEN WITH FOUR PARTS, 1980-1981 | Oil on fibreboard, 45 x 42 cm



128. SZORNY ES FIU, 1981 | 0 1 a j , v a s z o n ,  5 5 x 6 6  cm  

MONSTER AND BOY, 1981 | Oil on canvas, 55 x  66 cm | detail

r e s z l e t  >
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129. HAROMSZOGEK FELVONULASA, 1981 | 0 1 a j , v a s z o n ,  8 4 x 7 5  cm  | r e s z l e t  >

THE MARCH OF TRIANGLES, 1981 | Oil on canvas, 84 x 75 cm | detail
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131. KESZULODO BOSZORKANYOK, 1980-81 | 0 1a j , v a s z o n ,  5 9 x 5 8  cm 

WITCHES IN PREPARATION, 1980-81 | Oil on canvas, 59 x 58 cm



132. SZURKE HATTERU MUVIRAG, 1980-81 | 0 1 a j , v a s z o n ,  4 7 x 5 7  cm  | r e s z l e t  > 

ARTIFICIAL FLOWER WITH A GREY BACKGROUND, 1980-81 | Oil on canvas, 47 x 57 cm | detail
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133. ZOLD HATTERU ROZSAKERT, 1981 | O la j ,  v a s z o n ,  7 2 x 5 0  cm  

ROSE GARDEN WITH A GREEN BACKGROUND, 1981 | Oil on canvas, 72 x 50 cm

134. HALVANY GEREZDES MUVIRAG, 1983 | O la j ,  p a p i 'r ,  3 5 ,5 x 5 3 ,5  cm  

PALE, R IBBED ARTIFICIAL FLOWER, 1983 | Oil on paper, 35.5 x 53.5 cm



1 35. TANCOSNO, 1983 | 0 I a j , e m a n e lp a p i r ,  2 8 x 2 0  cm  

WO MAN DANCER, 1983 | Oil, on emanel paper, 28 x 20 cm



136. FERFI ES NO (EM BERRA BLA S), 1982 | 0 1 a j , v a s z o n ,  8 0 x 6 6  cm  | r e s z l e t  > 

MAN AND W OMAN (KIDNAP), 1982 | Oil on canvas, 80 x 66 cm | detail





137. KALAPOS ONARCKEP, 1983 | O la j ,  v a s z o n r a  f e k t e t e t t  f o t o p a p i r ,  6 0 x 4 8  cm  

SELF-PORTRAIT WITH A HAT, 1983 | Oil on photographic paper laid down on canvas, 60 x 48 cm



139. FERFI ES NO, 1983 | 0 1 a j , p a p i r ,  2 9 x 2 1  cm  

MAN AND WOMAN, 1983 ] Oil on paper, 29 x 21 cm



140. 0LVAS0  FERFI (B. E. PORTREJA), 1983 | 0 1 a j, v a s z o n r a  f e k t e t e t t  p a p i 'r ,  5 8 x 4 6 ,5  cm  

READING MAN (THE PORTRAIT OF B. E.), 1983 | Oil on paper laid down on canvas, 58 x 46.5 cm



142. ONARCKEP REGI RAJZ ATFESTESEVEL, 1984 | 0 1 a j , r a j z t a b l a r a  f e k t e t e t t  p a p i r ,  2 2 x 1 4  cm  

SELF-PORTRAIT PAINTED ON AN OLD DRAWING, 1984 | Oil on paper laid down on drawing board, 22 x 14 cm
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145. RENESZANSZ BOHOCOK, 1984 | 0 1 a j , r a j z t a b l a r a  f e k t e t e t t  p a p i r ,  2 6 x 3 7

RENAISSANCE CLOWNS, 1984 | Oil on paper laid down on drawing board, 26 x 37 cm | detail

r e s z l e t  >
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146. A LEPKE, 1984-85 | 0 1 a j , v a s z o n ,  4 0 x 6 9  cm  | r e s z l e t  > 

THE BUTTERFLY, 1984-85 | Oil on canvas, 40 x 69 cm | detail
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147. BUVESZMUTATVANY, 1984-85 | O la j ,  p a s z t e l l ,  p a p i r ,  4 9 x 2 7  cm  

CO NJURER 'S TRICK, 1984-85 | Oil, pastel on paper, 49 x 27 cm



148. BOHOC MASZKKAL, 1985 | 0 1 a j, k a r t o n r a  f e k t e t e t t  p a p f r ,  5 2 x 3 2  cm  

CLOWN IN MAKE-UP, 1985 | Oil on paper laid down on cardboard, 52 x 32 cm



149. BOHOCOK, 1985 | 0 1 a j , t e m p e r a ,  p a p i r ,  2 2 ,5 x 2 5  cm  

CLOWNS, 1985 | Oil, tempera o r paper, 22.5 x  25 cm

150. KALAPOS ONARCKEP, 1985 | O la j ,  v e g y e s  t e c h n i k a ,  v a s z o n r a  f e k t e t e t t  p a p i r ,  6 0 x 4 8 ,5  cm  

SELF-PORTRAIT WITH A HAT, 1985 | Oil, mixed technique on paper laid down on canvas, 60 x 48.5 cm



1 51. NAGY BOHOCOK (TANCJELENET), 1985 | 0 1 a j , v a s z o n r a  f e k t e t e t t  f o t o p a p i r ,  7 4  x 3 5  cm  

BIG CLOWNS (DANCE SCENE), 1985 | Oil on photographic paper laid down on canvas, 74 x  35 cm



152.  KETTOS ONARCKEP, 1 9 8 5  | 0 1 a j , v a s z o n r a  f e k t e t e t t  f o t o p a p i r ,  5 8 x 4 2  cm  | r e s z l e t  > 

DOUBLE SELF-PORTRAIT, 1985 | Oil on photographic paper laid down on canvas, 58 x 42 cm | detail
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V. A FESTMÉNYEK OEUVRE KATALÓGUSA
(A hivatkozott irodalom adatai a X. részben találhatók.)

1. SÍRKERESZTEK, 1947 
Olaj, papír, 32x25 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1985 Művésztelepi Galéria, Szentendre 1985, 10. kép; 
1987 Műcsarnok, Budapest, 9. kép 
Hagyatéki leltári szám: 125

2. KERT, 1947
Olaj, papir, 47x39 cm
Jelezve balra lent: Gettó Ilka, hagyatéki bélyegzővel 
ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1985 Művésztelepi Galéria, Szentendre, 9. kép 
Hagyatéki leltári szám: 129

3. SÍRKÖVEK, 1947 
Olaj, papír, 35x41,5 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Hagyatéki leltári szám: 131

4. HÁZ A TEMETŐ SZÉLÉN, 1947 
Olaj, papír, 32x48 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1982 Dorottya utcai Galéria, Budapest, 1. kép 
1985 Művésztelepi Galéria, Szentendre, 6. kép 
Hagyatéki leltári szám: 130

5. HÁZAK SZENTENDRÉN, 1947 
Olaj, papír, 53,5x38 cm
Jelezve balra lent: Gedőllka, 1947, Szentendre
magángyűjtemény
Hagyatéki leltári szám: 128

6. RÉGI SÍRKÖVEK, 1947 
Olaj, papír, 50x31,5 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1985 Művésztelepi Galéria, Szentendre, 7. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 3. kép 
Reprodukálva: Műcsarnok 1987, katalógus, 7. o. 
Hagyatéki leltári szám: 126

7. KÉT SÍRKŐ, 1947 
Olaj, papir, 49x32 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1985 Művésztelepi Galéria, Szentendre, 8. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 4. kép 
Hagyatéki leltári szám: 127

8. ÖNARCKÉP KALAPPAL, 1948 
Olaj, papír, 48,5x39 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
magángyűjtemény

Kiállítva:
1987 Műcsarnok, Budapest, 10. kép 
Hagyatéki leltári szám: 78

9. JUDIT 1,1965
Olaj, falemez, 54 x 19,5 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 207. kép 
Hagyatéki leltári szám: 56
Megjegyzés: A festmény ősrajza a 36. mappában talál
ható I. füzetben van.

10. JUDIT II, 1965
Olaj, falemez, 52x20 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 204. kép 
Hagyatéki leltári szám: 44

11. ANETTE, 1968
Olaj, karton, 29,5 x 17 cm
Jelezvejobbra lent: Gedőllka, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 28. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 210. kép 
Hagyatéki leltári szám: 57
Megjegyzés: A festménynek van egy előtanulmánya is 
(pasztell, papír, 360x 180 mm).

12. ANNA, 1968-69 
Olaj, karton, 42x25 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1982 Dorottya utcai Galéria, Budapest, 5. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 36. kép 
1989 Third Eye Centre 1989, Glasgow, 201. kép 
Reprodukálva: Szent István Király Múzeum 1980, kata
lógus, 16. o.
Hagyatéki leltári szám: 116
Megjegyzés: A mű előtanulmánya a 7. mappában talál
ható (pasztell, papír, 360x 180 mm).

13. BÁLINT ENDRE 1,1968 
Olaj, karton, 53x28,5 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1987 Műcsarnok, Budapest, 29. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 211. kép 
Hagyatéki leltári szám: 83
Megjegyzés: A mű két vázlata a 47. mappában talál
ható (pasztell, papír, 670x310 mm; pasztell, papír, 
710x320 mm).

14. BÁLINT ENDRE II, 1968 
Olaj, karton, 49x29 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva

magángyűjtemény
Kiállítva:
1987 Műcsarnok, Budapest, 30. kép 
Hagyatéki leltári szám: 84
Megjegyzés: A festménynek három előtanulmánya 
van (pasztell, papír, 670x310mm; pasztell, papír, 
710x330 mm; pasztell, papír, 320x 155 mm).

15. VESZELSZKY BÉLA FESTŐ, 1968 
Olaj, papír, 46x35 cm
Jelezvejobbra lent: Gedőllka, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1982 Dorottya utcai Galéria, Budapest, 3. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 31. kép 
Reprodukálva: Gedö Ilka művészete 1997, 18. (színes) 
tábla
Hagyatéki leltári szám: 114
Megjegyzés: „Környezete s talán maga számára is várat
lanul a művész 1964-ben karikatúrát rajzolt egyik festő
barátjukról, s ezzel kezdetét vette Gedő második alkotói 
korszaka. A Veszelszky Bélát ábrázoló karikatúrát még 
több is követi, ezek különös epizódot jelentenek Gedő 
pályáján. Ezoterikusak, szinte tolvajnyelven szólalnak meg 
ezek az absztrakt karikatúrák. A portrék nem egyszerűen 
hasonlóságra épülnek, de nem is egyszerűen a karikatúra 
általános szabályainak megfelelő torzképek, gyakran 
elvesztik minden antropomorf jellegüket. Esetünkben 
inkább egy belső, lelki térkép megalkotásának lehetünk 
tanúi. Egy olyan különös portrégalériával van dolgunk, 
ahol a képek jobban kötődnek a művészhez, minta meg- 
örökítetthez, úgy is értékelhetőek, mint az alig bevallott 
újrakezdés különös dokumentumai.” (György Péter - 
Pataki Gábor: Egy művészi felfogás paradoxona. In Gedő 
Ilka művészete 1997, 12. o.) - Bíró Endre a művészről 
készített feljegyzésében (lásd források) ezt írja: „Valami
kor 1964 vagy '65 őszén avval fogadott Ilka, amikor haza
jöttem, hogy csinált egy karikatúrát Veszelszky Béla 
barátunkról... Veszelszky Béla jellegzetes nyúlánk, inas, 
rongyokban is elegáns, egyenes tartású alakja igen jelleg
zetesen visszaadva, de a feje helyén egy csillagszerű 
valami található, ami valahogy igen távolról (de sokkal 
kevésbé »naturálisan«, mint a figura) sugallja Veszelszky 
Béla roppant sovány, csupa szöglet arcát." - A mű váz
lata a 18. mappában található.

16. DANI, 1968
Olaj, karton, 35x27 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1986 Műcsarnok, Budapest, 33. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 202. kép 
Hagyatéki leltári szám: 74
Megjegyzés: A festmény vázlata a 36. mappában talál
ható I. füzetben van. A műnek van egy másik vázlata is 
(olaj, papír, 20x 15,5 cm), továbbá egy pasztellváltozata 
a 47. mappában (pasztell, papír, 335x260 mm)

17. DÁVID, 1968 
Olaj, papír, 29 x 16 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva



magángyűjtemény
Kiállítva:
1982 Dorottya utcai Galéria, Budapest, 4. kép 
Hagyatéki leltári szám: 110
Megjegyzés: A festmény előtanulmányai a 48. és a 47. 
mappában találhatók (pasztell, papír, 320x220mm; 
pasztell, papír, 380 x 210 mm).

18. HÁZASPÁR, 1968 
Olaj, vászon, 40 x 51,5 em
Jelezve jobb lent: Gedő Ilka, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1987 Műcsarnok, Budapest, 34. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 206. kép 
Hagyatéki leltári szám: 36
Megjegyzés: A festmény ősrajza a 36. mappában talál
ható I. füzetben van.

19. A MACSKA, 1968 
Olaj, papír, 47x47 cm
Jelezve balra lent: Gedőllka, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1982 Dorottya utcai Galéria, Budapest, 2. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, Budapest, 32. kép 
Hagyatéki leltári szám: 101
Megjegyzés: A festmény ősrajza a 36. mappában talál
ható II. füzetben van.

20. NYÁRI ERDŐ II, 1968-69 
Olaj, falemez, 52 x 34 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 32. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 37. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 205. kép 
Hagyatéki leltári szám: 79

21. ELSŐ MŰVIRÁG, 1969
Olaj, vászonra fektetett papír, 38 x 21 cm 
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
magángyűjtemény 
Kiállítva:
1987 Műcsarnok, Budapest, 38. kép 
Hagyatéki leltári szám: 59
Megjegyzés: „Gedő Ilka metaforája a virág, sőt a művi
rág, amelynél alig van esendőbb, az esztétikum peremére 
sodródottabb téma. (Az 1969-ben készült Első művirág
tól kezdve festészetének szinte az utolsó pillanatáig köz
ponti témája maradt ez a fájdalmasan ironikus motívum.) 
A művirág minden ízében anorganikus, közvetlen, uta
lásszerű. Nevetséges. Amikor viszont Gedő Ilka képeinek 
hihetetlen aprólékossággal kidolgozott színterében 
lebeg, sodródik céltalanul - a szépség fojtogató fájdal
ma lebegi be. Nagyon alacsonyra kellett hajolnia ahhoz, 
hogy ezt a motívumot felemelhesse, és csak teljes 
odaadással és figyelemmel helyezhette ilyen örökérvé
nyűen a szépség mélységének és méltóságának ívére." 
(Mészáros F. István: Hold-maszkok, tündöklő háromszö
gek. In Gedő Ilka művészete 1997, 12. o.)

22. BÍRÓ ENDRE PORTRÉJA, 1969 
Olaj, falemez, 51 x 19,5 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
magángyűjtemény
Reprodukálva: Szabó 1993, 16. oldal (a festmény előta
nulmányának színes reprodukciója (a lejjebb felsorolt

előtanulmányok 2. tétele]); Gedő Ilka művészete 1997, 
19. (színes) tábla 
Hagyatéki leltári szám: 61
Megjegyzés: „Veszelszky portréját követően Gedő Ilka 
karikaturisztikus portrék sorát festi férjéről, gyerme
keiről, barátairól. A portrékon egy-egy megnövelt test
rész, jellegzetes gesztus dominál. Az egyik nőalak (a mű
vész sógornője) a világot elbíró hatalmas csípővé, egy 
férfi egymásra hajló, kiszélesedett levelekből formált 
fejet hordó vállá alakul, egy másik nő halfarokká válto
zik. Férje portréját térdelő pózban festi meg, feje helyén 
lobogó lángnyelvek láthatók." (Szabó Júlia:Gedő Ilka mű
vészi munkássága. In Gedő Ilka művészete 1997,41. o.) - 
A festménynek nyolc előtanulmánya létezik: pasztell, 
papír, 355x135mm; pasztell, papír, 555x225mm; 
a 47. mappában, pasztell, papír, 350x140mm; ősrajz 
a 18. mappában; Bíró Endre II., 1966, pasztell, ceruza, 
papír, 275x 145 mm [kiállítva: 1989, Third Eye Centre, 
Glasgow, 190. kép]; Bíró Endre III., 1966, pasztell, ceruza, 
papír, 360x 125 mm [kiállítva: uo. 191. kép]; Bíró Endre 
IV., 1966, pasztell, papír, 315 x 172 mm [kiállítva: uo. 192. 
kép]; Bíró Endre V., 1966, pasztell, papír, 350x132 mm 
[kiállítva: uo. 193. kép]; Bíró Endre VI., 1966, pasztell, 
papír, 555x222 mm [kiállítva: uo. 194. kép]

23. NARANCS HÁTTERŰ MŰVIRÁG, 1969 
Olaj, vászonra fektetett papír, 36x32 cm 
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 36. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 39. kép 
Hagyatéki leltári szám: 49
Megjegyzés: „A XIX. század nagy festőihez hasonlóan 
Gedő Ilka nagy figyelmet szentelt a Távol-Kelet festé
szeti és kompozíciós gyakorlatának. (...) Amikor Gedő 
Ilka újra kezdte a munkát, a távol-keleti művészek ér
telmezésében közelítette meg a tájképeket: a növények 
nem pusztán díszítő motívumok vagy színfoltok, hanem 
élettel teli lények, a képek viszont nem az élő termé
szetet tükrözik, hanem annak lényegét vagy annak lát
szatát. Ezért nevezi a hatvanas és hetvenes években 
keletkezett pasztell- és olajképsorozatát művirág-so
rozatnak." In Szabó 1987, 189. o. - Gedő Ilka részletes 
jegyzeteket készített Curt Glaser művéről (Die Kunst 
Ostasiens, der Umkreis ihres Denkens und Gestaltens. 
Lipcse, 1913). Ilyen mondatok ragadták meg figyelmét: 
„Nur in der Landschaft findet man Tiefe und Genüsse, 
die nimmer versagen. Darum wendet sich der gebildete 
Mann, der malt, vor allem der Landschaft zu." („Csak 
a tájkép okoz olyan gyönyörűséget, amely sosem hagy
ja cserben a szemlélőt. Ez az oka annak, hogy a festé
szettel foglalkozó tanult ember tájképeket fest." 94. o.); 
„Die Pflanze ist dem Künstler nicht ein ornamentales 
Formgebilde, nichtein bunter Farbenfleck. Sie ist ein le
bendes H/esen, und der Künstler hat das gleiche Interesse 
an dem Bildungsgesetz, das dem Bau einer Blume im
manent ist, wie an Formen des Gesteins oder der Berge, 
derTiere oder der Menschen." („A növénya művész szá
mára nem valami díszítő formaképződmény, vagy tarka 
színfelület. A növény élő lény, és a művész a virág 
fejlődési törvényeit épp akkora érdeklődéssel szemléli, 
mint a különféle köveket, a hegyeket, állatokat vagy 
az embert." 125. o.) - A festmény ősrajza a 18. mappá
ban található.

24. VIRÁGZÓ GYÜMÖLCSFÁK, 1969 
Olaj, falemez, 38x55 cm
Jelzés nélkül

magángyűjtemény
Kiállítva:
1987 Műcsarnok, Budapest, 40. kép 
Hagyatéki leltári szám: 134

25. BORISKA NÉNI, 1965-1970
Olaj, vászonra fektetett papír, 60x 51 cm 
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
magángyűjtemény 
Kiállítva:
1987 Műcsarnok, Budapest, 18. kép 
Hagyatéki leltári szám: 26
Megjegyzés: A festmény ősrajza a 36. mappában talál
ható I. füzetben van.

26. DÁVID, 1965-1970
Olaj, vászonra fektetett papír, 57 x 45,5 cm 
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
magángyűjtemény 
Kiállítva:
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 17. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 200. kép 
Hagyatéki leltári szám: 27
Megjegyzés: A festménynek két előtanulmánya van (pasz
tell, papír, 325x 260 mm; pasztell, papír,365x210 mm 
[kiállítva: Third Eye Centre 1989,175. kép]). A festmény 
ősrajza a 36. mappában található I. füzetben van.

27. TÁBOR BÉLA PORTRÉJA, 1969 
Olaj, falemez, 37x23 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 41. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 203. kép 
Reprodukálva: Mészáros 1993, 122. o.
Hagyatéki leltári szám: 58
Megjegyzés: A festmény ősrajza a 36. mappában talál
ható II. füzetben van.

28. A TEMPLOM ÁRNYÉKA (SZENTENDRE), 1969-1970 
Olaj, papír, 62x56,4 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 39. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 45. kép 
Hagyatéki leltári szám: 141

29. HULLAJTÓS MŰVIRÁG, 1969-1970
Olaj, falemezre fektetett karton, 48 x 58,5 cm 
Jelzés nélkül
Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum (leltári 
szám: J80.120.1)
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 37. kép 
1985 Compass Gallery, Glasgow, 27. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 44. kép 
Reprodukálva: Szent István Király Múzeum 1980, kata
lógus, fedőboritó; Carrell 1985, 33. o.; Kovalovszky, 
Márta-Kovács, Péter: Örülök, hogy itt lóghat (Művészeti 
gyűjtemények Székesfehérvárott). Székesfehérvár, 2000, 
60. oldal
Megjegyzés: A festmény ősrajza a 36. mappában talál
ható I. füzetben van. Az ősrajz fekete-fehér nagyított 
fotómásolata a 36. mappában található.

30. APA KÉT GYEREKKEL, 1969-1970 
Olaj, fatáblára fektetett vászon, 31 x 22 cm
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Jelezve balra lent: Gedő Ilka, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1982 Dorottya utcai Galéria, Budapest, 6. kép
1987 Műcsarnok, Budapest, 48. kép
Reprodukálva: Dorottya utcai Galéria 1982, katalógus, 2. o. 
Hagyatéki leltári szám: 31
Megjegyzés. A festmény ősrajza a 18. mappában talál
ható.

31. TORNYOS RÓZSAKERT, 1969-1970 
Olaj, karton, 58x42 cm
Jelzés nélkül
Magyar Nemzeti Galéria (leltári szám: MM 83.295) 
Kiállítva:
1988 Műcsarnok, Budapest, 1987, 47. kép 
Reprodukálva: Látóhatár 1980, 31. o.; Szabó 1987 
Hagyatéki leltári szám: 132

32. „TORNYOS" RÓZSAKERT, 1969-1970
Olaj, vegyes technika, vászonra fektetett papír, 46 x 24 cm 
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
magángyűjtemény 
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 38. kép 
1985 Művésztelepi Galéria, Szentendre, 12. kép 
Hagyatéki leltári szám: 63

33. JUDIT (VÁZLAT), 1970 
Olaj, vászon, 34,5 x 13 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1987 Műcsarnok, Budapest, 50. kép 
Hagyatéki leltári szám: 97
Megjegyzés: A festmény ősrajza a 36. mappában talál
ható I. füzetben van.

34. KORCSOLYÁZÓK, 1970 
Olaj, papír, 30x39 cm
Jelezvejobbra lent: Gedő Ilka, hagyatéki bélyegzővel ellátva
ismeretlen gyűjtemény
Kiállítva:
1982 Dorottya utcai Galéria, Budapest, 8. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 56. kép 
Reprodukálva: Dorottya utcai Galéria 1982, katalógus, 
3. o.; 19th and 20th Century European and Israeli Art. 
Sotheby's, Tel-Aviv, 1997. október 23., 71. o. (64. tétel) 
Hagyatéki leltári szám: 111
Megjegyzés: A Sotheby's aukcióján eladott festmény ős
rajza a 36. mappában található I. füzetben van. Egy másik 
ősrajz (falemezre ragasztott papír) a 32. mappában talál
ható.

35. KÉTRÉSZES MŰVIRÁG, 1970 
Olaj, karton, 33x33 cm
Jelezve balra lent: Gedő Ilka, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 44. kép 
1985 Művésztelepi Galéria, Szentendre, 13. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 70. kép 
Reprodukálva: Gedő Ilka művészete 1997, 24. (színes) 
tábla
Hagyatéki leltári szám: 121

36. KÉK HÁTTERŰ RÓZSAKERT, 1970 
Olaj, vászon, 25,3 x 52,8 cm
Jelzés nélkül

magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 54. kép 
Hagyatéki leltári szám: 135
Megjegyzés: A festmény ősrajza a 36. mappában talál
ható I. füzetben van.

37. RÓZSAKERT ESŐBEN,1970 
Olaj, papír, 46x55 cm
Jelezve balra lent: Gedő Ilka, jobbra lent: Rózsakért 
esőben, 1976, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
magángyűjtemény 
Kiállítva:
1982 Dorottya utcai Galéria, Budapest, 9. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 53. kép 
Hagyatéki leltári szám: 118

38. GEREZDES MŰVIRÁG I, 1970 
Olaj, vászon, 36x62 cm
Jelezve balra lent: Gedő Ilka, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 42. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 51. kép 
Hagyatéki leltári szám: 105

39. ÁGNES, 1965-1971 
Olaj, papír, 43,5x30,5 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 79. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 104. kép 
Hagyatéki leltári szám: 22
Megjegyzés: A festmény ősrajza az 50. mappában talál
ható (pasztell, papír, 360 x 165 mm).

40. VERA, 1965-1971
Olaj, vászonra fektetett karton, 47,5 x 34,5 cm 
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
magángyűjtemény 
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 35. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987,19. kép 
Hagyatéki leltári szám: 21
Megjegyzés: Afestménynek hat előtanulmánya van (pasz
tell, papír, 390x215 mm; pasztell, papír, 355x215 mm; 
pasztell, papír, 400 x 165 mm [kiállítva:Third Eye Centre 
1989, 173. kép]).
További két pasztell előtanulmány a 47. mappában ta
lálható (pasztell, papír, 390x215 mm; pasztell, papír, 
355 x 215 mm), egy harmadik pedig az 50. mappában 
(pasztell, papír, 430x207 mm).

41. LA DANSEUSE, 1970-71 
Olaj, vászon, 65x47 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1985 Művésztelepi Galéria, Szentendre, 15. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 60. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 217. kép 
Hagyatéki leltári szám: 25
Megjegyzés: A festmény ősrajza a 36. mappában talál
ható I. füzetben van.

42. ERDŐ, 1965-1971
Olaj, vászonra fektetett papír, 36x 34,5 cm 
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva

magángyűjtemény
Kiállítva:
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987,16. kép 
Hagyatéki leltári szám: 20

43. KÉK HÁTTERŰ GEREZDES MŰVIRÁG, 1970-71 
Olaj, vászon, 33,5x71 cm
Jelezve jobbra lent: Gedő Ilka, 1972
magángyűjtemény
Kiállítva:
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 78. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 219. kép 
Hagyatéki leltári szám: 117

44. PARCELLÁS RÓZSAKERT, 1970-71 
Olaj, vászon, 60x43,5 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 45. kép 
1985 Művésztelepi Galéria, Szentendre, 14. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 108. kép 
Hagyatéki leltári szám: 69

45. PERZSA MŰVIRÁG, 1970-71
Olaj, vászonra fektetett papír, 36 x 32 cm 
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
magángyűjtemény 
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 51. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 59. kép 
Hagyatéki leltári szám: 46

46. KÖTEGES RÓZSAKERT (VILÁGOS), 1970-71 
Olaj, vászon, 30x33 cm
Jelzés nélkül
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 47. kép 
Hagyatéki leltári szám: 136

47. SZIVÁRVÁNYOS RÓZSAKERT, 1970-71 
Olaj, vászon, 48x53 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 48. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 58. kép 
Hagyatéki leltári szám: 104

48. KÖTEGES RÓZSAKERT (SÖTÉT), 1970-71 
Olaj, vászonra fektetett papír, 37 x 40 cm 
Jelzés nélkül
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 46. kép 
Reprodukálva: Szent István Király Múzeum 1980, kata
lógus, 9. o.
Hagyatéki leltári szám: 146

49. ÉVA SZAKÍT A TUDÁS FÁJÁRÓL, 1971 
Olaj, vászon, 32x29 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1985 Művésztelepi Galéria, Szentendre, 17. kép 
1985 Compass Gallery, Glasgow, 25. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 66. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 221. kép
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Reprodukálva: György-Pataki 1986; Gedő Ilka művészete 
1997, 20. (színes) tábla 
Hagyatéki leltári szám: 43
Megjegyzés: „Gedő festményeinek egyikjellemvonása az, 
hogy képein különféle elemek »homogenizálódnak«. 
A művekben nemcsak a megszerkesztés elemei tűnnek 
fel, hanem erős érzelmek, tragikomédia, pátosz és irónia 
olvad egybe. A kert- és növénymitológián kívül gyakran 
tűnnekfel archetipikus helyzetek (Évaszakító tudás fájá
ról, Szörny és fiú, A törpék karneválja)." (György-Pataki 
1986,177. o.) - A festmény ősrajza a 18. füzetben talál
ható.

50. ESZTER II, 1971
Olaj, rétegzett dekli, 32 x 28 cm
Jelezve jobbra lent: Gedő Ilka, hagyatéki bélyegzővel
ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1982 Dorottya utcai Galéria, Budapest, 7. kép 
1985 Compass Gallery, Glasgow, 21. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 60. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 209. kép 
Hagyatéki leltári szám: 85
Megjegyzés: A festmény pasztell előtanulmánya a 48. 
mappában található (pasztell, papír, 255x210 mm).

51. TAVASZ, 1971
Olaj, vászonra fektetett papír, 44,5x 59 cm 
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
ismeretlen gyűjtemény 
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 61. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 77. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 227. kép 
Reprodukálva: Gedő Ilka művészete 1997, 22. (színes) 
tábla; Kieselbach Galéria 2000. évi tavaszi árverése, 
II. kötet. Tavaszi Képaukció, 2000. május 20., szombat, 
Budapest, Vígszínház, 176. o.
Hagyatéki leltári szám: 30
Megjegyzés: A festmény ősrajza a 36. mappában talál
ható I. füzetben van. - a Kieselbach Galéria 2000. évi 
tavaszi árverésén, május 20-án 13. tételként eladva.

52. GEREZDES MŰVIRÁG II, 1971
Olaj, vászonra fektetett papir, 21 x 50,5 cm 
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
magángyűjtemény 
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 56. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 71. kép 
Hagyatéki leltári szám: 81

53. ESZTER 1,1971
Olaj, falemezre fektetett papír, 33 x 29 cm 
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
magángyűjtemény 
Hagyatéki leltári szám: 17
Megjegyzés: A festmény ősrajza az 50. mappában talál
ható (pasztell, papír, 255 x 215 mm).

54. KÉK HÁTTERŰ GEREZDES MŰVIRÁG, 1970-71 
Olaj, papír, 33,5x71 cm
Jelezve jobbra lent: Gedő Ilka, 1972
magángyűjtemény
Kiállítva:
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 78. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 219. kép 
Hagyatéki leltári szám: 117

55. NÓRA, 1971
Olaj, vászon, 36x36 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1985 Művésztelepi Galéria, Szentendre, 18. kép 
1985 Compass Gallery, Glasgow, 12. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 67. kép 
Hagyatéki leltári szám: 11
Megjegyzés: A festmény ősrajza a 36. mappában talál
ható I. füzetben van.

56. KIS CIRKUSZI JELENET, 1971 
Olaj, vászon, 32,5 x 22,5 cm 
Jelzés balra lent 
magángyűjtemény 
Hagyatéki leltári szám: 145

57. KLÁRI, 1971
Olaj, rétegzett dekli, 32,5 x 36 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1985 Compass Gallery, Glasgow, 20. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 225. kép 
Hagyatéki leltári szám: 9

58. ÖNARCKÉP VIRÁG, 1971 
Olaj, vászon, 48x33 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 
57. kép
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 51. kép 
Reprodukálva: Mészáros 1993, 121. o.
Hagyatéki leltári szám: 23
Megjegyzés: A festmény ősrajza a 36. mappában talál
ható I. füzetben van. Az ősrajzról egy fekete-fehér fotó 
készült, amely a 36. mappában található.

59. KUPOLÁS RÓZSAKERT, 1970-72 
Olaj, vászon, 54x47 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 52. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 62. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 221. kép 
Reprodukálva: Gedő Ilka művészete 1997,21. (színes) tábla 
Hagyatéki leltári szám: 24
Megjegyzés: A festmény ősrajza a 18. mappában talál
ható.

60. BÓLOGATOS MŰVIRÁG (SZÜRKÉS VÁLTOZAT), 
1971-72
Olaj, vászon, 34x35 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
Levendel László gyűjteménye, Budapest
Kiállítva:
1986 Műcsarnok, Budapest, 1987, 70. kép
1998 Szentendrei Képtár (válogatás a Levendel-gyűjte- 
ményből)
Hagyatéki leltári szám: 19
Megjegyzés: a mű a Levendel-gyűjteményről megjelen
tetett albumban (Levendel-gyújtemény. BTM, Fővárosi 
Képtár, Budapest, 1998, 131. o., kát. sz.: II. 107.) és az 
1998-as szentendrei kiállítás katalógusában 
(kát. sz.: 78.) szerepel.

61. BÓLOGATÓS MŰVIRÁG (PIROS VÁLTOZAT), 1971-72 
Olaj, vászon, 34x35 cm
Jelezve balra lent: Gedő Ilka, hagyatéki bélyegzővel ellátva
Gát János gyűjteménye, New York
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 40. kép 
1985 Művésztelepi Galéria, Szentendre, 19. kép 
1985 Compass Gallery, Glasgow, 13. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 74. kép
1994 János Gat Gallery, New York
1995 János Gat Gallery, New York 
2000 János Gat Gallery, New York
Reprodukálva: János Gat Gallery 2000, katalógus, 11. o. 
Hagyatéki leltári szám: 18
Megjegyzés: „Paul Klee hangsúlyozottan építkezik a kép 
alapelemeiből (vonal, fény-árnyék-tónusok, színek). 
Az egyenrangú elemekből önálló teret hoz létre, olyan 
saját világot, amelynek minden vízszintes és függőleges 
erőterét, apró részletét architectus mundiként teremti 
meg. Gedő Ilka talált tárgyként kezeli festményei terét, 
mintegy kölcsönveszi őket (általában saját korai rajzai
ból, gyakran gyerekrajzokból), hogy aztán teleszője, 
befuttassa ezt színeivel. A Klee által épített világban 
szétárad a színek meleg ragyogása, mélyről jövő transz- 
parenciája. Gedő Ilka már egy szétesett világra borítja 
nosztalgikusan fájdalmas színfátyolát, amelynek hideg 
és meleg kontrasztjai mindig valamilyen megnevezhe
tetlen szorongás tonalitása felé törekednek." (Mészáros 
F. István: Hold-maszkok, tündöklő háromszögek In Gedő 
Ilka művészete 1997, 70. o.)

62. HORVÁTH KLÁRI PORTRÉJA 1,1971-72 
Olaj, vászonra fektetett papír, 60 x 48 cm 
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 58. kép 
Reprodukálva: Látóhatár 1980, 106. o.
Hagyatéki leltári szám: 33
Megjegyzés: A festmény tussal készített ősrajza a 36. 
mappában található I. füzetben van.

63. HORVÁTH KLÁRI PORTRÉJA II, 1971-72 
Olaj, vászonra fektetett papír, 61,5x47 cm
Jelezve jobbra lent: Gedő Ilka, hagyatéki bélyegzővel 
ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 60. kép 
1982 Dorottya utcai Galéria, Budapest, 13. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 83. kép 
Hagyatéki leltári szám: 32
Megjegyzés: A festmény három előtanulmánya a 47. 
mappában van (pasztell, karton, 380 x 260 mm; pasz
tell, papír,480 x 355 mm; pasztell, papír,430x 335 mm).

64. A RÓZSA, 1971-72 
Olaj, vászon, 57 x 56,5 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 59. kép 
Hagyatéki leltári szám: 102

65. TIHANYI MŰVIRÁG VÖRÖS HÁTTÉRREL, 1972 
Olaj, vászon, 38 x 74 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Hagyatéki leltári szám: 39



66. ORGONÁK (KIS ORGONAFÜRT), 1972 
Olaj, falemez, 40 x 19,5 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1985 Művésztelepi Galéria, Szentendre, 21. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 80. kép 
Hagyatéki leltári szám: 82

67. RÓZSAKERT CSUKOTT SZEMMEL, 1972 
Olaj, vászonra fektetett papír, 60 x 48 cm 
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
magángyűjtemény
Hagyatéki leltári szám: 149
Megjegyzés: A festmény ösrajza a 36. mappában talál
ható I. füzetben van. A művész a képet Bálint Endrének 
ajándékozta. Bálint Endre özvegye 1987-ben visszaadta 
a művet Bíró Endrének. A festmény hátlapján egy fotót 
is felhasználó, Bálint Endréről készített karikatúra látható.

68. TÉGLAVÖRÖS „KACSKARINGÓS" MŰVIRÁG, 1970-73 
Olaj, farost, 50 x 40 cm
Jelezve balra lent
magángyűjtemény
Kiállítva:
1985 Művésztelepi Galéria, Szentendre, 16. kép 
1985 Compass Gallery, Glasgow, 11. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 64. kép 
Hagyatéki leltári szám: 137

69. KACSKARINGÓS MŰVIRÁG, 1970-73 
Olaj, vászon, 44x51 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 53. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 63. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 216. kép 
Hagyatéki leltári szám: 12

70. SÖTÉTZÖLD MŰVIRÁG, 1973 
Olaj, falemez, 61 x 61 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 75. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 97. kép 
Hagyatéki leltári szám: 80

71. ELHAGYOTT CISZTERNA, 1973 
Olaj, vászon, 41,5 x 44,5 cm 
Jelzés nélkül 
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 70. kép 
Hagyatéki leltári szám: 147

72. RÓZSAKERT SZÉLBEN, 1972-73 
Olaj, karton, 52,8x63 cm
Jelzés nélkül
Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum (leltári 
szám: 80.121.1)
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 66. kép 
1985 Compass Gallery, Glasgow, 28. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 84. kép 
Reprodukálva: Szent István Király Múzeum 1980, kata
lógus, 10. o.; Látóhatár 1980, 106. o.
Hagyatéki leltári szám: 143

Megjegyzés: „Gedő Ilka - mint a rózsakert-sorozat mu
tatja - különös örömét lelte a növények életének meg
figyelésében, akár a romantika nagy festője, P.O. Runge, 
akinek írásait sűrű aláhúzásokkal olvasta. A növények 
élete felé forduló nosztalgiája hasonlítható az Art Nou- 
veau, a szecesszió művészeinek növénykultuszához is. 
1969-70-es párizsi tartózkodása alatt a múzeumok 
mellett leginkább a botanikus kertben (Jardin des 
Plantes) és a Luxembourg-kertben tölti az idejét, a fran
cia főváros természeti és emberalkotta világának töké
letes harmóniája bizonyára fontos szerepet játszott 
művészi újjászületésében. Növénysorozatából kiderül, 
hogy hihetetlen érzékenységgel volt képes megfigyelni 
egy-egy növény magas, karcsú szárát, sokszínű virág
testét, minden szélfúvásra más alakúvá váló leveleit 
és szirmait. Színek sokasága, a szerves formák végtelen 
számú változatának érzékeltetése jellemzi «rózsákért» 
festményeit. Egy festményen a sík háttér előtt felrajzolt 
virág mellé szavakkal is fel vannak jegyezve a színei: 
Gedő Ilka itt már meg meri munkamódszerét nyíltan 
vallani. Minden mozog, változik, egymásba olvad, egy
másba fonódik ezeken a festményeken, amelyek között 
a legmonumentálisabbnak a címe Rózsakért szélben." 
(Szabó Júlia: Gedő Ilka művészi munkássága In Gedő 
Ilka művészete, 1997, 42. o.) - A festmény ősrajza 
a 18. található.

73. GEREZDES RÓZSAKERT KÉKES, 1973-74 
Olaj, vászon, 40x65 cm
Jelezve jobbra lent: Gedő Ilka, 1973-1974, hagyatéki
bélyegzővel ellátva
Mike Maytal gyűjteménye, New York
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 23. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 8. kép 
Hagyatéki leltári szám: 16
Megjegyzés. A festmény ősrajza a 18. mappában talál
ható.

74. ORGONÁK II, 1973 
Olaj, vászon, 58x37 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 
69. kép
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 88. kép 
Hagyatéki leltári szám: 109

75. RÓZSAKERT, 1973-74
Olaj, kartonra fektetett papír, 40,5 x 27 cm 
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
magángyűjtemény 
Kiállítva:
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 59. kép 
Hagyatéki leltári szám: 45

76. GEREZDES RÓZSAKERT (PIROS), 1973-74 
Olaj, papír, 40x65 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1985 Művésztelepi Galéria, Szentendre, 22. kép
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 96. kép
Reprodukálva: Látóhatár 1980, 66. o.; Művésztelepi
Galéria 1985, katalógus, 7. o.; Carrell 1985, 43. o.;
Hagyatéki leltári szám: 93
Megjegyzés: A festmény ősrajza a 36. mappában
található.

77. NAGY ORGONAFÜRT, 1973-74 
Olaj, falemez, 69 x 54 cm
Jelezve jobbra lent: Gedő Ilka, hagyatéki bélyegzővel 
ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1982 Dorottya utcai Galéria, Budapest, 14. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 90. kép 
Hagyatéki leltári szám: 106

78. TÁNCOS MŰVIRÁG 1,1973-74 
Olaj, papír, 21 x48 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 74. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 93. kép 
Hagyatéki leltári szám: 113

79. RÓZSAKERT REGGEL, 1974 
Olaj, papír, 46x52 cm
Jelezve balra lent: Gedő Ilka, hagyatéki bélyegzővel 
ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1982 Dorottya utcai Galéria, Budapest, 21. kép 
1985 Compass Gallery, Glasgow, 22. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 214. kép 
Hagyatéki leltári szám: 2

80. LÉPCSŐS RÓZSAKERT, 1973-74
Olaj, falemezre fektetett papír, 43 x 29 cm 
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
magángyűjtemény 
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 72. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 91. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 212. kép 
Hagyatéki leltári szám: 96

81. CIRKUSZI JELENET ROZMÁRRAL, 1974 
Olaj, falemez, 58x23,5 cm
Jelezve balra lent: Gedő Ilka, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1982 Dorottya utcai Galéria, Budapest, 17. kép 
Reprodukálva: Dorottya utcai Galéria 1982, katalógus, 4. o. 
Hagyatéki leltári szám: 66
Megjegyzés: A festmény ősrajza a 18. mappában talál
ható.

82. TOROS MŰVIRÁG, 1974 
Olaj, falemez, 61 x61 cm 
Jelzés nélkül
Magyar Nemzeti Galéria (leltári szám: MM 83.296) 
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 76. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 98. kép 
Megjegyzés: A festmény ősrajza a 36. mappában talál
ható II. füzetben van.

83. „KALAPOS" MŰVIRÁG, 1974
Olaj, vászonra fektetett papír, 36x36 cm 
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
magángyűjtemény 
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 77. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 101. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 213. kép



Hagyatéki leltári szám: 48
Megjegyzés: A festmény ősrajza a 36. mappában talál
ható II. füzetben van.

84. MŰVIRÁG RÓZSASZÍN HÁTTÉRREL, 1974 
Olaj, vászonra fektetett papír, 28x54cm
Jelezve jobbra lent: Gedőllka, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 28. kép 
1982 Dorottya utcai Galéria, Budapest, 16. kép 
1985 Múvésztelepi Galéria, Szentendre, 24. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 99. kép 
Hagyatéki leltári szám: 64

85. BOHÓC (FEHÉR HÁTTERŰ VÁLTOZAT), 1975 
Olaj, vászon, 53 x 49 cm
Jelezve jobbra lent: Gedőllka, hagyatéki bélyegzővel ellátva
Gát János gyűjteménye, New York
Kiállítva:
1985 Művésztelepi Galéria, Szentendre, 25. kép 
1985 Compass Gallery, Glasgow, 19. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 106. kép 
Reprodukálva: Műcsarnok 1987, katalógus, 17. o. 
Hagyatéki leltári szám: 14

86. FELIRATOS MŰVIRÁG, 1974-75 
Olaj, vászon, 51,5x88 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 78. 
kép
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 103. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 220. kép 
Reprodukálva: Szent István Király Múzeum 1980, kata
lógus, 7. o.
Hagyatéki leltári szám: 35
Megjegyzés: A festmény ősrajza a 36. mappában talál
ható.

87. ORSZÁG LILI PORTRÉJA, 1975 
Olaj, vászon, 35 x 49,5 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 89. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 114. kép 
Hagyatéki leltári szám: 37
Megjegyzés: A festmény ősrajza a 36. mappában talál
ható II. füzetben van.

88. PARÁDI ERDŐ 1,1975 
Olaj, vászon, 45 x 38,5 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 80. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 105. kép 
Hagyatéki leltári szám: 47

89. ABLAKOS RÓZSAKERT I, 1975 
Olaj, vászon, 71 x 66 cm
Jelezve jobbra lent: Gedő Ilka, hagyatéki bélyegzővel 
ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1985 Művésztelepi Galéria, Szentendre, 29. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 109. kép

Hagyatéki leltári szám: 72
Megjegyzés: A festmény ősrajza a 18. mappában talál
ható.

90. PARÁDI ERDŐ II, 1975 
Olaj, vászon, 45 x 43,5 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 87. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987,111. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 226. kép 
Hagyatéki leltári szám: 120

91. NAGY LUXEMBOURG-KERT, 1975 
Olaj, vászon, 69 x 57 cm
Jelzés nélkül
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 68. kép 
Hagyatéki leltári szám: 142

92. VIOLA MŰVIRÁG, 1975 
Olaj, vászon, 57,5 x 50 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 82. kép 
1985 Művésztelepi Galéria, Szentendre, 28. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 109. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 224. kép 
Hagyatéki leltári szám: 65
Megjegyzés: A festmény ősrajza a 36. mappában talál
ható II. füzetben van.

93. BOHÓC (ZÖLDES HÁTTÉRREL), 1975-76 
Olaj, vászonra fektetett papír, 48,5x45,5 cm 
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
magángyűjtemény
Kiállítva:
1985 Művésztelepi Galéria, Szentendre, 26. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 107. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 222. kép 
Reprodukálva: Művésztelepi Galéria 1985, katalógus, 8. o. 
Hagyatéki leltári szám: 68
Megjegyzés: „Az ősrajztól a festmény végleges válto
zatáig való haladás folyamata a pillanatnyi releváció 
összefüggésbe helyezése, ahol már minden a festmény 
anyagán - a színeken és a tónusokon múlik. Gedő Ilka 
hihetetlenül felfokozott, egymástól elválaszthatatlan 
érzéki-érzelmi viszonyban állt a színeivel. A színek szá
mára a fény tettei és elszenvedői voltak (Goethe), nem 
pusztán anyagi, hanem szellemi létezők is, eleven lények 
(Cézanne), amelyekkel kapcsolatba léphetett.” (Mészáros 
F. István: Hold-maszkok, tündöklő háromszögek In Gedő 
Ilka művészete 1997, 69. o.)

94. FATÖRZS ÉS PATAKPART, 1975-76 
Olaj, vászon, 50x50 cm
Jelezve jobbra lent: Gyurinak, 1976 
ismeretlen gyűjtemény 
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, 86. kép 
1987 Műcsarnok, 1987, 112. kép 
Hagyatéki leltári szám: 140

95. SÁRGA HÁTTERŰ RÓZSAKERT, 1975-76 
Olaj, vászon, 56,5x60 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva

magángyűjtemény
Kiállítva:
1985 Compass Gallery, Glasgow, 10. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987,113. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 231. kép 
Reprodukálva: Szabó 1987 (színes); Szabó 1993, 17. o. 
(színes)
Hagyatéki leltári szám: 15

96. TIHANYI MŰVIRÁG, 1976 
Olaj, vászon, 30x46 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 93. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 120. kép 
Hagyatéki leltári szám: 67

97. ASZTALI CSENDÉLET, 1976 
Olaj, pasztell, papír, 36x44 cm
Jelezve balra lent: Gedőllka, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1982 Dorottya utcai Galéria, Budapest, 22. kép 
Hagyatéki leltári szám: 99

98. FATÖNKÖS PARÁDI ERDŐ, 1975-76 
Olaj, vászon, 59 x 55,5 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 229. kép 
Hagyatéki leltári szám: 103

99. PUSCSINÓI KONYHAABLAK I, 1976 
Olaj, pasztell, kályhaezüst, papír, 56x36 cm 
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 84. kép 
1982 Dorottya utcai Galéria, Budapest, 23. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987,119. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 223. kép 
Reprodukálva: Gedő Ilka művészete 1997, 25. (színes) 
tábla
Hagyatéki leltári szám: 119
Megjegyzés: „Gedő Ilka frissen szívja magába az itthoni
tól eltérő tárgyi környezet impulzusait az orosz kisváros
ban, Puscsinóban, ahová férjét kíséri el annak kiküldetése 
során 1975-76-ban. A «Puscsinói konyhaablak« című 
festményén megjelenik az orosz ablakfák sötétzöldje, 
a jellegzetes kályhaezüst, egy élőlénnyé vált konyharuha 
és az ablakpárkányon egy üvegben néhány vékony, apró
szirmú északi virág." (Szabó Júlia: Gedő Ilka művészi 
munkássága. In Gedő Ilka művészete 1997,42. o.)

100. PUSCSINÓI KONYHAABLAK II, 1976 
Ceruza, vízfesték, fedőfesték, papír, 72,5 x 42,5 cm 
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 83. kép 
Reprodukálva: Szent István Király Múzeum 1980, kata
lógus, 19. o.; Szabó 1993, 12. o.
Hagyatéki leltári szám: 138

101. SÓGORNŐM, 1977 
Olaj, papír, 41 x36cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva



magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 81, kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 54. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 208. kép 
Reprodukálva: Szent István Király Múzeum 1980, kata
lógus, 22. o.
Hagyatéki leltári szám: 42
Megjegyzés: A festmény ősrajza a 36. mappában talál
ható II. füzetben van.

102. MACSKAKARMOS MŰVIRÁG, 1976-78 
Olaj, aluminium lemez, 39,5x39 cm 
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 
95. kép
1989 Műcsarnok, Budapest, 121. kép 
Hagyatéki leltári szám: 50
Megjegyzés: A festmény ősrajza a 36. mappában talál
ható II. füzetben van.

103. PUSCSINÓI RÉPÁK, 1976 
Olaj, pasztell, papír, 37x 35 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 116. kép 
Hagyatéki leltári szám: 108

104. EGYENSÚLYOZÓK, CIRKUSZ, 1977 
Olaj, vászon, 64x42 cm
Jelezve jobbra lent: Gedő Ilka, hagyatéki bélyegzővel 
ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 65. kép 
1982 Dorottya utcai Galéria, Budapest, 25. kép 
1985 Compass Gallery, Glasgow, 23. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987,122. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 232. kép 
1997 Zsidó Múzeum, Budapest 
Reprodukálva: Lótóhatár1980, borító; Szent István Király 
Múzeum 1980, katalógus, 13. o.; Carrell 1985,10. o.; Gec/ő 
Ilka művészete 1997, 23. (színes) tábla; Zsidó Múzeum 
1997, katalógus, 112. o.; a festmény „ősrajza": Nappali 
Ház, 1995, III, borító 
Hagyatéki leltári szám: 4
Megjegyzés: Egy földön és egy léggömbön álló bohócot 
ábrázoló „Egyensúlyozok" című festmény keletkezését 
rögzítő naplófüzet (részlet): „A következő rész (színét 
még nem tudomm!) bal oldali hatását a felhúzott térdű 
lábnak a másik lábhoz való befutásánál (ebből a pontból 
bo-csáj-tott-ttam függőleges-t.
Feltettem a két kéket! Elevenebbek, mint a sárgás papí
ron lévő minták. Mivel fehér alapon vannak. Ez nem baj, 
de: meg kell várni a száradást.
Azonban máris felírhatod a Hasznokat. Pajtás.
Ez egy viol. lesz - egy végsőkig komor és sötét viol. 
mely 1. Végtelen felerősödése a viol. kupolának. 2. Per
verz felerősödése, itt kéken vörös, ott hidegre hűtött... 
»Flesh okker«...3. Ez is fokozza a kis bohóc sárga hátte
rének sárgaságát, sőt ez fokozza csak igazán, ez meleg 
»viok 4. Fokozza mérhetetlen sötétségével ugyanennek 
a mérhetetlen világosságát. [Az »ugyanennek« szót egy 
nyíl köti össze a 3. pontban említett »háttér« szóval.]
5. Nagy bohóc testét világossá teszi. 6. Kapcsolatba lép 
a gömbön levő viollal; ez a tény még váratlan motívu

mokat rejt.” (Bíró Endre: Feljegyzés Gedő Ilka művészi 
pályájáról, közölve a jelen kötetben.) - A festmény rajz
ötlete a 32. mappában található.

105. SZOMORÚ RÓZSAKERT, 1977-78 
Olaj, alumínium lemez, 68 x 48,5 cm 
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 96. kép 
1990 Műcsarnok, Budapest, 124. kép 
Hagyatéki leltári szám: 75

106. NAGY FATÖRZS, 1977-78 
Olaj, falemez, 61 x61 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 92. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987,123. kép 
Hagyatéki leltári szám: 107

107. „LÉGYPAPÍROS" MŰVIRÁG I, 1978 
Olaj, falemez, 61 x61 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 127. kép 
Reprodukálva: Gedő Ilka művészete 1997, 26. (szines) 
tábla
Hagyatéki leltári szám: 94

108. „LÉGYPAPÍROS" MŰVIRÁG II, 1978 
Olaj, vászon, 42,5x56 cm 
magángyűjtemény
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 97. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 127. kép 
Hagyatéki leltári szám: 73

109. ABLAKOS RÓZSAKERT II, 1978 
Olaj, vászon, 54x51 cm
Jelezve jobbra lent: Gedő Ilka, hagyatéki bélyegzővel ellátva
Ruby Azrak gyűjteménye, New York
Kiállítva:
1982 Dorottya utcai Galéria, Budapest, 26. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987,128. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 215.
1996 The Árts Museum of Yad Vashem. 1996, 57. kép 
Reprodukálva: Yad Vashem 1996, katalógus, 33. o. 
(„Persephoné-virág” címmel)
Hagyatéki leltári szám: 13

110. MASZKOK NARANCCSAL, 1978 
Olaj, vászon, 31 x28cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
Paul Wiener gyűjteménye, Párizs 
Kiállítva:
1982 Dorottya utcai Galéria, Budapest, 27. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987,125. kép 
Reprodukálva: Dorottya utcai Galéria 1982, katalógus,4.o. 
Hagyatéki leltári szám: 148

111. HÁROMRÉSZES KOMPOZÍCIÓ, 1978-79 
Olaj, alumínium lemez, 44x24,5 cm
Jelezve jobbra lent: Gedő Ilka 1980, hagyatéki bélyeg
zővel ellátva 
magángyűjtemény

Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 
101. kép
1985 Művésztelepi Galéria, Szentendre, 30. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 137. kép 
Hagyatéki leltári szám: 122

112. ORDÍTÓ KISLÁNYOK, 1978-79
Olaj, vászon, 58 x 67 cm (maga a festmény ovális alakú) 
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
Ruby Azrak gyűjteménye, New York 
Kiállítva:
1982 Dorottya utcai Galéria, Budapest, 31. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987,128. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 234. kép 
Reprodukálva: Dorottya utcai Galéria 1982, katalógus, 
címlap
Hagyatéki leltári szám: 40
Megjegyzés: A festmény ősrajza a 32. mappában talál
ható.

113. GYEREKRAJZ, 1979 
Olaj, vászon, 42,5x56 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1985 Müvésztelepi Galéria, Szentendre, 37. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987,132. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 237. kép 
Hagyatéki leltári szám: 90
Megjegyzés: A festmény ősrajza a 36. mappában talál
ható II. füzetben van.

114. HALOTTAK NAPJA, 1979 
Olaj, karton, 34x26 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár,
105. kép
1985 Művésztelepi Galéria, Szentendre, 32. kép 
1985 Compass Gallery, Glasgow, 14. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 135. kép 
Hagyatéki leltári szám: 10
Megjegyzés: „Gedő Ilka virágai olyor halált és alvilági éle
tet közvetítő lények, jóllehet csupán egy lila-csontfehér 
színösszhangú virág-képnek a címe: Halottak napja 
(1979). A virágok Gedő Ilka képein olykor szakadék pere
mén nőnek, máskor kis tavat vesznek körül, behajolva szi
rom-fejükkel a víztükör fölé. A virágok antropomorf 
lények- s természetes, hogy közéjük egyszer Gedő Ilka 
megfesti önmaga virág mását, Virág-önarcképét (Önarc
kép művirággal!." (Szabó Júlia: Gedő Ilka művészi mun
kássága. In Gedő Ilka művészete 1997,42. o.) A festmény 
ősrajza a 36. mappában található.

115. A RÉT, 1979 
Olaj, papír, 43 x 69 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 
103.kép
1982 Dorottya utcai Galéria, Budapest, 29. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987,131. kép 
Hagyatéki leltári szám: 112

116. NÁPOLYI SÁRGA HÁTTERŰ MŰVIRÁG, 1978-1980 
Olaj, falemezre fektetett papír, 45x46 cm



Jelezve balra lent: Gedő Ilka, hagyatéki bélyegzővel 
ellátva
ismeretlen gyűjtemény 
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 
99. kép
1982 Dorottya utcai Galéria, Budapest, 28. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 130. kép 
Reprodukálva: International and Israeli Art. Sotheby's, 
Tel-Aviv, 1999. október 18., 61. o. (93. tétel)
Megjegyzés: A Sotheby's-katalógus többek között 
az alábbiakat írja a művészről: „Gedő számos munkája 
szerepel más magyar zsidó művészekével együtt neves 
budapesti, New York-i, londoni és jeruzsálemi gyűjte
ményekben, tanúságot adva ezen alkotások kreatív 
elevenségéről." - (A Sotheby's árverésén értékesítve.)

117. VARSÓI BOHÓCOK, 1979 
Olaj, smirglipapír, 47 x 30 cm 
magángyűjtemény
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 
102. kép
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 133. kép 
Hagyatéki leltári szám: 98
Megjegyzés: A festmény ősrajza a 36. mappában talál
ható.

118. RÓZSAKERT HÁROMSZÖGLETŰ ABLAKKAL, 1979-1980 
Olaj, vászon, 50x55 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1985 Művésztelepi Galéria, Szentendre, 34. kép 
Hagyatéki leltári szám: 92

119. CSÜGGEDT ANGYAL, 1979 
Olaj, kartonlemez, 46x49,5 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár,
106. kép
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987,134. kép 
Hagyatéki leltári szám: 55

120. TÁNCOS MŰVIRÁG II, 1980 
Olaj, dekli, 23 x49 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 93. kép 
Hagyatéki leltári szám: 54

121. ANNA MARGIT FESTŐ PORTRÉJA, 1980 
Olaj, vászon, 59x31 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 90. kép 
Hagyatéki leltári szám: 53
Megjegyzés: A festmény ősrajza a 36. mappában talál
ható I. füzetben van.

122. JARDIN DES PLANTES, PARIS, 1980 
Olaj, vászon, 57,5 x 46 cm
Jelezve jobbra lent: Gedő Ilka, hagyatéki bélyegzővel 
ellátva

Semjén Anita gyűjteménye, Washington 
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár,
108. kép
1982 Dorottya utcai Galéria, Budapest, 38. kép 
1985 Művésztelepi Galéria, Szentendre, 35. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 142. kép 
Hagyatéki leltári szám: 91
Megjegyzés: A festmény ősrajza a 36. mappában talál
ható.

123. LUXEMBOURG-KERT I, 1979-1980 
Olaj, karton, 52x40,5 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
Gát János gyűjteménye, New York 
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 
67. kép
1985 Művésztelepi Galéria, Szentendre, 33. kép 
Hagyatéki leltári szám: 28

124. RÉMÜLET, 1980 
Olaj, vászon, 59x43 cm
Jelezve jobbra lent: Gedő Ilka 1980, hagyatéki bélyeg
zővel ellátva
Mike Maytal gyűjteménye, New York 
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár,
109. kép
1982 Dorottya utcai Galéria, Budapest, 32. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 236. kép 
1996 The Art Museum ofYad Vashem, Jeruzsálem, 58. kép 
Reprodukálva: Yad Vashem 1996, katalógus, 34. o. 
Hagyatéki leltári szám: 62
Megjegyzés: A festmény ősrajza a 18. mappában talál
ható.

125. MASZKRAKTÁR, 1980
Olaj, vászonra fektetett papír, 71 x 50 cm 
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
Magyar Nemzeti Galéria (leltári szám: MM. 2001.2001. 31) 
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 
104. kép
1982 Dorottya utcai Galéria, Budapest, 33. kép 
Reprodukálva: Gedő Ilka művészete 1997, 32. (színes) 
tábla
Hagyatéki leltári szám: 29
Megjegyzés: „Az 1810-ben [Goethe által] írt Farbenlehre 
világához nem a modern művésztársak, hanem minden 
bizonnyal az apától kapott német irodalmi műveltség 
vezeti el Gedő Ilkát, aki színmintáival és üvegtábláival 
a festészet grammatikáját tanulja. Az egyetemességre 
törekvő goethei színérzet, a szín mint erkölcsi-szellemi 
kategória, a színnek, a fénynek és az árnyéknak a kapcso
lata, a hideg-meleg színek ellentétei foglalkoztatják Gedő 
Ilkát, aki papírlapjain és üveglemezein egyre tudatosab- 
bá váló festőként gyakorlatozik. Közben újabb és újabb 
színelméletet olvas. A Goethével egyidejű P. 0. Runge ál
tal irt színelméletet, Schopenhauer 1816-ban kiadott 
»Das Sehen und die Farben (A látás és a színek) című 
írása éppúgy forrásul szolgált töprengéseihez, mint 
Wilhelm Ostwald XX. századi festészetre sokféleképpen 
ható színelmélete. Gedő Ilka olvasmányai hatására sok
szorosan rafinált, bonyolult színköltészet alapjait rakta le. 
Bíró Endre feljegyzései szerint [lásd források] beszélgeté
seik alapja ekkoriban a színek melegsége és hidegsége. 
«Ezeknek a kvalitásoknak a kompozícióval való össze
kötése, ellenpontozás-szerű szembehelyezése volt a spe

kulációk fő problémája. És természetesen ezeknek 
a hideg-meleg színkvalitásoknak a megítélésében, a loká
lis kontrasztok, hogy mi mi mellé kerül, és a színes felü
letek textúrájának-fajtúrájának a tekintetbevétel is 
állandó szerepet játszott» - írja Gedő Ilka kísérleteiről." 
(Szabó Júlia: Gedő Ilka művészi munkássága. In Gedő Ilka 
művészete 1997, 38. o.)

126. GONDOLKODÓ ÖNARCKÉP, 1980 
Olaj, tempera, falemezre fektetett papír,
17x12,5 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Hagyatéki leltári szám: 60

127. NÉGYRÉSZES RÓZSAKERT, 1980-1981 
Olaj, farostlemez, 45 x 42 cm
Jelezve jobbra lent: Gedő Ilka, hagyatéki bélyegzővel 
ellátva
Lisa Johnas gyűjteménye, New York 
Kiállítva:
1982 Dorottya utcai Galéria, Budapest, 35. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 141. kép 
Hagyatéki leltári szám: 95

128. SZÖRNY ÉS FIÚ, 1981 
Olaj, vászon, 55x66 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
Magyar Nemzeti Galéria 
(leltári szám: MM. 2001. 33)
Kiállítva:
1982 Dorottya utcai Galéria, Budapest, 37. kép 
1985 Művésztelepi Galéria, Szentendre, 37. kép 
1985 Compass Gallery, Glasgow, 16. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 145. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 235. kép 
Reprodukálva: Művésztelepi Galéria 1985, katalógus, 
fedőlap; Gedő Ilka művészete 1997, 28. (színes) tábla 
Hagyatéki leltári szám: 7
Megjegyzés: „A «Szörny és fiú® című képen pl., mely gyer
mekrajz nyomán készült, egy tréfás-rémületes szörnyet 
és egy kezét kitáró fiú körvonalait látjuk. A mű ugyan 
nélkülözi az egységes teret, de a különböző színkonszo- 
nanciák egyes helyeken mégis a téri mélység élményét 
keltik. A figurák itt is «adottságok#, ezért nem tulajdo
níthatunk nekik semmiféle szimbolikus tartalmat: Gedő 
nem egyszerűen két figurát másol át, hanem magát 
az eredeti papírlapot nagyítja fel. Épp olyan fontosnak 
tartja a kitépett írkalap perforációjának hű rekonstruá
lását, mint az egyes alakok ábrázolását. Nincs fő- és mel
léktéma, hiszen a négyzethálós módszerrel felnagyított 
sík minden egyes pontja ugyanolyan fontos számára, 
ugyanazzal az igényességgel és módszerrel festi meg 
őket. Gedő nem pusztán a kitépett irkalapot festi meg, 
de ráfesti a vászonra - mint oly sok más esetben - a vak
ráma képét is, ezzel mosva el a valóság és az illúzió hatá
rait." (György Péter - Pataki Gábor: Egy művészi felfogás 
paradoxona. In Gedő Ilka művészete 1997,14. o.)-A fest
mény ősrajza a 18. mappában található.

129. HÁROMSZÖGEK FELVONULÁSA, 1981 
Olaj, vászon, 84x75 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1982 Dorottya utcai Galéria, Budapest, 35. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987,145. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 218. kép 
Reprodukálva: Dorottya utcai Galéria 1982, katalógus,



6. o.; Mészáros 1993, 98. o.; Gettó Ilka művészete 1997, 
27. (színes) tábla 
Hagyatéki leltári szám: 34
Megjegyzés: „1949-ben, közvetlenül azután, hogy a »mű
vészeti munkát« szándéka szerint egyszer s mindenkor
ra abbahagyta, Gedő Ilka magánhasználatra lefordította 
Goethe színtanát. A Schriften zur Farbenlehre hatodik 
szakaszának végén, a mű természettudományos uni- 
sonójából egy pillanatra kilépve Goethe a színek miszti
kájáról beszél. A séma, amellyel a színek sokfélesége 
bemutatható, írja, a természet és az emberi szemlélet 
közös ös-viszonyait tárja elénk. Ezúttal azonban nem 
a színkör, hanem az »ősi, titokzatos hatszög« sémájára 
gondol, melyhez háromszögek megkettőzésével és keresz
tezésével jutunk. (...) A Háromszögek felvonulása tulaj
donképpen a Goethe által említett »titokzatos szemlélet« 
meditativ csúcsteljesítménye: egymáshoz láncolt három- 
szögszín-alakzatok örök vonzalma és taszítása, kapasz
kodásuk és elbukásuk külön története, kékes-zöldek 
súlyos menetelése, a mangánok könnyű szárnyalása, 
a sárga áttörése, egy ciklámen nyíl zuhanása, mígnem 
valamennyien vöröslőn lépnek át s oldódnak fel egy nap
korong-hatszög fehér fényében." (Mészáros F. István: 
Hold-maszkok, tündöklő háromszögek. In Gedő Ilka 
művészete 1997,69-70. o.) - Az alábbi bekezdést, amely 
feltehetőleg a festmény gondolati ihletője volt, Gedő Ilka 
csak bemásolta jegyzetei közé, de nem fordította le: (136. 
jegyzetfüzet): „ Wenn man erst das Auseinandergehen der 
Gelben und Blauen wird recht gefaßt, besonders aber 
die Steigerung ins Rote genugsam betrachtet haben, 
wodurch das Entgegengesetzte sich gegeneinander neigt 
und sich in einem Dritten vereinigt, dann wird gewiß eine 
besondere geheimnisvolle Anschauung eintreten, daß 
man diesen beiden getrennten, einander entgegenge
setzten Wesen eine geistige Bedeutung unterlegen kön
ne, und man wird sich kaum enthalten, wenn man sie 
unterwärts das Grün und oberwärts das Rot hervorbrin
gen sieht, dort an die irdischen, hieran die himmlischen 
Ausgeburten der Erlohim zu gedenken." („Ha a sárga 
és a kék eltávolodását, főleg pedig vörösbe tartó fokozó
dását kellően figyelembe vettük, azt a folyamatot tehát, 
amelynek révén a szembenállók egymást közelítik, har
madikká egyesülve, akkor bizonyára eljutunk egy sajátos, 
titokzatos szemlélethez, nevezetesen hogy e két elvá
lasztott, egymással ellentétes lényegnek valami szellemi 
jelentése lehet, és ha látjuk, mint hozzák létre lefelé 
a zöldet, felfelé a vöröset, óhatatlanul is ezt gondoljuk: 
íme, amott Elohim földi, emitt égi gyermekei." (Johann 
Wolfgang Goethe: Antik és modern. Gondolat Kiadó, 1981, 
446-447. o. Ford.: Tandori Dezső.)

130. FELIRATOS KÉP, 1981
Olaj, vászonra fektetett fotópapír, 51 x 66 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
ismeretlen magángyűjtemény
Kiállítva:
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 44. kép 
1985 Compass Gallery, Glasgow, 17. kép 
1985 Művésztelepi Galéria, Szentendre, 153. kép 
Reprodukálva: György-Pataki 1986,176. o.] Modern and 
Contemporary Hungárián Art (1985-1990). Soros Szépmű
vészeti Dokumentációs Központ, Budapest, 1991, 63. o; 
Gedő Ilka művészete 1997, 34. (színes) tábla; Kieselbach 
Galéria 2000. évi tavaszi árverése, II. kötet. Tavaszi Képauk
ció, 2000. május 20., szombat, Budapest, Vígszínház, 177. o. 
Hagyatéki leltári szám: 5
Megjegyzés: A festmény ősrajza a 32. mappában talál
ható. - (A Kieselbach Galéria 2000. évi tavaszi árveré
sén, május 20-án 14. tételként eladva.

131. KÉSZÜLŐDŐ BOSZORKÁNYOK, 1980-81 
Olaj, vászon, 59 x 58 cm
Jelezvejobbra lent: Gedő Ilka, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
Magyar Nemzeti Galéria (leltári szám: MM. 2001. 32) 
Kiállítva:
1982 Dorottya utcai Galéria, Budapest, 40. kép
1985 Compass Gallery, Glasgow, 24. kép
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 148. kép
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 238. kép
1996 The Art Museum of Yad Vashem, Jeruzsálem, 59. kép
Reprodukálva: Dorottya utcai Galéria 1982, katalógus,
hátlap; Forward, 1994. április 1, 9. o.; Yad Vashem 1996,
katalógus, 32. o.; Gedő Ilka művészete 1997,29. (színes)
tábla
Hagyatéki leltári szám: 6
Megjegyzés: A festmény ősrajza a 18. mappában talál
ható.

132. SZÜRKE HÁTTERŰ MŰVIRÁG, 1980-81 
Olaj, vászon, 47 x 57 cm
Jelezve jobbra lent: Gedő Ilka, hagyatéki bélyegzővel 
ellátva
magángyűjtemény 
Kiállítva:
1980 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 
107. kép
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 143. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 245. kép 
Hagyatéki leltári szám: 31
Megjegyzés: „Gedő nem egyszerűen a figurák kiemelése 
vagy értelmezése érdekében alakítja ki a színösszefüggé
seket, hanem azok nagy rendszerében helyezi el figuráit. 
Számára egy-egy új szín felvitele a képre, akármilyen 
apróságról is legyen szó, mindig az egész kép lényegét 
befolyásoló döntés." (György Péter - Pataki Gábor: Egy 
művészi felfogás paradoxona. In Gedő Ilka művészete 
1997, 14. o.) - Gedő Ilka színekkel kapcsolatos viszonya 
„leginkább a költészettel analóg: festményei valóban 
színköltemények, ahol a szavak helyett a tizenhat év 
során összegyűjtött és állandóan bővített színminták 
szolgáltatják a nyersanyagot". (Mészáros F. István: Hold
maszkok, tündöklő háromszögek. In Gedő Ilka művészete 
1997, 69- o.) - A festmény ősrajza a 36. mappában talál
ható meg.

133. ZÖLD HÁTTERŰ RÓZSAKERT, 1981 
Olaj, vászon, 72x50 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
ismeretlen magángyűjtemény 
Kiállítva:
1982 Dorottya utcai Galéria, Budapest, 34. kép 
1985 Művésztelepi Galéria, Szentendre, 37. kép
1983 Compass Gallery, Glasgow, 18. kép 
1987 Műcsarnok, 144. kép
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 242. kép 
1994 János Gat Gallery, New York 
Reprodukálva: Dorottya utcai Galéria 1982, katalógus, 
6. o.; Compass Gallery 1985, meghívókártya, 6. o.; Third 
Eye Centre 1989, meghívó; Mű-Terem Galéria 2000. évi 
téli aukciója. Budapest, 2000, katalógus, 83. o. 
Hagyatéki leltári szám: 3
Megjegyzés: „Gedő Ilka egy már szétesett világra borítja 
nosztalgikusan fájdalmas színfátyolát, amelynek hideg 
és meleg kontrasztjai mindig valamilyen megnevezhe
tetlen szorongás tonalitása felé törekednek." (Mészáros 
F. István: Hold-maszkok, tündöklő háromszögek. In Gedő 
Ilka művészete, 1997, 70. o.) - (A budapesti Mű-Terem 
Galéria árverésén, 2000. december 1-jén, 70. tételként 
értékesítve.)

134. HALVÁNY GEREZDES MŰVIRÁG, 1983 
Olaj, papír, 35,5 x 53,5 cm
Jelzés nélkül 
magángyűjtemény

135. TÁNCOSNŐ, 1983
Olaj, emanelpapir, 28 x 20 cm 
magángyűjtemény
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
Kiállítva:
1985 Művésztelepi Galéria, Szentendre, 43. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 149. kép 
Hagyatéki leltári szám: 123

136. FÉRFI ÉS NŐ (EMBERRABLÁS), 1982 
Olaj, vászon, 80x66 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
Fővárosi Képtár Kiscelli Múzeuma (2002 végéig a mű
vész hagyatékából kölcsönadva)
Kiállítva:
1982 Dorottya utcai Galéria, Budapest, 39. kép 
1985 Művésztelepi Galéria, Szentendre, 38. kép 
1985 Compass Gallery, Glasgow, 26. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 150. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 244. kép 
Reprodukálva: Dorottya utcai Galéria 1982, katalógus, 
7. o.; Művésztelepi Galéria 1985, katalógus,fedőlap;Third 
Eye Centre 1989, színes plakát (59x42 cm); Gedő Ilka 
művészete 1997, 30. (színes) tábla 
Hagyatéki leltári szám: 8
Megjegyzés: „Az Emberrabláson egy táncos léptű férfi 
egyensúlyoz és próbál ellenállni egy narancsszín-kék- 
zöld ruhájú szörnynek, akinek feje helyén kétágú korbács 
nőtt, s csak egy lába és egy karja van, de így is magával 
tudja vonszolni a férfit." (Szabó Júlia: Gedő Ilka művészi 
m u nkássága. I n Gedő Ilka művészete 1997,44. o.) - A fest
mény ősrajza a 32. mappában található.

137. KALAPOS ÖNARCKÉP, 1983
Olaj, vászonra fektetett fotópapír, 60x48 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva; a kereten
a Magyar Nemzeti Galéria bélyegzője is látható
magángyűjtemény
Kiállítva:
1985 Művésztelepi Galéria, Szentendre, 40. kép 
Hagyatéki leltári szám: 70
Megjegyzés: Élete utolsó három évében keletkezett Gedő 
Ilka olajkép önarcképsorozata (a katalógus 137., 141., 
142., 143., 150. és 152. tétele). A festmény egy 1948-ban 
készített grafika (tus, papír, 200x200mm) alapján 
készült, amely a 38. mappában található. A művész a raj
zot fotómechanikus módszerrel nagyította fel és vitte 
a vászonra.

138. A TÖRPÉK KARNEVÁLJA, 1984 
Olaj, vászonra fektetett papír, 49 x 51 cm 
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
magángyűjtemény
Kiállítva:
1985 Művésztelepi Galéria, Szentendre, 49. kép 
1985 Compass Gallery, Glasgow, 15. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 154. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 239. kép 
Reprodukálva: György-Pataki 1986,176. o.
Hagyatéki leltári szám: 1

139. FÉRFI ÉS NŐ, 1983 
Olaj, papír, 29x21 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva



magángyűjtemény
Kiállítva:
1985 Művésztelepi Galéria, Szentendre, 37. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 150. kép 
Reprodukálva: Martin Buber: Én és te. Budapest, 1984, 
borítólap; Új írás, 1985. július, hátsó lap; Műcsarnok 1987, 
katalógus, 8. o.
Hagyatéki leltári szám: 124

140. OLVASÓ FÉRFI (B. E. PORTRÉJA), 1983 
Olaj, vászonra fektetett papír, 58x46,5 cm 
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
magángyűjtemény
Kiállítva:
1985 Művésztelepi Galéria, Szentendre, 42. kép 
Hagyatéki leltári szám: 71
Megjegyzés: A festmény egy 1947-ben készült grafika 
(ceruza, papír, 230 x 165 mm) alapján készült, mely a 38. 
mappában található.

141. RÓZSASZÍNŰ ÖNARCKÉP, 1984
Olaj, vászonra fektetett fotópapír, 59 x 49 cm 
Ruby Azrak gyűjteménye, New York 
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
Kiállítva:
1985 Művésztelepi Galéria, Szentendre, 47. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 156. kép 
1994 János Gat Gallery 
1996 János Gat Gallery 
2000 János Gat Gallery
Reprodukálva: Műcsarnok 1987, katalógus, 16. o.; Gettó 
Ilka művészete 1997, 35. (színes) tábla; Népszabadság, 
1998. március 26.; János Gat Gallery 2000, katalógus, 
10. o. (színes)
Hagyatéki leltári szám: 89
Megjegyzés: Élete utolsó három évében keletkezett Gedő 
Ilka olajkép önarcképsorozata (a katalógus 137,141., 142.,
143., 150. és 152. tétele). A festmény egy 1948-ban készí
tett grafika (tus, papír, 270x 195 mm) alapján készült, 
amely a 38. mappában található. A rajzot a művész fotó
mechanikus módszerrel nagyította fel és vitte a vászonra.

142. ÖNARCKÉP RÉGI RAJZ ÁTFESTÉSÉVEL, 1984 
Olaj, rajztáblára fektetett papír, 22 x 14 cm 
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
magángyűjtemény
Hagyatéki leltári szám: 150
Megjegyzés: Élete utolsó három évében keletkezett Gedő 
Ilka olajkép önarcképsorozata (a katalógus 137,141., 142.,
143., 150. és 152. tétele). Ez a festmény rajztáblára rög
zített papíron van. A rajztábla másik oldalán található 
a katalógus 145. tétele. A kép a címét a művész halála 
után kapta.

143. SZALMAKALAPOS ÖNARCKÉP, 1984
Olaj vászonra fektetett fotópapír, 60x48,5 cm 
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
magángyűjtemény 
Kiállítva:
1985 Művésztelepi Galéria, Szentendre, 48. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 157. kép 
Reprodukálva: Kortárs Magyar Művészeti Lexikon,

I. kötet. Enciklopédia Kiadó, Budapest, 1999, 705. oldal 
Hagyatéki leltári szám: 87
Megjegyzés: Élete utolsó három évében keletkezett Gedő 
Ilka olajkép önarcképsorozata (a katalógus 137,141., 142.,
143., 150. és 152. tétele). A festmény egy valószínűleg 
1948-ban készített grafika (ceruza, papír, 345x240 mm, 
jelezve balra lent: 1948 tavasz?) alapján készült, amely 
a 38. mappában található. A rajzot a művész fotómecha
nikus módszerrel nagyította fel és vitte a vászonra.

144. A LUXEMBOURG-KERT KERÍTÉSE, 1979-1985 
Olaj, vászonra fektetett papír, 64 x 49 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
Ruby Azrak gyűjteménye, New York 
Kiállítva:
1982 Dorottya utcai Galéria, Budapest, 19. kép 
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987 115. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 228. kép 
Reprodukálva: Szabó 1993, 13. o.; Gedő Ilka művészete 
1997 31. tábla 
Hagyatéki leltári szám: 38

145. RENESZÁNSZ BOHÓCOK, 1984
Olaj, rajztáblára fektetett papír, 26x37 cm 
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
magángyűjtemény 
Hagyatéki leltári szám: 149
Megjegyzés: A kép a címét a művész halála után kapta.

146. A LEPKE, 1984-85 
Olaj, vászon, 40 x 69 cm 
magángyűjtemény
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva; a kereten 
a Magyar Nemzeti Galéria pecsétje látszik („kivitele 
engedélyezve")
Kiállítva:
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 160. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 240. kép 
Reprodukálva: Century 1994,10. o.
Hagyatéki leltári szám: 77

147. BŰVÉSZMUTATVÁNY, 1984-85 
Olaj, pasztell, papir, 49 x 27 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 159. kép 
Gedő Ilka művészete 1997, 33. tábla 
Hagyatéki leltári szám: 151

148. BOHÓC MASZKKAL, 1985
Olaj, kartonra fektetett papír, 52 x 32 cm 
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva 
magángyűjtemény 
Hagyatéki leltári szám: 76 
Megjegyzés: befejezetlen festmény

149. BOHÓCOK, 1985
Olaj, tempera, papír, 22,5 x 25 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:

1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 163. kép 
Hagyatéki leltári szám: 52

150. KALAPOS ÖNARCKÉP, 1985
Olaj, vegyes technika, vászonra fektetett papír, 
60x48,5 cm
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva
magángyűjtemény
Kiállítva:
1985 Művésztelepi Galéria, 41. kép 
Reprodukálva: Szabó 1987 
Hagyatéki leltári szám: 86
Megjegyzés: Élete utolsó három évében keletkezett Gedő 
Ilka olajkép önarcképsorozata (a katalógus 137,141., 142.,
143., 150. és 152. tétele). Ez a kompozíció a művész utolsó, 
befejezetlen festménye, mely a közelgő halál előérzetét 
sugallja. A festmény egy 1948-ban készült grafika (tus, 
papír, 190 x 135 mm) alapján készült. A rajzot a művész fotó
mechanikus módszerrel nagyította fel és vitte a vászonra.

151. NAGY BOHÓCOK (TÁNCJELENET), 1985 
Olaj, vászonra fektetett fotópapír, 74x35 cm 
magángyűjtemény
Kiállítva:
1987 Műcsarnok, Budapest, 1987, 164. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 243. kép 
Hagyatéki leltári szám: 51
Megjegyzés: „A cirkusz, a színház, a karnevál az európai 
festészet nagy témája a késő barokktól a poszt
impresszionizmusig, szimbolizmusig. Gedő Ilka cirkusz 
témájú képeiben benne van James Ensor groteszksége, 
a fiatal Picasso rózsaszín korszakára emlékeztető töré
keny, finom harmónia, Klee gyermeki pontossága és Miró 
felszabadult játékossága, mindezek mellett Gedő Ilka 
tökéletesen önmaga, félelmeivel, örömeivel, vívódásaival 
és huncut mosolyával.” (Szabó Júlia: Gedő Ilka művészi 
munkássága. In Gedő Ilka művészete, 1997,43. o.) A fest
mény ősrajza a 32. mappában található.

152. KETTŐS ÖNARCKÉP, 1985
Olaj, vászonra fektetett fotópapír, 58x42 cm 
Jelzés nélkül, hagyatéki bélyegzővel ellátva, a keret hátsó 
részén a Magyar Nemzeti Galéria pecsétje látszik („kivi
tele engedélyezve") 
magángyűjtemény 
Kiállítva:
1984 Művésztelepi Galéria, Szentendre, 46. kép
1985 Műcsarnok, Budapest, 155. kép 
1989 Third Eye Centre, Glasgow, 241. kép 
Reprodukálva: Műcsarnok 1987, katalógus, címlap; 
Műcsarnok 1987, plakát (81,5x56 cm); Vibarius, 1994, 
15. o.; Gedő Ilka művészete 1997, 36. (színes) tábla 
Hagyatéki leltári szám: 88
Megjegyzés: Élete utolsó három évében keletkezett Gedő 
Ilka olajkép önarcképsorozata (a katalógus 137,141., 142.,
143., 150. és 152. tétele). Afestményegyvalószínűleg 1948- 
ban készített grafika (tus, papir, 275x205mm) alapján 
készült, mely a 38. mappában található. A rajzon kétszer 
szerepel a művész arca: az egyik szemek nélkül megrajzolt 
arc szomorúságot sugallva balra hajlik. A rajzot a művész 
fotómechanikus módszerrel nagyította fel és vitte vászon
ra. A festmény keretén a Nemzeti Galéria pecsétje látható.
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VI. A MŰVÉSZ GRAFIKAI MUNKÁSSÁGA

BEVEZETŐ

14. 1. sz. füzet, 1932, 27. oldal

„Gedő Ilka tizenegy éves korától rajzolt - először a gyermek számára izgal

mas forma-szín élményeket, különös tájakat nyújtó évi rendszeres nyaralások 

idején a Duna partján lévő Kisorosziban, Nagymaroson és Szentendrén, majd 

pesti lakásukban is. Gyerekkori rajzait már eleven fantázia, kitűnő szín-és for

maérzék jellemzi. (...) Három művészt említ meg, akik a harmincas-negyvenes 

évek fordulóján rövidebb-hosszabb ideig tanították alakrajzra, festőtechniká

ra, anyagismeretre. Mindhárom művész zsidó származású, és a II. világhábo

rúban pusztul el később. A legidősebb, legtekintélyesebb közülük Erdei Viktor, 

aki családi kapcsolat révén évekig foglalkozik vele. Erdei Viktor (1879-1944)

szecessziós-naturalista-impresszionista festő és grafikus. Ma kevesen emlé

keznek rá, pedig a századelőn a legjelentősebb magyar műkritikus, Fülep Lajos 

írt nagy tisztelettel róla. (...) Gedő Ilka másik mestere, Gallé Tibor (1896-1944) 

rézkarcairól és linómetszeteiről híres grafikus, aki 1935-ben a műtermében 

nyitott Budapesten iskolát. (...) Örkényi Strasser István (1911-1944) szobrász 

volt, iskolája és kiállítása az OMIKE-hez (Országos Magyar Izraelita Közmű

velődési Egyesület) kötötte. (...) Tőle a plasztikus formaadás keménységét 

és tömegérzékeltetését tanulhatta meg Gedő Ilka. Gedő Ilka tanulmányai köz

ben gyorsan érő művész volt. Talán ezért nem ajánlja neki a főiskolai tanul

mányokat az egykor, a magyar avantgárd első nemzedékéhez tartozó Berény 

Róbert és Diener-Dénes Rudolf. A fiatal lány rajzaiban olyan merész »kézírás« 

jelei mutatkoznak, amelyekhez nem illőnek tűnik az akadémia klasszikus 

egyensúlyokba rendezett természetábrázolása." (Szabó Júlia: Gedő Ilka 

művészi munkássága. In Gedő Ilka művészete 1997, 32-33. o.)

Gettó-rajzok (1944)

„1944-ben Gedő Ilka a pesti gettóban él és rajzol. Főleg ceruzával dolgozik. 

Megörökíti a nagy szemű, merengő sovány kislány unokatestvérét, egy szem

üvege mögött mereven figyelő kisfiút, a roskatag öregeket és az elkeseredett 

asszonyokat, anyákat. Ezek az egyszerű vonalas rajzok, amelyek közül néme

lyiken szobrászi modellálásra emlékeztető plaszticitás is megfigyelhető, Gedő 

Ilka oeuvre-jénekelső mestermunkái. Történeti jelentőségük valósághűségük

ben van. Kis méreteik ellenére hasonló súlyú munkák a II. világháború korá

ból, mint Henry Moore légitámadás-rajzai." (Szabó Júlia: Gedő Ilka művészi 

munkássága. In Gedő Ilka művészete 1997, 35. o.)

Önarckép-sorozat (1944-49)

„A »Gedő Ilka modell« többnyire ölbe tett kézzel ül, olykor fejét félrehajtja, 

máskor asztalra könyököl. Van, amikor csak a feje és ruhátlan nyaka, válla jele

nik meg a rajzon, van, amikor könnyű kendőt csomóz az álla alá, mint a mun

kás- és parasztasszonyok. Ismerjük azonban különös kalapos önarcképeit is, 

ezekben titokzatos és elegáns, mint a polgári nagyregények csodálatra, titkos 

szerelemre méltó hősnői. (...) Az önarckép-sorozatban a befelé forduló koncent

ráló és az ismétlés aszketikus magatartása páratlan, az európai rajzművészet

ben Giacometti önarcképsorozatához mérhető. Másik rokona talán a színes 

kusza vonalakkal nagylélegzetű portrékat, önarcképeket festő Antonin Artaud, 

aki nyíltan vallotta, hogy az emberarcot nem lehet jelformákkal tenni a művé

szi közlés tárgyává, hanem reggeltől estig rajzolni kell, kétszázezer álom
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állapotában, mert az emberi arc az Én teste, a testben, a mindenkit elérő halál 

barlangjában az élet ereje. Gedő Ilka nem ismerte Artaud ugyancsak 1947-ben 

megfogalmazott elképzeléseit, de hasonló konok figyelemmel, minden mást 

elfeledő koncentrációval rajzolta-festette kisebb és nagyobb méretű papírla

pokra önarcképeit. Ezek az alkotások főművei, amelyeket azonban készülésük 

idején a családon és néhány baráton kívül senki sem látott." (Szabó Júlia: Gedő 

Ilka művészi munkássága. In Gedő Ilka művészete 1997, 36-37. o.)

Asztal-sorozat (1947-49)

„A sorozat ürügye több mint hétköznapi - banális. Egy keskeny, állandóan 

szem előtt lévő asztal. És mivel állandóan szem előtt van, fokozatosan kibon

takozik belőle a látvány mindennapos csodája és metamorfózisa. Az asztalon 

lévő tárgyak, a ráeső fény, saját árnyéka - ezernyi apró módosítást hajtanak 

végre rajta. Mindenki tapasztalta már a képzelet legközismertebb játékát: 

ha kitartóan nézzük a falakon látható repedéseket, rajzolataikba hamarosan 

formákat vetítünk, a szobát különféle alakzatokkal népesítjük be. (...) A kép

zelet játékából itt az alkotás motívuma lett - a tartalom legkoncentráltabb 

formája (Max Raphael). A vonal ezeken a lapokon sohasem körvonal, lehatá

rolás, hanem mindig tovább mozdul, számtalan irányba szalad, s amint elin

dul, titkos energiákat szabadít fel - mintha nyári napfény karcolta volna játé

kos nyomait a papírlapokra." (Mészáros F. István: Hold-maszkok, tündöklő 

háromszögek. In Gedő Ilka művészete 1997, 68. o.)

„Visszatérek a rajzokhoz, melyekről szólva igaza van Szabó Júliának, 

ha Giacomettihez hasonlítja őket. Bármelyik nagy rajzgyűjtemény a világon 

örömmel fogadhatná őket. Gyötrelmesek, sejtelmesek - csak sejtetik a fizio- 

gnómiát, s nyilván azért, mert az önállósuló vonalrendszerek ezerszer fonto

sabbá válnak az Önarcképeken; sokkal jobban követik az érzelmeket, mintha 

az arckifejezésen keresztüli psziché-ábrázolás szolgálatába szegődtek volna. 

Valószínűleg ezekből az önállósuló vonalkötegekből és fonatokból fejlődtek ki 

a későbbi festmények hálózatai.

A legcsodálatosabbak azonban az asztal-rajzok. Ezekre emlékszem vissza 

1964-ből, és Szabó Juli helyében belőlük sokkal többet tettem ki volna (állí

tólag még jó néhány van belőlük). Gyönyörűek, hajszálfinomak, esetlenek, 

görcsösek, gyötrelmesek, szánalmasak, rettegők, tárgyban kezdődnekés vonal

ban halnak el, lapjuk súlyos és mégis lebegnek a térben. (Bocsásson meg 

a banalitásért: olyan szánalmasan és sebezhetően és érzékenyen, mint »ahogy 

az emberek lebegnek a létben«.)" (Beke László 1980. augusztus 11 -i levele, amely 

a művész hagyatékában található meg, s amelyet a művészettörténésza székes- 

fehérvári kiállítás kapcsán írt Gedő Ilkának.)

„Gedő Ilkát a környezetében élő tárgyak »személyisége« mindig is foglal

koztatta. Szerette később is század eleji formákat őrző, a szecesszió öröksé

gét felmutató, kicsit rozzant bútorait, de tudomásom szerint csak ebből a két 

törékeny, s mégis biztos konstrukcióval megalkotott, egymásba tolható asztal

ból varázsolt elő egy különös titok-rajz sorozatot, amelyen zenei variációkhoz 

hasonlítható rajzi variációk sokaságában válik személlyé a tárgy, s valahol 

a láthatatlan háttérben az, ami a tárgyhoz korábban tartozhatott.

A néhány évtizeddel korábbi ízlés nyomait magán viselő bútor - a mű

vészre hagyományozott múlt, a múltból kapott ajándék. A századforduló vo

nal-szimbolizmusának üzenete, melyet Gedő Ilkának rajzi mesterei, Erdei Vik

tor, Gallé Tibor művei és tanításai is közvetíthettek. Az üzenetet a művész me

gértette és válaszolt, ezek a nagyméretű, egy-egy tárgy életét bemutatóraj

zok hasonló jelentőségűek a magyar és az európai művészet történetében, 

mint a századforduló nagy rajzolóinak alkotásai." (Szabó Júlia: Kiállítás meg

nyitó, 2001. október 5. Fővárosi Képtár)

Ganz-gyári sorozat (1947-48)

„A Margit-körúton található Ganz-gyár egyik üzemében elektromos gépek 

elemeit gyártották, míg a másikban gépek és megmunkáló szerszámok fém 

alkatrészeit. Az 1940-es évek végén a Ganz-gyár egyik liberális felfogású mér

nöke szervezésében oktatási programokat szerveztek. A rajzolni szándékozó 

Gedő Ilkát szívesen fogadták a gyárban, jóllehet alkotásai távol álltak a mun

kás akkoriban hivatalosan propagált képétől. Gedő Ilka naplóiban megemlíti 

a berlini építész, Bruno Taut fantáziarajzait, továbbá az olasz futurista, Gino 

Severini munkáit. Ezek a hivatkozások jól tanúsítják, milyen széles érdeklődési 

körrel rendelkezett a művész egy olyan időszakban, amikor Nyugatról kevés 

információ jutott át Magyarországra. A rajzok felidézik Alberto Giacometti 

műveit, de mindez pusztán különös véletlen, hisz Gedő Ilka csak a 1960-as évek 

közepétől láthatta Giacometti munkáit." (Ilka Gedő [1921-1985] Drawings and 

Pastels [November 21st-December 29th, 1995] [An Exhibition Organized 

in Cooperation with Janos Gat Gallery). Catalog by Elisabeth Kashey (Shepherd 

Gallery 21 East 84th Street, New York, N.Y. 10028] [kiállításkatalógus])

15, 2, sz, füzet, 1934, 4, oldal
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GEDŐ ILKA GRAFIKAI HAGYATÉKA

vwW■ >«*-

22. Alvó nő a gettóban a 10. mappából, 1944, ceruza, papír, 280 x 216 mm, 
jelezve jobbra lent: Gedő Ilka, Magyar Nemzeti Galéria

M APPÁK

Gedő Ilka terjedelmes darabszámot és számos témát felölelő grafikai mun

kásságát saját maga rendezte mappákba. A mappákon feltüntetett címek 

jórészt Gedő Ilkától származnak. A művész által a mappákra írt megjegyzé

sek, elnevezések dőlt betűvel találhatók. A mappán szereplő számot {kapcsos 

zárójelben} adtuk meg. Az alábbi leltárban feltüntetjük azokat a mappákat is, 

amelyek a művész halála után jöttek létre, de a hagyatékban történő eliga

zodás szempontjából nagyon fontosak.

A) 245x165 MM-ES MAPPA

1. Mindenféle figurás rajzocskák {39}, 1980-85

B) 330x250 MM-ES MAPPA

2. Aggok háza { 3}, 1939-1944,23 paszpartúzottés 15 paszpartú nélküli rajz

C) 375x245 MM-ES MAPPÁK

3. Első modellek, Jegyzetfüzet, Lepence-Visegrád, 1937. nyár {1}. Csak 

az akvarelleket tartalmazó Lepence-Visegrád füzet van meg a mappában. 

Az első modellek a füzetekben szereplő rajzok felsorolásának első tételei 

(lásd lejjebb).

4. Főiskola esti kroki (Pap Gyulánál) {2}, 1945

5. Alsóerdősor, Simon és Elza együtt és külön [a művész szülei) {4}, 1945-46 

tele, 16 rajz

6. Simon és Elza együtt és külön {34}, 1945-46 tele, 20 rajz

7. Alsóerdösor, nem önarckép {5}, 1945-46 tele, 23 rajz és 1 nem önarckép 

pasztell portré

8. Pályaudvar, Klauzál tér, Gyermekotthon {8}, 1938,1942,195 nem pasz- 

partúzott rajz

9. Rajzok {12}, 1945-47,39 rajz

10. Gettó-rajzok {31}, 1944,35 rajz 1944-ből, a budapesti gettóból és 12 rajz 

egy kőraktárról

11. Maszkok és rajzocskák {33}, 1980-85, 27 színes ceruzás rajz maszkokról 

és színpróbák (ceruza, kréta, akvarell)

12. Válogatás a legjobb kisméretű rajzokból {54}, 1947-49, 21 ceruzarajz

13. Joyce-illusztrációk, elöl gonosz és álszent és jóindulatú madarak {7},

1980-84

14. Figurás mindenféle rajzocskák {10}, 1980-84

15. Fillér utca anyámról, főleg tollal {35}. A mappában a címmel ellentétben 

három füzet található, amelyeknek lapjaira rajzok vannak beragasztva: I.) 

1944-1945 telén Alsóerdősor, 1945-1946Fillérutca, 42 rajz; II.) 1946-1947 

Fillér utca, 17 rajz; III.) 1945-1946 tél, 42 rajz.

16. Kicsi figurás rajzocskák, 1975-1980 {9},1980-85. Ezek a kisméretű raj

zok, rajzötletek 1980-1985 között keletkeztek, és adott esetben ezek is 

képezhették egy-egy olajfestmény kiinduló gondolatát.

17. Megcsinálandó ősrajzok {11}. Olyan festményelőzmények, „ősrajzok" 

találhatók ebben a mappában, amelyeket a művész esetleges későbbi meg

festésre kiválasztott ugyan, de festményként már nem tudott elkészíteni. 

Az „ősrajz", a figurás ötlet köré kockaháló készült, amelyen gyakran



a tervbe vett színek is fel vannak tüntetve, jelezve, hogy a művész előtt 

a rajzvázlat kiválasztásakor a tervezett kép teljes színvilága felvillant.

18. Ő sra jz o k  é s  k é s z  k é p e k  {6 }. 1975-1985. Elkészült festmények kiinduló 

vázlatai, „ősrajzai"

19. Tusrajzok, 1975-1980 {37}, 1946-47 tele. A mappában van egy 24 tus

rajzot tartalmazó rajzfüzet, amely kitéphető, tetején perforált lapokat 

tartalmaz. A füzet perforált lapjait tartó tömb tetején a művész kézírása: 

1 9 4 6 -1 9 4 7  te le . Van még a mappában egy, eredetileg ebből a füzetből 

kitépett, bepaszpartúzott tollrajz.

D) 5 3 5 x3 4 0  MM-ES MAPPÁK

20. Ö n a rckép ek , A ls ó e rd ő s o r  {19}, 1945-46, 23 rajz

21. Sim on és Elza (együ tt és kü lön-kü lön) {40}, 1945-46, 112 1945-1946 

telén készült nem paszpartúzott rajz
22. F illé r  u tc a i ö n a rc k é p e k  [\] {27}, 1947-48, 34 rajz

23. F illé r  u tc a i ö n a rc k é p e k  [II] {28}, 1947-48, 48 rajz

24. Z s id ó  a g g o k  h á za  {13}, 1943, illetve 1944 tavasza, 96 rajz

25. C sa k  ra jzo k , S z e n te n d re  h á b o rú  a la t t  é s  e lő t t  {22}, 1938-1943, 25 rajz

26. F illé r  u tca i ön a rckép ek , c sa k  p a sz te ll é s  to ll {21}, 1947, 8 pasztell önarckép

27. F illé ru tca , nem önarckép {29}, 1947,24 mű 1947-ből a mappa címe elle

nére önarckép is van benne.

28. 1938-1939  k ö rü li m o d e lle k , a m e ly e k  m é re tü k  m ia t t  nem  fé r te k  e l a z  E lső  

m o d e lle k  m a p p á b a n . Beletéve: Kisoroszi, 1941-1942 {15}, 1938-39 és 

1942,1938-1939. évi művek 62 rajz; kisoroszi művek: 2 pasztell és 3 rajz

29. S z e n te n d re  1 94 0 -1 9 4 4  p a sz te lle k  é s  1949 k ö rü l n é h á n y  m ű  {14}, 43 rajz

30. E g é sz e n  ré g i r a jz o k  {17}, 1938-1940, 79 rajz

31. Szentendre, háború előtti, alatti, ecset, pitkréta, ceruza, szén {32}, 97 grafika

32. Ő sra jzo k  é s  m a sz ko k , k ic s i  f ig u rá s  ra jz o k  {24/A}, 1970-1985

33. A lsó e rd ő so r , S im o n  é s  E lza  e g y ü t t  é s  k ü lö n -k ü lö n  [I] {20}, 1945-46, 

26 grafika

34. A ls ó e rd ő so r  S im o n  é s  E lza  e g y ü t t  é s  k ü lö n -k ü lö n  [II] {18}, 1945-46, 

25 grafika

35. Válogatás Gedő Ilka rajzokból {55}, 1944-49, 14 önarckép és 2 színes 

szentendrei pasztell

36. Gedő Ilka ősrajzok {24/B}. Benne két füzet Kész képek címmel. A mappa 

mintegy 40 festmény „ősrajzát", azaz alapvázlatát tartalmazza.

37. Ö n a rck ép e k  1 9 3 8 -b ó l é s  p a s z te l l  c s e n d é le te k  {51}. Hönarckép 1938-ból 

és 1939-ből, 29 egyéb portré és 20 pasztell csendélet 1938-ból.

38. M e g fe s te t tö n a r c k é p e k  {25} Öt rajz, amelynek segítségével a művész élete 

utolsó éveiben az alábbi olajképeket készítette el: 1. O lva só  f é r f i (B. E. port
réja) [138. kép]; 2. K a la p o s  ö n a rc k é p  [139. kép]; 3. S z a lm a k a la p o s  ö n a rc 

kép  [142. kép]; 4. K e t tő s  ö n a rc k é p  [151. kép]; 5. K a la p o s  ö n a rc k é p  [152. 
kép]; 6. F tó z sa sz in ü ö n a rck é p  [141. kép].

39. Figurás rajzok {16}, 1980-85

40. B a k o n y b é l é s  r é g e b b i {38}, 1938 nyara. 90 ceruza és színes ceruza rajz, 

amelynek túlnyomó többsége egy vakáció során, 1938 nyarán Bakonybél- 

ben készült.

41. Régi m ajor, pá lyaudva r {23}, 1938-39. 165 grafika, továbbá 46 művész 

által válogatott grafika egy behajtott kartonlapba elhelyezve.

20. Önarckép a gettóban, 1944, ceruza, papír, 223x216 mm, 
jelezve jobbra lent: Önarckép a gettóban, 1944, Yad Vashem, Izrael

26. Olvasó nő, 1945, ceruza, papír, 160 x 198 mm, jelezve balra lent: Gedő Ilka, 
Israel Museum, Izrael
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E) 4 9 5 x 3 6 0  MM-ES MAPPA

42. Rajzok, válogatás {56},1946-49,12 paszpartúzott és 7 paszpartú nélküli 
grafika

F) 5 5 0 x4 0 0  MM-ES MAPPA

42. Alsóerdősori pasztell csendéletek {26}, 1945-46, 19 1945-1946 telén 

keletkezett paszpartúzott pasztell

G) 6 6 5 x 4 8 0  MM-ES MAPPÁK

44. G anz-gyári paszte llek  {44}, 1947-48. A mappa 19. darab pasztellt 

és 3 ceruzarajzot tartalmaz.

45. Fillér utcai önarcképek (ra jzok) {57}, 1947-48, 40 rajz

46. Szentendrei olajképek és pasztellek {36}. A mappában lévő szentendrei 

tájképeket ábrázoló olajképek leltári számai: 125,126,127,128,129,130. 

A mappában van még 10 színes szentendrei tájképeket ábrázoló pasztell.
47. Második korszak első képeinek pasztellelőzményei {52}, 1965-68, 

12 pasztell

48. Pasztell olajkép-előzmények, cirkuszi bohócjelenetek {50},1966-68, 

1980-as évek eleje. A második alkotói időszak első olajfestményeinek 

5 pasztellelőzménye és 17, sokkal később, 1980-as évek elején készült, 

cirkuszi és bohócjeleneteket ábrázoló rajz.

49. Válogatás az 1946-48 között készült önarcképekből ésa 1944-ben készült 
gettórajzokból {53}, 1946-48.45 gettórajz és 11 önarckép és az a Ganz- 

gyári rajz, amely a glasgow-i kiállítással foglakozó Financia l Times [1985. 

október 8.) és London Times (1985. október 29.) cikkben megjelent.

50. Fillér utcai nem önarcképek {45},1947.1 pasztell olajkép-előzmény 1960-as 

évek második fele, 9 portré 1947-ből

51. F illé r u tca i pa szte ll önarcképek {48}, 1947, 18 pasztell önarckép 
1947-ből, melyen a művész terhesen látható

52. F illé r u tca i szén és ceruza nagy önarcképek {41}, 1947-48,17 rajz és egy 

rajz paszpartú nélkül

53. G ettó  {47},1944, 133 ceruzarajz túlnyomórészt paszpartúzva

54. Válogatása legjobb rajzokból {58}, 1944-49,19 rajz köztük egy az asztal
sorozatból

55. Ganz-gyár, csak ra jzok (Szén, kréta, ceruza) {46}, 1947-48, 66 grafika
56. Jú lia  kertje  {49}, 1971,16 pasztell

57. Ganz-gyár (szén- és ceruzara jzok) {43},1947-48,53 szén, kréta és ceruza 

grafika

FI) 6 9 5 x5 1 5  mm-es mappa

58. Két egészen nagyméretű grafika, 1949. 1949-ben keletkezett művek, 

az egyik feltételezhetően a Róbert Kashey féle katalógusban (vö.: iro
dalomlista) közölt önarckép párja.

25. Édesanyám, 1945-46, tus, papír, 160x198 mm, 
Israel Museum, Izrael

190

24. Alvó fiú a gettóban a 10. mappából, 1944, ceruza, papír, 243 x 185 mm, 
Magyar Nemzeti Galéria



FÜZETEK
A művész időrendi sorrendbe rendezett, rajzokat tartalmazó füzetei 1933-tól
1943-ig. (A művész által füzetre írt szöveg dőlt betűvel szerepel.) Ha a lapok
számozottak, az sosem a művész kezétől származik.)

1. Cím nélkül, 120x195mm-es színes ceruzarajzokat tartalmazó füzet 
(48 számozott lap)

2. Rajzfüzet- 1934 nyár, Római fürdő, 120x 195 mm-es színes ceruzarajo
kat tartalmazó füzet (23 lap), az elején 13, színes ceruzával rajzolt tájkép, 
mindegyik szignálva

3. Cím nélkül, 1935 nyara, 250 x 170 mm (59 számozott lap)
4. Cím nélkül, 1935 nyara, 250 x170 mm (36 beszámozott lap; 13-22. lap 

szignált ceruza tájképek)
5. 1935. november-december 12-ig, Juli, Erik, Mutici, de főleg Mariska nevű 

házt. alk., 250 x 170 mm (28 beszámozott lap)
6. 1935. augusztus-szeptember, 170x245 mm, a füzet 18 darab akvarellt 

tartalmaz és egy ceruzarajzot tartalmaz (19 lap)
7. 1935. tavasz, Pampas, Elza, Iskola, 250 x 165 mm, ceruza és tollrajzok (30 lap)
8. 1936.júniusban kezdve, szpt.-ig tart; Major, Hajón, Lepence, Mosónő, Gyer

mekek stb. Színes tájak a füzet végében; Erik, Juli, Mutici, Lovak, Sakkozók, 
Törökvészi úti forrás, 245 x 195 mm (86 lap)

9. 1936. januártól júniusig; Tömzsi, fekete cselédlányok; Pampasok; Önarc

képfigurák arc nélkül, Anyám, Juli, Erik, Pampas tavaszi tájban, Városma

jor a beragasztottjelnél, Anyám kiránduláson(MóriczZs. is),245 x 195 mm 
(78 beszámozott lap)

10. 1937 (?), Kopasz fák, Szidolozó kislány az Alsóerdősor utcában, Gyerekek 
tanyája valahol a Csacsirét környékén vagy Óbuda felett, Gyerekek kutyá

val (Innen jött a nagyon vékony kislány és nővére modellnek, Városmajor, 
pld. szorosan egymás mellett ülő srácok), 240 x 190 mm (87 beszámozott lap)

11. Árusok és mutatványosok a Batthyány téren, Széna téri piac, Földmunká

sok, Városmajor, a füzet végén Visegrád, 245 x 190 mm (96 lap)
12. 1937 Visegrád-Lepence, Klauzál tér, Suszterműhely az Alsóerdősorban 

(nyár van, de esik az eső), Széna téri piac, Városmajor, Földmunkások Óbudán, 
Vurstli, Horgászok, Lovak, Takarítónő az Alsóerdősorban, 245 x195 mm 
(83 lap)

13. 1937. május 24., Major (pld. beragasztgatott gyerekek), Széna téri piac, 
Lövőház utcai árusok, a figurák gyerekarányainak megszűnése, Talicskázó tró- 
gerok, Építkezés apró figurákkal, Lovacska, 245 x 195 mm (89 beszámozott lap)

14. 1937. március hónapban, Major, Erik-Juli, Apám-Anyám, Robi (Lenkéék- 
nél), Aggok háza (Marcibányi tér), Pampas, Fák, Esernyősök azAlsóerdősori 
ablakból, 245 x 195 mm (84 lap)

15. 1938 Annus, Első modellek a szegényházból (Marcib.) a Fillér utcába jön

nek, Fóka Majorban, 245x 195 mm (78 beszámozott lap)
16. 1938. májusjúnius, 245 x 195 mm (92 lap)
17. 1938. augusztus, szeptember, Klauzál tér, Major (kibicek is), Széna téri piac, 

245 x195 mm (54 lap)
18. 1938. ősz, Kibicek, Tacsi (Dakszlim), Pugyilné, 245 x 195 mm (84 lap)

32. Önarckép II a 35 mappából, 1948, ceruza, papír, 172 x126 mm, 
Magyar Nemzeti Galéria

31. Önarckép l a 35- mappából, 1948, ceruza,papír, 143 x  136mm, 
Magyar Nemzeti Galéria



43. Gondolkodó önarckép II az57. mappából, 1949-ből, szén, papír, 705 x 448 mm,
Róbert Kasbey gyűjteménye, New York (az 1989■  évi glasgow-i retrospektív kiállítás 122. tétele)



19. 1938. január-február, Pampasról fejtanulmányok, Modell-lány a Csacsi 

réti ismeretségből, Annus fejtanulmányok (és egyéb Annuska), Alsó

erdősorban Robi és Jenő, a könyvelő..., 245x 195 mm (81 lap)

20. 1938. augusztus, szeptember, Major, részben kibicek, lehet, hogy Klauzál 

térisis..., 245x195mm (81 lap)

21. 7938. október-december, 245x 195 mm (103 lap)

22. 1938-1939 tele, Pugyilné, sok Elsa és Pampas..., 245 x 195 mm (63 beszá
mozott lap)

23. 1939. október, 230 x 160 mm (58 lap)

24. 1942. nyár-ősz, a füzet hátában Amálka + egy másik kislány, 42 nyár: 

Podmaniczky utcánál az aluljáró, ahol igazoltatni bevittek a Nyugati külső 

sínéin egy házikóba, bohócok is vannak, ezek tán nem itt, hanem a Vurst

liban, 230x290 mm (101 lap)

25. 1942-43 tél, 2-ik menet, Öregasszonyok, Amálka, 1942. november, 1943. 

karácsony kiállítás, 230 x 290 mm (34 beszámozott lap)

26. 1943. nyár Szentendre, 205 x 270 mm (74 lap)

27. Cím és év nélkül, füzet akvarellekkel, 165x240 mm (13 lap)

28. Cím és év nélkül, pályaudvar (33 lap)

28. Olvasó férfi I. a 19. mappából, 1946-1947 tele, tus, 
papír, 275 x 250 mm, mgt

193

27. Varró nő, a 49. mappából, 1947, szén, papír, 345 x 390 mm, 
Magyar Nemzeti Galéria

29. Olvasó férfi II. a 19. mappából, 1946-1947 tele, 
tus, papír, 275 x 250 mm, mgt



\

\

30. Beszélgetők a 19. mappából, 1946-1947 tele, 
tus, papír, 275 x 250 mm, mgt

40. Önarckép X  a 49. mappából, 1947, szén, papír, 485 x  340 mm, 
jelezve jobbra lent: 1947 (ősz-tél?), Magyar Nemzeti Galéria

39- Önarckép IX a 49. mappából, 1947, szén, papír, 480 x  355 mm, 
jelezve jobbra lent: 47 vége (48 nyár?), Magyar Nemzeti Galéria



KER ETEZETT  M ŰVEK

A) AZ 1989. ÉVI GLASGOW-I RETROSPEKTÍV KIÁLLÍTÁSON 

SZEREPELT MŰVEK 

Gyerekkori művek (1936-37)

1. Lepencei táj, 1936, akvarell, papír, 237 x 190 mm, jelezve balra lent: Ili, 

1936 Lepertce

2. Tájkép I., é. n., akvarell, papír, 200x310 mm

3. Tájkép II., é. n., akvarell, papír, 265x310 mm

4. Tájkép II., é. n., akvarell, ceruza, papír, 305x450 mm

Fiatalkori művek (1938-39)

5. Ülő akt, é. n. (sérült), ceruza, papír, 200x 170 mm

6. Fekvő akt, 1938 (sérült), ceruza, papír, 150x 168 mm

7. Fekvő nő, 1938 (sérült), ceruza, papír, 200 x 115 mm

8. Fekvő akt II, é. n. (sérült), ceruza, papír, 140x230 mm

9. Fekvő akt III., é. n. (sérült), ceruza, papír, 160x230 mm

10. Hátakt, é. n. (sérült), ceruza, papír, 210x210 mm

Szentendrei tájképek (1939-1947 és 1976)

11. Olvasó férfi, 1939-1943, pasztell, papír, 310x230 mm

12. Pirosruhás lány, 1939-1943, pasztell, papír, 310x230mm

13. Vándorcirkusz, 1943, pasztell, papír, 310x230mm

14. Jelenet, 1939-1943, pasztell, papír, 310x230 mm

15. Gyümölcsszedő, 1939-1943 (sérült), pasztell, papír, 220x175 mm

16. Két női figura, 1939-1943, pasztell, papír, 200x220mm

17. Szentendrei udvar, 1943, pasztell, szén, ceruza, papír, 345x240 mm

18. Szentendrei ház,1939-1943, pasztell, papír, 310x230mm

19. Ház kecskével, 1939-1943, pasztell, szén, ceruza, papír, 240x288mm

20. Házrészlet kerítéssel, 1939-1943, pasztell, szén, ceruza, papír,

347 x 249 mm

21. Figura, házakkal, 1939-1943, pasztell, papír, 235x322 mm

22. Szentendrei háztetők, 1947, pasztell, papír, 325x235 mm

23. Kert, 1939-1943, pasztell, papír, 280x232 mm

24. Szentendrei kert, 1939-1947, pasztell, papír, 413x480 mm

25. Szentendrei temető, 1947 körül, pasztell, papír, 413x330 mm

26. Kertben, 1947 körül, pasztell, papír, 480x330 mm

27. Kert I., 1976 körül, pasztell, papír, 600x420 mm

28. Kert II., 1976, pasztell, papír, 600x420 mm

29. Szentendrei kert, 1947, olaj, pasztell, papír, 340x510 mm

30. Galambdúc, 1939-1947, ceruza, papír, 335x240mm

31. Baromfiudvar, 1939-1947, pasztell, ceruza, papír, 350x240mm

32. Két ház, 1939-1947, szén, papír, 345x248 mm

33. Az orr nélküli udvara, 1939-1947, ceruza, papír, 335x245 mm

34. Parasztudvar, 1938, pasztell, ceruza, papír, 447x290 mm

35. Olvasó férfi, 1939-1943, ceruza, papír, 345x244 mm

36. Baromfiudvar, 1939-1943, pasztell, szén, papír, 342x241 mm

37. Cseresznyeszüret, 1940, ceruza, papír, 306x215mm

38. Kert sarka, 1943, szén, papír, 335x241 mm

41. Önarckép XI a 49. mappából, 1947, szén, papír, 350 x  240 mm, 
Magyar Nemzeti Galéria

44. Fillér utcai önarckép, 1949, pasztell, papír, 415 x  295 mm, 
Israel Museum, Izrael



23. Fekvő alak a gettóban a 10. mappából, 1944, ceruza, papír, 292x210 mm, 
Magyar Nemzeti Galéria

Öregek otthona (1941-44)

39. Két öregasszony, 1941-43, ceruza, papír, 100x204 mm

40. Fejtanulmány, 1941-43, pasztell, papír, 161 x 199 mm

41. Aggok háza, 1944, ceruza, papír, 272x210 mm

42. Öregasszony fotelben, 1944 körül, pasztell, ceruza, papír, 240x330 mm

43. Öregasszony bögrével, 1944, pasztell, ceruza, papír, 295x210 mm

Gettó (Budapest, 1944)

44. Óvóhelyen I., 1944, ceruza, papír, 297x220 mm

45. Óvóhelyen II., 1944, ceruza, papír, 195 x 150 mm

46. Gettóban (Gangon), 1944, ceruza, papír, 195x 133 mm

47. Lány a fotelben, 1944, ceruza, papír, 308x214 mm

48. Apám a gettóban, 1944, ceruza, papír, 240 x 196 mm

49. Könyöklő, 1944, tus, papír, 270 x 198 mm

50. Ülő nő, 1944, ceruza, papír, 248 x 148 mm

51. Két figura, 1944, ceruza, papír, 295x200 mm

52. Asztalnál, 1944, ceruza, papír, 310x231 mm

53. Ülő nő, 1944, szén, ceruza, papír, 312 x 170 mm

54. Asztalnál ülők, 1944, pasztell, ceruza, papír, 234x 173 mm

55. Öregasszony asztalnál, 1944, ceruza, papír, 245x199 mm

56. Két öreg, 1944, pasztell, ceruza, papír, 280x200 mm

57. Ágy mellett ülők, 1944, ceruza, papír.l79x 240 mm

58. Öregember bottal, 1944, ceruza, papír,129x 177 mm

59. Ebédelők, 1944, ceruza, papír, 197 x 163 mm

60. Olvasók, 1944, pasztell, papír, 203x 138 mm

61. Ebédelő öregasszony, 1944, ceruza, papír, 205 x 149 mm

62. Körfolyosón, 1944, ceruza, papír, 303x218 mm

63. Ablaknál ülő, 1944, ceruza, papír, 253 x 185 mm

64. Beszélgetők, 1944, ceruza, papír, 206 x 180 mm

65. Kártyázok, 1944, ceruza, papír, 237x210 mm

66. Kisleány, 1944, ceruza, papír, 235x 197 mm

67. Ülő öregasszony, 1944, ceruza, papír, 293x205 mm

68. Férfi kályhaellenzőnél, 1944, ceruza, papír, 232x204 mm

69. Asztal körül ülők, 1944, ceruza, papír, 165 x 163 mm

70. Fekvő figura, 1944, ceruza, papír, 170x206 mm

71. Olvasó férfi, 1944, ceruza, papír, 191 x 177 mm

72. Sapkás férfi, 1944, ceruza, papír, 294x201 mm

73. Önarckép a gettóban, 1944, ceruza, papír, 223x215 mm 

(A Yad Vashem Art Museum tulajdona)

74. Kisfiú, 1944, ceruza, papír, 162x 143 mm

75. Szemüveges kisfiú, 1944, ceruza, papír, 305x305 mm

76. Ülő kisfiú, 1944, ceruza, papír, 124x214mm

77. Lehunyt szemű kisfiú, 1944, ceruza, papír, 141 x 105 mm





48. Akt-önarckép, 1947, ceruza, papír, 285 x 195 mm, Israel Museum, Izrael

Ganz-gyár (1946-48)

78. Pihenő munkások, 1946-47, ceruza, papír, 395x345 mm

79. Munkás géppel, 1946-48, ceruza, papír, 490x335 mm

80. Munkapad, 1946-47, pasztell, ceruza, színes papír, 368x500 mm

81. Gépek, 1946-47, pasztell, ceruza, papír, 342x402 mm

82. Műhely, 1946-47, ceruza, papír, 344x492 mm 

(bal alsó sarkánál sérült)

83. íróasztal, 1946-47, ceruza, papír, 240x209 mm

84. Munkapad, 1948, pasztell, ceruza, színes papír, 345x505 mm

85. Gyárrészlet I., 1948, ceruza, színes papír, 370x455 mm

86. Gyárrészlet II., 1948, pasztell, ezüstfesték, színes, papír, 373x327 mm

87. Üzem, 1946-48, pasztell, ceruza, papír, 352x255 mm

88. Munkásnök, 1946-47, ceruza, papír, 351 x240 mm

89. Gyári részlet, 1946-48, pasztell, színes papír, 328x485 mm

90. Ganz-gyár III., 1946-48, pasztell, színes papír, 323x270 mm

33- Önarckép III a 35 mappából, 1948, ceruza, szén, papír, 490 x  270 mm, 
Magyar Magyar Nemzeti Galéria



91. Ganz-gyári munkások, 1946-48, ceruza, papír, 346x485mm

92. Gyárudvar I., 1946-48, tus, ceruza, papír, 281 x207 mm

93. Gyárudvar II., 1946-47, ceruza, papír, 203 x 282 mm

94. Gyárudvar III., 1946-47, ceruza, papír, 280x205 mm

95. Ülő munkás, 1946-47, ceruza, papír, 464x293 mm

Önarcképek (1930-as évek vége -  1948)

96. Önarckép, 1947 körül, pasztell, színes papír, 500x270 mm

97. Önarckép 1,1947 körül, pasztell, színes papír, 365x255 mm

98. Önarckép 2,1947 körül, pasztell, színes papír, 428x305 mm

99. Önarckép 3, 1947 körül, ceruza, papír, 380x268 mm

100. Önarckép csecsemővel, 1947, pasztell, papír, 500x350 mm

101. Önarckép 4,1947 körül, pasztell, papír, 356x261 mm

102. Önarckép 5,1940 körül, ceruza, papír, 452x287 mm

103. Önarckép 6, 1947 körül, ceruza, papír, 285x207 mm

104. Önarckép 7, 1947 körül, ceruza, papír, 282x208 mm

105. Önarckép 8, 1947 körül, ceruza, papír, 128x98 mm

106. Önarckép 9,1947 körül, ceruza, papír, 239x 161 mm

107. Önarckép 10,1947 körül, ceruza, papír, 103x85 mm

108. Önarckép 11, 1948, ceruza, papír, 349x246 mm

109. Önarckép 12, 1947 körül, pasztell, papír, 498x349 mm

110. Önarckép 13,1947 körül, ceruza, papír, 296x210 mm

111. Önarckép 14,1947 körül, ceruza, papír, 294x210 mm

112. Önarckép 15,1930-as évek vége, ceruza, papír, 220 x 172 mm

113. Önarckép 16, 1944, ceruza, papír, 339 x 199 mm

114. Önarckép 17,1930-as évek vége, ceruza, papír, 305x217 mm

115. Önarckép 18,1947 körül, ceruza, papír, 235 x 189 mm

116. Önarckép 19,1947 körül, ceruza, papír, 182 x 172 mm

117. Önarckép 20, 1947 körül, ceruza, papír, 162 x 135 mm

118. Önarckép 21,1947 körül, tus, papír, 267x212 mm

119. Önarckép 22,1947 körül, tus, papír, 282x208 mm

120. Önarckép 23, 1947 körül, pasztell, színes papír, 360x238 mm

121. Önarckép 24, 1947 körül, pasztell, színes papír, 360x238 mm

122. Önarckép 25,1949, szén, papír, 705x448 mm 

(Róbert Kashey gyűjteménye, New York)

123. Önarckép 26, 1947 körül, ceruza, papír, 222x200 mm

124. Önarckép 27,1947 körül, ceruza, papír, 343x248 mm

125. Önarckép 28, 1947 körül, ceruza, papír, 303 x 220 mm

Családi portrék (1941-49)

126. B. E., 1945, ceruza, papír, 148 x 112 mm

127. Kettős portré, 1945-46, ceruza, papír,lOOx 125 mm

128. Figura háttal, 1945-46, ceruza, papír, 149 x 113 mm

129. Kettős portré II., 1946, ceruza, papír,100 x 113 mm

130. Vasaló, 1946, ceruza, papír, 153 x 108 mm

131. Női portré, 1946, ceruza, papír, 128x83 mm

132. Varró asszony, 1946, ceruza, papír,163x 103 mm

133. Varró figura, 1946, ceruza, papír, 95x95 mm

45. Terhes önarckép I  az51. mappából, 1947, pasztell, papír, 405 x 220 mm, 
Magyar Nemzeti Galéria

38. Önarckép, 1947, ceruza, papír, 156 x  145 mm, mgt.



42. Gondolkodó önarckép Iaz57 . mappából, 1949, 
ceruza, szén, papír, 570 x 455 mm, Magyar Nemzeti Galéria

46. Terhes önarckép II az 51. mappából, 1947, pasztell, papír, 490 x  340 mm, 
Magyar Nemzeti Galéria

134. Könyöklő, 1946, ceruza, papír, 88x70 mm

135. Olvasó, 1946, ceruza, papír, 106x89 mm

136. Ülő nő, 1947, tus, papír, 248 x 164 mm

137. Olvasó nő, 1945-46, tus, papír, 152 x 141 mm

138. Könyöklő, 1946, tus, papír, 223 x 167 mm

139. Édesanyám, 1945-46, tus, papír, 160x198 mm

140. Három arckép, 1946-47, tus, papír, 183x261 mm

141. Ülő nő, 1947, tus, ceruza, papír, 273x201 mm

142. Idős hölgy, 1941-42, tus, ceruza, papír, 209 x 150 mm

143. Ülő öregasszony, 1942, pasztell, ceruza, papír, 255x205 mm

144. Varró nő, 1945-46, pasztell, papír, 233x275 mm

145. Olvasó, 1946-47, ceruza, papír, 212 x 146 mm

146. Mosdó férfi, 1949, ceruza, papír, 285 x 197 mm

147. Olvasó nő, 1948-49, ceruza, papír, 283 x 196 mm

148. Olvasó nő, 1945-46, ceruza, papír, 203 x 163 mm

149. Asztal mellett álló figura, 1945-46, ceruza, papír, 223x203 mm

150. Két figura, 1945-46, ceruza, papír, 138 x 162 mm

151. Széken ülő öregasszony, 1945-46, ceruza, papír, 230x192 mm

152. Asztalnál ülők, 1945-46, ceruza, papír, 220 x 175 mm

153. Ablak, 1949, ceruza, papír, 210 x 170 mm

154. Olvasó nő, 1949, ceruza, papír, 220 x 182 mm

155. Csizmadia, 1946, ceruza, papír, 331 x 198 mm

156. Fekvő nő, 1940-es évek, pasztell, papír, 210x 183 mm

157. Szüleim, 1945-46 tele, ceruza, papír, 122 x 157 mm

158. Szüleim, 1946, ceruza, papír, 240 x 170 mm

159. Szüleim, 1945-46 tele, ceruza, papír,170x 178 mm

160. Három figura, 1945-46, pasztell, papír, 304x212 mm

161. Férfiportré, 1947, pasztell, papír, 496x350 mm

162. Olvasó nő I., 1940-es évek, ceruza, papír, 112 x 139 mm

163. Olvasó nő II., 1940-es évek, ceruza, papír, 140x 181 mm

164. Olvasó nő III., 1940-es évek, ceruza, papír, 110 x 108 mm

165. Olvasó nő IV., 1940-es évek, ceruza, papír, 140x137 mm

Asztalok (1949)

166. Asztal II., 1949, tus, papír, 323x206mm

167. Asztal III., 1949, tus, papír, 647x650 mm, kiállítva: Shepherd Gallery 

1995 (Maurice Tempelsman gyűjteménye, New York)

168. Asztal IV., 1949, szén, ceruza, papír, 663x585 mm

169. Asztal V., 1949, szén, ceruza, papír, 650x585 mm 

Pasztellek (1940 körül-1946 és 1966-1972)

170. B. Bandi portréja, 1966, pasztell, papír, 310 x 150 mm

171. B. E. portréja I., 1966, pasztell, papír, 315 x 135 mm

172. Kék figura, 1966 körül, pasztell, papír, 400x 170 mm

173. Anna, 1946, pasztell, papír, 297 x 148 mm

174. Dávid, 1946, pasztell, papír, 358x210 mm

175. Eszter, 1971-72, pasztell, dörzspapír, 253 x212 mm

176. Dani portréja, 1968 körül, pasztell, ceruza, papír, 190x 133 mm

177. Anna II., 1966, pasztell, papír, 31 Ox 115 mm





61. Asztal # 11 , 1949, faszén és ceruza, papír, 685 x 596 mm, 
jelezve balra lent: Gedő Ilka 1949, mgt

178. Sógornő, 1970, pasztell, dörzspapír, 270x250 mm

179. Dávid II., 1966, pasztell, papír, 260x 142 mm

180. Dávid III., 1966, pasztell, ceruza, papír (színtábla)

181. Dávid IV., 1966, pasztell, ceruza, papír, 232 x 116 mm

182. Dávid V., 1966, pasztell, papír, 225x93 mm

183. Dávid VI., 1966, pasztell, papír, 105 x 150 mm

184. Dávid VII., 1966, pasztell, ceruza, papír, 380x212 mm

185. Dávid Vili., 1966, pasztell, ceruza, papír, 253 x 160 mm

186. Dávid IX., 1966 pasztell, ceruza, papír, 355x210mm

187. Dávid X., 1966, pasztell, ceruza, papír, 160x212 mm (sérült)

188. Bálint Endre II., 1966, pasztell, papír, 520x320 mm

189. Bíró Endre II., 1966, pasztell, ceruza, papír, 275 x 145 mm

190. Bíró Endre III., 1966, pasztell, ceruza, papír, 360x 125 mm

191. Bíró Endre IV., 1966, pasztell, papír, 315x 172 mm

192. Bíró Endre V., 1966, pasztell, papír, 350x 132 mm

193. Bíró Endre VI., 1966, pasztell, papír, 555x222 mm

194. Ili, 1966, pasztell, dörzspapír, 547x293 mm

195. Virágcsendélet, 1940-es évek, pasztell, papír, 345x222 mm

196. Virágcsendélet II., 1940-es évek, pasztell, papír, 325x235 mm

197. Csendélet, 1940-es évek, pasztell, papír, 335x242 mm

62. Asztal #  8, 1949 pasztell, papír, 650 x  610 mm, 
Magyar Nemzeti Galéria

63■  Asztal térítővel I, 1949, ceruza, papír, 675 x 650 mm, 
Magyar Nemzeti Galéria



64. Asztal #  6, 1949, tus, vékony, kis súlyú, sima, bordázat nélküli papír, 
324 x 324 mm, jelezve jobbra lent: Gedő Ilka H949, 
a hátlapon tussal és ceruzával készített befejezett rajz, British Museum

60. Asztal #  1, 1949, tus, papír, 648 x 648 mm, 
jelezve jobbra lent: Gedő Ilka 1949,
Maurice Tempelsman, New York

65. Asztal 1,1949, tus, papír, 332 x 307 mm, 
British Museum

66. Asztal terítővei II, 1949, tus, ceruza, papír, 590 x 590 mm, 
jelezve balra lent: Gedő Ilka, 1949



50. A munkapadnál I  (57. mappa), 1947,
pasztell, papír, 365 x 505 mm, Magyar Nemzeti Galéria

BJTOVÁBBI KERETEZETT MŰVEK

Asztal-sorozat (1949)

1. Asztal # 3,1949, faszén, fekete kréta, vékony, közepes súlyú, sima bordá

zat nélküli papír, 768x674 mm, jelezve balra lent: G ed ő  llka /1 9 4 9 , kiál

lítva: Shepherd Gallery 1995, 4. tétel

2. Asztal # 4, 1949, faszén, vékony, kis súlyú, bordázat nélküli, sima papír, 

663 x 590 mm, kiállítva: Shepherd Gallery 1995, 5. tétel

3. Asztal # 7, 1949, tus, közepes súlyú, bordázott, merített papír, középen 

vízjel: virág három szirommal, 330x230 mmjelezve balra lent: G e d ő  Ilka  

1949, kiállítva: Shepherd Gallery 1995, 8. tétel

4. Asztal # 8,1949, fekete és barna pasztell, könnyű, sima, bordázat nélküli 

papír, 650x610 mm, kiállítva: Shepherd Gallery 1995, 9. tétel

5. Asztal # 9,1949, fekete kréta, közepes súlyú, sima, bordázat nélküli papír, 

654x750 mm, kiállítva: Shepherd Gallery 1995,10. tétel

6. Asztal # 12,1949, faszén, tus, közepes súlyú, sima bordázat nélküli papír, 

a papír jobb oldalt visszahajtva, a visszahajtott rész nélkül 330 x 305 mm, 

kiállítva: Shepherd Gallery 1995,13. tétel

7. Asztal # 13 , 1949, fekete kréta, közepes súlyú, sima, bordázat nélküli 

papír, 492x372 mm, kiállítva: Shepherd Gallery 1995,14. tétel

8. Asztal # 14,1949, tus, világos szinű, vékony, könnyű, sima bordázat nél

küli papír, 785x650 mm, kiállítva: Shepherd Gallery 1995, 15. tétel

9. Asztal, 1949, faszén, ceruza, vékony, könnyű, sima, bordázat nélküli papír, 

675x650 mm, a művész által üveglappal lefedett rajz

10. Asztal, 1949, tus, grafit, vékony, könnyű bordázat nélküli papír, 

590x590 mm, a művész által üveglappal lefedett rajz

57. A munkapadnál II (57. mappa), 1947,
pasztell, papír, 490 x  350 mm, Magyar Nemzeti Galéria

58. Gedő Ilka: Négy asztal körül álló munkás, 1947-1948, 
kréta és ceruza nehéz súlyú papíron, 302 x 425 mm.
Ceruzával jelezve és dátumozva jobbra lent: Ganz gyár/947, British Museum



56. Női alak ablakos gyárműhelyben, vörös fa l jobbra az előtérben, 1947^18, 
pasztell, arany és kályhaezüst festékkel kartonon, 493 x 347 mm,
British Museum



52. Két narancsszínű asztal fölé hajló alak, a hátsó falon függőleges vonalakkal l  55- Asszony a munkaasztalnál, 1947-48,
1947-48, pasztell, nehéz súlyú papíron, 325 x 490 mm, British Museum pasztell közepes súlyú kartonon, 355 x 530 mm, British Museum

53. Két narancsszínű asztal fölé hajló alak, a hátsó falon függőleges vonalakkal II, 49. Gépek a Ganz-gyárban (57. mappa), 1947,
1947-48, pasztell kartonon, 317 x 406 mm, British Museum pasztell, kartonlap, 390 x 485 mm, Magyar Nemzeti Galéria

59- Asszony a munkaasztalnál, 1947-48, 
pasztell közepes súlyú kartonon, 350 x  420 mm, 
British Museum



57. Női alak ablakos gyármúhelyben, szürke fa l jobbra az előtérben, 1947-48, 
pasztell, arany és kályhaezüst festékkel, kartonon, 495 x 343 mm,
British Mtiseum



VII. GEDŐ ILKA KIÁLLÍTÁSAI

EGYÉNI KIÁLLÍTÁSO K

Gedő Ilka festőművész műteremkiállítása
Budapest, 1965. május 17-30.

Gedő Ilka festőművész kiállítása
Szent István Király Múzeum,
Székesfehérvár, 1980. július 6.-augusztus 3.

Gedő Ilka
Dorottya utcai Galéria,
Budapest, 1982. július 22.-augusztus 15.

Gedő Ilka (1921-1985) festőművész kiállítása
Művésztelepi Galéria,
Szentendre, 1985. június 28.-július 28.

Ilka Gedő (1921-1985) Retrospective and Memóriái Exhibition 
of Drawings and Paintings
Compass Gallery,
Glasgow, 1985. október 5.-november 9.

Gedő Ilka (1921-1985) festőművész kiállítása
Műcsarnok,
Budapest, 1987. április 16.-május 17.

Gedő Ilka festőművész rajzai a Szombathelyi Képtárban
Szombathelyi Képtár,
1989. február 3.-március 5.

Ilka Gedő, Paintings, Pastels, Drawings, 1932-1985
Third Eye Centre,
Glasgow, 1989. december 5.-1990. január 5.

Ilka Gedő (Paintings and Works on Paper)
János Gat Gallery,
New York, 1994. tavaszi szezon

Áldozatok és gyilkosok (Gedő Ilka és Román György rajzai)
Zsidó Múzeum,
Budapest, 1995. február 26.-május 30.

Ilka Gedő (1921-1985) Drawings and Pastels
Shepherd Gallery,
New York, 1995. november 21.-december 29.

Victims and Perpetrators (Drawings by Ilka Gedő and György Román)
Art Museum, Yad Vashem,
Jeruzsálem, 1996. január 9.-április 30.

Ilka Gedő Self Portraits (Paintings and Works on Paper)
János Gat Gallery,
New York, 1997. tavaszi szezon

Gedő Ilka rajzok 1948-49
Fővárosi Képtár,
Kiscelli Múzeum, 2001. október 5-28.

CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSOK

Szabadság és a nép
Vasas Székház,
Budapest, 1942. március 29-31.

A Szociáldemokrata Párt képzőművészeinek társasága 
és meghívott művészek kiállítása
Ernst Múzeum,
Budapest, 1945. október 13-28.

Magyar Képzőművészek Szabad Szervezete
II. Szabad Nemzeti Kiállítása
Fővárosi Képtár,
Budapest, 1947. március 16-április 6.

A Szocialista Képzőművészek Csoportja 1934-1944
Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest, 1964

Culture and Continuity: The Jewish Journey
The Jewish Museum,
New York, 1995. április 18.-1996. január 31.

From Mednyánszky to Gedő. A Survey of XXth Century Hungárián Art
János Gat Gallery,
New York, 1996. november-december, őszi szezon

Diaszpóra (és) művészet
Zsidó Múzeum,
Budapest, 1997. március 6.-1998. március 6.

Válogatás a Levendel-gyűjteményből
Szentendrei Képtár,
1998. június 18.-szeptember 20.

Voices from Here and There (New Acquistions in the Department 
of Prints and Drawings).
The Israel Museum,
Jeruzsálem, 1999. június 1.-október 31.

Directions
János Gat Gallery,
New York, 2000. november



VIII. GEDŐ ILKA KÖZGYŰJTEMÉNYEKBEN ŐRZÖTT MŰVEI

Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

1. Önarckép I a 35. mappából, 1948, ceruza, papír,

143 x 136 mm

2. Önarckép II a 35. mappából, 1948, ceruza, papír,

172 x 126 mm

3. Önarckép III a 35. mappából, 1948, ceruza, szén, papír,

490x270 mm

4. Önarckép IV a 35. mappából, 1948, ceruza, szén, papír,

413 x295 mmjelezve balra lent: 4 8  n y á r ( ? )

5. Önarckép V a 35. mappából, 1947, ceruza, szén, papír,

348 x277 mm

6. Önarckép VI a 35. mappából, 1947, ceruza, szén, papír,

470 x 340 mm, jelezve balra lent: 1 9 4 7  (ősz-tél?)

7. Önarckép VII a 49. mappából, 1947, szén, papír,

365x280 mm

8. Varró nő a 49. mappából, 1947, szén, papír,

345x390 mm

9. Önarckép Vili a 49. mappából, 1947, szén, papír,
480 x 355 mm, jelezve jobbra lent: 4 7  v é g e  (48 nyár?)

10. Önarckép IX a 49. mappából, 1947, szén, papír,

485x340 mm, jelezve jobbra lent: 7947 (ősz-tél?)

11. Önarckép X a 49. mappából, 1947, szén, papír,

350x240 mm

12. Gondolkodó önarckép az 57. mappából, 1949, ceruza, szén, papír, 

570x455 mm

13. Gedő Ilka: Alvó nő a gettóban a 10. mappából, 1944, ceruza, papír, 

280x216 mm, jelezve jobbra lent: G ed ő  Ilka

14. Fekvő alak a gettóban a 10. mappából, 1944, ceruza, papír,

292 x210 mm

15. Alvó fiú a gettóban a 10. mappából, 1944, ceruza, papír,

243 x 185 mm

16. Terhes önarckép I az 51. mappából, 1947, pasztell, papír,

405x220 mm

17. Terhes önarckép II az 51. mappából, 1947, pasztell, papír, 

490x340 mm

18. Terhes önarckép III az 51. mappából, 1947, pasztell, papír,

368 x225 mm

19. Gépek a Ganz-gyárban (57. mappa), 1947, pasztell, kartonlap, 

390x485 mm

20. A munkapadnál I (57. mappa), 1947, pasztell, papír,

365 x 505 mm

21. A munkapadnál II (57. mappa), 1947, pasztell, papír,

490 x 350 mm

22. Asztal 8,1949, fekete és barna pasztell, papír, 650 x 610 mm

23. Asztal terítővei, 1948-49, 675x650 mm, ceruza, papír,

4. Az 1965-ös Műteremkiállításról

24. Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül 

(leltári szám: F 63. 201)

25. Önarckép, 1946, tus, toll, papír, 169 x 122 mm, jelzés nélkül 

(leltári szám: FK 8445)

26. Önarckép, 1948, kréta, papír, 318x297 mm, jelzés nélkül 

(leltári szám: F 91.10)

27. Tornyos rózsakert, 1969-1970, olaj, karton, 5 8 x42 cm, jelzés nélkül 

(leltári szám: MM 83. 295) (festmények katalógusa 31. kép)

28. Tőrös művirág, 1974, olaj, falemez, 61 x61 cm, jelzés nélkül 

(leltári szám: MM 83. 296) (festmények katalógusa 82. kép)

29. Készülődő boszorkányok, 1980-1981, olaj, vászon, 59 x 58 cm, 

jelezve jobbra lent: G ed ő  Ilka , hagyatéki bélyegzővel ellátva 

(leltári szám: MM. 2001.32) (festmények katalógusa 131. kép)

30. Szörny és fiú, 1981, olaj, vászon, 55x66 mm, jelzés nélkül, hagyatéki 

bélyegzővel ellátva (leltári szám: MM. 2001.33)

(festmények katalógusa 128. kép)

31. Maszkraktár, 1980, olaj, vászonra fektetett papír, 71 x 50 cm, jelzés nélkül, 

hagyatéki bélyegzővel ellátva (leltári szám: MM. 2001. 31)

(festmények katalógusa 125. kép)

Magyar Zsidó Múzeum, Budapest

13 db grafika (leltári szám: 50/1952 és 1-12/92.)

Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár

1. Hullajtós művirág, 1969-1970, olaj, falemezre fektetett karton,

48x58,5 cm, jelzés nélkül (leltári szám: 80. 120.1.) (29. kép)

2. Rózsakért szélben, 1972-73, olaj, karton, 52,8x63 cm 

(leltári szám: 80.121.1.) (72. kép)

Yad Vashem Art Museum, Jeruzsálem

A budapesti gettóban készült rajzsorozat (csaknem valamennyi jelzés nél

kül). Gedő Ilka 1944 nyarától készítette gettó-rajzait a budapesti Erzsébet 

körút 26. szám alatti csillagos házban. Ez a ház először a Wesselényi utcai 

zsidó szükségkórházhoz tartozott, később elhagyott gyermekek menhelye lett. 

A d ő lt  b e tű v e l szedett művek reprodukciói szerepelnek a jelzett katalógus

ban (Semjén 1995).

1. K á rty á z ó  fé rf ia k , 1944, ceruza, papír, 250 x 203 mm
2. Id ő s  a s s z o n y  k e t tő s  p o r tré ja , 1944, ceruza, papír, 297 x 171 mm

3. Szemüveges kötögető asszony, 1944, ceruza, papír, 220 x 155 mm

4. O lvasó  fé rf i, n ő  b ö g réve l, 1944, ceruza, papír, 331 x 241 mm

5. Hosszú hajú lófarkas lány portréja, 1944, ceruza, papír, 331 x241 mm

6. Ú jsá g o t o lv a só  id ő s  h á za sp á r, 1944, ceruza, papír, 331 x241 mm

7. V arró  a sszo n yo k , 1944, ceruza, papír, 331 x241 mm

8. M a s n is  lá n y  p o r tré ja , 1944, ceruza, papír, 331 x241 mm

9. L á n y p o rtré  (vázlat), 1944, ceruza, papír, 331 x241 mm
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10. Alvó férfi, 1944, ceruza, papír, 331 x241 mm

11. Betegágynál, 1944, ceruza, papír, 331 x241 mm

12. Ablaknál ülő asszony, 1944, ceruza, papír, 331 x 241 mm

13. Idős asszony és fiatal lány portréja, 1944, ceruza, papír, 331 x 241 mm

14. Asztalnál, 1944, ceruza, papír, 331 x 241 mm

15. F iú  D á v id -c s illa g g a l, 1944, ceruza, papír, 331 x 241 mm

16. Jelenetek az udvarból, 1944, ceruza, papír, 331x241 mm
17. Ülő férfiak, 1944, ceruza, papír, 331 x241 mm

18. B e sz é lg e tő k , 1944, ceruza, papír, 331 x 241 mm

19. H á za sp á r  b ö g réve l, 1944, ceruza, papír, 331 x241 mm

20. Újságot olvasó nő, 1944, ceruza, papír, 331 x241 mm

21. V arró  a sszo n y , vázlat, 1944, ceruza, papír, 331 x 241 mm

22. Nő és férfi ablaknál, 1944, ceruza, papír, 331 x241 mm

23. P é n te k  e s te , 1944, ceruza, papír, 331 x241 mm
24. Két nő, 1944, ceruza, papír, 331 x241 mm

25. Idős hölgy, kettős portré, 1944, ceruza, papír, 331 x 241 mm

26. P á rn á n  a lvó  fiú , 1944, ceruza, papír, 293 x 208 mm

27. G a n g o n  ú jsá g o t  o lv a só  fé rf i, 1944, ceruza, papír, 242x210mm

28. J e le n e t  a g a n g o n , 1944, ceruza, papír, 338x236 mm

29. Üldögélő beszélgetők, 1944, ceruza, papír, 120 x 95 mm

30. Tarka ruhás pihenő lány, ceruza, papír, 305x215 mm
31. Olvasó lány, ceruza, papír, 196x200 mm

32. Karosszékben pihenő asszony, ceruza, papír, 170 x 206 mm

33. Könyöklő fiú kabátban, ceruza, papír, 136x210 mm

34. fent: Kártyázok, ceruza, papír, 120 x 187 mm,

lent: Szemüveges kislány, ceruza, papír, 160 x 210 mm

35. Könyöklő férfi, ceruza, papír, 285 x 206 mm

36. Varró asszony, ceruza, papír, 296 x 178 mm

37. Kislány portréja, ceruza, papír, 145x216 mm

38. Alvó férfi, ceruza, papír, 100 x 168 mm

39. K ö n y ö k lő  lá n y  á g yb a n , ceruza, papír, 159x212 mm

40. Asztalnál ülő asszony, ceruza, papír, 303 x 209 mm

41. Fehér ruhát varró asszony, ceruza, papír, 161 x 108 mm

42. Szomorúság, ceruza, papír, 304x206 mm

43. Jelenet a gangon, ceruza, papír, 296x 186 mm

44. Ö n a rckép  a  g e ttó b a n , ceruza, papír, 223x216 mm, 

jelezve jobbra lent: Ö n a rckép  a  g e t tó b a n , 1944

45. K ö n y ö k lő  fé rf ia k , ceruza, papír, 310 x 236 mm

46. Borító, 1944 tele

47. Borító, 1944 nyara 

Borító, 1944 nyár-ősz

Israel Museum, Jeruzsálem

1. Fillér utcai önarckép, 1949, pasztell, papír, 415x295 mm, jelzés nélkül, 

reprodukálva: G e d ő llk a  m ű v é sz e te  1997,5. tábla; Szabó 1993,11. o.; Szabó 

1987 (színes reprodukció); Zsidó Múzeum 1997, katalógus, 101. o.

2. Akt-önarckép, 1947, ceruza, papír, 285 x 195 mm, jelzés nélkül, reprodu

kálva: G ed ő  Ilka  m ű v é s z e te  1997, 6. tábla

3. Önarckép 11, 1948, pasztell, ceruza, papír, 349x246 mm, jelezve jobbra 

lent: 1948 nyár?, reprodukálva: G ed ő  Ilk a  m ű v é s z e te  1997, 7. tábla
4. Édesanyám, 1945-46, tus, papír, 160 x 198 mm, jelzés nélkül, reprodukálva: 

G ed ő  Ilka  m ű v é sz e te  1997,12. tábla; reprodukálva: Szabó 1993,11. o.

5. Önarckép 6, 1948, ceruza, papír, 285x207 mm, jelzés nélkül, reprodu

kálva: G ed ő  Ilka  m ű v é sz e te  1997, 8. tábla

6. Olvasó nő, 1945, ceruza, papír, 220 x 182 mm, jelezve balra lent: G ed ő  Ilka , 

reprodukálva: G e d ő  Ilka  m ű v é sz e te  1997,13. tábla

British Museum, London

Metszet- és Rajztár

1. Önarckép 1,1947, tus, papír, 270 x 200 mm, 

jelezve balra lent: G e d ő llk a

2. Önarckép II, 1947, tus, papír, 270x200 mm, 

jelzés nélkül

3. Önarckép III, 1947, ceruza, papír, 210x220mm, 

jelezve jobbra lent: G e d ő llk a

4. Önarckép IV, 1947, tus, papír, 270x200 mm, 

jelezve jobbra lent: G e d ő llk a

5. Önarckép V, 1947, ceruza, papír, 270 x 200 mm, 

jelezve jobbra lent: G e d ő llk a

6. Asztal # 6,1949, tus, papír, 324x324 mm, 

jelezve jobbra lent: G e d ő  Ilka  /  1949,

a hátlapon tussal és ceruzával készített befejezett rajz

7. Négy asztal körül álló munkás, 1947-48, fekete kréta, ceruza, papír,

302 x 425 mm, jelezve jobbra lent: G a n z  g y á r /  1947,

8. Női alak ablakos gyárműhelyben, jobbra az előtérben szürke fal,

1947-48, pasztell, arany- és kályhaezüst festék, karton,

495 x 343 mm, jelzés nélkül

9. Piros kendős, munkaasztalnál ülő asszony, 1948, pasztell, papír,

362 x 508 mm, jelezve jobbra lent: G ed ő  1/48

10. Asszonya munkaasztalnál, 1947-48, pasztell, papír,

350x420 mm, jelzés nélkül

11. Két narancsszínű, asztal fölé hajló alak, a hátsó falon függőleges vona

lakkal, 1947-48, pasztell, papír, 325x490 mm, jelzés nélkül

12. Két narancsszínű, asztal fölé hajló alak, a hátsó falon függőleges vona

lakkal, 1947-48, pasztell, papír, 317x406 mm, jelzés nélkül

13. Női alak ablakos gyármühelyben, jobbra az előtérben vörös fal, 

1947-48, pasztell, arany- és kályhaezüst festék, papír,

493 x 347 mm, jelzés nélkül

14. Asszony tárgyakkal megrakott asztalnál, 1947-48 pasztell, papír, 355 x 530 mm

15. Asztal I., 1949, tus, papír, 332x307 mm, jelzés nélkül
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Kunstmuseum, Düsseldorf

1. Önarckép I, 1946, ceruza, papír, 200 x 190 mm, jelzés nélkül

2. Akt önarckép, 1946, ceruza, papír, 295x210 mm, jelzés nélkül

3. Gondolkodó önarckép, 1946, ceruza, papír, 215 x 130 mm, 

jelezve balra lent: G edő  Ilka

4. Önarckép II, 1947, ceruza, papír, 220x160 mm, 

jelezve jobbra lent: G e d ő  Ilk a

5. Önarckép III, tus, papír, 160 x 100 mm, jelezve balra fent: G ed ő  Ilka

6. Olvasó nő, ceruza, papír, 210x200 mm, jelezve balra lent: G ed ő  Ilka

7. Bánat, ceruza, papír, 275x205 mm, jelzés nélkül

8. Bíró Endre portréja, 1947, tus, papír, 130 x 130 mm, 

jelezve jobbra fent: G ed ő  Ilka

9. Olvasó férfi, tus, papír, 1947, 220x205 mm, 

jelezve jobbra lent: G ed ő  Ilka

10. Ganz-gyár, 1948, pasztell, papír, 365x250 mm, 

jelezve jobbra lent: G ed ő  Ilka , 1948

The Jewish Museum, New York

1. Cím nélkül (öregasszony), 1944, ceruza, papír, 258 x 165 mm

2. Cím nélkül 1944-45, ceruza, papír, 305 x 203 mm

3. Cím nélkül (ülő alak Dávid-csillaggal), 1944-45, ceruza, papír, 
228x207 mm

4. Cím nélkül 1944, tus, vízfesték papír, 279 x 203 mm

5. Cím nélkül (ágynál ülő asszony), 1944, ceruza, papír, 330x241 mm

6. Önarckép 1945-1947, ceruza, papír, 330x241 mm



IX. GEDŐ ILKA KÉZIRATOS HAGYATÉKA

Gedő Ilka kéziratos hagyatékát két csoportra osztottuk. Az elsőben találhatók azok a füzetek, amelyek majdnem minden olajfestmény keletkezését nap- 
lószerűen rögzítik (a képcímek esetenként eltérhetnek a katalógusban megnevezett tételektől). Egy kép naplójegyzetei több füzetben is előfordulhatnak. 
A második csoportban főleg művészetelméleti feljegyzések és/vagy fordítások szerepelnek.

I. JEGYZETFÜZETEK AZ OLAJKÉPEKHEZ

A tétel címe Egyéb megjegyzések
(Az adott füzet fedelén közölt legfontosabb, kibetűzhető megjegyzések.)

1. Brrr füzet nincs a füzet fedelén festményeim
2. Szép nincs a füzet fedelén festményeim
3. Kitartás füzet Légypapíros művirág / Luxembourg
4. Hurrá füzet Légypapíros művirág / Ordító kislányok
5. István király Mutatványos /Varsói bohócok / Valami új kép
6. Cím nélkül nincs a füzet fedelén festményeim
7. Pasztell (zöld, sárga, vörös) nincs a füzet fedelén festményeim
8. Száműzetés 36 Törpék nagy maszkokkal / Bűvészmutatvány
9. Száműzetés Nagy bohócok / Feliratos kép

10. Majd Luxembourg-kert III Légypapíros művirág / Ágnes / Tavasz / Feliratos művirág / Anna Margit
11. Cím nélkül
12. Fenét majd Lilika / Anna Margit / Ágnes / Macskakarmos művirág
13. Trumm füzet Légypapíros művirág / Kalapos művirág / Tihanyi művirág
14. Száműzetés 6 „END x" / Nagy bohócok
15. Háromszögek Háromszögek / Szörny és fiú
16. Iparkodás füzet Készülődő boszorkányok / Háromszögek / Szörny és fiú
17. Szörny Szörny és fiú / Háromszögek
18. Jaffa füzet Sötétzöld művirág / Orditó kislányok / Tihanyi művirág / Tavasz / Ágnes
19. Kína füzet
20. Nagy iparkodás füzet Készülődő boszorkányok
21. Nem hiába iparkodás Készülődő boszorkányok / Rózsakért II / A lepke
22. Kiállítás után harmadik Kétfejű / Szalmakalapos önarckép
23. Moszkva Szűzies rózsakert / Maszkraktár / Rózsakért / Rét
24. Neszny III Halottak napja /Szűzies rózsakert / Csüggedt angyal / Milliméteres rózsakert
25. Cím nélkül Ágnes / Légypapíros kezdése
26. Mérhetetlen iparkodás A pár / A lepke
27. Simon Haccadik (sic!) Sárga-vörös, parcellás rózsakert / Lilika kerete / Rózsakért esőben
28. Cím nélkül Viol. művirág / Feliratos művirág / Rózsaszín művirág folytatása

/ Sárga hátterű rózsakerthez / Hóvirág folytatás
29. Ruti füzet Ágnes / Sok izgalmas rajz / Anna Manci / Luxembourg III felrajzolása
30. Kiállítás után a harmadik Szalmakalapos önarckép / Kétfejű
31. Neszny I Milliméteres rózsakert / Halottak napja / Csüggedt angyal
32. Cádik Macskakarmos művirág / Anna Manci befejezése / Milliméteres rózsakert
33. Majd majd L Ágnes / Lilika / Feliratos művirág / Légypapíros művirág
34. Cím nélkül Nincs rajta semmi felirat
35. 15. márc. Kis alum. rózsakert / Csüggedt angyal / Sötét nápolyi művirág / Rózsakért

/ Légypapíros / Szűzies rózsakert
36. Szorgalom Luxembourg III/Légypapíros művirág / Ágnes
37. Frászt majd füzet Anna Manci / Macskakarmos művirág / Lilika (folytatása)
38. Lumumba Sötétzöld művirág befejezése / Légypapiros művirág
39. Új füzet Rózsakért I / Milliméteres Rózsakért
40. Türelem Légypapíros művirág / Luxembourg-kert III / Lilika / Ágnes
41. Hédi Piros rózsakert / Csüggedt angyalhoz
42. Macskakiállítás A rét / Szűzies rózsakert / Sötét nápolyi művirág / Mutatványosok /Csüggedt angyal

/ Varsói bohócok / Piros rózsakert
43. Verőce után A Légypapíros művirág / Felállós kép / A rét / Szűzies rózsakert / Csüggedt angyal

/ Kis alumínium sárga-vörös
44. Moszkva után Maszkraktár / A rét / Művirág / Rózsakért I
45. Jujj füzet Sötétzöld művirág / Equilibre
46. Fi-fi-ke Equilibre
47. Neszny II Szűzies rózsakert / Csüggedt angyal / Sötét nápolyi művirág

/ Alumínium, sárga-vörös rózsakert / Halottak napja
48. Képek elhelyezése a polcokon Képek elhelyezése a Lukácsy-féle kicsomagolás után
49. Kiállítás után Rózsakért / „Kétfejű”
50. Száműzetés Találkozás / Maszkot ölelő bohóc / Szörnnyel barátkozó gyermek
51. Piros füzet Piros rózsakert / Mutatványosok / Egy új kép (Háromszögek) / Szörny és fiú
52. X jegyzet Sárga hátterű rózsakert
53. Uff Légypapíros művirág / Kalapos művirág
54. Cím nélkül Danseuse (utoljára) / Feliratos művirág /Hóvirágok
55. Képekhez Rózsakért szélben folytatása / Tőrös művirág / Viola művirág
56. Cím nélkül Equilibre / Maszkok / Tavasz (kezdet)
57. Képekhez Rózsakért szélben/Tihanyi művirág
58. Kétkalapos király Kalapos önarckép / Rózsakért / Készülődő boszorkányok



59. Száműzetés A lepke / Négyzetes önarckép
60. A többi rajz nagyítás Kalapos önarckép / Rózsakért XII
61. TR füzet Equilibre (befejezése) / Kalapos művirág/Tavasz
62. Kirekesztett Négyzetes önarckép
63. Maszk füzet Maszkraktár
64. Z füzet Sárga hátterű művirág / Rózsaszín művirág / Feliratos művirág / Második H. Klári

/ Luxembourg II
65. Cím nélkül Feliratos művirág / Rózsaszínű művirág / Flóvirágok folytatása / Második H. Klári
66. Kuss füzet Légypapíros művirág / Ordító kislányok
67. Kalapos király Kalapos önarckép
68. Május Csüggedt angyal / Rózsakért I / Halottak napja / Sárga-vörös alumínium rózsakert
69. Cím nélkül Második FI. Klári / Kupolás rózsakert
70. Rózsakért füzet XII. Rózsakért / A lepke / Kalapos önarckép
71. Száműzetés 29 Feliratos kép / Bűvészmutatvány/nagy bohócok
72. Száműzetés 39 Találkozás
73. Nagyon nagy iparkodás Készülődő boszorkányok / Emberrablás
74. Kétfejű vége Szalmakalapos önarckép folytatása
75. Kiállítás alatt Rózsakért XII / Kalapos király
76. Kukk füzet Tavasz folytatás / Equilibre
77. Kiállítás után Kétfejű
78. Cím nélkül Luxembourg / Edina / Ablakos rózsakert / Keresztes rózsakert
79. Hajdú Maszkraktár / Rét / Csüggedt angyal
80. Száműzetés 23 Érzelmes önarckép
81. Száműzetés 9 Szörnnyel barátkozó gyermek / Nő és férfi / Nagy bohócok
82. Száműzetés 17 Feliratos kép/Törpék / Nagy bohócok
83. Száműzetés 25 Érzelmes önarckép / Feliratos kép
84. Száműzetés 18 Nagy bohócok / Feliratos kép
85. Száműzetés 15 Feliratos kép / Nagy bohócok / Törpék nagy maszkkal
86. Száműzetés 5 END X / Feliratos
87. Száműzetés 14 Törpék nagy maszkkal / Feliratos kép / Nő és férfi
88. Száműzetés 3 A lepke / Négyzetes önarckép / Szalmakalapos önarckép / Nagy bohócok
89. Száműzetés 10 Nagy bohócok / Feliratos kép / Törpék nagy maszkkal
90. Száműzetés 26 Érzelmes önarckép / Bűvészmutatvány
91. Brrr képekhez Equilibre /Tavasz
92. Huhh füzet Légypapíros művirág / Equilibre / Sárga hátterű rózsakert / 2 db maszk befejezése

/Tihanyi művirág
93. Tél Négyzetes önarckép / Szalmakalapos önarckép / Kétfejű / A lepke / Rózsakért XII
94. Tényleg Rózsakért XII / Szalmakalapos önarckép
95. Borítékos füzet Danseuse folytatása / Luxembourg kert II / Edina (Éva)
96. Rajzfüzet színpróbákkal
97. Száműzetés 35 Törpék nagy maszkokkal / Feliratos kép / Bűvészmutatvány
98. Száműzetés 34 Találkozás/Törpék nagy maszkokkal
99. Száműzetés 30 Feliratos kép / Bűvészmutatvány / Nagy bohócok / Találkozás

100. Száműzetés 11 Törpék nagy maszkokkal / Feliratos kép
101. Száműzetés 16 Törpék nagy maszkokkal / Nagy bohócok / Feliratos kép
102. Száműzetés 37 Maszkot dédelgető bohócok / Szörnnyel találkozó gyermek / Találkozás
103. Száműzetés 32 Találkozás / Bűvészmutatvány / Maszkot dédelgető bohóc
104. Száműzetés 20 Nagy bohócok / Bűvészmutatvány / Érzelmes önarckép
105. Száműzetés 40 Szomorú bohóc
106. Száműzetés 27 Bűvészmutatvány / Érzelmes önarckép
107. Száműzetés 31 Bűvészmutatvány /Törpék nagy maszkokkal / Feliratos kép / Találkozás
108. Száműzetés 1 Négyzetes önarckép / A lepke
109. Száműzetés 24 Érzelmes önarckép
110. Olajfesték-rendelés
111. Száműzetés 4 Nagy bohócok / A lepke / Kicsi önarckép
112. Száműzetés 28 Érzelmes önarckép / Feliratos kép
113. Kiállítás alatt Kalapos önarckép / Rózsakért
114. Tél Rózsakért XII / Négyzetes önarckép
115. Száműzetés 22 Bűvészmutatvány / Nagy bohócok / Érzelmes önarckép
116. Zipzár füzet Milliméteres rózsakert
117. Száműzetés 7 End X / Nagy bohócok / Nő és férfi
118. Száműzetés 8 Nő és férfi / A lepke / Nagy bohócok / Szörnnyel barátkozó gyermek
119. Száműzetés 21 Érzelmes önarckép / Bűvészmutatvány
120. Különleges Hóvirág / Feliratos művirág / Sárga hátterű rózsakert
121. Barnák melletti döntés
122. Jeruzsálem
123. Apró Liliké / Anna Manci
124. Cím nélkül Feliratos művirág / Luxembourg-kert /Tihanyi művirág / Hóvirág
125. Bumm füzet Tavasz / Maszkok / Pougny művirág / Equilibre
126. Dupla zipzár
127. Cím nélkül Milliméteres rózsakert
128. Rét Csüggedt angyal / Sötét nápolyi művirág
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II. JEGYZETEK SZÍNELMÉLETRŐL ÉS MŰVÉSZETRŐL, NAPLÓK, EGYÉB JEGYZETEK

Adott füzet vagy kézirat címe Magyarázó megjegyzések

129. Rainer Maria Rilke-, Paul Klee-, Fülep Lajos- 
és Tábor Béla-jegyzetek (1949)

130. Paul Klee- és Kazimir Malevics-jegyzetek (1948)
131. Jegyzetek Klee Pádagogisches Skizzenbuch-jából (1950)
132. Jegyzetek Gino Severini munkáiból (1949 szeptembere)
133. Goethe színelmélete magyar fordításának folytatása /

A Tárgyalás kezdetétől a színek fiziológiájáig (1949)

134. Goethe színelmélete magyar fordításának folytatása /
A füzet végétől kezdődőleg Goethe három természettudományra 
vonatkozó írásának magyar fordítása (1949)

135. Ostwald színelmélete; Severini a színekről;
Ostwald Goethe-kritikája (1949)

136. Goethe színelméletének összefoglalása / Az általa készített 
magyarázó rajzok másolatai / Szubjektív formalista spekulációk a színhat
szög metafizikájára vonatkozóan (1949)

137. Arthur Schopenhauer színelmélete (1949)
138. Wilhem Ostwald színelmélete (jegyzetek és egyes részek 

magyarra fordított szövege) (1949)
139. Bachhofer: Die frühindische Plastik (jegyzetek) (1949)
140. Goethe és Schopenhauer színelméletének összehasonlítása (1949)
141. Goethe, Ostwald és Roger Bacon színelméletének és Newton 

optikájának fordítása (1949)

142. Andreas Speiser: Die mathematischen Denkweisen (1949)
143. Wissen-Können (1950)
144. Wissen-Können (1950)
145. Wissen-Können (1950)
146. Jegyzetek Georg Lukács: Die Seele und die Formen című művéről (1954 

márciusa)
147. H. Read: A Concise Flistory of Modern Painting (1954)
148. H. Read: A Concise Flistory of Modern Painting (1954)
149. Ceruzával készített színminták (1978)
150. Goethe színelmélet-bevezetőjének fordítása (1949)
151. Künstlerbriefe. Drezda, é. n. Közr. Flermann Uhde-Bernays (1949) 
152-154. Wissen-Können (1951)
155. Asztrológia (1951)
156. Gustav René Flocke: Europáische Künstlerbriefe (1951)
157. Wissen-Können (1951)
158. On Hindu Anatomy (1951)
159. H. Read: A Concise History of Modern Painting (1952)
160. H. Read: A Concise History of Modern Painting (1952) /

Curt Glaser: Die Kunst Ostasiens, dér Umkreis ihres Denkens 
und Gestaltens. Leipzig, 1913 (1951)

161. Waldemar Deonna a görög művészetről (1949)
162. Heisenberg: Az egzakt tudomány alapjainak változásairól (1952)/

Szabó Lajos-Tábor Béla: Vádirat a szellem ellen (Budapest, 1935) című 
művének kivonata

163. Prinzhorn: Bildnerei dér Geisteskranken (1952)
164. Albert Gleizes - Jean Metzinger: Du Cubisme (1952)
165-174. MaxMüllerl-X (1950-1954)
175. Prinzhorn és Klee a művészetről (1952)

176. Barlach; jegyzetek Graefe Van Goghról szóló könyvéből (1952) Chevreul 
színelméletének lényege

177. Jegyzetek az alábbi műből: Artists on Art. Kegan Paul,
London, 1947 (1952).

178. Matisse, Cézanne, Malevics a művészetről (1952)
179. Ottó Weininger-jegyzetek
180. Színkísérletek 
181-196. Álomnapló 1956-ból
197-203. Burger 1-7 (Fritz Burger: Einführung in die moderne Kunst) (1951)
204. Kész képek eredeti ötletei
205. Kész képes eredeti ötletei
206. Napló (1953)
207. Napló (1959)
208. Napló (1959)
209. Napló 1954. ősz
210. Napló 1957. január
211. Napló 1954. március 16-tól április 22-ig
212. Napló 1952

Gedő megjegyzése: Az olasz festő a festészet gyakorlatáról; színelméleti rész is 
J. W. Goethe: Schriften zűr Farbentheorie „A színek problémájának fizikai oldalát New
ton látta helyesen; Goethe érdemei a színérzékelés kérdéseiben bizonyultak maradan
dónak. A színek néma fény és a sötétség találkozásánál keletkeznek, ahogy Goethe gon
dolta, hanem fényből, fénytörés útján. Színelméleti kutatásai azonban nagymértékben 
hozzájárultak a képek színválasztási problémáinak tudományos megalapozásához." 
(Goethe: Antik és modern. Gondolat Kiadó, Budapest, 1981. Pók Lajos tanulmánya)
A kérdéses három tanulmány 1. Dér Versuch als Vermitter von Objekt und Subjekt (1793) 
(Goethe színelméleti kísérleteinek alapját rögzíti ebben a tanulmányban) 2. Erfahrung 
und Wissenschaft (1798) 3. Die Vorstellung dér neueren Philosophie (1820)
Wilhelm Ostwald művei: GrundriB dér Naturphilosophie. Lepzig, 1908; Die Energie. 
Leipzig, 1913; Die Harmonie dér Farben. Leipzig, 1918
A tussal írt fordítás között Goethe színelmélettel kapcsolatos rajzainak Gedő Ilka által 
készített színes másolatai is megtalálhatóak. A pauszpapírra rögzített első rajz (a füzet 
24. o.); 2. rajz (29. o.); 3. rajz (37. o.); 4. rajz (39. o.). A kimásolt rajzok mindegyike vissza
kereshető: Corpus dér Goethezeichnungen (Die Zeichnungen zűr Farbenlehrej. Leipzig, 
1963. A füzet utolsó lapján található az a mondat, amelyre a Háromszögek felvonulása 
című kép [lásd az oeuvre katalógus 129. képét] kapcsán hivatkozunk.
A kérdéses mű: Arthur Schopenhauer: ÜberdasSehen und die Farben. Weimar, 1816 
Wilhelm Ostwald: Die Harmonie dér Farben. Leipzig, 1918

Könyv méretű és vastagságú pergamen lapokból álló, 29x21 cm nagyságú, keménytáblás 
füzet, amelyben gyönyörű ábrák tarkítják a lefordított részeket. Gedő kézírása a kézirat 
tetején: Ostwald színelméletének folytatása; Magyarázatok Ostwald színelméletéhez; 
Roger Baconról szóló írás fordítása. A kézirat hátsó fedelén: Newton optikájának fordítása 
Gedő megjegyzése a füzet tetején: Kivonat, fordítás és lemásolt részek vegyesen.

A jegyzetek forrása: Artists on Art. Kegan Paul, London, 1947. (A könyv megmaradt 
a művész hagyatékában.)

Jegyzetek az alábbi műből: Artists on Art, Kegan Paul, London 1947.



213. Napló 1953
214. Napló 1953
215. Napló 1953
216. Ilka 1957 ősz
217. Ilka 1957, naplójegyzetek
218. Wissen-Können (1951)
219. Biblia és romantika, jegyzetek Szabó Lajos előadásaiból (1951)
220. Goethe on Roger Bacon; Curt Glaser: Die Kunst Ostasiens.

Leipzig, 1913 (1951)
221. Historische Ásthetik (1951)
222. Ottó Kiimmel; Das Kunstgewerbe in Japan. Berlin, 1911 (1951)
223. K. Einstein: Negerplastik (1951)
224. K. Scheffler: Geist dér Gotik (1951)
225. E. Renan: A természettudományról (1951)
226. M. Berthélot válasza Renannak (1952)
227. Jegyzetek Schopenhauer színelméletének fordításából
228. Színkísérletek csodálatos színekkel (1978)
229. Esztétikai jegyzetek
230. Wissen-Können
231. Jegyzetek a színmintákról (Hátul olajfestékek felsorolása)
232. Növénytanfüzet (1935)
233. Földrajzfüzet (1935)
234. Magyarirodalom-füzet (1935)
235. Képek elh. Dorottya u. kiáll, után
236. Levél Péternek
237. Apollinaire: Az absztrakt művészetről; Gleizes-Metziner:

Du Cubisme (1951. ősz)
238. Kate Miiette (?)
239. Fülep Lajos: Az emlékezés a művészeti alkotásban (1951)
240. Francia-német szótárfüzet Breton: La surrealisme című 

művének fordításához
241. Vegyes könyvtári jegyzetek
242. Hans Sedlmayer: Die Krise dér Kunst: Verlust der Mitte,

Salzburg, 1948 (1951)
243. Beazonosíthatatlan jegyzetek
244. Hans Sedlmayer: Die Krise dér Kunst: Verlust der Mitte,

Salzburg, 1948 (1951)
245. Karácsony Gábor-jegyzetek
246. Jegyzetek a kelet-ázsiai művészetről
247. Könyvtá ri jegyzetek (1954)
248. Naplójegyzetek249. Könyvtári katalógus-jegyzetek (1953)
250. Életem helyzetképe
251. Sydov: Vad népek, primitívek (1954)
252. Azonosításán jegyzetek és firkák, 1950-es évek
253. Asztrológiai jegyzetek
254. Jegyzetek a keleti és az európai művészet különbségéről (1955)
255. Naplójegyzetek, 1954
256. Másképp füzet
257. Naplójegyzetek 1955-ből
258. „Krrr" jegyzetfüzet
259. Jegyzetek Szabó Lajos-Tábor Béla: Vádirat a szellem ellen című könyvéről 

(1951)
260. Jegyzetek Laurencine-ről és Blake-ről (1951)
261. Verőce jegyzetfüzet
262. Jegyzetek Szabó Lajos: Teocentrikus logika (1951) című művéhez
263. Azonosíthatatlan
264. Hermann Uhde-Bernays: Künstlerbriefe; F. Hodler: Leben, Werk, NachlaB 

(1951)
265. Teocentrikus logika
266. Naplójegyzetek
267. Jegyzetfüzet pici figurás rajzokkal
268. Naplójegyzetek 1951-ből
269. Könyvtári katalógus-jegyzetek (1951)
270. Jegyzetek Szent-Györgyi Albert könyvéről
271. Jegyzetek Moskowski Einsteinről szóló könyvéről (1951)
272. Wissen-Können (1951)
273. Jegyzetek Antonio Averlinóról
274. Naplójegyzetek (1951)
275. Wissen-Können
276. Jegyzetek (1951)
277. Jegyzetek a távol-keleti művészetről (1951)
278. Napló 1953 nyaráról
279. Napló 1951-ből
280. Jegyzetek feltehetőleg H. Read: A Concise History of Modern Painting 

(1951) cimű művéről
281. Kelet-Ázsia művészetről készített jegyzetek
282. Jegyzetek Redontól, Hadlertől, Malevicstől, Altmantól 

és Liszickijtől (1951)
283. Nyolc füzet a középiskolából (1935-1937)
284. Ebner-fordítás (Das Wort und die geistigen Realitaten) (1951)
285. Vajda Lajosról (1954)

Gyakorlatilag a teljes mű fordítása 12 füzetben.
Gépírásban fennmaradt tanulmány. Megjelent Vajda Lajosról címmel a Holmi 1990. évi 
12. számában (a bevezető Bíró Dániel munkája) (Közölve jelen kötetben is.)
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X. IRODALOM

GEDŐ ILKA ÍRÁSAI

Levél Kállai Ernőnek, 1949, augusztus (publikálva francia és magyar nyelven). 
In Szent István Király Múzeum, katalógus, 1980 (jelen kötetben közölve: XI. 1.) 
Vajda Lajosról (1954). H olm i, 1990/12 (a bevezetőt Bíró Dániel írta) 1980 (jelen 
kötetben közölve: XI. 3.)

PUBLIKÁCIÓK GEDŐ ILKÁRÓL 

1978
Gedő Ilka: Önarckép. É le t  é s  Iro d a lo m , 1978. február 25.
Gedő Ilka: Bohócok (reprodukció). É le t  é s  Iro d a lo m , 1978. július 1.

1980
Antalfi Mária: Gedő Ilka kiállítása. Ú j É le t , 1980. augusztus 1.
Látóhatár 1980 = Gedő Ilka kiállításáról (reprodukciók). L á tó h a tá r , 1980. 
szeptember
Lukácsy Sándor: Színek, kontúrok, szimmetriák (kiállításkritika). É le t  

é s  Iro d a lo m , 1980. július 26.
Szabó Júlia: Gedő Ilka rajzai és festményei. In S z e n t  Is tv á n  K irá ly  M ú ze u m  

1980 , k a ta ló g u s  Szent István Király Múzeum 1980, katalógus G ed ő  Ilka  

fe s tő m ű v é s z  kiállítása. Székesfehérvár, Szt. István Király Múzeum, 1980. 
július 6. - augusztus 3.

1981
Bálint Endre: Életrajzi töredékek. É le tü n k , 1981/2

1982
Bán András: Gigantikus vásznak, szalonfestmények, elvarázsolt kertek. M a g y a r  

N e m zet, 1982. augusztus 15.
Dorottya utcai Galéria 1982, katalógus = G e d ő  Ilka . Dorottya utcai Galéria, 
Budapest, 1982. július 22. - augusztus 15.
Gedő Ilka kiállításáról. É le t  é s  Iro d a lo m , 1982. július 22.
Ury Ibolya: Katalógus-bevezető Gedő Ilka kiállításához. In D o ro tty a  u tc a i  

G a lé r ia  1982 , katalógus

1983
Bálint Endre: Életrajzi töredékek. É le tü n k , 1983/1 

1985
Antalfi Mária: A festő Gedő Ilka, 1921-1985. Ú j É le t , 1985. július 1.
Antalfi Mária: Gedő Ilka kiállítása. Ú j É le t , 1985. augusztus 15.
Bán András: Magyarok Skóciában. É le t  é s  Iro d a lo m , 1985. november 8.
Bán András: Művirágok. M a g y a r  N e m zet, 1985. július 15.
Carrell 1985 = Carrell, Christopher (közr.): C o n te m p o ra ry V isu a l A r t  in H u n g a ry . 

E ig h te e n A r t is t s f r o m  H u n g a ry . TextsbyPaul Overyand PéterKovács. Published 
byThird Eye Centre, Glasgow and The István Király Múzeum, Székesfehérvár, 
October, 1985
Clare, Henry: Chance to Gain Unique Perspective. The G la sg o w  H érá id , 1985. 
október 1.
Coia, Emilio: Hungarians Occupy Glasgow. The S co tsm a n , 1985. október 7. 
Fergusson, William: Hungárián Árts in Glasgow. T h e T im e sE d u c a t io n a lS u p p le -  

m en t, 1985. október 11.
Henry, Clare: Hungárián Árts in Glasgow. Á r t s  R e v ie w , 1985. október 11. 
Henry, Clare: Ilka Gedő. CompassGallery, Glasgow. The G la sg o w  H érá id , 1985. 
október 11.
Kovács, Péter: Ilka Gedő. In C o n te m p o ra ry V is u a l A r t  in  H u n g a ry . Catalogue. 
Compass Gallery, Glasgow, 1985. október
Losonci Miklós: Gedő Ilka festményei. Szentendre, Művésztelepi Galéria. 
Ú j Tükör, 1985. július 4.

Lukácsy Sándor: Gedő Ilka (Ilka Gedő). Ú j Írá s , 1985. július
Mullaly, Terence: 18 Hungarians in Glasgow. The D a ily  Te leg ra p h , 1985.
október 9.
Művésztelepi Galéria 1985, katalógus = G ed ő  Ilk a  ( 1 9 2 1 - 1 9 8 5 )  fe s tő m ű v é sz  

k iá llítá sa . Szentendre, Művésztelepi Galéria, 1985. június 28. - július 28. 
N e w s le t te rN o . 176, Compass Gallery, Glasgow, 1985. szeptember 
Packer, William: Hungárián Árts in Glasgow. F in a n c ia l T im es, London, 1985. 
október 8.
Shepherd, Michael: Hungárián Temperament. S u n d a y  Te leg ra p h , 1985. októ
ber 27.
Spiró György: Gedő Ilka festményei. In M ű v é s z te le p i G a lé r ia  1985 , katalógus 
Szabó Júlia: Gedő Ilka halálára. É le t  é s  Iro d a lo m , 1985. június 27.
Taylor, John Russell: Brilliant Exponent of an Outdated Style. The T im es, 1985. 
október 29.

1986
Acsay Judit: Magyar művészet Glasgowban. M ű v é sz e t , 1986. október 
Bán András: Gedő Ilka grafikai munkásságának bemutatása. É le t  é s  Iro d a lo m ,

1986. november 28.
Bíró Endre: F e lje g y z é s  G e d ő  Ilk a  m ű v é sz i p á ly á já ró l. Budapest, 1986 (publiká
latlan kézirat)
Gedő Ilka öröksége (reprodukciók). É le t  é s  Iro d a lo m , 1986. augusztus 1. 
Gyetvai Ágnes: Az „én múzeumom" Székesfehérvárott. M a g y a r  N e m zet, 1986. 
január 27.
György - Pataki 1986 = György, Péter - Pataki, Gábor: Two Artists Rediscove- 
red: Ilka Gedő and Béla Fekete Nagy. The N e w  H u n g á r iá n  Q u a rte r/y  1986, vol. 
27, no. 101
Henry, Clare: Hungárián Árts in Glasgow. S tu d io  In te rn a t io n a l 1986, vol. 199, 
no.1012
Ury Ibolya: Magyar művészet Glasgowban. M ű v é sz e t , 1986. október.

1987
Hajdú István: Festmény az egész világ. M a g y a r  N e m zet, 1987. május 20. 
Hudra Klára: Gedő Ilka festményei. Ú jT ü k ö r , 1987. május 17.
Műcsarnok 1987, katalógus = G ed ő  Ilka  (1 9 2 1 - 1 9 8 5 )  k iá llítá sa . Műcsarnok,
1987. április 16. - május 17. Műcsarnok, Budapest, Hősök tere
Néray Katalin: In memoriam Gedő Ilka. Katalógus előszó. In M ű c s a rn o k  1987 , 

katalógus
Szabó, Júlia: Ilka Gedő's Paintings. The N e w  H u n g á r iá n  Q u a rte r ly , 1987, winter 
Vadas József: Kívül-belül. É le t  é s  Iro d a lo m , 1987. május 1.

1989
Szabó Júlia: Gedő Ilka rajzairól. In G e d ő  Ilka  fe s tő m ű v é s z  r a jz a i a S z o m b a t-  

h e ly i K ép tá rb a n , 1989. február 3-tól március 5-ig (kiállításkatalógus)

1990
Gedő Ilka rajzai. A 2000 1990. októberi számának illusztrációi 
György Péter - Pataki Gábor: A z  E u ró p a i Isk o la  é s  a z  E lv o n t  M ű v é s z e k  c s o 

p o r t ja . Corvina Kiadó, Budapest, 1990,11., 16-17. o.

1993
Mészáros 1993 = Mészáros F. István: Hold-maszkok, tündöklő háromszögek. 
Gedő Ilka (1921-1985) N a p p a li H áz, 1993, V. évf., 3. szám 
Szabó 1993 = Szabó Júlia: „A valóság mezében". Gedő Ilka művészetéről. 
Ú j M ű v é sz e t , 1993/5

1994
Century, Douglas: 100 Years in the Avant-Garde. Liberated from the Base- 
ments of Budapest, Hungárián Jewish Artists Arrive in New York. F o rw a rd , 

1994. április
Hernádi Miklós: Kincsek a mélyben/Gedő Ilka öröksége. B a lko n , 1994. február



Román József: Gedő Ilka örökségéről. B a lko n , 1994. május
Virbasius, Madeline A.: Ilka Gedő. Hungarian Masterworks First Showing in
New York. C o v e r  M a g a z in e , 1994. március

1995
Acsay Judit: Áldozatok és gyilkosok. Két nézőpont. E lite , 1995. április 
Altman, Anita: Somber Images of War Survivor. The B u d a p e s t  S u n , 1995. már
cius 9-15.
Ilka  G ed ő  (1 9 2 1 - 1 9 8 5 )  D ra w in g s a n d P a s te ls  (November 21 st-December 29th, 
1995) (An Exhibition Organized in Cooperation with Janos Gat Gallery). 
Catalog by Elisabeth Kashey (Shepherd Gallery 21 East 84th Street, New York, 
N.Y. 10028) (kiállításkatalógus)
Lehmkiihler, Birgit: Opfer und Tater Zeichnungen von Gedő und Román im 
Jüdischen Museum. P e s te r  L lo yd , 1995. március 8.
Semjén 1995 = Semjén Anita (közr.): Á ld o z a to k  é s  g y ilk o s o k  /  G e d ő  Ilk a  g e t tó 

ra jz a i é s  R o m á n  G y ö rg y  h á b o rú s  b ű n ö sö k  n é p b író sá g i tá rg y a lá sa in  k é s z ü lt  ra j

z a i a  b u d a p e s t i Z s id ó  M ú z e u m b a n  (Victims and Perpetrators/llka Gedő's 
Ghetto-Drawings and György Román's Drawings of the People's Court War 
Criminals Trials at the Budapest Jewish Museum). Közreadta (Published by): 
Cultural Exchange Foundation. Budapest, 1995 (kiállításkatalógus)

1996
YadVashem 1996, katalógus = Á ld o z a to k é sg y i lk o s o k . Jeruzsálem, 1996 (héber 
nyelven)

1997
Gedő Ilka művészete 1997 = G ed ő  Ilka  m ű v é sz e te  (1 9 2 1 - 1 9 8 5 ) . György Péter 
- Pataki Gábor, Szabó Júlia és Mészáros F. István tanulmányai (T h e  A r t  o f  Ilka  

G e d ő [1 9 2 1 - 1 9 8 5 ] . Studies by Péter György - Gábor Pataki, Júlia Szabó and 
F. István Mészáros). Új Művészet Alapítvány, Budapest, 1997

10. Gedő Ilka 1987. évi, a Műcsarnokban rendezett kiállításának 
katalógusborítója

Zsidó Múzeum 1997, katalógus = D ia szp ó ra  (é s )  m ű v é sze t . Zsidó Múzeum, 
Budapest, 1997

1998
Frank János kritikája a Gedő Ilka művészete című könyvről: E le t  é s  Iro d a lo m , 

1998. augusztus 21.

1999
Andrási Gábor - Pataki Gábor - Szűcs György - Zwickl András: M a g y a r  

k é p z ő m ű v é sz e t  a  2 0 . sz á za d b a n . Corvina Kiadó, Budapest, 1999, 188., 246., 
272. o. - angol kiadás: The H is to ry  o f  H u n g a r ia n  A r t  in  th e  T w e n tie th  C en tu ry . 

Corvina Kiadó, Budapest, 1999,188. o., 246. o. és 271. o.
Fitz Péter (ed): K o r tá rs  M a g y a r  M ű v é s z e t i  L e x iko n , I. kötet. Enciklopédia Kiadó, 
Budapest, 1999. 704-706. o. (Havas Lujza - S. Nagy Katalin)

2000
Janos Gat Gallery 2000, katalógus = D ire c t io n s  (W o rk s  b y  Ju l ia n  B eck , H e rb e r t  

B ro w n , Is tv á n  F a rka s , Ilka  G ed ő , L a jo s  G u lá c sy , K n o x  M a r t in , G y ö rg y  R o m á n ). 

Fall Exhibition 2000, Janos Gat Gallery, 1100 Madison Avenue, New York, N.Y. 
10028 (kiállításkatalógus)

2002
Hajdú István: „Könnye kovászba hull..." - Gedő Ilka munkái 1946-1949. 
B a lko n , 2002. március
• A művészről átfogó dokumentáció található az MTA Művészettörténeti 
Intézetében, a budapesti C3 Kulturális és Kommunikációs Központban talál
ható képzőművészeti dokumentációban (www.c3.hu), valamint a New York-i 
Museum of Modern Art könyvtárában.
• A Gedő Ilkáról készült honlap az alábbi webhelyen érhető el: http://exin- 
dex.c.3.hu/dosszie/gedo/index.html

ILKA GEDÖ
1921-1985

DRAWINGS AND PASTELS
November 21 st-December 29th, 1995
An exhibition organized in cooperation with 

the Janos Gat Gallery
Ilka Gedö was a Hungarian woman artist, whose work survived decades of 
persecution and repression, first by the fascist regimes of the 1930’s and 
40’s, then by the communist regime in the 1950's and 60's. In 1985, when 
an exhibition in Glasgow for the first time opened the door to the 
W estern  art world, Ilka G edö died of cancer. Today, her work is 
internationally exhibited and documented.

We are very pleased to present two groups of drawings from the years 
between 1947 and 1949, which are in many ways related to the tradition 
of figurative drawings that Shepherd Gallery has explored for thirty years.

One series, Tables, is devoted to drawing a delicate, small end table with 
an abundant variety of lines and shades, exploring the endless possibilities 
of representing the visual world. Static spatial dispositions, reminiscent of 
Japanese prints, are dissolved by explosive energy fields.

The second series resulted from visits to the Ganz Factory in Budapest. 
The drawings show ghost-like, elongated figures bending over long tables. 
A combination of silver and gold with pastel crayons transposes the factory 
rooms into almost mythical spaces.

Illustration: Ilka Gedö, Table #  IJ , 1949.

You are cordially invited 
to attend a preview of the exhibition 

Tuesday evening, November 21st, 1995
from 6:00 p.m. to 9:00 p.m.

- Drinks -

SHEPHERD GALLERY 
21 East 84th St. (at Madison), New York, N.Y. 10028 

Tel: (212) 861 4050 Fax: (212) 772 1314

12. Gedő Ilka 1995. évi New York-i kiállításának meghívólapja 
(Shepherd Gallery)
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XI. DOKUMENTUMOK

GEDŐ ILKA LEVELE KÁLLAI ERNŐNEK

Kedves Kállai Ernő!

1949. augusztus 2.

Sokszor nézegetem a sok év előtti (Alkotásban rendezett) Vajda-kiállítás katalógusát. A némely
kor kilátástalannak látszó gyötrődés, töprengés közepette felüdít ez a pár kép, mint valami 
jó friss hegyi levegő.

Pár nap előtt az előszóban a következő ragadta meg figyelmemet, feloldozást éreztem ki 

belőle a magam számára abban, hogy (halála előtt) egy bizonyos, a „posztimpresszionizmus 
stílusában" szerelmespárt ábrázoló kép foglalkoztatta nagyon, hogy nem győzte csodálni 

ezt a kifejező ornamentummá, beszédes arculattá lényegült formát: „A festői jelenítés döbbe
netes ereje idézte a valóság mezében a szerelem örök szédületét...” - mondja az előszó. 
A VALÓSÁG MEZÉBEN... - évek töprengését idézte ez a két szó a sorok között, és évek kínló

dását lazítja ez. József Attila jut eszembe: „Végzet, lazítsd a görcsöt." Hogy Vajda halála előtt 
éppen erről a képről beszélt olyan szeretettel - hogy ilyent így lehet szeretni, és Vajdának.

Ezért írtam az előbb irgalomról - azt is írhattam volna: szabadságról. A szeretet választá

sát éreztem, a világosság választását -  hogy Vajda látta (egy posztimpresszionista képben!) 
a beszédes ornamentummá lényegült formát. Úgy szerettem ezért - azonnal beszélnem kel
lett volna vele. Ezért írom most ezt a levelet. Hogy megírjam, abban még valami megerősített, 

két nappal ezután egy régi Szép Szóban ez a mondat: „a művészettörténetigazolja, hogy min
den egyetemes távú művészet ornamentumos, jelképező művészet. A középkor festői és plasz
tikai látomása is ez volt - túl minden tárgyi ábrázoláson. Hogy a modern, jelképező művészet 
többnyire teljesen kirekeszti az ábrázolást, annak igen lényeges értelme van, amelyet azonban 

ennek a cikknek a keretében tovább nem fejtegethetek." Azonnal megkérdezni volt első gondo
latom. így kerültem az íráshoz. Miért rekeszti ki? Lehet-e nem kirekeszteni a tárgyi ábrázolást? 
Lehet-e a valóság mezében? Évek óta éget a kérdés. Tudom: persze, hogy lehet. De, hogy ma, 
nekünk lehet-e? nekem? „Ich habé eine furchtbare Angst, die Wirklichkeit dér Form zu verlieren" 
- olvastam egyszerVan Gogh leveleiben. Mit félt elveszíteni - a facteur Roulin valóságos „igazi" 

arcát, az embert kabátjával és kabátjának gombjaival mint gyújtópontot, mint a jelképek 

tárházát? A füveket, fákat mint a jelképek hordozóját? Ürügy-e a valóság számára, amelyikbe 
jelképeit önti? Vagy a valóság, a ciprus maga a jelkép, ami előtt fejet hajt és követi? Bizony 
errefelé húz valami. És nem gyávaságból? És ha ezen az úton előremerészkedek egy lépéssel, 
a fejemen a koppanás, hogy hiszen ezen a naturális meg impresszionista dolgokon már régen 
túl vagyunk. Vagy: „Te Van Goghnál tartsz, de mi Picassónál..." Vagyis odatartozom számukra 
eleve azokhoz, akikről a Vajda-katalógus előszavában úgy van szó, mint akik gyengék, gyávák, 

lusták voltak ahhoz, hogy szellemi feszültségnek azon a fokán éljenek, melyet jobb híján abszt
raktnak szokás nevezni. „Nem vagy sorstársam" -  mondja az egyik. Pedig nem azokhoz tarto
zom. Ahhoz, aki a Haggadában „még kérdezni sem tud". Miért rekeszti ki a modem jelképező 
művészet az ábrázolást?
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Semennyi munka nem tűnik soknak, hogy ezekről a dolgokról megtudjak valamit. Nem csak 
deszkát gyalulni, fát vágni is. Csak valaki szóljon egy jó szót, eridj, arra van az erdő!

Kedves Kállai Mester, ne vegye rossz néven ezt a levelet, nem szeretem a nagy szólamokat, 

de valami segély-dadogásról, ha nem is kiáltásról van szó! Forrást keresek a szomjúságomra, 
vagy prózaibban forrásokat kérdezek, hogy tanulhassak valamit. Nagyon múlik az idő. 
Még egyszer kérem, bocsássa meg a zaklatást.

Sok szeretettel üdvözli:
Gedő Ilka

KÁLLAI ERNŐ VÁLASZA

Kedves Gedő Ilka!

Bpest 49. Vili. 10.

Megbocsátja, hogy válaszomat ceruzával írom. Köszönöm igen érdekes megkapó levelét és irántam 
való bizalmát. Szívesen megpróbálok segítségére lenni abban, hogy a művészet körüli szellemi 
vívódásaiból kivezető útra találjon. Ehhez persze az szükséges, hogy a dolgokról alkalmilag 

behatóan beszélgessünk. Fölteszem, hogy Ön festőnő, ezért legokosabb volna, ha előbb meg
nézném a képeit és ha beszélgetésünk azokból indulna ki. Pillanatnyilag nagyon el vagyok 
foglalva, de igyekszem, hogy Önt hamarosan meglátogassam. írja meg kérem, hogy du. 6 óra 
körül általában otthon szokott-e lenni és hogy Önnek ez az időpont alkalmas volna-e. Én aztán 

a magam részéről 1-2 nappal előre be fogom jelenteni a látogatásomat.
Addig is azt ajánlanám, hogy csak a saját szemét, látását kövesse és a saját szívére hall

gasson. Banalitás, de bölcs közhely, amit mondok. Ne törődjék a hiperokos aktualitás-hajszo

lokkal, a sznobokkal, akiknek Van Gogh „túlhaladott álláspont", és akik szerint Picasso, vagy 
az elvont művészet után „kell igazodni". Mindenfajta esztétikai dogma és irány-programsze

rűség mondvacsinált, meddő dolgok. A művészetben nincs egyedül üdvözítő út. Ott minden út 
Rómába vezet és sokféle zöld erdő van. Gondoljon pl. az öreg Bonnardra: az ő posztimpresszio
nizmusa ma is milyen elevenül és virulóan szép. No de hát minderről és az absztrakt művészet 

különböző indítékairól majd személyesen beszélgetünk.

III., Kiscelli utca 76.

Szíves üdvözlettel:

Kállai Ernő

A közö lt k é t dokum entum ot az MTA M ű vésze ttö rtén e ti In tézetének A dattá ra  ő rzi (ltsz .:M K C S-C -l-11/157 ).



GEDŐ ILKA: VAJDA LAJOSRÓL1

1 A Szabó Lajos körül létrejött baráti és munkatársi kör, 
amelynek Gedö Ilka is tagja volt, egyik feladatának tekin
tette Vajda Lajos szellemi hagyatékának feldolgozását. 
A Vajda-viták egyikének írásos emléke az itt közölt, 1954 
őszén keletkezett tanulmány, mely alkalmas lehet arra, 
hogy rekonstruáljuk: milyen elméleti kérdések foglalkoz
tatták Gedő Ilkát a hallgatás éveiben. (Ez a tanulmány 
a Holmi 1990. évi 12. számában [1343-1354] is megje
lent, és egy hosszabb részt idéz belőle György Péter - Pataki 
Gábor: Az Európai Iskola és az elvont művészek csoportja. 
Corvina, Kiadó, Budapest, 1990 című könyve [16-17. o.] is.) 
Bíró Endre jelen kötetben közölt, Gedő Ilkáról írt tanul
mányának 10. lábjegyzete hasznos adalékokat tartalmaz 
az itt közölt Írás keletkezéséről.

Kedves S.!
Pár nappal azután, hogy Nálad jártam, megkaptam B.-éktől írásodat, és B. az ő Neked írt vála

szának egy másolatát is ideadta. Ennek a két írásnak többszöri egymással párhuzamos és egy
másra merőleges átolvasása után nekigyürköztem a megválaszolásnak -  válaszom nemcsak 
Neked szól, hanem mindazoknak, akikkel az utóbbi években ezekről a kérdésekről beszéltem 
(vagy nem beszéltem). Mégis, elsősorban a Te írásodhoz kapcsolódik, mert a Vajda-képek nézése 
mellett ez volt az, ami sok és egymásba torlódó mondanivalóm megfogalmazni próbálására 
indított. Ha kicsit vagy nagyon bőbeszédű leszek, ez onnan van, hogy gondolataimat minden 

irányban követnem kell ahhoz, hogy megtaláljam bennük és köztük a légüres tereket. Sokszor 
persze inkább kérdésről lesz szó, mint válaszról.

Egy még teljesen át nem járt dzsungelról beszélsz bevezetésedben. Azt mondod, „o sok

rétegű antikatakomba-művészettel kapcsolatban alapélményed kettős, diszharmonikus". 
Élményednek erről a kettősségéről a továbbiakban soha többé nincs szó. Már az első mondat
ban elszakadsz ettől a szubjektív hangtól. Elmondod az antikatakomba-művészet definícióját. 

Ezzel egyetérteni nem tudok; mert egyelőre azt gondolom, hogy ez a művészet nagyon is 
„egy problémaközösség összeforrottságában érlel" valamit. Ami ezután következik, ti. hogy 

ez a művészet „nem mondja ki a maga nemjét a nihilre". Talán létezett ennél tisztábban hangzó 
nem - toldhatnám hozzá ahhoz, amit mondasz, hisz tudod, milyen keserves gyanakvással 
és ellenérzéssel prüszköltem sokszor az ún. „negatív stílus" ellen, de ez az írásod most segít 

még világosabban megfogalmazni azt, ami az utóbbi időben amúgy is egyre nyilvánvalóbb szá
momra, hogy mennyire „korunk" volt az, ami ellen prüszköltem, s a negatív stílusban mennyire 
az, hogy nekünk nem lehet másképp. Nevetséges lesz, amit mondok: Úgy látszik, nem lehet 

másképp. Csak nem tételezhetjük fel magunkról azt, hogy Kleenél, Picassónál, Mirónál érzé
kenyebbek, becsületesebbek vagyunk, ha úgy tetszik, nekünk van kapcsolatunk azzal a bizonyos 
„másodikszeméllyel", és nekik nem volt. Bármilyen nevetségesen hangoznék is ez, olyan bizton

sággal tudom, hogy Klee Van Goghnál egy árnyalattal sem tisztességtelenebb, mintha mindkét 
személy én lennék. Nem tréfából mondom ezt, hogy tisztességtelen, mert voltaképpen csak 
erről van szó; hogy azt látják-e, amiről vallomást tesznek, vagy pedig hazudnak. Ha az utóbbi 

igaz, akkor az emberiség szerkezete változott meg, olyan közösségben élünk, ahol a művészek 
hazudnak, és akkor szükségszerűen mi is hazudunk, és nincs a világon semmi jelentősége annak, 
hogyan értékeljük Vajdát. Ha pedig az előbbi igaz, és erre visszafelé következtethetünk abból, 
hogy mi nem (mindig) hazudunk, akkor érdemes a Picasso-, Klee- stb. képeket jól megnézni, 

és vallomásaikat összefüggésbe hozni a körülöttünk levő világgal; s így bizonyosságot szerezni 
arról, hogy nem hazudtak, az emberiség szerkezete nem változott meg, hanem azonos azzal, 
amin belül akárhol és akármikor emberek éltek, és így akár a stílusok változása, akár a meg

váltás ugyanúgy lehetséges, mint egykor. (A megváltást egykor sem Homérosz vagy Leonardo 
hozta.) Ha az antikatakomba-művészet nagyjai hazudnak (sehol nem mondod azt, hogy 
az epigonokról beszélsz), akkor Vajda is hazudott, s mindazok a jelek, amelyek miatt úgy lát
hatjuk, hogy más, mint a többiek, csak megtévesztésünkre vannak itt. Mert bármennyire igaz 
lenne is az, hogy ő hívőbb, mint a többiek (ennek egyik bizonyítéka lenne a múlt művészeté

nek igenlése és feldolgozása), lehetetlenség az, hogy a Neander-völgyi ősemberek között egy 
fehér bőrű angol lord éljen (smég ez a hasonlat is túl gyenge, hiszen sehol sem fokozati különb

ségekről beszélsz, hanem „monológról, csak lefelé ásásáról" stb.). Ha ezek a művészek nem 
mondják ki „a maguk nemjét a nihilre", akkor ő sem - a többieknek, ha áttetszőtlenebbül is,
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tartalmazniuk kell azt, hogy ő „választott és válaszolt"] vagy fordítva: ő se lehet mentes telje
sen - nem a többiek nihiligenlésétől (nihilművészettől) persze, hanem - attól a végzetszerűen 

megszabott módtól, ahogyan az ő választásuk és válaszuk történt és történik. Az antikata- 

komba-művészet helyére csak akkor léphet egy katakomba-művészet, ha hiszünk benne, s ennek 
előfeltétele az, hogy élünk még ti. olyan korban, amelyben a művészek nem hazudnak. Mind

ezek ellenére egyet tudok érteni akkor, ha a nihil kifejezés helyébe azt tesszük, hogy nirvána, 
így még az ősember és angol lord kontrasztot is el tudom fogadni, mert a nirvána felé vezető 
útnak vannak fokozatai, amelyeken talán Vajda nagy messzeségben van a „többiektől", 
de a hazugságnak, a nem művészetnek, a nem vallomásnak, a „monológnak" nincsenek foko
zatai, ez valóban nihil.

A képzőművész, a festő nem Krisztus, aki megváltja a világot, hanem legfeljebb Grünewald 
(Golgotha-képe!), legmagasabb magaslatain is ábrázol. A negatív stílus is ezt teszi. Önkényt?le
nül el kell hinnem a negatív stílus nagyjainak és kicsinyeinek, hogy manapság ilyen a szenvedés. 
(Én például tiltakoztam ellene, és így tiltakoztam ábrázolása ellen is.) Nagyon is katakombának 

érzem éppen ezt a közös szenvedést és ennek közös, negatív stílusjegyekkel rendelkező ábrá
zolását. Ez a művészet a maga nemjét a nihilre iszonyú erővel kimondhatja, ha így fogalma
zod: nem mondja ki a nemet... No de hol van jogunk ezt a nemet kívánni tőle (ezt a nemet 

a mindenkori jelen pillanatig már megtörtént történések egésze mondja ki, és az a nem minden 
stílusban ott várakozik a maga örökkévalóságba nyúló türelmével az egészbe való elhelyez
kedésére), s éppen ezért van írásodnak olyan hangulata, hogy olyan dolgok jutnak eszébe 
az embernek, mint az ott följebb Krisztussal.

A negatív stílus jellemzésénél elsőnek a megszólíthatatlanságról beszélsz. Én egyelőre csak 
azt tudom gondolni, hogy megszólíthatóság nélkül egyetlen Klee- vagy Bálint-kép sem szü
lethetne meg. Ha a Picasso-képek közül akár csak azokra gondolok, amelyeket a legkevésbé 

tudok szeretni, haragra kell lobbannom arra a rövid, de határozott kijelentésedre, hogy nem 
keresik a második személyt. Az Ebner naplójából ismerős Du, vagy ugyanez Kafkánál, aki olyan 
kétségbeesetten kereste. (Lehetséges, hogy az időben ezzel párhuzamos képekben nincsen meg? 
Lehet, hogy olykor nem lelik, de mért vitatod el tőlük még a keresését is, mért beszélsz mono

lógról? Hiszen ezzel egyenesen a negatív stílus építőinek művész voltát vonod kétségbe. Egyéb
ként ha ők csak lefelé ásnak, akkor az 1910-es évek óta már valóságos katakombát építettek, 
ti. hogy csak gödör készült volna ennél a tömérdek ásásnál, az lehetetlen, ezt még a stílus kicsi

nyeinek vallomásai is bizonyítják. „És alattunk és felettünk és bennünk is"... ennek a korszaknak 
kérdőjelei meredeznek, és erről lehet verset írni, és káromkodva, durcásan szaladni előle 

[ezt teszem például én]. Céltalan konfesszióról beszélsz, enervált romantikáról.) A konfesszió 
szó a huszadik századdal kapcsolatban kiejtve Kafka naplójának olvasása óta számomra fel

tétlenül éppen annak a „másiknak" megszólítását jelenti, méghozzá egy olyan szenvedésnek 
a kellős közepéből, ami éppenséggel a mi korunkban a leginkább létező, s ami legközelebb áll 
annak a szónak harangcsengéséhez, hogy katakomba, s egy Klee konfessziója nem hiszem, hogy 
céltalanabb, mint a világ kezdete óta bármelyik konfesszió, s úgy gondolom, hogy soha még 
vallomásokat ilyen szomjúsággal nem áhítottak.

Mindezek ellenére a megszólíthatatlansággal valahol egyetértek; lehet, hogy a megszólí
tás nem anyanyelvűnkön történik, mert nem szülőföldünkön élünk. Anyanyelvnek olyan nyelvet 
hiszek, amelyiknek valamilyen és valamekkora metszetét mindenki használja; minden életkor, 

társadalmi osztály, szellemi fok, vagyis a megszólítás valahogy valamennyire mindenkit megszó
lít, és mindenki felel rá. Akárcsak Holbein Vili. Henrik képmása. A kép modelljétől és megren
delőjétől kezdve az akkori (és mai) Anglia valamennyi polgáráig valamekkora részt mindenki ért:



2 Hivatkozás Goethe Faustjára. (Az idézet a tragédia 
második részének utolsó soraiból származik: „Csak földi 
példakép minden múlandó”, Kálnoky László fordítása.) 
Wessen Gleichis? (Minek a hasonlata, példázata?)
3 Und nur das Vergángliche ist ein Gleiehnis. (És csak 
a múlandó földi példakép.)

a gyerek az emberi arcot, az udvara király arcát, a királyok egy másik királyt, a szűcs, az ezüst

műves, az ékszerész a legjobb minőségű ipari termékeket a képen ábrázolt ruhán, a XX. század 
filmrendezője az akkori divatot, és senki sem téved, mert részként valamennyiük látványa 
és öröme benne foglaltatik a képben, míg e látvány és öröm mögött feltétlenül ott lappang 

a kép egésze is, s ennek a festők, költők, filozófusok örülnek, kik a képen az „Alles Vergángliche 
ist nur ein Gleiehnis"2 valóságát élik, megkérdezve a részekre és az egészre: Wessen Gleiehnis? 
De az ő kérdésükben részként benne van a fent jelzett többiek valamennyi kérdése, és felele
tükben a többiek lappangó felelete. Végül is a kép egyetemességében magában ennek a hiány

talan rezonanciának biztonsága. Egyelőre nem tehetek mást, mint hogy az ilyen egyetemes 
megszólítást látom anyanyelvűnkön való megszólításnak. Ez a,nyelv a megszólításrendszer 
egyik tengelye, a másik a szülőföld, s minden mű ábrázolható ezen a koordináta-rendszeren. 

Orgaz gróf temetése: a háttérben Toledo, és az előtérben toledói polgárok, olyannyira hason
latosan, hogy nincs az anyagi és szellemi létezésnek olyan lénye, ki rájuk nem ismerne. A házak, 
kutyájuk, gyermekük, feleségük, szellemlények, angyalok, egészen az Úristenig, ki őket éppen 
ilyen arcú polgárnak teremtette. így hát nem csodálkozhatunk az ilyen művek egyetemessé

gén, amelyek az anyagi, történelmi és metafizikai létezésnek minden tényét igenük, s így a fény
kép- és divatrajzszerű hasonlatosságtól a mennybemenetelig mindent ábrázolnak. Félelmetes 

és talányos az a kép, ami a képzőművészetről megjelenik az ember előtt, ha egyidejűleg gondol 
az Orgaz gróf temetésére és a jelenre. A festészet időtlen időkig élt egy fáraói-pápai-királyi 
stb. létközösségben, és amilyen mértékben elpárolgott arról való tudásunk, minek is a hason
latai voltaképpen ezek a fáraói stb. udvarok, s minél inkább kivetették ezek a művészetet maguk

ból, minél inkább közeledett az udvari festő Holbeintől László Fülöp felé, a történelmi festő 
Delacroix Chiosi mészárlásától a céllövölde harci ábrázolásai s a Feszty-körkép felé, s az egyházi 

festő Michelangelótól Molnár C. Pálig, annál inkább lemondott az igazi művészet a létezés 
minden rétegének hierarchikus ábrázolásáról. Mintha magának az egyetemességnek fogalma 
változott volna meg, mintha az Istenség kinyilatkoztatta volna, hogy ezentúl már nem érvé
nyes az „Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis" (und nur das Vergángliche ist ein Gleiehnis3), 

hogy a mennybemenetel nem a földről történik, az Orgaz gróf temetésén a látható polgártár
sak fönt leírni próbált „minden rétegben érvényes hasonlatosságának" kellős közepéből, hanem 
magából az égből, mintha megszűnt volna a Buddha-beszédekben található résznek érvényes
sége: „Ebben a házban születtem, ehhez a családhoz tartoztam" -  egyszóval a lélekvándorlás 
értelme, s így egyben a történelmi korok értelme.

Mindezek ellenére fennáll a kettős kétely: 1. Egy nem euklideszi geometrián belül nem 

kereshető-e meg a negatív stílus képeinek helye? 2. Ez a nem euklideszi geometria végső fokon 
különbözik-e az euklideszitől (tehát az egyes festők életművébe atomizálódott stílus a min
denkori egységes stílustól, a huszadik század gondviselése a mindenkoritól). Mégsem tudok 

még elszakadni attól, hogy történt egy ilyen döntő változás, mintha a múlandó dolgok közül 

egyre szűkebb kört ábrázoltak volna (ábrázolás alatt mindig a létező dolgok, vagyis a múlandó 
dolgok hasonlatszerűségének bebizonyítását értve). Delacroix talán az utolsó, aki annak 
ellenére, hogy festő, megfest egy Chiosi mészárlást. Tájkép, csendélet! Cézanne képe: az almá

riumon néhány alma, csésze, néhány tárgy válik méltóvá arra, hogy múlandóságot és örökké
valóságot összekapcsoljon, s ennek kettős értéke van: igenlő -  lám, még néhány alma is méltó -, 

tagadó - Franciaország ma élő királya, az emberekben ma élő tudás a bibliai történésekről nem 
alkalmas. Emberábrázolás. Névtelen fiú piros mellényben, egy levélhordó. És önarcképek, melyek 
olyan igénnyel készültek, mint a fent emlegetett Grünewald-kép. A kérdés nem intézhető el 
egyszerűen azzal, hogy minden csendélet bibliai kép, bármennyire őszinte is ez az érzésünk.



(Miért volt Greco olyan szerénytelen?) így elkövetkezik az az idő, mikor a piros mellényes fiú 

és a heverő alma is túlságosan történelmi és egyházi festészet, mikor a tekintet megtörik, 
a szemek még nyitva vannak, de befelé tekintenek, az „ösztönök, vágyak énvilága" felé.

„...nem az alapkapcsolatok helyreállításának útján jár. - ...öncsonkítás." Lemérték-e már, 
hogy ennek az utóbbinak az egyes festők, a művészet, a történelem üdvtörténetén belül 

mi a szerepe?Van-e jogunk, mértékünk ehhez a méréshez? Egészen biztosak vagyunk-e abban, 
hogy minden változás, amit hol szenvedve, hol gyönyörködve veszünk tudomásul, nem felületi 
változás-e, a Greco-féle megszólítás nemcsak egyik módja-e a megszólításnak? Erre a gyanak
vásra egyelőre érzelmileg csak nemmel tudok felelni magamnak, de ha ez a nem szellemtör- 
ténetileg is igaz lenne, s a képzőművészet, saját pályájáról letérve, már régen a világűrben 

zuhan lefelé valahol: ha a történelemnek értelme van, úgy ez a történés sem negatív (van irá
nya). „Mert hogy mi álmokjőnek a halálban." Képtelen vagyok magamnak feleletet adni arról, 

hogy vajon az izmusok feleletet adnak-e Hamletnek erre a kérdésére. Ha úgy válaszolok magam
nak, hogy nem, és ennek megerősítésére eszembe jut, hogy hiszen az a tekintet sosem törik 

meg egészen, és minden programbeszédek ellenére a való világ tárgyai minduntalan felütik 
fejüket, de anélkül, hogy fent leírt módon mindenkinek mondanának valamit, s így szakadat
lan vibrálásban vannak a Greco-féle realizmus és egy tárgyak nélküli félelemvilág irreális meta
fizikája között, akkor mindezt megcáfolja az a kérdés, vajon azok a halálban levő álmok nem 

éppenséggel ilyenek-e, tudniillik hogy nem ilyen szórványosan és transzformáltan hullanak-e 
be oda a tárgyak és történések a Greco minden ízében ábrázolásra méltónak talált világából.

A „mi nem ábrázolunk, hanem alkotunk" stb. programbeszédeket voltaképpen mintha 
inkább csak a futuristák és epigonok hangoztatták volna. Ezzel ellentétben Picasso 1923-ban 
a következőket írja: „A kubizmus nem különbözik semmilyen más festészeti iskolától. Ugyan

azok az elvek és ugyanazok az elemek vonatkoznak valamennyire." És 1935-ben „Nem létezik 

absztrakt művészet. Mindig ki kell indulni valamiből. Azután a realitásnak valamennyi, nyomát 
eltüntethetjük". És ugyanitt: „Figuratív ésnem figuratív művészet sem létezik. Minden egy»alak- 
zat« képében jelenik meg előttünk. Még a metafizikában is az eszméket szimbolikus»alakzatok« 

segítségével fejezzük ki... Hát nem nevetséges alakzat nélküli festészetre gondolni?" Léger 
(1935)... „Nem absztraktok, mivel valódi értékekből szerkesztettek; színekből és geometriai for

mákból. Absztrakció nem létezik." Mondrian (1937): „A művészet nem a látott realitás megje

lenési formájának kifejezése, sem pedig azé az életé, amelyet élünk, hanem az igazi realitásnak 

és az igazi életnek a megjelenése, amelyik definiálhatatlan, de a képzőművészetekben realizál

ható." Lehetséges lenne, hogy egyszerűen csak arról van szó, hogy egykor ez az „igazirealitás 

és igazi élet" egybeesett a realitással, amit látunk és amit élünk? -  Klee (1902): „Olyan szeret

nék lenni, mint az újszülött, semmit sem tudni Európáról, nem ismerni költőket és szokásokat... 
azután valami nagyon szerényei szeretnék tenni, kidolgozni egy apró motívumot, valamit, amit 

elbír a ceruzám, minden technika nélkül. Egyetlen kedvező pillanat elegendő, ez az apróság 

könnyedén és tömören a papíron van. Máris kész! Kicsi, de valóságos történés volt, és egy szép 
napon ilyen apró, de eredeti tetteknek a megismétlésével sikerül egy olyan munka, amire tény

leg építhetek... így napvilágra került egy kicsiny, vitathatatlanul személyes érték, megszületett 

egy stílus."4 Ezek a „kicsi, de eredeti tettek", ez a stílusteremtés azokra is érvényes, akiket kevésbé 
szeretünk, mint Kleet, s az, hogy a XX. század ezekkel az apró tettekkel telve van, már önma

gában is „egy problémaközösségben való összeforrottságot" bizonyít; hasonló sorsú egyes 
embereknek, igaz, hogy csak a gondviselés öklében való egybemarkoltságát. Bizony úgy látszik, 
ilyen absztrakt valami a XX. század pozitív katakombastílusa, s ilyen absztrakt a templomépí
tészete; gót katedrálisok helyett sorskatedrálisok.

4 Gedö Ilka az idézeteket a tulajdonában lévő és a ha
gyatékban megtalálható ArtistsonArt/FromtheXIVthto 
the XXth Century című antológiából (Kegan Paul, Lon
don, 1947) vette. Picasso: 417., 420. o.; Léger: 424. o.: 
Mondrian: 428. o.; Klee: 442-443. o.
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A modern képzőművészet görcsének lenne két metszete az ösztönvilágba és biologikum- 

ba való menekülés. Ha például a kelet-ázsiai művészet állat- és növényszimbolikájára gondol 
az ember (ez Vajdával kapcsolatban nagyon kézenfekvő), szeme elé lép tolakodóan az az egekbe 
kiáltó különbség, ami egy ilyen, a mítoszok világához még közel álló, zárt, megszabott szim
bólumrendszer és a mi tetszés szerint való szimbólumválasztásunk között van. (Eveken keresz

tül ijesztgettem magam ennek a különbségnek fájdalmával.) Ma lehetségesnek tűnik az, hogy 
éppen a negatívok biologikumba és ösztönvilágba való menekülése nem egyéb, mint annak 
bizonyítása, hogy a zárt, megszabott szimbólumrendszerek elveszése csupán fantom, mumus 
a korunkban élni nem akarók ijesztgetésére, s talán a fentiek hite a szimbólumok örök érvé
nyességében olyan nagy, hogy vállalkoznak ezeknek saját személyiségükből való kimutatására, 

ki-ki a sajátjából, legmodernebb kémiai módszerekkel, nélkülözve nem művész embertársaik, 
felekezetűk, államuk szellemi és anyagi megrendeléseit, rendelkezéseit, büntetéseit és bocsá
natait. Lehet, hogy az ösztönvilágba és biologikumba menekülők „tettei" (lásd Klee) a bolygók, 
melyek az elfelejtett nagy szimbólumrendszerek égitestei körül keringenek, s e bolygóknak 

pályája még pontosan le nem írható, mert centrumaikat, az égitesteket nem ismerjük eléggé.
Egyelőre lehetetlennek gondolom, hogy azok, akik körül a valóság zárt gömböt alkot, amely

nek belsejében minden tárgy kristályosán élesen metsződik ki a túlvilágian tiszta világításban 

(s talán éppen leginkább Vajdánál), és akik egy ilyen vakítóan fényes térségben járják körül 
lélegzetelállító szakadatlansággal a tárgyakat, nevetnének igen erős, minduntalan velük együtt 
mozgó árnyékot, és talán ezt az ide-oda suhanó árnyékot látjuk mi menekülésnek (ösztönvi
lágba, biologikumba), mert nem látjuk a tárgyakat, amelyeket azok a B. szerint „mélyen járók" 

körüljárnak. Ezt Kleevel, Picassóval stb. kapcsolatban is gondolom, nem csak Vajdával, és csak 
az epigonokra vonatkozólag tudom érvényesnek látni ezt a teljesen negatív hangsúlyt, amellyel 
Te ösztönvilágba való menekülésről beszélsz. De még ezekkel kapcsolatban is csak akkor, ha ösz

tönvilág alatt hazugságot, halandzsát, művészi stílusokkal való zsonglőrködést vagy feltétle
nül negatív ösztönöket, az utánzás, istentagadás stb. ösztönét értem. (És hol van az megírva, 
hogy ezt értsem alatta, vagy akár a biologikum alatt?) Ha pedig ösztönvilág alatt mégis negatív 

dolgokat értek, ha tényleg arról van szó, bűnről és nem álszeméremről, amelyik szégyell olyan 
polgárján naturalista és tekintélytisztelő lenni, mintamilyen voltaképpen, ösztönből - bűnö
zésről, és nem azért, hogy ne gondoljanak prűdnek, új- vagy régi-realista művésznek, akkor 

csak rajta. Akkor jobb helyre nem is lehet menekülni, akkor ez a menekülés erkölcsi kötelesség, 
és csak lélegzet-visszafojtva drukkolhatunk nekik, mint Mityának a Karamazov-bán, hogy mi 
lesz a dologból, justizmord? - és milyen lesz Mitya további sorsa Szibériában?

Azt írod, hiába ásnak lefelé, ha felfelé nem tudunk ásni. Ezt a tehetetlenségünket nem 
vehetjük rossz néven magunktól, ha egy pillantást vetünka felfelé ásás kifejezés nyomán bennünk 

mutatkozó képre. A Nietzsche-idézetnél nem jelzed, hogy a két mozdulat közül „csak" melyi
ket végzik el: ha az elsőt, „legkülönbözőbb szimmetriák stílusát" (ez nem csekélység) - éppen 
„átugrani" ne tudnánk? Ha a másodikat, akkor pedig ott kell lennie annak, amit átugranak.

„ l/oydoo középen von. "1. Felfelé és lefelé is jár. -Törvényt követ, így törvényt alkot. Végtele
nül súlyos dolgot mondasz ezzel, s itt reménytelennek érzek minden ellenkezést, ha a törvény

követésbe a bűnözést is beleérted, és azt, hogy Vajda a többiek bűneitől nem mentes (csakhogy 
vigyázat! a többiek kevesen vannak, mert legtöbben csak megjátsszék a bűnt). Talán nagyon 

sok munkával ki lehetne Vajdáról mutatni, miért tisztább az ő törvénykövetése, mint a töb
bieké, de szigorúan megjelölve, hogy miért és hogy kik ezek a többiek. - 2. Középen az időben. 
Nagyon sokat kellene gondolkoznom azon, hogyan járta körül a maga vakítóan megvilágított 
térségén belül a tárgyakat, milyen volt ez a térség, a tárgyak, a körüljárás - és közben mind



untalan látni az ide-oda suhanó árnyékot, amit mozgása közben vetett (élesen megvilágított 
szentendrei vagy ferencvárosi kerítésekés házak között járva). A múlt művészetét igenelte, fel 
is dolgozta, mint valami legszemélyesebb élményt, és ugyanezt az igenlést és munkát elvégezte 

a jövőről tudó látomásaival. - 3. Középen test és lélek között. (?) Ez remélhetőleg általában 
érvényes az emberi életre. „A testet öltés legáttetszőbb rétegeit járjuk nála." Itt érezni, hogy 
Vajdáról van szó, egyszerűen az „áttetsző" kifejezés miatt. Minduntalan ezt az áttetszőséget 
látja maga előtt az ember, ha Vajda-képre gondol. Számomra is átvilágítottabbnak érződnek 
képei, mint sok más kép, és annak ellenére, hogy igen nagy bennem a kétely, hogy utóbbiak

kal kapcsolatban nem én vagyok-e sok esetben áttetszőtlen, még/shallgattam arra, hogy Vajdát 
jobban szeretem, mint a többieket, s ezt az érzésemet próbálom majd a továbbiakban „racio
nalizálni". - 4. A szerkezet a közép... A logosz szerkesztőereje - a „csont, fém" kifejezés, 

a logoszra csodásán rezonálnak, és a csontra és fémre: halott és érckoporsó. Ez a két anyag, 
ha nem is természettudományos precízséggel, az egyik a legkeményebb, a másik a legfénye
sebb; ahogy Vajda ezt a talán elátkozott korszakot ábrázolta, kemény, mint a halott csontváza, 
fénylő, mint képzeletünkben az idők kezdete óta eltemetettek halotti ingei fehérségének összes

sége. Csont-fém-logosz: értelem, érthető, szükségszerű tárgyak csontfehéren belefektetve 
a fémfényű levegőbe, egy örökkévalóság időtartamára. - Követhetjük nála a testté válás útját? 

- Vajdánál leginkább? - így gondolod? Mert amit még ezután írsz, hogy struktúrát épít, és nem 
konstrukciót, arra vall, hogy mind a többiek csak utóbbit teszik - sok gondolkodás után eset
leg egyszer majd annyit el tudok fogadni, hogy a többiek struktúrája azt a fázist jelenti, mikor 

Iván KaramazovSzmergyakovotfélig öntudatlanul megbízza apja meggyilkolásával, Vajda pedig 
azt a fázist, amikor Iván a „Szmergyakovnál való harmadik és utolsó látogatás" után az öntu

datnak és szenvedésnek egyre vajdaibbvilágítású északsarkvidékeire kerül. -„Az iszony legyőzé

sét választotta'? A Vajda-képek higgadt, kijózanító egyszerűségéből kicsit olyasmit sejthet 

az ember, hogy ő maga ezt a wagneri Nibelungliedbe illő szerepet elutasítaná, és testvérisé
géről szólna Kafkával, Rilkével - és iszonyú nagy baj, hogy nem kérdezhetjük meg tőle, hogy 
a ma élő festők közül kivel. Valamilyen mértékig minden kép az iszony legyőzése, azok is, 
amelyek az iszonyt ábrázolják, feltéve, hogy eljutottak egy valódi iszonyig (Kafka vagy Rilke 

halálfélelme), s nemcsak a múlt nagy stílusaitól, az újrealizmustól, a kritikusoktól, az ösztön
világtól, a biologikumtól iszonyodnak. Vajda ezeket az iszonyokat hallatlan erővel győzte le, 
például a realizmustól való iszonyt. Egyes önarcképei a legholbeinibb és grecóibb értelemben 

hűek. - Az a hangsúly, amivel Te az iszony szót kiejted, engem menthetetlenül arra az iszonyra 
emlékeztet, aminek még Shakespeare sem választotta a legyőzését.

Ahhoz, hogy megpróbálhassam annak leírását, hogyan látom Vajdát, előbb meg kell köze
lítenem az ő modelljeit, abban az értelemben használva ezt a szót, ahogy az Cézanne vagy Van 
Gogh leveleiben található. Vajda modelljeit magamban régóta „bibliai tárgyaknak" nevezem, 

és ezeknek képe most írás közben szakadatlanul kísér. Ezeket a bibliai tárgyakat megtaláljuk, 
bármerre bocsátjuk útnak képzeletünket a térben vagy időben. Tényleges tárgyakra gondolok, 
földszintes, egyetlen ablakszemmel a világba kimeredő házra, amelyik nem épült semmiféle 
stílusban, néhány lécből összetákolt kerítésre, amelyik mögött bármikor és bárhol, valamilyen 
évszakban és napszakban kisgyerekek totyognak vagy ülnek a porban, és öt ujjúkkal játszanak, 
Van Gogh Magvetőjére, Arles-ban, a tizenkilencedik században, Babilonban az ótestamentumi 

időkben és Egyiptomban még régebben, végül is ugyancsak minden stíluson, korának minden 
viseletén és cselekvésén túli állapotban az emberre, mikor egyedül van, akár az őskorban, akár 

XIV. Lajos udvarában, sírba tétele előtt halotti ruhába öltöztetésekor. Akár a múltakba gyötrődik 
vissza képzeletünk, akár a föld messzi és idegen részeire, megtaláljuk ezt a néhány tárgyat,



fáraó korabeli és mai egyiptomi városok külvárosainak peremén, Köln és Bamberg határában 

a középkorban, Amszterdam szélein a tizenkilencedik században és Madrid peremén, miközben 
Velázquez IV. Fülöp udvarát festette. Mindig ott várakoztak a széleken és peremeken, ahol 
a történelem történései és stílusai véget érnek, és a történelmen és stíluson évszak és napsza

kokon túli nirvána kezdődik (az évszakokon túli fehér ég a Vajda-képeken, Vajda önarcképei). 
Ezek fölött a bibliai tárgyak fölött eldübörgött az európai és nem európai művészeti stílusok 
gigantikus páncélkocsiosztaga, anélkül hogy ezek a tárgyak a legkisebb sérülést szenvedték 
volna. Türelmesen megvárták, amíg a fáraók-császárok és pápák piramisai, templomai és palo
tái kiszáradtak és összezsugorodtak, mint a férges gyümölcs héja, és kivetették itt magukból 

a művészetet, a paloták üres folyosóin a törött ablakokon befújó szél néhány száraz levelet 
görgetett csak végig. Ezek onnan a város pereméről kerültek ide, a termekben sem öltöztettek 

már mázsányi súlyú csipkéből varrott ruhába apró hercegnőket; mikor a királyok polgári ruhát 
kezdtek hordani, és az üres dómba hétköznap délelőtt egy Franz K. nevű banktisztviselő lépett be, 
autóbuszon érkezett, hogy egy külföldi üzletfélnek megmutassa a dóm műemlékeit. A külföldi 

a megbeszélésre nem jött el... (Bővebb felvilágosítással B. G. szolgálhat.) - Szóval mindezt 
megvárták, és Van Gogh és Vajda újra felkeresték őket. Leginkább ők, bár sokan tettek valami 

hasonlót Millet-től az impresszionistákon keresztül a mikéremaszéptermészetetisábrázoljuk- 
nemcsakamunkaversenyt-ekig. Mindezek, kikcsak valami „ehhez hasonlót1' tettek, elhozták a bibliai 

tárgyak közé a pápai stb. udvarokat, egy-kettő közülük a katedrálisok építőinek és megrendelői
nek kultúrájából többet vagy kevesebbet (Renoir, Corot, Millet stb.), ezren és százezren a kis her
cegnő udvari bohócának az ízlését vagy a Greco toledói házainak pincéjében szaladgáló patká

nyok ízlését (szovjet falusi csendéletek), vagy az ezek közötti hosszú lépcsősor valamelyik fokát.
Ezek a bibliai tárgyak megjelenhetnek 1. Tárgyszerűen, a) „Barlangrajzok" - A bibliai tár

gyak egybeesnek az Orgaz gróf temetésén látható egyetemességgel. Sematikusan: az egyetlen 

ablakú házacska nem a város peremén van, hanem azonos a kor építészetével. Az elhagyatott 
rétségen füvet ropogtató kecske Szentendre határában maga az állattenyésztés, a kerítés 
mögött a homokban öt ujjával játszó gyerek: a kor kultúrélete. - b) fa  egyiptomi frízeken lép
delő állatok és félmeztelen rabszolgák valóságábrázolás tekintetében egy Sztálinvárosban 

készült fotóriportnak felelnek meg - de ugyanakkor a Greco-féle mennybemenetel irraciona
litásának is, Ozirisz és Izisz is ugyanígy lépdelnek a frízeken, és az állatok szent állatok.

2 . Felszívódhatnak az egyetemes mítoszban, a bibliai témákban. Tárgyszerűségük (amelyik 
önálló témaként a realistáknál, impresszionistáknál újra megjelenik) résszé, díszítőmotívummá 
zsugorodhat össze. - A középkori és keleti egyházi festészetben és ezeknek továbbrezgéseiben 

Dürernél, Brueghelnél stb., ahol az a vallásos érzés, aminek otthont Van Gogh vagy Nagy Balogh 
János vagy Vajda Lajos a bibliai tárgyakkal való kapcsolat révén talál az óvilági életben, nem 

az úgynevezett bibliai tárgyakhoz kapcsolódik, hanem a bibliai témákhoz, amelyeknek ábrázo
lásánál egész vallásrendszerek szimbólumtárháza áll rendelkezésre. Kimeríthetetlenül valósá

gosan, személyekké és tárgyakká (testté) váltan ábrázolják az örökkévalóság peremén mozgó 
végső emberi lehetőségeket, a mítoszt magát ábrázolják, amelyre Van Goghot a napraforgó, 
szénakazal emlékeztette.

3. Felszívódhatnak (a reneszánsztól kezdve) az egyes festők maguk alkotta, az egyetemes 
mítosszal valamiképpen kapcsolódó mítoszán belül. - A bibliai tárgyak túlvilági világítása 

királyok palástjának világosságába, polgárok képmásainak arckifejezésébe költözik be. (Dürer, 
Holbein, Rembrandt, Cézanne.) Vajdánál újra tárgyszerűen jelennek meg a bibliai tárgyak, úgy, 
mint Egyiptomban vagy a crömagnoni barlangrajzokon - de mindattól roskadozva, ami azóta 
történt: Hogy a stílusok fölöttük elviharzottak, úgy, hogy épek maradtak - Hogy a nagyegyházi
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művészetekben annak kimondására, amihez Vajdának ezek a tárgyak szolgálnak szimbólum

ként, egész vallási rendszerek szentjei, egyházi ornamentikája állt rendelkezésre - Hogy tanúi 

voltak mindannak, ami történt. Hogy így, tanúként mégiscsak ott voltak Brueghelnél vagy 
a szentképeken látható kis tájképben valahol, a háttérben, annak bizonyítékaként, hogy ezek 
a nem e világi történések szakadatlanul történnek itt Nürnbergben, mondjuk, s a mi mostani 

tárgyaink között. - Mindez végtelenül értékessé teszi őket. A tárgyszerű megjelenésükhöz való 
visszatérés már régóta tart, a grecói-delacroix-i lehetőségek megszűnése óta szakadatlanul. 
Mert a világ menthetetlenül ebből áll: világi és égi történésekből és tárgyakból, melyek szim

bóluma, lecsapódásai, kísérői, összekapcsolói a két elsőnek: s a csendélet- és tájképfestészet 
egész őserdeje terebélyesedik körülöttünk a világi és égi történések ábrázolásának megszűnése 
(vagy transzformálódása?) óta; és németalföldi csendéletektől a mai napig végtelen átmene

tekkel mutatják az utat a világi és égi történések jelképeként való felhasználásától (Cézanne) 
az élet teljes értelmetlenségének bebizonyításáig (rózsacsokor Nina P. élmunkásnő asztalán). 
Vajda lehántja róluk mindazt, aminek a hozzájuk tapadására olyan nagy a kísértés ma is, s ami 
olyan sokszorosan és sokrétegűén hozzájuk is tapadt: a rousseau-izmust, naturalizmust, szo

cializmust, meseszerűséget, díszletszerűséget, a primitív életformába való visszavágyódást, 
a nagy művészettörténeti stílusok tagadását, a történelem értelmének tagadását (azt hiszem, 
hogy ez egyik oka annak, amit Vajdáról írsz, hogy „áttetsző"), és ezért lehetséges számára a mi 

korunkban annyira sokértelmű jelentésüknek minden irányban való felhasználása. A sokértelmű 
jelentés: a legrégibb múltra való visszamutatásuk, jel- és bizonyítékszerűségük a múltnak 

a különböző korokkal való párhuzamosságára; rámutatásuk korunk építészeti stílusnélkülisé
gére (a mindenkori stílusokon kívüli stílusú szentendrei házikóban vagyunk leginkább otthon), 

rámutatásuk szakadatlanul folyamatban levő eltűnésükkel (egészséges munkáslakások a föld 
valamennyi Szentendréjének házacskái helyén) a jelen legégetőbb kérdéseire. Rámutatunk arra, 
hogy meg kell vizsgálnunk, minek a hasonlatai, mielőtt eltűnnek a föld színéről.

A minden irányban való felhasználás: múlttól, szülőföldtől, anyanyelvtől való búcsú,jövőbe 
kiáltott kérdés, a világ egész képzőművészetéről való tudásnak sokszor tárgyszerűen, földrajzi

lag és fényképileg igaz (J. ráismer a rajzokon egyes konkrét szentendrei házakra) jelenségekben 
való találkoztatása, menedék az izmusok fellegekben járásától és a naturalizmus vigasztalansá

gától - egyszóval annak a légkörnek megteremtése, amely nemcsak a Szophoklész-drámát 
jellemzi, hogy a mítoszok történései földrajzilag konkrét helyeken játszódnak le (Oidipusz 
Kolónoszban), nemcsak Hamletet, aki dán királyfi, és aki Wittenbergából tér haza, vagy 
Dosztojevszkijt, mikor Rogozsin Nasztaszja Filippovnát pétervárilakásán gyilkolja meg, hanem 
Flaubert-t is (a konkrét Rouen a konkrtét Yonville) és így tovább, Adyról, Rilkéről, Kafkáról nem 

is beszélve. Nem mintha sokat megtudnék Szentpétervár nevezetességeiről, de Rogozsinról sok
kal többet tudok meg így - elsősorban: maradéktalanul elhiszem, hogy van. Ez fontos kiinduló
pont ahhoz, hogy azt is elhiggyem, hogy Miskin herceg szereti őt stb. Ugyanígy elhiszem Vajda 

házait, és ezért végig tudom követni azon a bizonyos Orgaz gróf temetésével kapcsolatban 
emlegetett valamennyi hasonlatossági fokon. Vajda éjszakái ugyanattól fehérek, mint 
Dosztojevszkij éjszakái, és egyiküknek sem lehet a megszólítható voltát egyszerűen úgy magya
rázni, hogy ők „megszólították a második személyt", akit a többiek nem akartak a világért sem 
megszólítani; ezzel csak annyit mondtam, hogy zseniálisak. Nem szerénytelenség tovább kíván

csiskodni és megkérdezni, mi volt az ilyen zseniális emberek módszere? Vajda nem akart 

Homéroszabb lenni Homérosznál, megelégedett a konkrét Trójával; ahová az istenek időnként 
ellátogatnak az Olümposzról, a szobával, ahol Krisztust az emmausi ifjak vendégül látják, egy 
amszterdami polgári ház lépcsőjével és bejáratával, ahonnan egy izmos lábú angyal elszántan



startol Rembrandt Az angyal eltűnik Tóbiástól című képén az ég felé. Ugyanez a házuk küszö

béről utánabámulók számára szinte haragosnak látszó mozdulat látható a Vajda-képeken, 
ez a térbelileg még nagy közelség a házhoz és lakóihoz, akiknél látogatóban járt, és éppen ezért 

mindezeknek hátat fordító, fölfelé készülő mozdulatnak tökéletesen egyértelmű döbbeneté az itt 
hagyottak számára, és a repülés kezdeti pillanatának az egész röpülést tartalmazó érhetősége. 
Azt hiszem, hogy azért olyan ezerszeresen elhihető a Rembrandt-képen az angyal, mert olyan 
közel van azokhoz, akiknek hátat fordít, hogy ezek még kényelmesen elérnék lábát, hogy vissza
tartsák, de a röpülés kérlelhetetlen ténye úgy üti szíven őket, hogy nem teszik, amit tehetnének.

Látom azt, hogy Tahiti másképpen otthon Gauguin számára, mint Van Gogh számára Arles, 

mégse tudom olyan egyértelműleg Van Goghot választani kettőjük közül, mint régebben. 
Olyasmit sejtek, hogy a kettőjük közötti gyötrelmes barátság és összecsapások (bekötött fülű 

önarckép) még ma is érvényesek, és nem tudom, hogy az az otthon, amit J. és a többiek vala
hol földrajzilag és szellemtörténetileg messzi helyeken keresnek és találnak, lényegileg külön
bözik-e a Van Gogh-félétől. Csak annyi biztos számomra, hogy a Gauguin-féle más, de nem 
ezerszeresen szükségszerű-e ez, és lehetséges-e még ma is, sőt pontosabban: szabad-e még 

felkeresni Szentendrét vagy Arles-t? A „többiek" valahogyan mindig Tahitiba utaznak, egzoti
kumot keresnek, szárnyas, rózsaszín tengeri halakat, a mükénéi öbölben tízezer évvel ezelőtt, 
túlvilági hangulatú utcákat Rómában, amelyeken mintha Julius Caesar, Chaplin és Einstein jár

nának karöltve, farsangkor, hajnalban. Milói Vénuszt a múzeum szobortermében hétköznap 
délben, télen, nyakán egyetlen kockás sportsállal egy New York-i cégtől. Vadságaikban bő képet 

adnak korunk iszonyatáról: műveik annyira vallomások, hogy a vallomás időnként túlcsap rajtuk, 
úgy, hogy nem tudjuk, csodáljuk vagy sajnáljuk-e őket. Időnként azt gondolhatja az ember, 

hogy ez elől a forgatag elől csak a bibliai tárgyak nyújtanak menedéket, és mint ahogyan a Biblia 
ott várakozott önmagával való azonosságában a korszakok peremén, úgy várakozott Vajdára 

a város peremén Szentendre és Szentendre peremén egy-egy ház, arrafelé, ahol hiába, 
elkezdődnek a pilisi hegyek erdőrengetegei, minden rousseau-izmusok ellenére. (Talán nem is 
ellentmondás, hogy Vajdáról a bibliai tárgyakkal kapcsolatban hol mint menekülőről, szülőfalu
jában gyermekként megbújóról, hol mint világiakról való lemondóról van szó, hiszen talán a hit 

maga is ilyen egyidejűleg vagy egymásba átváltban legnehezebb és legkönnyebb.) A „Gegens- 
tandlose Kunst"-ban el akarják kerülni a tárgyak megszólítását, de ennek iszonyatos okai lehet
nek, s úgy gondolom, Vajda ezekről az okokról nagyon sokat tudhatott, ha ilyen peremházakat 

ajándékozott meg szeretetével, s nem romos amfiteátrumokat vagy világvárosaink valamelyi

kének Bauhaus-negyedét-esetleg az autórobogás sebességébe vagy a neonfények villódzásába 
„szublimálva” ezt a témát, lásd futuristák. Nincs az izmusoknak olyan örvénye és vadsága, amit 
Vajda ne értene (semmi emberi nem idegen tőle), de mindez elcsitul és megváltást talál a bib
liai tárgyakban. Nekem ma úgy látszik, hogy ő a tárggyal való párbeszédben a legnemesebb 

módot találta meg, a bibliai tárgyakat, de úgy, hogy ezt a nevet megérdemlik, mert tartalmaz
zák az egész történelmet és az egész történelmenfelüliséget. Bármilyen sokrétegű is a velük 
való kapcsolata, és bármennyire nem mentes ő sem teljesen a többiek „egzotikumai"-tól, mégis 
időnként úgy tűnik számomra, hogy lényegében lemondott a XX. század kéjelgő kínlódásáról. 
Mert vannak pillanatok, mikor azt, hogy valaki a fönt jelzett tombolást művészi szemléletében 

résszé teszi, hogy a régi tengerek fantasztikus halainak színét, mozgását egy düledező kerítés 
egyik lécének kissé ferdébbre billentésébe áramoltatja át, a piramisokat egy házacska ablaká

nak világba kimeredezésébe, a gótikus katedrálisokat egy csonka templomtoronyba, ahol talán 
már nem is harangoznak, az antik szobrok igézetét egyetlen kézbe, amelyik a fehér papíron, 
tériszonyát legyőzve, mintha a nirvánával lépne kapcsolatba, a tér és idő valamennyi pontjáról



a huszadik században egyidejűleg ránk meredő arcot egyetlen arcba, a sajátjába, s hogy mind
ezek fölé mindig egy olyan fehér eget borít, mely a nézőket elkövetkező és elmúlt életeikről 
való elgondolkodásra készteti, mindezt nem tudom másnak látni, mint lemondásnak. 

Hogy ez a néhány bibliai tárgy képes arra, hogy magába részként befogadja egy mai ember
ben hullámzó és hínárszerűen szövevényes egész kép-és-kétségbeesés anyagot, csak ezeknek 
a tárgyaknak „edzettségét" mutatja.

(A festő már, vagy nemsokára, olyan ablakon tekint ki az utcára, melynek minden szöge 
90 fokos, s melyen elég friss levegő áramolhat be ahhoz; hogy nyolcvanéves koráig töretlen 

egészséggel építhesse a szocializmust, az üveg nem homályos sehol, s nem pótolták egy törött 
rekeszét sem vasárnapi színes újságmelléklettel; télen-nyáron látható kint a... -  no de jól nevelt 

maradok. Biztosak vagytok-e abban, hogy Vajda nem ez elől a változás elől ment-e el olyan 
fiatalon, minden jövőre emlékezése ellenére?)

Az egész világ tele van még Ferencvárosokkal és Szentendrékkel, és mégis a „többiek", Klee, 
Picasso, Miró már régóta úgy tekintik, mintha az, ami biztosan bekövetkezik, már bekövetke

zett volna, mintha derékszögű ablakokon kinézve nem látnának már semmit abból, amit Van 
Gogh, Nagy Balogh, Vajda szerettek, mintha máris csak az „ösztönök, vágyak énvilága" lenne 
az egyetlen szeretetre méltó, s így lesznek azok a mükénéi halak, sivatagban ácsorgó zsiráfok, 

nyakukban számtalan félig nyitott fiókkal, s még annyi más dolog, nem résszé, hanem egésszé, 
a sárga zsiráf nyakának sárgasága nem az arles-i napraforgókat teszi még sárgábbá, 
az Harlequin sokértelmű őrültsége nem egyik furcsán előrelépő s kissé elrajzolt ládába költö
zik be, a zsiráf zsiráf lesz, valódi sivatagban, s az őrület őrület. Mintha a stílusok elnevezése 

fordítva lenne érvényes, mintha Cézanne, Van Gogh lennének az absztraktok, csakhogy ők 
annyira hittek az „ösztönök, vágyak énvilágában", hogy nem tartották szükségesnek ezt testté 
váltan ábrázolni, s a Nina P. asztalán álló virágban ugyancsak annyira hittek, hogy úgy talál

ták, minden alvilág és túlvilág belefér. így próbálom megfogalmazni azt az élményt, hogy nekik 
mindig és egészen hisz az ember, s ugyanez az élmény Vajdával kapcsolatban is érvényes. 
Az őrület felé rohan, szétmetélt arcokból, mint a filmvászonról a szembejövő vonat, mumussze- 
rűen - nem kell megijedni, hiszen a hatéves gyerek, aki másodszor van moziban, már tudja, 

hogy nem gázol el. Kicsit így rohannak el felettünk az ún. „negatív stílus" képei, felénk dübörgő, 
egyre felnagyuló valóságuk túlrohan rajtunk, mint az a bizonyos vonat, mely a döntő pillanat
ban kilobban a vásznon.

Az is megesik, hogy nem tudom, bölcsességnek, sorsnak, véletlennek higgyem-e azt, ami 
Vajdával történt, és amit tett, pontosabban, hogy nincs-e egy olyan látópont, ahonnan nézve 
ők, a pogányabbul szenvedők a nehezebbik részt választották (náluk az a rész, ami Vajdánál 
az egész; Vajda fehér halotti ruhába öltözött egei részként bennünk is megtalálhatók). Olyasmit 

gondolok, hogy a ma felhalmozódott iszonyatos kép-és-kétségbeesés anyag csak egy-egy vagy 
talán egyetlen művészben tisztulhat olyan lemondásig, ahogy ez Vajdánál történt.

Mentes volt-e Vajda a problémáknak attól a görcsbe merevedésétől, amely alatt Te az „ösz

tönvilágba és biologikumba menekülést" érted? 1. Biologikum. - A legszélső házakon is túli 
réteg „növényvilágát" a legvangoghibb értelemben feldolgozta, persze nem tizenkilencedik, 

hanem huszadik századi módon. A Van Goghgal való rokonságnak egyik megnyilvánulási módja 
az, hogy kapcsolata az izmusokkal nagyon hasonló Van Gogh az akkori izmusokkal való kap
csolatához. Persze ennek az utóbbinak még egyes számban fogalmazott elnevezése van, imp

resszionizmus, olyan különböző jelenségeket összekapcsolva, mint Monet és Renoir, kik talán 
jobban különböznek egymástól, mint a későbbi különböző izmusok képviselői. Van Gogh szerette 
az impresszionistákat, és tanult tőlük, de személyes sorsa lehetetlenné tette, hogy közéjük tar



tozónak tudja magát, ellenkezőleg, kötelezővé tette számára, hogy a múltnak egy személye

sen választott metszetével vegye fel a kapcsolatot (Delacroix, Millet stb.). Ugyanígy Vajda. 
2 . Ösztönvilág. -  Itt nemcsak Vajda montázsai juthatnak eszünkbe, hanem az is, hogy a bibliai 
tárgyaknak nemcsak a fent emlegetett tárgyi jelenségmódját használta, hanem a szimbolikus 

módot is; egy olyan művészetnek vallásos szimbólumait, amelynek számára az isteni történé
sek oly mértékben jelenvalóak, hogy nem az e világi tárgyak létezésének bizonyításával fog
lalkozik, hanem az isteni történések dicsőítésével, magával a „Gleichnis'-szel. De nemigen 
festett egyházi képeket (erre csak azok képesek, akik Molnár C. Pál-osan nem vesznek tudomást 
arról, hogy az ilyen képek számára nincsenek házaink és templomaink), de az egyházi képeken 

szereplő jelekalkalmazásával hitet tett arról, hogya bizánci-gótikus-Grünewald, vallásos tárgyú 
képek jelentése jelenvaló. Talán mementóként használja ezeket a jeleket -  hogy olyasmi is volt, 
hogy ezeket a jeleket roskadásig tartalmazó képek közelségében vasárnap délelőttönként ott 
láthattál egy, a magyar-angol mérkőzésen a Népstadionban egy emberként pihegő tömeghez 
hasonlatos tömeget: hogy a jelek értelmét meg kell találni, sárrá is emlékezz, hogy ma is érthe

tők. A bibliai tárgyak végsőkig átdolgozott rendszere, összekapcsolva a bibliai témák világából 
ránk maradt jeleknek egy huszadik századi ember személyén átszűrt, végsőkig feldolgozott 
rendszerével. Ennek a művészi erőfeszítésnek már távoli megsejtése is áhítatra és elgondolko- 

zásra indítja a nézőket. De mintha ebben az áhítatos csendben egy lélekharang kicsit fátyolos 

hangját hallanánk, messziről, egy toronytető nélküli templomtoronyból. Mintha a kort, amely
ben él, ugyanúgy időnek és térnek határán látná, mint a „városperemét", amit felkeres, és itt, 
a világ végén, mint ahogyan az ember a halála előtti percekben visszaemlékszik egész életére, 

még egyszer összekapcsolná mindazt, ami volt, vagy ami ebből megmaradt, azé világból néhány 
tárgyat, amilyent a gyerekek rajzolnak, a túlvilágból néhány egyházi szimbólumot, ahogy ezek 
bárkinek megjelenhetnek álmában vagy napba nézéskor, csukott szemhéja mögött.

(1954)



BÍRÓ ENDRE:
GEDŐ ILKA MŰTERME, AHOGY HALÁLAKOR HÁTRAMARADT

A műteremül szolgáló, körülbelül 5 x 6  méteres nagyságú lakószoba három falán ajtók vagy 
ablakok vannak, a negyedik azonban nyílás nélküli. Ehhez a falhoz merőlegesen csatlakozik egy 

házilag készült, hullámpapírból összetákolt paraván. Ez a szobának ezt a felét két részre osztja. 
Az egyik fele hálófülkéül, a másik, az ablakok felöli kisebb fülke Ilka munkahelyéül szolgált. 
Ezt a szoba felé szinte elzárja a festőállvány.

A falra tűzött mindenfélék számbavételét a hálófülkéből kivezető ajtótól kezdem, jobb kéz 
felé körben haladok a paravánig stb. Az ajtóra van tűzve: egy különös montázs, egy fénykép, 
valamilyen népszerű természettudományos lapból. Egy bagoly a fészkén ül. Rá van ragasztva 

egy valamikor a művészetpolitikai életben szerepet játszó idős hölgy fényképe, amint interjút 
ad; és megdöbbentő módon hasonlít ehhez a bagolyhoz; részben a gesztikuláló kezeinek szét
terpesztett ujjai, részben a szeme körüli árnyékok s a többi révén. Ez Ilkának egy fiziognómiai 
érzékenységén alapuló tréfája. Következik egy kis faldarab az ajtó mellett. Ezen három gyer

mekrajz látható Ilka unokájától, különböző életkorból; egy akvarellel festett képe Dávidnak, 
Ilka fiának a kezétől kb. 6-7 éves korból. Ilkának egy pasztell önarcképe, szignálva, passzpar- 

túzva, 1948-49-ből. Ez egy, az összetépett pasztellekből megmentett darab. Eredetileg sokkal 
nagyobb volt. A maradványokból ezt az összefüggő darabot lehetett passzpartúval jól kompo
nált képpé összezárni. A következő falon megint egy gyermekrajz, Dávidtól, fekete alapra festve 
akvarellel, fölötte a Vajda Albumnak egy lapja: 4. Tányéros csendélet madárral, 30x20 centi
méter, ceruza, 1936, Ilka kézírásával. Mellette egy vegyes technikával Puscsinóban készült 

csendélet, három répa és két tojás konyhaasztalon, szignálva: „1976, Gedő Ilka1'. Majd: kis pasz

tell: Júlia kertje. Mellette a villanykapcsolóra akasztva egy ősrégi színes levelezőlap valamilyen 

nagyon kopott, poros kis magyarországi fürdőhelynek a meleg medencéjéről. Látható, hogy 
a hölgyek, akik a fényképezéshez fölsorakoztak, széles kalapokat és nyakig érő fürdőruhát hor
danak. Mellétűzve megint csak Dávid fiamnak egy kisgyerekkori rajza, egy kártya nagyságú 

figura, amire rá van írva: „fodrász". E mellett viszont egy klasszikus üvegablak, „Mária a gyer
mekkel", reprodukció, levelezőlap. A fele leszakadt.

Egy tizenhatodik századi holland mester, Dirc Crabeth üvegablaka, a goudai Szent Jans- 

templomban. A küldője azt írja rajta, hogy Ilkára hasonlít. Továbbmenve egy újabb, jellegzetes 
Gedő llka-féle „montázs", egy papírlapra ráragasztva egy levelezőlap, reprodukció, Utrecht, 
1520 körül, „Madonna gyermekkel szamáron" szobrocska. Nem lehet elolvasni, hogy pontosan 
micsoda, csak azt, hogy Utrecht, cirka 1510. Ugyanerre a lapra ráragasztva egy rossz amatőr 
fénykép, amely Danit, Dávidot és egy idősebb unokatestvérüket ábrázolja, mellette egy realista 

festmény reprodukciója. Nem tudom, hogy miért került ide. Címe: A német küldöttek érkezése 
azElisabeth királynő hajóra, 1918. november 17-én. Úgy látszik, ez fegyverszüneti tárgyalások 
fő eseményének a festészeti megörökítése. Az érdekes az, hogy a papír legnagyobb részét 
a Dániel próféta könyvéből kiírt 6., 23., 24. fejezet foglalja el, háromszor angolul, franciául 
és németül is ugyanez, Ilka kézírásával, nagyon apró betűkkel, olvashatóan. Lehet, hogy amikor 
Dani fiunk kórházban volt, nagyon válságos állapotban, akkor készült ez az összeállítás. Tovább

menve a paravánra kiakasztva egy darab megfeketedett fotópapír, ráragasztva egy absztrakt 
firka, nem tudom, hogy micsoda. A másik oldalán valamiféle teljesen olvashatatlanná tett föl

írás. Ennek is lehet babonás-vajákos összefüggése, mint a Dániel könyvéből vett idézetnek. 
Mellette egy japán klasszikus fametszet reprója, egy japán kollégám karácsonyi üdvözletéből 
a kép. Fönt, a paraván tetején továbbmenve egy nagyméretű gyerekrajza Dávidnak: autóbusz,

9. Gedő Ilka műtermében 1980-ban
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utasokkal; a legnagyobb naivitással megrajzolva. Alatta újságkivágás, megint csak megfeke
tedett fotópapírra fölragasztva. Valamiféle könyv hirdetése lehet ez, „Dér heilige Windhund" 

(A szent agár), és egy gyönyörű agárfej-portré, fénykép. Mellette megint csak állatképek követ

keznek; újságkivágás, valószínűleg az Élet ésTudományból:„Aseregélysokszoraszarvasmarhák 
bőréből összeszedett rovarokkal táplálja fiókáit. Magatartás az életközösségben című cikkünk
höz. Somfai Ervin felvétele". Alatta, ezzel összeragasztva egy madár, amely fiókákat táplál. Egy 
nyilvánvalóan századfordulós vagy még régebbi, primitíven színes levelezőlap, régi családi leve
lezésből: „Blankenberg". Alatta egy erősen nagyított kézben egy egészen pici varangyos béka: 
mintha nagyon jól érezné magát, a hüvelykujj és a mutatóujj közül kandikál ki, és kidugja a lábait. 

Mellette: „Le cheval dans le piain, 1867, aquarelle". Ez valamiféle könyvből kicsórt kép Tehet. 
Szívettépő kép, egy pocsolya mellett álló magányos girhes ló. Hogy ki a szerzője, nem tudom. 

Alatta egy nagyon rongyos állapotban megmentett reprodukció: rajz, hajói emlékszem, az oszt
rák expresszionista Kubintól. Egy nagyon törődött állapotban lévő farkas; gyönyörű tusrajz. 
Nincs kizárva, hogy George Grosznak egy szokatlan rajza. Mellette egy újságkivágás a DieZeit 

című nyugatnémet hetilapból: egy paraszt egy kakast tart a kezében, és alatta az egész cikk: 
„Dér Hahn darf nicht kráhen". Egy perről, ahol a szomszédok bepöröltek valakit a kakasa miatt, 

csendháborításért. A kakast elítélték, hogy nem szabad kukorékolnia. E fölött további állatképek, 
ez úgy látszik, többek közt az állatok fala: három oroszlánkölyök, teljesen banális, állatkerti 

fénykép, persze nagyon bájosak. Alatta valamiféle archaikus szobor, nem tudom megállapítani, 
hogy mi. Szintén a DieZeitből lehet: egy nő kereveten fekszik, glóriája van, lanttal a kezében. 

Mellette egy kicsit följebb egy színes kép az Élet és Tudományból: gyönyörű vadszamár vala
milyen kősivatagban, óriási sziklás hegyeknek a lábánál, egyenesi belenéz a kamerába. Szen
zációs fölvétel. Fölötte egy elég szokatlan gyerekrajz Dánieltől, amelyik csak egy sugárzó napot 

és egy eget ábrázol, semmi mást. A vadszamár alatt egy felvétel megint csak a Die Zeitből: 
vadnyúl, amelyik a berlini falnál lévő senki földjén, a Heine Strasse melletti átkelőhelynél ugrál. 
Annyira elhagyatottak ezek a „senki földjé"-k, hogy a vadnyulak betelepedtek. Ez alatt, ugyan
erre a lapra rá ragasztva egy (nem tudom kitől származó) nagyon szép portrérajz Heinéről. Kicsit 

eltakarva ezt a Heine-képet (egyszerűen helyhiány miatt) föltűzve két pici, természet utáni rajz 
Dani fiunkról. Egy klinikának a kertjében készült, amikor Dani már lábadozott. Két noteszlapra 

készültek, valószínűleg amíg mi beszélgettünk. Éppen csak elkezdett skiccek. Ez alatt megint 
a berlini falról - a Die Zeitnek ez az állandó kedvenc témája volt -, egy kép, ahol a fal egy 

temető mellett megy el: drótsövény, magasfeszültségű vezetékkel és a kerítés másik oldalán 
két sírszobor-angyal térdel. Továbbmenve (még mindig az állatok fala) megint a Die Zeitből, 

azállatgyermekekről szóló könyvnekaz ismertetéséből egy pöttyös macskafélejaguár, leopárd (?). 
Az anya, a négy kölykével, amik persze bájosak. Alatta egy nagy kép, egy szabadban élő zebra
csapatnak egy részlete. Ez alatt megint állatkép, egy mindössze 48 centiméter magas, minia

tűr shetland póni a csikajával. Fölötte egy közismert egyiptomi szobor, macska hat kölykével. 

A zebrák fölött fénykép egy görög amfiteátrumról, afölött a nagy gizehi piramis, előtte a híres 
óriás szfinx. Följebb, egy picit balra Szabó Lajosnak egy nagyon rossz állapotban lévő ceruza
kalligráfiája. Elé van akasztva egy János vitézt és lluskát ábrázolni kívánó, színes pamutból hor

golt figurapár. Egy időben Ilka anyja csinált ilyen figurákat. Emellett - és ez az utolsó darab 
a paravánon - egy nagy cikk teljes terjedelmében kitűzve, megint csak a Die Zeitből, „Drama 

mit Puppe". A cikk abból az alkalomból jelent meg, hogy Kokoschka levelezését újra kiadták. 
Ezt a cikket Kokoschkának Alma Mahlerről készült rajza díszíti. A cikkben le van írva (ez Ilkát 

nagyon foglalkoztatta, Kokoschkáról szóló könyvekben is találkozott evvel), hogy Kokoschka, 
Alma Mahler iránti szerelmével „összefüggésben", elvonult egy valamilyen alpokbeli magányos



helyre. Magával vitt egy életnagyságú női figurát ábrázoló babát. Ezt valami varrónővel csinál
tatta, iszonyatos gonddal. Rengeteget levelezett arról, hogy az hogyan készüljön. Ezt a babát 

úgy hiszem többszörföl is használta modellnek. Ilkát ez meghökkentő módon foglalkoztatta. 
Valahogy aránytalannak tartottam a történet érdekességéhez képest. Újra és újra fölbukkant 
ez a történet egy Kokoschka-könyvben, aztán itt a Die Zeitben is, máshol is. Az ábrázolás-nem 

ábrázolás problémával való összefüggés magyarázza talán, hogy ez a történet annyira érdekelte.
A műteremben, körülbelül két méter magasságban, szinte minden lehetséges helyén a fal

nak, konzolokra szerelt polc fut körbe. Ezen tartotta Ilka az elkészült képeket, a portól való 

védekezés céljából többnyire gondosan újságpapírba csomagolva. A polcok élére, ahol kézzel 
elérhető volt, szintén különböző „képi jegyzetek", akármik voltak föltűzve. Ezekről is beszélni 
kell. Azt is meg kell említeni, hogy a földön, ahol a fal szabad volt, oda voltak támasztva az éppen 

aktuális, használatban lévő „színtáblák" (lásd Feljegyzés 29. jegyzetét). Jelenleg a szokásosnál 
sokkal több van itt a műteremben. Most mind itt van; normálisan azokat, amiket éppen nem 
használt, máshol tartotta.

Folytatom: közvetlenül az előbb említett fürdőszobai ajtó mellett egy fotografikai úton 
készült kép Marcell Marceau-ról, a pantomimművészről maszkban. Voltunk Párizsban egy 
előadásán, és a műsorfüzetből van ez a kép. Ennek a műsorfüzetnek részei még máshol is fog

nak szerepelni. Közvetlenül Marceau fölött, szinte az ajtófélfához tűzve egy gyerekrajz, Dávid 
számtalan hétfejű sárkánya közül az egyik, vízfestékkel készült. Mellette a falon egy ceruza
önarckép, a régi Fillér utcai időkből. A papír erősen megsárgult, de a rajz nagyon jól látszik. 
Enyhén humoros, a tükörbe sandító önarckép; teljesen a szeme sarkából néz. Engem maga 

a pozitúra és az enyhe humorosság is Kmettynek szép kis önarckép-tusrajzaira emlékeztet. 
De talán nem a kivitelezés, hanem maga a téma. Mögötte egy elég fantasztikus gyermekrajz, 
ami már az unokánktól van, elég zavaros, valamilyen szélmalomszerű dolog; egy kisgyerekrajz, 

ami nem tudni, mit akart ábrázolni. Mellette a falon egy darab a depressziós rohamban össze
tépett rajzokból, Fillér utcai pasztell, ami a konyhaablakot ábrázolja, a fregolin lógó ruhákkal; 
ennek egy darabja. Ilka gondosan fölragasztotta később egy háttérre, és védőpapírt is tett rá. 
E falrészen, a fölső polc élére tűzve Ilka számtalan - pihenés közben csinált - játékos firkája 

közül egy, egy darab kottalapra fölragasztva: egy rendkívül sematizált fej egy állattal enyeleg, 
alá írva: „Kérek egy puszit!" Nem tudom, miért került ide, nem különösen kiemelkedő, de úgy 

látszik, mulatságosnak tartotta, hát kitűzte. Emellett (megint csak az egykori széttépésből meg
mentett) önarckép-pasztellnek egy darabja (a többit nyilván nem találta meg, eldobódott). Tán 
abból a szempontból érdekes, hogy ez a terhes pasztell-önarcképekkel egyidős. Emellett lát
ható az egyetlen megmaradt olaj-kísérlet a Fillér utcai időkből, ez is darabokra tépve. Több is 
volt, nem sok. Ez egy szobasarok, kicsitVan Gogh-os stílusban, világos színekben, teljesen össze

szabdalva, de megvan minden darabja. Mellette egy pompeji festmény, „Adónisz születése". 
Továbbmenve, a kályhán túl már nagy torlódás van, egymásra vannak akasztva a dolgok. Leghá

tul föltűzve a Veszelszky Béla-emlékkiállítás plakátja. Nagyon jellemző, szép portréfénykép 
a plakáton. Veszelszky közeli barátunk volt, s ez a plakát nagyon szíven ütött mind a kettőnket, 
mikor megláttuk. A szögre, amelyiken ez a plakát lóg, rá van akasztva valami, ami teljesen lát
hatatlanná vált. Nem is tudom azonosítani, hogy mi ez. Alighanem egy gyermekrajz, valószí

nűleg krétával készült, és védelem céljából be van firniszelve, és egy darab hullámpapírra 
ragasztva van fölakasztva. Emellett egy borzadalmas montázs a Zeit Magazinból: egy lexikon

nak vagy minek a hirdetése, amelynek a fölírása ez: „Die klügsten Köpfe dér Welt", és rajta van 
tizennégy „nagy fejnek" a portréja; kezdődik Goethével és végződik Einsteinnel. A tizennégy 
portré közt Arisztotelész, Werner von Braun, Albert Schweitzer, Washington képmása. Ezen két



ráragasztott cetli: Szabó Lajos ceruzás kézírása; időtáblázat, különböző nevezetes emberek 
születési dátuma: Freud születése -Jung üresen van hagyva „Zalai Béla, 1883-1915". Mellette 
egy törmelék, egy félbeszakadt lap; kalligráfia, valószínűleg Szabó Lajos kezétől. A Veszelszky- 

plakát csak részben látszik, részben elfedik ezek a dolgok. Itt van a Pécsi Műhely egyik ifjú 
titánjának (Ilka nem szerette őket), Ficzek Ferencnek egy spekulatív játéka, sokszorosított gra
fika: egy szék, rajta festőeszközök, könyv, terpentin vagy micsoda lehet ez az üveg, vagy sok
szorosításhoz való eszközök, egy festékkenő henger. Emellett tizenkét kis kockában különböző 
módon torzítottan rajzolt, többé-kevésbé összegyűrt vagy meggyötört szék. Ezt a lapot Ilka, 
úgy látszik, a különböző fehérek fényállóságának a tanulmányozására használta, mert külön

böző fehér foltokat festett rá, és belevéste, hogy „magyar cink", „magyar titán". Egy harmadik 
folthoz egy nyíl vezet, ceruzával van ráírva: „Rembrandt cink". A Veszelszky plakátja mellett 

két Ilka állatrajongásában gyökerező kitűzvény. Az egyik egy binturong nevű kis rágcsálónak 
a színes képe, az Élet és Tudományból, egy bajuszos kis állat. A másik egy nem tudom honnan 
származó újságfotó, magyar felirattal: „Ez fantasztikus!" Egy jégtábla, egy rettenetes tömeg
ben gyülekező pingvincsapattal. Ettől balra további, nem hízelgésből kitűzött sokszorosított 

grafikák vannak. Az egyik egy színes valami, rá ragasztva alighanem valami automatikus játék
kísérlet Ilkától. Részben csöpögtették, részben kockás papíron valamilyen festékkel egész érde
kes formulák, formációk. És ugyanerre ráragasztva, eltakarólag, úgy, hogy nem látszik, tehát 

a hátával előre, az a rettenetesen gusztustalan rajz: „Az Univerzum titka - a pompeji tanul
mányút". Egy „képregény", amit a szerencsétlen Major János rajzolt, és valami underground 
lapban jelent meg. Ez a gusztustalan rémség a budin ülő mamával s a többi. További ilyen 

„szimpátiából" kiakasztott szeriális grafikák következnek, nem tudom megállapítani, hogy kié: 

egy roppant geometrikus valami, csempemintázat-szerű, mellette egy szellemesebb, nem geo
metrikus fekete-fehér valami, amit nem tartok egészen érdektelennek. Hogy Ilkának mi volt 

erről a véleménye, azt nehéz megállapítani. Ezeket túlnyomórészt elrettentő példának tartot

ta a szeme elé, de nem biztos, hogy mindet. Ezen sincs jel. Valamiféle albumból valók ezek, 
valószínűleg a Józsefvárosi Galériában vettük, ott állítottak ki a pécsi műhelyes meg más geo- 
metrizáló művészek. Továbbmenve, most már a másik szobába vezető félajtó mellett föltűzve 

két kis rajz egy gyerektől. Ennek elég érdekes a története. Az orosz barátaim voltak itt, két 
gyerekkel, egy kisebb és egy nagyobb lánnyal, a kicsi 6-7, a nagy olyan 10-11 éves lehetett. 
A Gerbaud-ba mentünk, és valami fagylaltügyön összevesztek. A kicsi elkezdett sírni. Erre Ilka 
adott neki papírt és golyóstollat, hogy rajzoljon. Először egereket firkantott, de ezenkívül két
szer is lerajzolt, nagyon egyforma módon, egy lányfigurát. Ilka azt állítja, hogy megdöbbentően 
hasonlít a nővérére; szerinte ez gúnyrajz akart volna lenni a nővéréről, bosszú. Engem talán 
könnyű meggyőzni, de egy idő után én is kezdtem látni, hogy ez portré akart lenni. A két gye

rekrajz fölött még ugyanezen az ajtófélfán van egyrészt egy Élet és Tudományból kivágott kínai 

kép, régi rajz: „Küzdelem a földrengést okozó macskahallal", egy, a földrengésről és az állatok
ról szóló cikk illusztrációja. Még följebb megint egy Zeit-kivágás, Hannibálnak egy klasszikus 
szoborportréja, és alatta egy kivágás. (Ez egy fejtörő játék kvízféle megoldása: „Er war es". 
A történelmi leírásból ki kell találni, hogy ki volt az.)

A középső szobába vezető ajtó másik oldalán megyek fölülről lefelé: Fölül a Csontváry- 

albumból kivéve a Sétakocsikázás újholdnál Athénben reprodukciója. Ettől jobbra egy gondo
san bekockázott, firkaszerű rajza Ilkának. Egy borítékra készült, és előkészítette, hogy majd 
megfesse. Egy csomó nagyon sematikusan ábrázolt leány- (vagy talán fiú-) figurát ábrázol. 

Mellette megint egy Ze/'t-kivágás, egy Alfréd Kubin-rajz, mely Kubin-albumban ritkán szere
pel: „Dér Krieg". Hogy ez mit illusztrált a Ze/íben, az nem érdekes. Mellette Zsuzsi unokánk



nak egy rajza, ami azért érdekes, mert egy hosszúkás formátumú, elég nagy papírnak az egyik 
sarkába rajzolt egy icipici házat. Azt hiszem, a gyerekek ezt szokták csinálni, megijednek a nagy 

papírtól. Ettől jobbra egy gyerekrajz, „Ili, 1931" fölírással, nyilván ő rajzolta. Érdekes tán, mert 
valamilyen száradó olajba áztatva próbálta átlátszóvá tenni. Egy időben Ilka azzal próbálkozott, 

hogy egy írásvetítő segítségével olajba áztatott, átlátszóvá tett papírokról nagyítva kivetített 
rajzokat, és fölrajzolta azokat. Úgy látszik, hogy ezt is készült megcsinálni rajz formájában. 
Az ajtó alatt a két fiúnkról egy-egy fotó: Daniról a Jardin des Plantes-ban készült színes fénykép, 
azt hiszem, Wiener Pál csinálhatta, az őslénytani múzeumnak egy óriásteknőse képezi a hát

teret. Mellette Dávidról egy amatőr fénykép, amit én készítettem. Alatta egy Gráber Margittól 
származó rajzocska, levelezőlap nagyságú rajz, párizsi utcarészlet. Alatta valamire felragasztva 
egy kis spontán firkája Ilkának; valami ördögfejet és egy profilt ábrázol. A jobb oldalon egész 

kisgyermekkorából való rajza. Egy játékkártya nagyságú rajzocska, amin egy meztelen nő és egy 
gyermek látható, amint a nő valami gyümölcsöt ad a gyereknek, de lehet, hogy ez Ádám és Éva, 
és Ádám ilyen egész pici gyerekméretre sikerült. Tovább alatta (ez még mindig az ajtófélfán 
van és részben az ajtón), egy festékkel lekent papírdarabon megint csak egy spontán rajzocska 

fölragasztva, mellette egy másik ilyen spontán rajz, alatta egy színes fénykép Zsuzsi unokánk
ról; egy nagyon gondosan, naturálisán megrajzolt alma és körte, nem tudom, hogy honnan, 

gyerekkéztől származik ez is, de egész más életkorból. Színes ceruzával, a körte körte formájú 
és sárga, az alma alma formájú és piros. Emellett félig-meddig eldugva különböző elszáradt 
virágok, száraz levendula és hasonlók mögött egy Csontváry-reprodukció. Ha nem tévedek, 
ez a Marokkói tanító, könyvet tart a kezében, és szakálla van. Ugyanebben a kupacban megint 

csak egy Ilka kezétől származó rajzolt kis fecni, fölragasztva és valami ráírva, de azt nem tudom 
kiolvasni, ami magyarázná, hogy mit „ábrázol" a (majdhogynem pálcika-) emberkékből össze

állított rajzocska. Továbbmegyek. Ez a legsűrűbb hely; tudniillik ez volt Ilka íróasztala. 
Rettentően ütött-kopott íróasztal, amit egyszer talán 50 forintért vettünk az Ecserin. Az egyik 

fiókjára ki van írva, hogy „állami kitüntetések". A különböző visszautasításokat tartotta ebben, 
amikor évről évre visszautasították az Alapba való fölvételét stb. A legutóbb említett spontán 
rajzocska alatt van egy fotó, amit valami újságból vágott ki, rettenetesen rendetlen munka

asztal fölött óriási portrérajzok. Valami Artaud-ról szóló könyvben olvashatta Ilka, hogy súlyos 
drogozó volt, és egyik elvonókúrája alatt készült ez a kép a szanatóriumi szobában. Most már 
az íróasztal fölött továbbhaladva balra megint egy reprodukció következik, Petrov-Vodkin egy 
csendélete; terített asztal, amelyiken egy teáskanna látható, és egy sarokból egy kutya lesel
kedik az asztalra, a feje látszik. Valószínűleg ez ragadta meg Ilkát mint állatrajongót. Megjegy
zendő: nagyon sok szovjet reprodukciós könyvünk van, mert tudományos útjaim során beszél
tem arról, hogy a feleségem művész. A szovjet tudományos ismerőseim, barátaim az ízlésünket 

is nagyon hamar megértették. Relatíve modern dolgokat, nem tendenciózus képzőművészetet 

hoztak. Különböző albumokat őrzök, amit ezektől a barátoktól kaptunk, és amiket Ilka nagyon 
gondosan áttanulmányozgatott. Jól ismerte Vrubelt, Boriszov-Muszatovot, Benois-t, Levitant. 
A Petrov-Vodkin mögé, fölé bedugva egy közismert Matisse-mű, képes levelezőlapon. A Matisse 
fölött különböző darabjai a Marceau-féle műsorfüzetnek, amit már említettem: különböző 
arcrészletek, kaotikusan, montázsszerűen felragasztva egy ezüstpapírra. Továbbhaladva bal felé 
egy kockás papíron különböző barnák, sárgák, festékpróbák, „Newton, marsh yellow", 

„Rembrandt, raw sienna" és így tovább, festéknyomocskák, a tubusnevekkel. Legalul megint 

egy firka, ami különböző, egymásra meredő állatokat ábrázol. Ettől balra egy reprodukció a 70-es 
évekből, Talcott nevű művész, borzasztó szimplicista ábrázolás, csak egy monokróm festék
próbaszerű valami. Ez alatt megint félig eldugva Dávidnak egy frízszerű gyerekrajza, egész kis



gyerek korból. Nagyon primitíven valami táborozást ábrázol, sátrakat és emberkéket, amelyből 
alig látszik valami, mert nagyrészt eltakarja egy Leonardo rajzokat ábrázoló reprodukció. Ilka 
antikváriumban megvette egy régi magyar művészeti folyóiratnak egy számát, s ez tele volt 

ilyenféle rajzokkal, valószínűleg abból van kitépve. Angol nyelvű az aláírás: Measured Profile 

and Sketches for the Battle o f Anghiari. Egy fantasztikusan rajzolt lovas figura, egy arc, ami
ben berajzolva különböző szerkesztésekkel a konstrukciója. Ettől balra megint csak még a Dávid 
előbb említett frízét eltakarólag egy Levitan-tájkép, amit Ilka nem győzött csodálni. Levitant 
egyáltalán nagyon szerette, de ezt a képet különösképpen imádta. Nagyon melankolikus. Való
jában egy derűs tavaszi vagy őszi délelőtti világítás, de valahogy mégis nagyon nagy melan
kólia van a képen. Efölött egy angyal (fénykép), amelyik a kölni dóm kórusát díszíti. Ez megint 

csak nagy megbecsülésben részesült, mert külön feketével lealapozott nagy hátteret képező 

papír közepére van ragasztva. Emellett egy kis rajza Ilkának, a régi, Fillér utcai időkből még, 
vagy még előbbről, az anyját ábrázolja, amikor alszik. Emellett gyerekkéztől származó akvarell, 
ami nem is nagyon ábrázol semmit: Zsuzsi unokánk valamibe belefogott, látszik, hogy valami 

formát, talán asztalt próbált csinálni, de aztán teljesen összekavarodott neki a dolog. Ettől 
balra - és most máraz ablaknál vagyunk - az íróasztal fölötti területnek az utolsó darabja, egy 

reprodukció Leonardo Utolsó vacsorajáról, amelyikben a perspektíva szerkesztővonalai be van
nak rajzolva. A konstrukció nagyon részletes, megszámozva, megbetűzve. Ez bizony valami 

könyvből kicsórt rézkarc, nyilvánvaló. Az íróasztal fölötti polcon szintén nagy gyülekezete min
denféle kitűzött dolgoknak; ilyen fémes, sötét papírra ráragasztva egy színes ceruzarajzocska, 
valami kirándulásunkon vagy nyaralásunkon csinálta. Nyaraláskor csak színes ceruzát hozott 

magával, és azzal mesterkedett. Mellette egy fecni, két gyufaskatulya nagyságú, frízszerűen 
vonuló (vagy verekedő) vonalemberkék, szürke háttérre ragasztva. Mellette egy halvány színes 

ceruzákkal, pirossal és kékkel rajzolt írólap nagyságú kép, nagyon halványan rajzolt női figurák 
látszanak rajta, és az van ráírva, hogy „boszorkányok hajnalban". Ettől balra egy nyilvánvalóan 
festékpróbának indult valami, zöldek és fehérek vannak rajta, de amit kiemelt, úgy látszik, mert 
tele van rajzolva figurákkal, madarakkal, emberi figurákkal. Továbbmenve egy részlet egy alsó- 

erdősori, tehát közvetlenül háború utáni pasztell-csendéletből, szignálva is van. Nyilván levágta 
egy nagyobb kép aljáról. Úgy látszik, különösen jónak találta Ilka. Almákat és hagymákat ábrá
zol. Lehet, hogy ezt valami további munkán használni szándékozott. Az egyik nagy gyümölcsöt 

körülrajzolta tussal. Mellette egy különös dolog: egy régi ceruza rajznak, önarcképnek a szemei 
mintegy ablakon kinéznek egy pasztellformákkal összefirkált papír közepére vágott kis abla
kon. Csak a szemek. Nagyon intenzív tekintetek látszanak. Ettől balra, megint csak egymást 
elfedőleg egyrészt egy „spontán rajz", amit elkezdett bekockázni, nyilvánvalóan nagyítás szá

mára: rengeteg madár és csomó kis ördögfigura van rajta. Továbbhaladva: megint egy régi elté
pett pasztellnek a roncsa, a „Konyhaablak száradó ruhákkal" valamelyik verziójáról van letépve, 

ennek a bizonyos megbánt pusztításnak a maradványa. Ezt annyira értékesnek tartotta, hogy 
elétett egy kis zsírpapírt, amire tussal rá van firkálva valami, de ez nem lényeges, nem tartozik 
hozzá. Itt az íróasztal előtt van még egy legalsó sor is: egy gyerekrajz, Dávidnak egy igen kiter
jedt rajza, rengeteg figurával, hadsereg fölvonulása, „Ördögök háborúba mennek" felirattal. 

Emögött Max Ernstnek egy műve, levelezőlap-reprodukció, az alatt egy kis papírra ragasztva 
Ilka anyjának két olyan kis figurája, amilyenekről a följegyzésben is írtam. Ilka megőrizte, rára

gasztotta egy kartonra, és valami fóliába csomagolta védelem céljából. Mögötte megint egy 
levelezőlap, reprodukció egy Miró-képről, és mellette pedig Gráber Margitnak kézi erővel készült 
levelezőlapja, valami, amit sose csinált, vagy nem tudok róla, hogy csinált volna, egy teljesen 
nonfiguratív firka. Ez képviseli a képet a levelezőlapon.



Most végre belépek abba a sarokba, ahol Ilka dolgozott. Először: magán a festőáIIványon 
egy csomó mindenféle van, amit föl akarok sorolni. Egyrészt különböző lapok az Acta Historiae 
Artium egy antikváriumban vett régi számából. Számos Leonardo-rajz volt benne. Ilka kivag
dalta ezeket, részben felragasztva, részben pedig úgy, ahogy van, kitűzögette: Study fo r  the 

Battle o f Anghiari and for the Angel o f Annurciotion. Ugyanitt ki van tűzve Botticelli Dante- 
illusztrációi közül egy, a Purgatorium egy sorához készült rajz. Egy levelezőlap, amelyik egy 
egyiptomi mélyreliefet ábrázol; egy nevezetes kép, egy hárfázó ember. Ki vannak tűzve, ugyan
csak a festőállványra, számomra teljesen rejtélyes módon, különböző cédulák, amikkel Dávid 
dolgozott diákkorában: a „Szentivánéji álom"-ból magyarul és angolul egy-egy sor. Itt van egy 

reliefnek a reprodukciója, „Die Vertreibung aus dem Pa radies", nem tudom, mi, valami közép
kori. Ráírta a méretét is, fölragasztotta kartonra, és úgy tűzte ki. A festőállvány oldalára alapo

san ráragasztva egy (talán római) maszk, az antik színház szimbólumának, a kettős maszknak 
a tragikus verziója külön.

Az elején említett paravánnak a másik oldalán folytatom: nekitámasztva egy „színminta
tábla". Erre föltűzve egy képes riport: „Ady-szobor Debrecennek"; nagyon nevetséges, mert 

a szobor csak picit nagyobb, mint életnagyságú, és fölállítás közben természetes méretű embe
rek mozognak körülötte. Folytatom magán a paravánon, balról jobbra. Keserű Ilona egy repro
dukciója, a méret ráírva, valamelyik Mozgó Világ-számnak volt a melléklete. Emellett megint 

egy újságkivágás: Leonardo da Vinci: Zeichnung einer Luftschraube a Die Zeitbői; egy gúnyrajz 
az ÉS-ből, Kemény György nevű grafikus kicsit utánozva Lacza Márta modorát, de még inkább 

a témáit, egy kövér női feneket rajzolt; aláírás: „Mit látsz, Lacza?" Feje nincs neki. Ezt nagy 
örömmel fogadta Ilka, rendkívül utálta a Lacza dolgait. Emellett megint az állattéma, egy újság
kivágás, a nagy olaszországi földrengés után egy farkaskutya, amelyik a romok között szimatol 

élők után. Fölhasználtak farkaskutyákat, hogy azok megtalálják, fölkutassák az élőket. Megint 

csak Ilka éles pantomimikai érzékenysége: A fotó valóban megőrzésre érdemes: a kutya hátulról, 
skurcban látszik, de nyilvánvaló, hogy szétrobban az izgalomtól. Emellett egy, a Szovjetunió
ban volt kirándulásunkon (Puscsino) eltett doboz, egy ötkopejkás áru. Ami benne volt, gríz lehe
tett, mert egy pici gyerek látható, aki nagy tálból kanalaz. Az egésznek a naivitása és régimó

disága, mint hogyha az első háború előtti időből lenne, megragadta Ilkát - eltette ezt a kis 
dobozt. Kétszer is látható ez a masnis, kötényes kislány, amint egy nagy tálból kanalaz valami 
kását. Alatta egy lap Dani kezétől, abból az időből, amikor ékírást tanult: egy teljes lap gyö

nyörű szépen teleirkálva ékírásos jelekkel, erre rátűzve egy újságkivágás: „Megkezdődött a kép
tolvajok pere". Mellette újra újságkivágás, egy kritika. Valamilyen divatba jött nyelvi fordulat 

ellen lázongó kritika, úgy látszik. „Vezetékre várva", megint újságkivágás. Sokat foglalkoztatta 
Ilkát az az alattomos, csűrő-csavaró nyelv, ami manapság a sajtóban annyira lábra kapott: „egy 
egyenes szót kimondani nem lehet". Ilyeneket időnként kigyűjtött, a nehezményezett fordula

tokat aláhúzgálta. Mellétűzve megint egy lap Dávidnak valami iskolai füzetéből, ahol dátumok 

gyűjteménye van, történelemtanulás nyilván, „Bastille, 1789. július 14.", „A Bastille bevétele" 
stb. Egy gyerekrajz jön, Vajda Júlia adta nekünk, Ivánkának, a fiának volt valami kis kamasz
kori rajza, ami azért nagy igényekkel készült, mert egy korpuszt ábrázol, és rá is van írva, hogy 
IN-RI. Mellette valamelyik Izraelben élő unokahúgának a fényképe. Fölötte - megyek tovább 

sorban - valamelyik középkori vagy kora reneszánsz szobor fényképe: naumburgi dóm: „Die 
Verleugnung des Petrus", Péter megtagadja Krisztust, gyönyörű dombormű. Alatta Szemethy 

Imre grafikája, kivágva az ÉS-ből. Kivágás valamilyen német képeslapból, Ronald Reagant ábrá
zolja színesben. Alatta fölragasztva egy újsághír valamilyen fölháborító gázolásról, zebrán. 
Látható, alá is van húzkodva, hogy az elkövetőt menteni akarják; a neve sincs kiírva. Ilyeneken



is szeretett háborogni. Reagan után folytatom: valami újfasiszta mozgolódásról kivágások, 

megint a Die Zeitből. Alatta egy papír, amin egy kis rajz van Ilkától, egy kaotikus firkácska, 
valami figura látható rajta, és rá van ragasztva egy német házasság közvetítő apróhirdetés, 
beleszőve egy hosszas Goethe-idézet: „Önnek is joga van a boldogságra", így kezdődik 

és Goethére hivatkozik. Mellette egy gyerekrajz. Itt-ott ki vannak tűzve színminták, kis felírás
sal, de ezeket nem említem most. Egy gyerekkéztől származó firka. A lapra ráragasztva egy 
fényképpel reprodukált Szabó Lajos-kalligráfia. A gyerekrajz egy része meglepően hasonlít 
ehhez. Tovább: egy kivágott elefántábrázolás, nyilván gyerekeknek szóló könyvből. Egy nagy- 
nénjétől hozta el ezt Ilka, aki éppen kidobni készült. Valamilyen századfordulós, gyerekek szá
mára való könyv, állatokról. Roppant primitíven és rosszul megrajzolt elefánt. Négy nyelven 

van aláírva, gót betűkkel németül, cirill betűkkel, franciául és - azt hiszem - angolul. Ezzel 
befejeztük a paravánnak az etager fölső polcai fölött található részét. A paraván előtt áll tudni

illik egy háromemeletes barokk-utánzat etager. Ezen kiterítve, szétrakva Ilka tubusai, részben 
az etagerre ráfestett eligazító föliratokkal, részben a nélkül. Hihetetlen, de ebben a borzasztó 
rendetlenségben mindent megtalált. Most elmondom az etagernek az alsóbb polcaira, a polcok 

élére kitűzött dolgokat, ezen fogok végigmenni: egy keletnémet állatidomító nő, öt óriási lóval, 
a produkció tetőpontján a lovak hátsó lábukra állnak - újságkivágás. Mellette gyerekrajz, ráírva: 

„Magyar juhász". Borzasztó primitíven, egy kis darab rajzlapon, színes ceruzával rajzolva. Neki 
pici gyermekkorából való rajza ez, egy párat megőrzött az anyja. Mellette egy metszet, valami 
újságkivágás: „A Vidáts-féle Mezőgazdasági Gépgyár Pesten, a múlt század végén". Színes 
fénykép Ilka Izraelben élő unokatestvéréről és annak a két lányáról. A Quinzaine Littéraire egy 
számából, amelyikben interjú volt Francis Baconnal. Bacon önarcképének a reprodukciója, 

monokróm fekete-zöld reprodukció. Rá van ragasztva Ilkának egy kis vázlata abból az időből, 
amikor maszkokat használt modellnek. „A maszk és narancs", „Két maszk" stb. képek, amelyek 

jó pár verzióban készültek. Továbbhaladván egy réges-régi képes levelezőlap, valami eléggé 
kopár helyről, fénykép. Utána megint egy Die Zeit-kivágás: „Rilke portréja". Egy nagy füles
bagoly újságfénykép papírra ragasztva. Egy sorral lejjebb, a paraván innenső oldalán megyünk 
végig. Az etager hátát képező hullámpapír lemezt teljesen betapétázta „kitűzvényekkel". Egy 
Klee-reprodukció, egy Gulácsy-repró, női fej. Fölötte megint a berlini falról egy kép. Élőben is 

láttuk a berlini falat, nagyon izgatta Ilka fantáziáját. Ettől balra egy Vajda-reprodukció, nem 
tudom, hogy honnan, valamelyik Vajda-könyvnek a borítója lehet. Alatta egy újságkivágás, 
Gromiko találkozik a pápával. Ettől balra újságkivágás: buldózer pusztítja a régi épületeket 
valahol, és mögötte már új épületek épülnek. Efölött megint egy újságkivágás: egy hajón egy 
zsidó imádkozik imaköpenyben. Valami cseh újságból van, cseh nyelven van aláírva valami. 
Ettől lefelé Van Goghtól az Éjszaka a Place de Forumon lévő kávéház előtt Arles-ben, utcai kép, 

nem az enterieur, a kávéházterasz. Emellett egy szuzdali reprodukció, ikon, franciául ráírva Ilka 

kézírásával: „le Staretz, XIII. sz.". Fölötte megint egy Paul Klee-rajz, újságkivágás. Balra Van 
Goghnak levágott fülű önarcképe, fekete-fehér repró. E fölött újságkivágás: Rubinstein kezéről 
és Rubinsteinről fénykép, a zongoristáról, 90 éves korából: aggastyánkép. Mellette egy 
Toulouse-Lautrec (?)-rajz, újságkivágás, reprodukció. Ez volt a fölső emelet.

Most a második emeletnek az élére tűzött dolgok jönnek. Az egyik tartólécen, bal oldalon 

egy ismert Monet (?)-rajz, egy férfiról és egy nőről, alatta megint egy Leonardo da Vinci-rajz- 
nak a reprodukciója, ez alatt egy képes levelezőlap; egy kivágás, Antalffy Mária grafikája, egy 

zsidó férfi és egy kisfiú. Nagyon manírosan rajzolt, kétes értékű, gyanús valami, stilizált héber 
felírással. Mellette egy kép, „Ilike" talán olyan hét-nyolc évesen, fürdőruhában, a Balatonnál, 
amellett pici fotó rólam, a szemüvegemet tartom. Emellett egy felvétel, amikor kocsink volt,



a két gyereket és a barátjukat kivittem valahová Pest környékére. Ott fényképeztem le a gye
rekeket a kocsi előtt. Balra mellette egy fénykép, Dani és Ilka, emellett fénykép: az előbbi három 

gyerek itt a folyosón. Megint egy képes levelezőlap: „Lugano, 1914. május". Azután itt egy kép, 
egy festmény reprodukciója, amit a szörnyűsége miatt tett ki Ilka: teljesen fényképszerű rea

lizmussal megfestett kép, amelyik I. Vilmos császárt ábrázolja, mielőtt megüzeni a háborút. 
Szüleinek a kriptájában imádkozik, és elmélkedik azon, hogy helyesen jár-e el. A dátumból lehet 
tudni, hogy ez a hadüzenet az 1870-es porosz-francia háború megindítása előtt.

A paravánon az első és a második emelet között: egy képes levelezőlap, rárakva, nagyon 
elpusztult állapotban két rajz, amit Suzanne Valadon rajzolt a fiáról, Utrillóról, két egészen 
különböző életkorban, ugyanabból a profilnézetből készült. Az egyiken kisgyerek, és a másikon 
megviselt, koros alkoholista. Ettől jobbra: „Dirnen, Mörder und Blumen", cikk Oskar Kokoschká

ról és egy képének a reprodukciója, egy Die Zeit-kivágás. Emellett egy fénykép, valószínűleg 
az Élet és Tudományból; majmok, a kalitka sarkába húzódnak, és nagyon félnek. Utána egy tel
jesen elpusztult kis kalligráfia, amit Kotányi barátunk csinált abban az időben, amikor min

denki egy kicsit kalligráfiázott, Szabó Lajos nyomán. Emellett egy újságkivágás, egy fotó, megint 
a berlini fal, „An dér Mauer"; Nyugat-Berlinben bizonyos helyeken kilátók vannak, ahol át lehet 
lesni a „keleti zónába". Mellette ugyanezen az újságkivágáson valami művészeti. A cikk címe: 

„Anschlag bei Nacht". Abból az időből lehet, amikor kezdett Nyugaton a grafitti-láz elterjedni. 
Bizonyos kopár városrészleteket „kidekoráltak". Itt éppen egy hatalmas Csontváry-szerű figura 
van fölfestve, tűzfalra, valószínűleg fecskendő segítségével. Még egy sorral lejjebb a követ
kezőket találjuk: egy darab színpróbát, különböző narancsok és kadmiumok, „Vindsor Cadmium 
oranzs" stb. ráírva és festve egy kis fecnire. Mellette a Musée Guimet-ből egy kínai kroki, cso
dálatos kis figura. Teljesen mellékes dolog, hogy a következő színminták, különböző sárgák 

és narancsok egy tehervonatot ábrázoló valami képeslapkivágáson vannak, nagyon jó minőségű 

mélynyomó papír, azért használta. Ezt követi egy nagyon régi képes levelezőlap valamilyen 
fürdőből, faszerkezetű uszodából, és különböző, nagyanyáink idejéből való fürdőruhás hölgyek 
állnak a galérián és a medence szélén, jönnek ki a vízből, meg a vízbe ugrándoznak. Követke

zik egy színes reprodukció, azt hiszem, ez egy Cézanne-portré valakiről, repróból nagyon ismert, 
talán Rilkének a portréja (ha ez lehetséges?). Egy elegáns szakállas férfi képe. Ezen túl, most 

már a paravánon egy lap, egy facsimile reprodukció Verlaine egy pár sorával, és egy portréraj
zocska rajta, nyilván szintén Verlaine kezétől származik. Hogy ki csinálta, nem érdekes, de egy 
Verlaine-t ábrázoló portré ez. Most még egy sorral lejjebb, a legalsó polc élére kitűzött dol
gok: fénykép egy bagolyról, Die  Zeit-kivágás: két vezető államférfi, az egyik talán Willy Brandt, 
a másik nem tudom ki, és nem tudom, hogy miért kerül ide. Mellette Matisse-ról egy neveze

tes fénykép (újságból), az egészen öreg Matisse rettenetes karosszékben ül, fehér szakállal, és 
egy madárkalicka van mellette. Emellett kétszer ugyanaz a Beethoven-aláírás facsimilében, 
egyszer fekete-fehérben és egyszer pedig, talán valami lemezborítóból kivágva, zöld alapon 

fehérrel. Fantasztikus grafikai élmény ez a bonyolult aláírás egy nagy snörklivel. Egy japán 
fametszet, valamelyik karácsonyi üdvözletről, amiket egy japán kollégám évről évre küldözge
tett nekem; nagyon jó minőségű reprodukció. Emellett ismét Leonardo da Vinci: „Sordello" 
vörös krétarajzának reprodukciója. Majd valami oroszlánkölykökkel gyakorol egy idomító nő. 

„Fellépés előtt a Cirkusz Vállalat cinkotai telepén. Samu László és Samu Lászlóné oroszlánköly- 
köket készít elő a föllépésre", majd nagyon furcsa madarak. Fiatal pulykák talán, valami hat 
darab, és egy guggoló női alak eteti őket. Végül az oszlopon (most már a szélére értünk az eta- 

gernek) egy megint csak eléggé ismert pompeji falfestmény. Valamilyen mitológiai jelenet: 
kentaur meg két ló van rajta, egy női figura és egy meztelen férfi.



Azzal a falrészlettel folytatom, amelyik munka közben, ahogy itt ült a sarkában, a háta 

mögött volt. A fölső polcra, amin különböző becsomagolt képek vannak, a polc élére ki van 
tűzve sok minden. Időnként oda volt föltűzve annak a képnek az ősrajza, amin éppen dolgo
zott. Itt a falon a legelső objektum egy nagyobbacska rajzlapon egy Veszelszky Béla kezétől 

származó „kakasos tervezet". Szó volt arról, hogy valami murális megrendelést fog csinálni 
Béla. Ezt valami kakasos népművészeti motívumokba elhelyezett figurális ábrázolásokkal akarta 
megoldani. Rengeteget tervezgette. Van itt e tervekből egy másik példány is, ugyanebben 
a sarokban, egy kicsit lejjebb, papírra fölkasírozva, nagyon rettenetes állapotban, pauszra készült 

tussal, a keresztöltést utánozva; keresztekkel van kirajzolva a kakasminta. Ugyanerre az alapra 
rá van tűzve (fölkasírozva) egy antik relief fényképe. Egy oroszlánt ábrázol, amint éppen átha
rapja egy ember torkát, egy vadászét. Valami oroszlánvadászati jelenet, azt hiszem, hogy 

babiloni, de nem tudom biztosan. Fölötte valamelyik Vajda-katalógusból francia fölirattal egy 

Vajda-rajznak a reprodukciója: két ház, fölötte tányér, a meghámozott almával és késsel. Efölött 
pedig egy eléggé egyedülálló kalligráfiája Szabó Lajosnak, ti. ezt egy darab milliméterpapírra 
készítette. Mellette egy gyerekrajz. Alatta facsimile: „Verseskönyvem elé" - Adytól az „Új ver

sek” kézírásos előhangja. Elétűzve egy kék színekkel bemaszatolt színpróba, ráírva: „La Danseuse". 
Mellette megint egy Szabó Lajos-grafika, teljesen elsüllyedve a porban. Nagy zsúfoltság van 

itt. Alatta egy füzetlapra rátűzve IV. Amenóphisznak a gipszmaszkja, rajta Ilka kézírásával: 
„Semmi sem fontosabb az ember számára, mint állapota, semmi sem félelmetesebb, mint a va
lóság." Ez azt hiszem, Pascal-idézet: Ilka nagyon sokat emlegette. Az Ady-facsimile kéziratra 
rá van ragasztva egy akvarellnek a reprodukciója, Jongkindtől: „Naplemente, 1869". Ez is elázva 
a porban és rettenetes állapotban. Itt egy csomó reprodukció van összegyűjtve: van egy elron- 
gyolódott Utrillo-képnek egy darabja; mellette egy gyerekrajz; Dávid iskolai füzetéből gyere

kes írással a „Himnusz"-nak egy versszaka lemásolva; Csontváznak az önarcképe palettával 

és festékkel a kezében. Mellette egy reprodukció: „Vallotton, 1925". Nagyon gyönyörű, kicsit 
olyasféle hangulatok vannak rajta, mint egyes Nemes Lampérth-képeken. Következik egy Fillér 
utcai önarckép kitűzve, valamilyen átlós és felezővonalas szerkezet rászerkesztve. Valószínűleg 
ezt festménynek készült földolgozni. Fölötte megint egy Die Zeit-kivágás: „Skandál in 
Stolzenberg". Itt egyszer fölfedeztek valami méregtemetőt, ami nem volt megfelelően rak

tározva, és veszélyeztette a környezetet. Emellett egy Vajda-reprodukció, ráragasztva egy 

Beethoven-portré roncsa. Mellette megint egy papírra kasírozva különböző dolgok. Nevezete
sen: egy Cézanne-rajz, egy hegyvidéki tájrészlet 1910-ből, alatta megint egy lap (ugyanazon 
a papíron kasírozva) Dávidnak egy iskolai füzetéből, még lejjebb pedig valami óvodás rajza 
lehet ez Dávidnak, sormintaszerűség, színes ceruzával. Emellett megint egy kivágás valami 

művészettörténeti folyóiratból. „A macesz" díszes kép, a Magyar Tudományos Akadémia 

Kaufmann-gyűjteményének olasz haggadájában és alatta még egy valamilyen haggada-illuszt- 
ráció. Most egy különleges „gyűjtemény" következik, egy elég nagy darab hullámpapír lemez, 

amelyik a polcról lóg le egy madzagon: legfölül egy Mona Lisa-reprodukció, elég nagy méretű, 
alatta egy kép két megbilincselt fiatalemberről, akit rendőrök vezetnek. Ezt franciaországi tar
tózkodásunk alatt vágta ki valami ottani képeslapból. Két bedrogozott autóstoppos'föladta 
magát a rendőrségen. Bedrogozott állapotban megölték a vezetőjüket, és ettek a húsából. Vala

milyen ördögszekta s a többi. Akkoriban tetőpontján voltak még Európában az ilyen hippiügyek 
és annak a kilengései. Ez alatt, ez még mindig ugyanaz a montázs, egy mulatságos és jellemző 

trükkje Ilkának: egyszer az Élet és Tudomány hozott fényképeket betyárokról. A betyárvilág 
végén már fényképeket készítettek az elfogott betyárokról. Az egyik kivégzett betyárra (nem 
is tudom, hogy nem Rózsa Sándor-e) azt mondta, hogy nagyon hasonlít arra a lányra, akivel



Dani éppen akkoriban volt, és akit Ilka rendkívüli módon nem szeretett. Erre én: ezt nem látom. 
„Teljesen olyan a tekintete, leszámítva a nagy bajuszát s a többi, de az semmi a tekintet mel

lett." Rögtön fogott egy temperát, lefestette a bajuszt, gömbölyű, piroskás pofikat festett, 
és valóban előállította a hasonlóságot. A kannibál autóstopposok mellett kitűzve, megint Élet 

és Tudományból, valamilyen állatpszichológiai vizsgálatot demonstráló kép: egy majom alszik. 
Alvás közben hat portré készült ugyanarról a majomról, ugyanabban a pozícióban. Erősen vál
tozik az arckifejezése alvás közben. Továbbmegyek: egy kivágás a Quinzaine Littéraire-ből, amit 
egy ideig járattunk Párizsból való hazajövetelünk után. Egy Leonor Fini nevű festőnőnek a kiál

lításáról; kicsit Gulácsyra emlékeztető kettős női portré. Ehhez alul hozzáragasztva egy 
Obermajer József nevű grafikusnak az ÉS-ben jött „Hajnal" című képe vagy grafikája. Két (azt 

hiszem, hogy Monet) akt - egy ülő, harisnyáját húzó és egy álló, amelyik a szeméremszőrei 

előtt fogja össze a kezét -, belemontálva egy kopár utcaképbe. Hogy ez most lopás-e vagy 
idézet, azt állapítsa meg, aki tudja. Ilka lopásnak fogta föl, és dühöngött rajta, hogy ilyen sze
mérmetlenül átmásolja. De tekintettel arra, hogy mindkét akt közismert, én nem vagyok benne 

biztos, hogy ezt plágiumnak lehet tekinteni. Mellette fotó egy elefántcsont macskaszobrocs
káról Palesztinából, időszámításunk előtt 1700 körül. Megdöbbentő a figura; senki se gondolná 

másnak, mint macskának, és ugyanakkor erősen stilizált. Ez alatt egy Szabó Lajos-kalligráfia, 
amelyiket Ilka összepingált, megpingált, mert hát valahogy elszakadt vagy elázott. Fölmen

tette egy papírra, és különböző színekkel bepingálta. Valószínűleg csak az ecseteket próbálta, 
nem látok összefüggést. Újabb lap: fölragasztva Dávidnak egy iskolai füzete - nyilván bünte
tésfeladat, harmincszor vagy ötvenszer leírva, hogy „A házi feladatot el kell készíteni pontosan". 

Ezt Ilka kiragasztotta magának, önmagát biztatandó a háztartási munkák s a többi elvégzésére. 
Továbbhaladva megint egy angyalábrázolás, dombormű, kora románkori.

Emellett egy ikonkönyvből egy lap kivéve, Wandmalerei des fünfzehnten Jahrhunderts, 
krétai falfestők; majdnem eltakarva ezt egy rajzlapon megint egy kalligráfia, valószínűleg Szabó 
Lajos kezétől, de ami eldobásra volt szánva, mert félig-meddig el van tépve. Lajos eltépte azokat 
a darabokat, amikről úgy tartotta, hogy nem sikerültek.

Ilka kalligráfiai érdeklődése igen nagy volt: egy könyvlap jön, különböző hasszid rabbik alá
írása egymás mellett. írott hébert nem is nagyon láttam ezenkívül. A rabbik kézírása alatt van 

egy papír, amelyre versidézetek vannak kiírva: „őszi este a szél süvítve jára / s kopogni jött szo
bámnak ablakára / szobámban halvány lángú lámpa égé / én gondolkozva néztem bús szemébe 
/ éséjsötétvolt lelkem gondolatja / előttem állt az ínség rémalakja." Madách. Ilka apja „Madách 
Imre mint lírikus" címmel írt doktori disszertációt. Vagy a disszertációban találta ezt, de lehet, 
hogy egy „Madách lírai költeményei" című kötetből származik. Valószínű, hogy a másik két vers 

is Madách-idézet. Ugyanerre a lapra rá van ragasztva egy Jean Cocteau-idézet 1920-ból, ame
lyik azt mondja, hogy (kapásból lefordítom): „a néger, akinek a fogai ragyognak, kívül fekete, 
belül rózsaszín. Én belül vagyok fekete és kívül rózsaszín... Változzál meg!" Ugyanerre a szövegre 

föltűzve egy facsimile írás, Flaubert kéziratának egy lapja. Szemlátomást sokkal több rajta a tör
lés és átírás, mint az úgy hagyott néhány szó. Megdöbbentő látvány. Ilka sokszor emlegette 
ezt a rettenetes lelkiismeretességet, és nagyra becsülte. Legalul, ugyanezen a szögön egy Edvard 
Munch-reprodukció, fekete-fehér. Ugyanezen a falon, egy kicsit lejjebb föltűzve egy újabb 
kézzel kiírt vers, egy szürrealista vers, franciául, és az van aláírva, hogy „Maison de santé”. 

Lehet, hogy Cocteau írta a szanatóriumban. A másik oldalán is van valami, „Prelűd lezser", 
de hogy ki írta a Maison de santéban, azt nem tudom. Valószínűleg Cocteau, mert volt egy 
ilyen Cocteau-könyve Ilkának. És ugyanerre a lapra rá van ragasztva egy pecsét fekvő vad
disznó formájában, Mezopotámia, a negyedik évszázad végéről. Az állatfigura másik oldalán



Nagy bohócok (Táncjelenet), 1985

van a pecsételő forma. Továbbmenve egy alaktalan papír, amin kék festékpróbák is voltak, majd 
egy többé-kevésbé elpusztult Szabó Lajos-kalligráfia. Lajos egy időben megpróbálkozott azzal, 

hogy a különböző hurkokat különböző módon színes ceruzával bevonalkázza, beszínezi, de ebből 
nem lett semmi. Ez egy ilyenfajta rajznak a fölragasztott maradványa.

Továbbmenve, az előbb említett krétai ikonlap, Haydnnak a halotti maszkja (fénykép); 

megint egy lap Dávidnak az iskolai füzetéből, „Másként mondom, másként írom1' és erre való 
példák; aztán egy rendszeres színpróba. Lilákkal és fehérrel, ráírva: „új titán; rembrandt kad
mium citrom; új titán lefranc kobalt viola" és így tovább. Ezalatt Dani kezétől történelmi dátu

mok, nyilván tanulás miatt írta, bolha betűkkel, rettentő finoman, vékony írással, lehet, hogy 
puskának készült. Akkor egy nagy kukoricalevél jön, rátűzve egy magyar népdalszöveg (könyvtári 
felszólítás hátára írva). Ez alatt, úgy, hogy eltakarja ez a szöveg, egy festmény reprója van: „őzek 

egy erdőben", fantasztikusan és nagy perspektívával festett erdőben, egy neves francia festőtől.
Az ablak melletti keskeny falon egy firka Ilka kezétől, kék csomagolópapíron, egyszerűen 

színes krétákkal való játék, különböző rendkívül megnyújtott figurák, és fölötte megint csak 
egy többé-kevésbé elpusztult Szabó Lajos-kalligráfia, amelyiknek az a különössége, hogy lefek

tetett szénnel készült. Nagyon szép volt ez eredetileg, csak itt, ebben a szituációban elmasza
tolódott, és végül is ide került. Látszik, hogy rá volt téve valamilyen festékes pohárka vagy 

valami, egy karika van rajta, ami nem tartozott a képhez. Nagyon érdekes hatásokat tudott 
Lajos így kihozni (bárki különben - azt hiszem -, hogyha lefektet egy szenet és azzal ilyen 
széles vonalakat rajzol). A most elmondott részlet fölött lévő polcrészen ki van tűzve egyrészt 
a „Nagy bohócok" című képnek [151. kép], az utolsó képnek, amin Ilka dolgozott, az ősrajza, 

bekockázva. A hosszabb oldala egytől nyolcvankettőig megy. Egy nagyon hosszúkás formá
tumú kép ez. Mellette egy másik képnek az ősrajza, „Törpekarnevál", amit Ilka úgy nevezett, 

azt írta rá, hogy „Törpék maszkokkal". És ezzel ez az oldal készen is van. Hátravan még: itt a fül
keszerű részbe való bejáratnál áll a két ablak között egy kis szekrény, és e között és az ablak 
között van egy fal, a kis szekrény oldalán egy házilag készített polc, amin terpentines üvegek 
s a többi találhatók. Ebben a kis zugban egy ismert Chagall-képnek a reprodukciója: a festőáll

vány előtt áll a festő, jobb kezében paletta és ecsetek, bal kézzel fest: a festő en face van, egy 
női fej pedig profilban bele van rajzolva. Ez alatt egy egész oldalas Die Zeit-cikk képekkel, 
megint csak egy környezetszennyezési botrányról. A Die Zeit-cikk mellett egy hosszúkás desz

kalap, amelyikre különböző, igen megsárgult kivágások vannak fölragasztva. A kivágások 
túlnyomó része egy francia kis olvasókönyvből, régies, századforduló-korabeli metszetek: Le jeu, 
Le dada, La Rue, La cuve, dézsa, egy kisfiú fürdik benne, La petite brodeuse, egy kislány, aki 
hímez, ezek vannak a francia mesekönyvből. Közben valahol valamilyen kis rágcsáló egy en 
face fényképportréjának egy darabja az Élet és Tudományból, majd a híres Törley-plakát, ahol 

egy gigerli kamáslis cipőben ül a megfordított széken, és könyököl. Valahol én ezt megtalál

tam reprodukálva vagy eredeti, régi újságban, nem tudom. Ez az én kedvencem volt. Mutat
tam Ilkának, aki fogta, és beragasztotta ide. Végül egy utolsó kis rajzocska, „Der genickte 
Schwan". Ez valószínűleg a „Tom-Tit 100 kísérlet"-ből van. Ez egy gyerekeknek való fizikai 
„mutatványok"-at tartalmazó könyv, amit az én gyerekkoromban nagyon sokat kedveltek. 
Egyszer Ilka megtalálta az antikváriumban, és megvette. A saját tudományról és technikáról 

való elképzelése fölött gúnyolódva azt mondta: azt gondolja, hogy én ilyesmikkel foglalkozom. 
A szekrény oldalán egy metszet, egy kiállítási plakátról levágva (alighanem Párizsban jutot

tunk hozzá): Lucas van Leyden (1533-ban halt meg) egy metszete. Valószínűleg önarckép; a bal 
kezében a köpenye alól félig kilátszódva tart egy koponyát, erre a jobb kezével rámutat. 
Azt hiszem, ez egy nevezetes kép. Nagy kalap van rajta, strucctollakkal. Gyönyörű, az arckife-
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jezése is nagyon érdekes. Emellett megint csak abból a gyerekeknek való állatkönyvből, ami 
úgy látszik, nem francia, mint ahogy én gondoltam, hanem valamilyen monarchiabeli kiadás 
lehetett, mert a monarchia négy nyelve szerepel; van benne magyar: „cápa", a cápát ábrázoló 
kép alatt, de „Haifiseh" is németül, és egyszer valami „zarlock", ez talán cseh lehet vagy szerb 

latin betűkkel, egyszer pedig valamilyen régies cirill betűkkel. Olyan is, ami a mai chiliben nem 
szerepel. Ezt nem bírom kiolvasni. Alatta pedig egy másik kép. Fóka, Seehund, Norski Pass, 
és cirillel, ha jól olvasom: „Tulen". Valamennyire el lehet olvasni azt is, hogy Pesten (Pest - th-val), 
bei V. Green készültek ezek a nyomatok. A polc alatt egy Roux-csendéletnek a reprodukciója. 
Mellette egy papírra fölragasztva 63. ábra: „Az ember csontváza, Andreas Vesalius könyvéből, 

1543. A medence tartása hibás." Hogy ezt honnan vette ki Ilka, ki idézte ezt a Vesalius-képet, 
nem tudom. Ugyanerre a lapra rá van ragasztva két kicsi jósoló kártya. Ezt mi vettük egyszer. 

Szintén valamilyen régi monarchiabeli nyomómintákat vehettek elő, mert négy nyelven, magya
rul, gót betűs némettel és egy cirill betűs és egy nem cirill betűs szláv nyelven rá van írva. 
Az egyikre az, hogy Szomorúság, Traurigkeit, Nada és Nada, a másikra: hogy Halál, Tod, Szmrt 

és Szmrt. Emellett található megint csak egy reprodukció kivágása, az ÉS-ből lehet. Izidor Isi, 
franciaországi írott kép, kicsit az Ország Lili dolgaira hasonlító hangulatú valami. Hát ezzel 
gyakorlatilag a végére értünk a „kuckónak". Meg kell mondjam, hogy rengeteg Zeit félre van 

téve, amiben „érdekességek" vannak. Ilka egy-egy kép bemutatása után újra elcsomagolta a régi 
Zeitekbe a képeit. Ilyenkor mindig megnézegette a régi lapokat, és félretett érdekes dolgokat. 
Végül még egy dolgot kell hozzáfűzni, éspedig azt, hogy ezek a képek, ezek a „kitűzvények" 
persze változtak. Teljes lezserséggel kezelte ezeket. Volt úgy, hogy lepotyogott valami, és más 

került a helyébe, vagy visszakerült az, ami lepotyogott. így lehet az, hogy a festőállványról 
hiányzik egy kis újságkivágás, ami évekig ott volt. Ennek a kiválasztása nagyon jellemző fényt 

vet Ilka csípős, önmagát sem kímélő humorára: a közelmúlt világhírű énekesei közül valame

lyik (Saljapin?, Caruso?, Gigli?) egy hatalmas gramofontölcsér előtt könyököl. Szinte elájul 
az elragadtatástól: saját hangját hallgatja. Sok szó esett köztünk a művészek elviselhetetlen 
és ugyanakkor létfontosságú önimádatáról.

Egy dolgot fontos még feljegyezni. Amikor Szabó Júlia először volt itt, és Ilka elkezdett 
képeket mutatni, kihozta a festőállványt a középső szobába, hogy majd erre rakja a képeket. 

Szabó Júlia rögtön lecsapott az állványra tűzött Caravaggio-reprodukcióra; valamelyik evan
gélista ül az írása előtt, a könyv előtt, kezében tollal, és egy angyal dühös, szigorú mozdulattal 

mutat az írásra, mutatja neki, hogy mit írjon. Szabó Júlia ezt mindjárt kibökte, és nagyon cinkos 
módon megállapodtak Ilkával, hogy ennek itt van a helye a festőállványon.

És ez a vége ennek a kompletté nem tehető följegyzésnek.

(1985)
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1. Gedő Ilka műtermében, 1982



BÍRÓ ENDRE: FEUEGYZÉS GEDŐ ILKA MŰVÉSZI PÁLYÁJÁRÓL

' Pl. Gustave Doré, de a művészettörténészek bizonyára 
több példát is tudnak.
2 Inkább kiskamasz-, mint gyerekkorban.
3 Ha szabad ehhez a „rajzoló csodagyerek" gondolathoz 
valami genetikai meggondolást fűzni - a képesség való
színűleg anyai ágról jött. A három Weiszkopf lány (Elza, 
Ilka anyja, Aranka és Lenke) közül Aranka (művésznevén 
Győri) jelentős grafikusnak indult. Számos, a kornak meg
felelő szecessziós mesekönyv-illusztráció, plakát fűződik 
a nevéhez. 30 éves kora körül, Ilka születésével majdnem 
egy napon rákban halt meg. Továbbiak: anyjától Ilka 
őrzött néhány rajzot, tipikus kislányrajzok - figurák egy 
játszótérről, kis 2-3 cm nagyságú, karikázó, labdázó kis
lányok, ugróköteles lány, pesztonka babakocsival, kutyá
val. A mozdulatok és a pontos datálást is lehetővé tevő 
öltözékek elevensége meglepő. Ilka halála után egyik 
anyai ági unokatestvérének (Steiner Lenke magyar
német szakos tanárnő fiának) leveléből értesültem róla, 
hogy Lenkének is jó rajzkészsége volt: ez az unokatest
vér őriz egy rajzot Lenke kezétől: Ilkát és a két saját, pár 
évvel fiatalabb gyerekét lerajzolta, mikor egy házi báb
színház-előadást bámulnak. Állítólag mindhármukat jól 
meg lehet ismerni.
4 Két „lepencei" füzet van 1936 és 1937-ből. Az 1936-os- 
ban vannak ezek a végtagkurtaságban szenvedő figurák 
- finom akvarell tájképek mellett Ilka ekkor 15 éves. 
Az anekdotikus adalék: Rabinovszky - nyilván pedagó
giai meggondolásból - Ilka szüntelen rajzolását „cikizi" 
mint ürügyet a közös, sportos foglalkozásokból való 
kimaradásra, s antiszociális magatartásnak mondja.
5 Ilka elbeszélése: Bakonybélen töltött nyaralásakor 
(1938) kaszáló figurákat rajzolt - kezében a füzettel lépe- 
gezett a kaszálók után, hogy az ismétlődő mozdulatot 
mindig azonos szögből, távolságról stb. lássa.

E feljegyzés célja, hogy anyagot, adatokat szolgáltasson egy (majdani, fiktív) monográfusnak, 

tanulmányírónak stb. Sok, jelentőssé válható momentumot csak én tudok rögzíteni. Egy ilyen 
feljegyzés készítése bizonyos „veszéllyel" jár. A „veszély" abból adódik, hogy az egész feljegy
zendő szorosan összefonódik életem, életünk gubancával. így a következő elkalandozások csá
bításának kell ellenállni:

- személyes, anekdotikus részletek,

- a művészetről folyó, egész életünket végigkísérő viták-párbeszédek elválaszthatatlan 
„filozófiai" stb. stb. összefüggései,

- világnézeti orientáció,
- esztétikai kérdések Ilka munkásságával kapcsolatban (ez ti. a szakmabeliek feladata).
Ez a feljegyzés a lehető legnagyobb mértékben arra törekszik, hogy a művész munkájának

technikai és módszertani szempontú leírását adja. Ugyanakkor lehetetlen élesen elhatárol

ni a mondanivalómat a fent csoportosított (és más) elkalandozási lehetőségekről, ezt görcsös 
szigorúsággal kitűzni. Ezen a lábjegyzetekkel próbálok segíteni.

További előzetes megjegyzés is szükséges, nevezetesen az, hogy Ilka művészi pályafutása igé
nyel vagy megérdemel egy ilyen értelmezést. A legtöbb kortárs művésznél nem sok jelentősége volna 
egy ilyen kommentálásnak. A legfőbb kommentár maga az oeuvre. Ilka különös „kétlépcsős" 
módszere, ami a 17 év utáni újrakezdés első pillanatától készen állt, később legfeljebb csak csi

szolódott. Ez a módszer szorosan összefügg a huszadik századi művészet egyik, ha nem az alap 
problémájával, ábrázolás és absztrakció viszonyának kérdésével. A kérdés már megfogalmazódott 
a Kállai Ernőhöz intézett szenvedélyes levélben (lásd az 1980. évi fehérvári katalógust, amelyben 

francia fordítása is megtalálható). A válasz, a gyakorlati válasz a munka újrakezdésekor kialakult 
„kétlépcsős módszer". Ennek a kérdéskörnek a részletes leírása a fő témája ennek a feljegyzés
nek. Másik fő mondanivaló, ami részben szorosan az első folyománya, Ilka viszonya a színekhez, 

a színharmóniák keresésének hideg vagy legalábbis annak feltüntetett módszere.
Valószínűnek tartom, hogy mint a zenének, a rajzban történő ábrázolásnak’ is vannak 

„csodagyerekei".2 Nem az önfeledt és valamilyen értelemben épp ezért mindig „zseniális" gye

rekrajzokra gondolok. Ezekből aligha van fokozatos átmenet a karaktert, mozdulatot, tényleges 
látványt kifejező, megjelenítő rajzoláshoz.

Még sok mindent lehetne, kellene mondani a rajzoló csodagyerek témához, de itt csak azért 
van ilyesmiről szó, mert Ilkát ilyen csodagyereknek tekintem.3

Pontosan megállapítható, hogy 11 éves kortól kezdve, szüntelenül és szenvedélyesen raj
zolt természet után. Az 1932-ből megmaradt füzetében még csak tájak, de 1935-ből (ekkor 
14 éves) egészen nehéz figurális feladatok is szerepelnek. 1932 és 1935 közöttről nincs datált 

füzet, de a gyerekkori vázlatkönyveket tartalmazó csomagban van néhány nem datált füzet 
figurális próbálkozásokkal.4 Ekkor még egész biztos, hogy nem kapott semmiféle szakszerű 
korrigálást. (Később is elenyészőt, amennyire meg tudom ítélni Ilka elbeszéléseiből.)'Ezeken 
a füzeteken a látvány és a rajz közelítésére tett kétségbeesett erőlködés látható: egész füze

tek teli felismerhető tevékenységet folytató - és valószínűleg személyükben is felismerhető - 
figurákkal, amelyeknél hol a végtagok túl rövidek és kövérek, kerekdedek, hol a fej túl kicsi stb. 
A bakonybéli nyaralás idején (17 évesen) már túl van ezeken a keresgéléseken. Amint elmesélte, 
nagy csodálkozás a parasztoknál. Megismerik a figurákat: „Jé, a Jani bácsi!" Ugyanakkor semmi 
más nem vezeti, mint a naiv, meztelen kívánság, ábrázolni, lerajzolni olyannak, amilyen.5
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Mindez nem volna túl érdekes, ilyesféle előzmény többé-kevésbé minden művész zsenge 
ifjúságában található. Még az sem érdemelne egy rövid említésnél többet, hogy különösebb 
segítség nélkül6 eljutott egy olyan szintre, ami kiállítható volt7 érett, „befutott" művészek mun

káival együtt.8 Az egésznek az érdekességét az adja, hogy a munka hosszú időre történt abba
hagyásának egyik fő oka ennek a látványt követő önfeledt furornak az összeütközése volt 

a háború után kialakult körünk harcos, „minden áron avantgárd" törekvéseivel. A „rajzoló cso
dagyerek” attitűd összeütközésére a modern művészet létével persze más közegben is előbb- 
utóbb sor került volna. Ennek a konfliktusnak a dokumentálására egyelőre elegendő az István 
Király Múzeum katalógusában megjelent, Kállai Ernővel történt levélváltás.

Az a kör, mondjuk Szabó Lajos köre, amelyhez Ilka - miután összeházasodtunk - szorosan 

kötődött,9 velem együtt ködös-értetlen gyanakvással nézett mindent, ami „figuratív" ábrázolás 

volt. Nem maradéktalan elutasítással, hiszen Vajda, aki ebben a körben már akkor abszolút 
értéknek és mértéknek számított, túlnyomórészt figuratív műveket hagyott hátra. Bálint 
Endre sem csinált soha „teljes" absztrakciót. Ilka háború alatt és után készített rajzaival nem 
tudtak mit kezdeni.

Az aktualitást, modernséget elég zavaros-durva módon értelmezték, értelmeztük az ábrá

zolás - nem ábrázolás ellentétben. Ez alól néhány kivétel volt, amely rosszul meghatározható 
kivételbe személyes, egyáltalán nem művészeti-esztétikai szempontok, klikkesedés is könnyen 

befészkelődhetett. Lukáesy Sándor írásának egyszerű formulázása - „elvált a naturától, anél
kül, hogy teljes absztrakcióval megtagadta volna" - akkor még nem volt ilyen világosan 
megfogalmazható.

A helyzetet komplikálta a hivatalos művészetpolitika kibontakozóban levő nyomása, 
(„a munka ábrázolása" stb.) Ennek szellemében lelkesedéssel adtak - azt hiszem, a Képzőművészeti 

Szakszervezet - Ilkának passzust a Ganz-gyárba, rajzolni. Ilkának modell kellett. A Ganzgyár 
az aggok házában, a gettóban tétlenül üldögélő modellek pótlására kellett neki (a közvetlen 

szomszédságában laktunk), de automatikusan gyanakvást váltott ki a körünkhöz tartozó művé
szekben. Ilka teljesen politikán (jóformán társadalmon) kívüli világban élt, és távolabb volt 

a művészek számára lehetséges társadalmi pozícióktól, mint bármelyik művésztagja a körünk
nek. így kevéssé érzékelte a fokozódó művészetpolitikai nyomást. Nyilván hallott róla; népes 
összejöveteleinken természetesen téma volt ez, de nem érdekelte. A világon minden témát fel

ölelő, éjszakába nyúló beszégetéseinken - esetleg Szabó Lajos vagy Tábor Béla valamilyen 
előadása körül kialakult összejöveteleken - Ilka eleinte rajzolt. Főleg a rajzolni való modellek 
bősége szempontjából értékelte ezeket az összejöveteleket.'0

Persze nem egyszerű sértődöttségről van szó. Hogy íme, nem értékelik az ő, nehezen meg

szerzett, tulajdonképpen veleszületett adottságból szívósan kifejlesztett ábrázolási, fiziognó- 
miai-pantomimikai érzékenységét. A tudást, amellyel ezt realizálni képes. Valamiféle vissz

hangra mindenképpen szükség van. Az akkor már politikai rossz szándékból egyre jobban az ato

mizálódás felé szorított társadalmunkban nem lehetett más közeget keresni. Meg azért sem, 
mert a „kör" egyéb szellemi tevékenységéhez szenvedélyes érdeklődéssel kapcsolódtunk. 
Nyilvánvaló, hogy azt a stílust, amit naivul úgy fogott fel Ilka, hogy egyszerűen ábrázolni akarja 

a modelljét, nem lehetett folytatni. Ezt kimerítette. Valójában túl is lépett rajta, hiszen a Fil
lér utcai" önarckép, ezek a „giacomettis” önportrék'2 már egészen másfelfogásúak. De - külö

nösen a munka abbahagyása utáni keserű visszatekintésekben - látta Ilka, hogy ezeket is ugyanaz 
az értetlenség fogadta.'3

Nehéz megítélni a Szabó Lajos-féle körrel való kapcsolat szerepét a munka abbahagyásában 
-  ennek a megítélése Ilka részéről utólagosan egyre negatívabbá vált, de erről majd máshol.

6 A székesfehérvári katalógus kurta előszavában Erdei 
Viktor, valamint Örkényi-Strasser István (1911-1945) 
szabadiskolája szerepel. Erdei Viktor (1879-1944) fele
sége, Karinthy Frigyes húga, Ada, kicsit mintegy „örökbe 
fogadta" Ilkát, pl. velük volt nyaralni Szentendrén, talán 
többször is. Ilka soha nem mondta, hogy Erdei rendsze
resen tanította volna, bár nyilván megnézte és kommen
tálta próbálkozásait. A székesfehérvári katalógusban 
nincs említve Gallé Tibor (1896-1944) szabadiskolája, 
ahová Ilka, hajói tudom, az érettségije évében (valószí
nűleg utána való őszön, vagyis 1939-ben járt). Egy 
barátnője, akivel ebben azelég népszerű iskolában ismer
kedett meg, azt mesélte, hogy Ilkát Gallé nagyon tehet
ségesnek mondta, Daumier-éhoz hasonló hajlamokat 
vélt felfedezni benne. Ez a barátnő mondta, s Ilkától is 
tudom (báró nem tulajdonított soha jelentőséget ennek), 
hogy ekkoriban Ilka kis figurális szobrocskákat is csinált. 
Ebből talán 1-2 ennek a barátnőnek a birtokában meg
van, ha nem tévedek. De lehet, hogy máshol láttam egy 
vagy két ilyen szobrocskát. Gallé iskolájában végzett 
tanulmányait Ilka, úgy tűnik, nem sokra becsülte, mert 
még az egyéb tanulmányainál is kevésbé emlegette, de 
ennek lehetnek jelentéktelen személyes okai is. Ilka isko
láinak a témájához tartozik az a többször elbeszélt tör
ténet, hogy valamikor érettségi után, tehát 1939-ben 
elvitte a rajzait - Ilka úgy mondta, Berény Róberthez -, 
azzal a kérdéssel, hogy evvel a felkészültséggel merjen-e 
felvételezni a Főiskolán? Berény azt mondta: „Mit tanul
na maga a Főiskolán? Azok jöhetnének rajzolni tanulni 
magához.” Az anekdotához tartozik (bár e feljegyzés 
szempontjából közömbös), hogy ez a mester alighanem 
Diener-Dénes Rudolf volt, és nem Berény. Ilka temetésén 
Bért, Diener-Dénes Rudolf özvegye, Ilkára emlékezve szin
te szóról szóra mondta el ezt a történetet. A Gedő család 
mindkét mesterrel kapcsolatot tartott fenn. Valószínű, 
hogy Ilka (vagy az anyja) mindkettőnek megmutatta a raj
zait. Vagy egyszerű tévedésről van szó, vagy két hasonló 
történetnek az emlékezésben történt összeolvadásáról.
7 Az OMIKE (Országos Magyar Izraelita Közművelődési 
Egyesület) által rendezett kiállításokon Ilka rajzokkal sze
repelt. Valószínű, hogy vásároltak is tőle, s ezek talán 
jelenleg a budapesti Zsidó Múzeum tulajdonában van
nak. A Szocialista Képzőművészek emlékezetes „Szabad
ság és a nép" kiállításán néhány rajza szerepelt Ilkának. 
Az e kiállítás 20 éves jubileumán rendezett emlékkiállí
tásra kértek Ilkától rajzokat (ha jól emlékszem, három 
művet), s ezeket a Magyar Nemzeti Galéria megvette. 
Ezek közül egyről tudjuk, hogy átkerült a szombathelyi 
új állandó modern képtár anyagába.
8 A „Szabadság és a nép" kiállítás idején Ilka 22 éves volt - 
egy érettségi után rögtön felvett főiskolás negyedéves kora ez.
9 A Szabó Lajosról és „köréről" itt leírt információk azt tar
talmazzák, amit e sorok írója átélt, megértett és félreér
tett. így más kontextusban nem használhatók ellenőrzés, 
független megerősítés nélkül. Mégis szükség van ezekre 
a megjegyzésekre, hogy Gedő Ilka szellemi hátterét meg
világítsuk. Gedő Ilka, bár még a háború alatti Szentend
réről ismert két, Szabó Lajossal szoros kapcsolatban álló 
művészt, Vajda Júliát és Bálint Endrét (Vajda Lajost isfutó- 
lag), a Szabó Lajos körében folyó szellemi orientációs 
törekvésekkel csak akkor találkozott, amikor közvetlenül 
a háború után megismerkedett velem. Én is akkoriban 
kezdtem Szabó Lajossal szorosabb kapcsolatba kerülni. 
Részt vettem a néhány „újonc” számára elkezdett szemi
náriumán. De ezenfelül is: Szabó Lajoshoz akár személyes,
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akár teoretikus kérdésekkel szinte bármikor be lehetett 
állítani, s Így természetes volt, hogy amikor kapcsolatom 
Ilkával kezdett kialakulni, Ilkát felvittem hozzá, és bevon
tam (többé-kevésbé didaktikus természetű) beszélgetése
inkbe. „Újoncok" alatt azt a háború után Szabó Lajoshoz 
csatlakozott pár fiatal értelmiségit értem, akinek Szabó 
Lajos valamiféle szellemi vezetője lett. Különben a vele 
nagyjából egykorúaktól (1902-ben született) a mi 1920 
körül született évjáratunkig minden korosztályból volt 
néhány ember, akik előtt roppant tekintélye volt. (Én pl. 
a nálam hét évvel idősebb fivérem révén ismertem meg 
Szabó Lajost, akinek feltétlen tekintélye volt előtte.) 
A „Szabó Lajos köre" kifejezést jobb híján használom. 
Önmagunkat soha nem neveztük Így (se másképp). Egy 
másik, ezzel a körrel lazán, régi barátságokstb. útján össze
függő társaságban szelíden humorizálva „isteneseknek” 
nevezték a mi társaságunkat. A legkisebb mértékben sem 
szabad valami szervezetszerűségre gondolni. Egy baráti 
társaság volt ez. Ugyanakkor valamiféle szabad iskolasze
rűséget vagy nagyképűen fogalmazva multidiszciplináris 
kutatócsoportot is magában foglalt. Az összejövetelek egy 
része előre megadott témával foglalkozó sorozatokból álló 
szemináriumféle volt. Az ilyen tematikus beszélgetéseken 
többnyire nem az amúgy is elmosódott határú „kör" összes 
tagjai vettek részt. Szabó Lajos gyakran csak két-hármunk- 
nak tartott előadást, különösen az „újoncok" esetében. 
Más alkalmakkor esetleg tiz-húsz közötti társaság gyűlt 
össze. Egyes ilyen (maradjunk a „szeminárium" szónál - 
így idézőjelben) „szemináriumokról" kéziratos, majd gépbe 
áttett jegyzet készült. Voltak pusztán társas együttlétnek 
szánt összejövetelek is, azonban ezek is könnyen vitaese
tekké alakultak át valamilyen aktuálisvagy évezredes téma 
körül. Egy pusztán szociális tartalmú baráti körtől az is 
megkülönböztette ezt a társaságot, hogy valamennyire 
hierarchikus szerkezete volt, Szabó Lajos és a vele egyenlő 
súlyú tekintélynek számító Tábor Béla volt a társaság szel
lemi vezetője, ők voltak a „szemináriumok" előadói. Szabó 
Lajos is, Tábor Béla is autodidakta, jobb híján mondjuk Így, 
filozófus. Helyesebb lenne talán kultúrkritikusoknak nevezni 
őket. Nyomtatásban is megjelent munkájuk „Vádirat a szel
lem ellen" címmel. Ez egy 83 oldalnyi terjedelmű brosúra 
alakú füzet. A könyv az uralkodó materialista-pozitivista 
episztemológiákon alapuló közszellem aforizmaszerűen 
tömör megfogalmazásokból felépített kritikájával kezdő
dik. Ez után sorra veszi a pszichoanalízist és az „egziszten
ciális gondolkodókat". Ez utóbbiakat (konkrétan Jaspers, 
P. Schütz, Franz Rosenzweig és Ferdinand Ebner) is kriti
kusan vizsgálják, de nyíltan kiállnak mellettük; az epig- 
rammatikus epésség megszűnik. Feltétlenül említendő az, 
hogy közvetlenül a háború után Szabó Lajos és Tábor Béla 
felvették a kapcsolatot Hamvas Bélával, s valameddig 
együtt dolgoztak. Egyes „nagy" összejöveteleken Hamvas 
és felesége, Kemény Katalin is jelen voltak. Ezzel már na
gyon távolról jeleztük azt a szellemi atmoszférát, amelyet 
a kör vezetői képviseltek, akkor amikor mi „újoncok" kap
csolatba kerültünkvelük. A régiek a „mozgalomban”, illetve 
Kassák Munka-körében verődtek össze. A „mozgalom" 
az illegalitásban lévő kommunista mozgalomról a 30-as 
évek elején leszakadozó oppozíciós, részben talán trockista 
csoportocskákat jelöli. A „Munka” az emigrációból haza
tért Kassák legálisan megjelenő művészeti-irodalmi folyó
irata. E körül, pontosan Kassák körül, egy fiatalokból álló 
kör, afféle kiterjesztett szerkesztőbizottság alakult ki, akik
nek Kassák elméleti és művészeti szemináriumokat tar
tott. Ha jól tudom, egy kávéházban jöttek rendszeresen

Amit itt fontos elmondani a „kétlépcsős" módszer kialakulásának a magyarázatához, 
az a következő:

Ilka, mikor kezdtünk együtt élni, már nagyon is tudatosan átélte és magára vette az alkotó 

munka magányosságának a súlyát. Én az alábbi konkrét esetre emlékszem, de valószínű, hogy 
számos hasonló beszélgetés is volt. Mint kezdő kutató, hosszú napokat töltöttem a Szent-Györgyi 
Albert Intézetben, míg Ilka otthon a fényben fürdő Fillér utcai manzárdlakásban egyedül ült 
a képei előtt. Egy reggel, indulásom előtt, egy lealapozott vászon előtt ülve roppant érzéklete
sen beszélt arról a hátborzongató szabadságról, amit egy ilyen fehér négyszög jelent. Ott van, 

és azt fest rá, amit akar.14 Nincs más kontrollja, mint önmaga. A naiv önfeledtség megtört. 
A biztos érzés, hogy az ábrázolandó modell megmondja, hogy mit kell csinálni (le kell rajzolni 
olyannak, amilyen), elpárolgott. Kezdett a gyakorlatban megmutatkozni az a tény, hogy vala

mennyire minden ábrázolás absztrakció. Ilyenféle szövegek persze minden bizonnyal szerepeltek 
a rengeteg elméleti dumában, ami a körünkben művészetről zajlottak, de egész más az, amikor, 
mint a felszivárgó talajvíz, ez a bökkenő a napról napra való gyakorlatban üti fel a fejét.

Erről van egy másik éles emlékem, ami szorosan összefügg a munka félbehagyásával. 

Ez az emlék a két, kb. %  életnagyságú, a „Gondolkodó" pózában szénnel készült önarcképhez 
fűződik. [42. és 43. kép] Szinte teljesen biztos vagyok abban, hogy ezek a megszakítás előtti 
utolsó munkák. Valószínűleg már aggasztó idő óta nem dolgozott Ilka, serről beszéltünk. Ez a két 

kép elöl volt, és valahogy szóba jött, alighanem Ilka hozta szóba, hogy a szoknya rajzolata 
valamennyire hasonlít Vajda utolsó periódusának nagy szén-örvényeire. „De ha ezek a Vajdák, 
amik nem ábrázolnak semmit, önmagukban művek - márpedig azok -, akkor minek az agyat- 

repesztő koncentráció és erőlködés, amit a modell papíron való visszaadása igényel?15 És miért 
pont ilyenre csináltam a szoknyát, miért nem pontoztam vagy... számtalan mód van."

Vagyis a fatális konfliktus, a „csodagyerekség"-ből való kiesés valójában mélyebben történt. 
Nem az értetlen fogadtatásban, nem abban a körünkön belüli hangulatban gyökerezett, ami 
ellen Kállai Ernőhöz próbált fellebbezni abban a bizonyos levélben. Valójában Ilka szuverénebb 

volt annál, hogy ez megakassza.
Ilka a körrel szembeni rosszallását úgy fogalmazta meg, hogy amikor megakadt és segít

ségre szorult, csupa gáncsot kapott. Ez általánosítással terhes túlzás, de egy konkrét elemét 
érdemes lábjegyzetben részletezni.16 És persze, mint minden ilyen egzisztenciális konfliktus

nak, van az egész gubancnak néhány egészen személyes vonatkozása is, amiről nem akarok szólni.
Talán itt kellene, lehetne szólni arról, hogyan nézett Ilka mindenféle művészeti módszer

ré tett automatizmusra. Mikor Szabó Lajos elkezdett (1955-56-ban) kalligráfiákat csinálni, 
körünk művész tagjai egy emberként fújtak rá. Művészt kettőt tudok, aki pozitívan értékelte: 
Korniss Dezső és Ilka. (Talán Vajda Júlia sem volt egészen ellenséges.) A munka újrakezdése 

valamiféle automatizmusból indult ki ugyan, de ez mindig egy elem, az egyik lépcső maradt, 
annyira, hogy az utolsó nagy portréknál pl. egyáltalán nem „automatizmus" a képek alapja, 

hanem a fent említett „agyatrepesztő" koncentrálás terméke, az abbahagyás előtti időből 
való néhány önarckép fotónagyítása.

Annak ellenére, hogy Szabó Lajos hirtelen előpattant teljesen automatikus kalligráfiáit Ilka 

pozitívan fogadta, mindig kritikus maradt más művészek munkájában megjelenő automatikus 
momentumokkal szemben. Később, Szabó Lajos nyugati „karrierje" idején a Szabó Lajos-féle 

kalligráfiákkal szemben is kritikusabb lett. S az automatizmus csábításait saját munkájával 
kapcsolatban még azoknak az ajánlgatására sem fogadta el, akiknek igen nagy tekintélyük volt 
előtte. Több más mellett pl. Szabó Júlia is azt mondta egyszer-kétszer, hogy magukat a szín
táblákat17 is ki lehetne állítani. Ezt mindig elhárította, annak ellenére, hogy néhány ilyen frap-
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össze. Mind az oppozíciós mozgalmakról, mind a „Munka
köriről nekem csak másodkézből való, anekdotákból álló 
információim vannak. Részletesebb leírást nem tudnék 
adni, de nem is célom ez. Minderről azért beszélek, hogy 
jellemezzem azt az égtájat, amerről Szabó Lajos elindult. 
Szabó Lajos élete végéig marxistának vallotta magát, még 
az '56 utáni NSZK-beli letelepedése után is. Persze ennek 
a kijelentésnek egy bizonyos provokatív, gúnyos mellékíze 
nyilvánvaló volt azok számára, akik csak kicsit is ismerték 
a tanításait. A marxizmus mellett, amelynek ismerete, gon
dolkodási módszerei valóban jelen voltak Szabó Lajos 
és Tábor Béla gondolkodásában, fő forrásai a fentebb emlí
tett „egzisztenciális gondolkodók" voltak, a huszadik szá
zadi dialógusfilozófia, Franz Rosenzweig és különös súllyal 
Ferdinand Ebner (Das Wort und die geistigen Realitaten, 
magyarul: A szó és a szellemi valóságok. Budapest, Nemzeti 
Tankönyvkiadó, 1995 - a szerk.). Ami számomra a legre
levánsabb volt:
- az egész európai művészeti, tudományos, filozófiai 
és vallásos tradíció szerves egységének meggyőző és har
cos állítása, védelmezése;
- nyelv és gondolkodás egységének a hangoztatása, 
ennek a meggyőződésnek a módszertani felhasználása;
- részben talán a fentiekből közvetlenül következően: 
antimaterialista, antimarxista értékelmélet. Ez minden 
értékteremtő folyamatot (a materiális javak termelését is) 
a „kutatásra” vezetett vissza. Ez a kutatás, amelyet alapvető 
emberi tevékenységnek tekint, persze nemcsaktudományos 
kutatás, hanem beletartozik mindenfajta művészet is, 
minden olyan emberi tett, amely valóságosan újat hoz 
a napvilágra. Nem a semmiből. A kulturális, nyelvi és gon
dolkodásbeli hagyományból. Ennek továbbszövéséből. 
Ez a kör, amely nagyrészt művészekből, kisebb részben 
magukat a szakmájuk „szűkösségében" kényelmetlenül 
érző (ahogy ma mondanák) szakértelmiségiekből állott, 
1956-ban felbomlott. Szabó Lajos és vele néhányan 
Nyugatra mentek. Az itt maradó rész lassanként szétzi
lálódott, a rendszeres aktivitások megszűntek. Talán hely
telen, hogy erről a körről ilyen részletesen írtam. Annál 
is inkább, mert Ilka később, a munka abbahagyásának 
keserűségében, tagadta, hogy bármit is tanult volna itt, 
hogy hatott volna rá ez a szellemi atmoszféra. Sőt beszél
getéseink során élesen és szellemesen kritizált, csipke
dett egyes „tagokat” bizonyos sznob, kékharisnya vonások 
miatt. Ami gondolom elkerülhetetlen velejárója az ilyen
féle csoportosulásoknak. Véleményem szerint azonban 
éppen a konkrét művészeti munka szünetelése alatti 
tanulmányait, azt, hogy a rajzolás-festést átváltotta 
szakmai olvasásra, jegyzetelésre, segítette a kutatásnak, 
az alkotómunkának a körre jellemző nagylélegzetű, szé
les értelmezése. (A jegyzetfüzetekről teljes lista készült. 
Lásd a jelen kötetben található listát: Gedő Ilka kézira
tos hagyatéka - s szerk.) A nyelv alapvető fontosságának 
hangsúlyozása kétségkívül szerepet játszott a röviden 
„Wissen-Können''-nek nevezett „kutatásokban". Feltűnt 
Ilkának, éppen művészeti problémáin rágódva, hogy 
a németben a „tud”-ra, ami a magyarban ismeretek 
birtoklását és ügyességek, szakmai vagy egyéb fogások 
birtoklását egyaránt jelenti két, ezt a kettőt megkülön
böztető szó van. Nekifogott a Szabó Ervin Könyvtár szó
tártermében a különböző nagy szótárak, etimológiai szó
tárak stb. segítségével utánanézni a dolognak. Ennek 
az emlékét számos „Wissen-Können" felírású füzet őrzi. 
10 Amikor megismerkedtem Ilkával, meghökkentett 
a politika fogalmairól, társadalomról, történelemről való

tökéletes tájékozatlansága. Ez persze nem jelenti 
az éppen lezajlott második világháború rémségeiről való 
nemtudást. Ez elképzelhetetlen lett volna. De ezek az ese
mények mitikus, gyűlölni vagy félni való szörnyek voltak. 
Az feltételezésként sem szerepelt, hogy félelmen és gyű
löleten kívül valamiféle elemző, vitató figyelmet is érde
melnek. Én egy baloldali-liberális, erősen politizáló 
családból jöttem, ahol ezek a kérdések állandóan beszél
getés tárgyai voltak, s az alapfogalmakra már kamasz- 
korunkban a szülők megtanitottak. Ilka teljesen anyja 
befolyása alatt nőtt fel, aki sértődött, romantikus lélek 
volt. Elsősorban az irodalom, a költészet érdekelte. Jel
lemző befolyására, hogy a politikai-társadalmi kérdések
kel kapcsolatos üres lappal ellentétben, Ilka fantasztikus 
mennyiségű verset tudott kívülről, klasszikus és kortárs 
költők verseit. Egyoldalúsága azonban nem jelentett 
zártságot. A körünkben társadalmi-politikai kérdésekről 
folyó vitákban vagy az én természettudományról szóló 
népszerűsítő próbálkozásaimban hamarosan otthon 
érezte magát. Rajzmodellekre vadászó nézőből aktív 
résztvevővé lett. Ennek az aktív részvételnek az egyik, sok 
félreértésre, feszültségre vezető terméke volt Ilka írása 
Vajda Lajosról. (A tanulmány ebben a kötetben is szere
pel - a szerk.) Ez egy kéretlen hozzászólás volt egy írás
ban folytatott vitához, amely Vajda Lajosról, elsősorban 
Mándy Stefánia és Bálint Endre között folyt (nyílt) levél
váltás formájában, de a kör összes tagjait feszülten érde
kelte. Vajda Lajos mindnyájunk számára (Ilka számára is) 
kétségbevonhatatlan értékként, a képzőművészet lehe
tőségeinek mértékeként szerepelt. Szabó Lajos ez irányú 
magyarázatát - az esetleges támadást szellemesen előre 
kivédő formulával fejezte ki: „A Vajda-túlzók szektájá
hoz tartozom." Valamikor 1955 őszén véletlenül bele
cseppentünk abba az összejövetelbe, amelyen Vajda 
mappában őrzött hagyatékának egy részét nézték végig 
néhányan, főleg a kör művésztagjai. Ezt a képnézést 
követte Mándy Stefánia nyílt levele és Bálint Endre 
(különben ugyancsak elutasító, csípősen polemizáló) 
válasza. A nagyobb, viszonylag népes összejöveteleken 
kialakult vitákban természetesen mindenki mindenhez 
hozzászólhatott. Nem érzékeltük azt a lazán hierarchi
kus szerveződést, amiről a 9. jegyzetben szó esett. így 
történhetett, hogy Ilka, akit „a művészet-helye-a-világ- 
ban” kérdés (mert végső soron erről volt szó abban 
a levélváltásban) szenvedélyesen érdekelt (noha akkor 
- 1955-ben - már nem dolgozott), teljesen ártatlanul 
belekapcsolódott a vitába. írt egy terjedelmes választ 
Mándy Stefánia nyílt levelére, s ez a válasz nyílt levél
ként elkezdett forogni a körben. Nem tartozik ide ennek 
a szerencsétlen történetnek a feszegetése. Szerencsét
len, főleg azért, mert „közismert" volt Ilka teljesen sze
mélyes eredetű szenvedélyes elfogultsága Mándy 
Stefánia ellen. Ennek az ismerete elvette Írásának a hite
lét, s a polemikus rész hangját talán valóban színezte is 
ez az indulat. Ugyanakkor azonban erőteljesen hangot 
kap a tiltakozás az ellen, hogy Vajdát az egész huszadik 
századi avantgárd művészettel szembeállítsák mint 
a „pár excellence metafizikus művészetet", mint holmi 
„Telegraph von Jenseits”-et (túlvilág telegráfját), mint 
„Bauchredner Gottes"-t (Isten hasbeszélőjét).
1' Időbeli tájékoztatásul: Gedőék valamikor a 30-as évek 
elejétől a Fillér utca 30.-ban laktak. De a művek datálá- 
sánál a „Fillér utcai" megjelölések a háború után, 1946 
áprilisában visszakapott Fillér utcai lakásra vonatkoznak. 
Ebből a Fillér utcai lakásból költöztek a gettóba, az Erzsé

bet körút 26.-ba. (A gettó egyik határa az Erzsébet körút 
egy szakasza volt. Itt egy távoli rokon, Endreiék lakásába 
zsúfolódtak be, sok más családdal együtt.) Innen a gettó 
megnyitásakor Steinerékkel együtt egy nagynéni, 
Dr. Steiner Lenke régi lakásába, az Alsóerdősor 18.-ba 
költöztek. Ilka és anyja innen 1946 áprilisában költöztek 
vissza a Fillér utcába. „Alsóerdősor" tehát: 1945 tavaszá
tól 1946 tavaszáig. A régebbi, a gettóba költözés előtt 
időben készült rajzoknak más (nem Fillér utca és nem 
Alsóerdősor) a megjelölése.
12 A párhuzam kétségkívül nem hatáson alapul. A Fillér 
utcai időkben még nem is hallottunk Alberto Giaeometti- 
ről, aki különben a portréit későn, szobrászpályája vége 
felé kezdte csinálni.
13 Az elutasítás, a fanyalgás nem volt maradéktalan. 
Kotányi Attila pl. rajongott a szénnel rajzolt önarcképe
kért. Ezt azért érdemes megemlíteni, mert jellegzetesen 
megvilágítja a helyzetet. Kotányi Attila képzését tekintve 
építészmérnök, aki azonban roppant arányú „szellemi kuta
tómunkát" folytatott, és többek között a képzőművészet
tel is megpróbálkozott. Neki személyes élménye volt arról, 
hogy mit jelent egy figurát lerajzolni, amint azt az a né
hány tucat igen eredeti és karakteres, nem rutinos rajz mu
tatja, amit egy ihletett nekifutással gyermekeiről rajzolt.
14 Sokan sokszor különböző - pozitív vagy esetleg nega
tívértékű - mélyebb jelentőséget tulajdonítottak az ön
arcképek jelentős mennyiségének. Kétségtelen, hogy 
az önarcképrajzolás lélektanilag meglehetősen különle
ges szituáció. Ugyanakkor az önarcképek túltengésének 
első legbiztosabb magyarázata igen prózai: a szigorúan 
látványhoz kötött munka modellt igényel. A művész maga 
az ideális, mindig kéznél levő modell.
,5 Gyakran beszélt arról, milyen pokoli koncentrációval 
dolgozott modell után, mikor még naivul, „így kell ábrázol
ni” meggyőződéssel csak hasonlóságra törekedett. És arról 
is meg volt győződve, ezt számtalanszor mondta a művé
szi karrierje legkülönbözőbb időpontjaiban, hogy minden
ki tud valósághű ábrázolást csinálni, ha eléggé odafigyel. 
16 A legsúlyosabb, Ilka által megfogalmazott ilyen 
„gáncs" Szabó Lajosnak (valóságos vagy félreértett) taní
tásai voltak a „nők helyéről a szellem világában". Lénye
gében a zsidó hagyományt követve (amely a nőket az ős
időkben teljesen kizárta a kultuszból) igencsak dialektikus 
beszédek hangzottak el arról, hogy a nők viszonya a szel
lemhez lényegileg más, másodlagosabb, mint a férfiaké. 
Szabó Lajos az egész európai szellemi tradícióit egyetlen 
szerves, összefüggő egésznek fogta fel. Ennek az élő 
folyamatnak a fő mozgásait, szerkezetét, anatómiáját 
igyekezett elénk tárni. így ennek a férfi-nő-szellem 
témának az ultraradikálisairól is beszélt, nevezetesen 
Ottó Weiningerről (Geschlecht und Charakter). Semmi
képp nem úgy, mint akinek a nézeteivel egyetért. Ilka 
rávetette magát a kérdésre. A rá jellemző alapossággal, 
majdnem szőrszálhasogató részletességgel elolvasta Ottó 
Weiningert, kijegyzetelte, majd egy nagy füzetet teleírt 
közvetlenül Szabó Lajoshoz intézett kérdésekkel, töpren
gésekkel. Mindez közvetlenül a munka megszakítása 
után történt, talán Goethe színelméletének az olvasásá
val párhuzamosan, vagy közvetlenül utána. Ilka minden
esetre úgy értelmezte Szabó Lajos felfogását, mint a nők, 
s így személy szerint az ő művészi kompetenciájának 
az elvi kétségbevonását. Valószínűleg igen mélyen 
elásott sérelmekkel rezonált ez a felfogás. Ilka apja a ma
gas színvonalú zsidó gimnáziumban tanított. Ilkát nem 
oda járatta, mondván, hogy „minek a lánykáknak annyi
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hébert tanulni". Ezt az emléket jó párszor hallottam 
emlegetni (pl. azzal kapcsolatban, hogy Ilka nem tanult 
latint abban a különben igen nívós, de „reál" gimnázi
umban, ahová járatták). Felemlegetéséhez nem fűződött 
keserű érzelem, de ez nem jelenti azt, hogy nem sérelem
ként raktározta el gyerekkorának ezt a tényét. Valószínűleg 
igen. S feltehető, hogy e sérelemmel reagált a körünkben 
sokféleképpen a nemek egymáshoz és a „szellemhez” való 
egyenlőtlen viszonyáról hangoztatott nézetekre. Nos, 
a Szabó Lajoshoz intézett tele füzetnyi levélre - erre az 
itt-ott a zsoltárok háborgásaihoz hasonló szenvedélylyel 
megírt kérdészuhatagra - soha válasz nem érkezett. (Persze 
nem írásbeli választ várt Ilka, hiszen szinte naponta talál
koztunk Szabó Lajossal.) De szóban sem történt más, mint 
egy sommás lerázás, ami semmiképpen nem volt alkalmas 
arra, hogy Ilka kiverje a fejéből ezt a meddő spekulációt. 
Sőt roppant éles elméjű, de ugyanakkor elsősorban az emó
ciók által vezetett spekulációkból egy egész teoretikus 
szélmalmot hordott össze: „Lehet-e igazán nő, aki művész 
és fordítva? A festészet évszázadaiban a nők modellek vol
tak, nem mesterek. Annyira megváltozott a világ, hogy most 
lehet másképp?" Ilyen és hasonló töprengések valóságos 
monomániává fokozódtak. A figuratív-nonfigurativ 
kérdéskörrel való személyes viaskodás (lásd kötetünkben 
a Kállai Ernőhöz intézett levelet - a szerk.) önmagában 
is elegendő lett volna a munka abbahagyásához, de ezzel 
a nő-művész kérdéskörrel megtetézve...!
17 A színtáblák és színminták részletes leírásához lásd 
a 29. lábjegyzetet.
18 A kitűzött mindennemű képecskékről, újságkivágások
ról stb., az egész látvány-gyűjteményről, amelyik az egy
szerű lakószobának műterem-atmoszférát kölcsönzött, 
részletes feljegyzés és fotódokumentumok készültek. (Erről 
lásd Bíró Endre jelen kötetben közölt írását: Gedó Ilka mű
terme, ahogy halálakor hátramaradt -  3 szerk.)
19 Érdemes felsorolni, hogy mit tartott Ilka annyira érde
kesnek a kortárs vagy legújabb kori, főleg reprodukciós 
könyvekből ismert művészetből, hogy tanulmányképpen 
játékosan utánozni próbálja: amikor egy nagy Francis 
Bacon-album nála volt a könyvtárból, Bacon egy önarc
képét ecsettel, egy színnel felvázolta egy rajztáblára. 
Bacon iránt különben már az 1958-as brüsszeli világki
állításról hozott „50 ans peinture moderne'' katalógusá
ban lévő néhány reprodukció, majd a 70-es években 
a Quinzaine Littéraire-ben közölt interjú felkeltette 
az érdeklődését. Valamikor néhány „Flartungos" próbál
kozást csinált: festékmaradványokkal nagy csomagoló
papírra. Sőt egy bizonyos kép jobb elképzelése céljából 
összeragasztgatott csomagolópapírból megcsinálta a kép 
eredeti - igen nagy méretű - négyszögét. Ezeket a „Flar
tungos" játékokat soha nem tekintette müveknek, rajtam 
kívül senkinek soha nem mutatta, de a hátramaradt min
denfélék között megtaláltam ezeket, egy mappában 
az Ország Lili nyomán készült „hagyma-típiákkal". Sokat 
foglalkoztatta Ilkát Dávid Hockney, amikor 1980 körül 
láttunk egy kiállítást Hockney Grimm-meseillusztrációi- 
ból. Ezután több Hockney-könyv volt nálunk különböző 
könyvtárakból.
20 A szabad kézzel és színnel történő felnagyítást azért 
váltotta fel a kockahálós módszer, mert - amint azt sok
szor hangsúlyozta - ha a nagyítás rajzban pontatlan, 
a színmegoldás sem sikerül kielégítően. Ismételten elő
fordult, hogy - mint mondta - a színek nem jöttek össze 
kielégítően, s némi vesződség után rájött, hogy a rajz 
pontatlan!

páns hatású festékpróbában maga is gyönyörködött. Még el is játszotta, hogy X vagy Y ilyesmit 
bekeretez, passzpartúz és kiállít. De ez mindig csak beleélés, kóstolgatás maradt, és mindig 

elvetéssel végződött. A játék szintjén maradt a különböző - nemegyszer valami festék, tus 
kiömléséből kiinduló - csurgatás, kenés, monotípiázás, amit ő maga kezdett. Mikor valami 

katalógusból megtudta, hogy Ország Lili faragott krumplikkal kezdte a formaszériákból össze
állított „típiákat", egyszer, a munkaidejének a végén betoppanva éppen ilyesmivel bíbelődve 
találtam. Ha jól emlékszem, félbevágott hagymákkal igen mulatságos koncentrikus körhalma
zokat csinált valami kiömlött és meghígított tussal. De ennek csak olyan funkciója volt, mint 
a „negatív példának" a kitűzött számtalan reprodukció, újságkivágás, egyéb fecni között, amikkel 
körülvette a munkahelyét.18 Ezek részben negatív példák, nem csak a művészet köréből - 

bármiféle újságkivágás előfordul közöttük. De ha kortárs művészeti reprodukció volt a tárgya 

a kitűzött kivágásnak, ezek mindig a memento szerepét játszották. Azt mutatták, hogy mit 
nem! Ahogy Ilka mondta: „Azért tűztem ki, hogy emlékeztessen rá, hogy ezt nem akarom, hogy 
ebben nem hiszek, örülök, hogy nem ilyesmit csinálok"... stb.19

Az önkénytől való iszonyodás, vonakodás volt fő indítéka annak a módszernek, ami 

a munka újrakezdésekor kialakult. Szüksége volt valamiféle „külső" biztonságra, olyanra, 
mint ami a modell utáni dolgozásnál a látvány volt. Ami „kívülről" és egyértelműen adott. 

Ebben a második, a nagy szünet utáni időben ezt a külső biztonságot apró, valamiféle témára 
való koncentrálás közben készült firkák képviselték. De ilyen szerepet játszhatott valamifé
le önfeledt, oda nem figyelve készült rajzocska, sőt idegen kéztől származó akármi, pl. gye
rekrajz. A nagyítás maga nem volt lényeges elem. Ezt mutatja pl. az is, hogy időről időre, 
főleg a vége felé, használt fotó útján való nagyítást is. 1984-85 telén három megrongáló

dott régi rajzot, amelyik elég nagy volt, egyszerűen felragasztott és olajjal átfestett. Az egyik 
-  „Bohóc maszkkal" [olajképek oeuvre katalógusa 148. kép] - átfestésénél teljesen megvál

toztatta az értelmét. Ez eredetileg egy szénnel készült Fillér utcai önarckép volt, amelyen 
semmit nem tartott az ölében. Hasonlóan „direktben" készült a rajz a talán utolsó befejezett 
olajképnél, a „Bűvészmutatvány"-nál [olajképek oeuvre katalógusa 147. kép]. Eredetileg 
a két mókás figura kiömlött tusba mártott ecsettel készült, pár pillanat alatt, egy véletlenül 
kéznél lévő lapra. Az egyenesek már a színben való kivitelezéséhez feltett segédvonalak. Maga 

a tusábra sokáig hányódott mindenféle limlom között, amíg egyszer rábukkant, és hirtelen 

elhatározta, hogy „ezt megfestem". Egyetlenegy darabról tudok, amely festékbe mártott 
ecsettel, „tárggyá tett" előzetes rajz vagy más ábra nélkül készült: az „Erdő" című, főleg zöld
del és feketével, szürke kartonra készített kép [olajképek oeuvre katalógusa 42. kép]. A lényeg 

tehát az volt, hogy a megfestésre, nagy méretben kivitelezésre történt kiszemelés után a ki
indulási ábra „objektummá" vált, mint egy élő modell. Ebből a tárgyként maga elé tartásból 

származtak később egyes képek bizonyos játékos elemei. Kezdetben a kiválasztott ábra nagyí
tása szabad kézzel történt. A legkorábbi példáknál egyenesen színnel, pasztellel, később koc

kaháló segítségével.20 Néhány képnél ez a kockaháló, a spirálfüzetből kitépett papírlap szé
lén lévő lyukak, az „ősábra" papírfecnijének esetlegesen eltépett széle, a használt kottafü

zet kottavonalazása, egy formás kis tuspaca, vagy az „ősábra" firkálásakor beleírt színjelö
lések facsimile felnagyítása belekerült a képbe. Mint egy portré esetében az ábrázolt személy 
környezetének a tárgyai. „Az oda nem figyelő ember mindig éber manualitása" - írja Spiró 

György a szentendrei kiállítás katalógusában. Ezt az éberséget (vagy automatizmust?) hasz
nálta fel későbbig szelektálás után.

Az „oda nem figyelő" valójában csak az ősrajzok egy részénél igaz. Legegyszerűbb, ha elmon
dom az újrakezdés történetét:
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Valamikor 1964 vagy 1965 őszén avval fogadott Ilka, amikor hazajöttem, hogy csinált egy 
karikatúrát Veszelszky Béla festő barátunkról. (Ez nem az, amit később olajban is megcsinált 

s ami ki volt állítva, pl. a Dorottya utcai kiállításon.) Ez a mű most is megvan valahol: kis toll- 
rajz, kicsit színezve pasztellal vagy színes krétával, egy álló figura, Veszelszky Béla jellegzetes 

nyúlánk, inas, rongyokban is elegáns, egyenes tartású alakja igen jellegzetesen visszaadva, 
de a feje helyén egy csillagszerű valami található, ami valahogy igen távolról (de sokkal ke
vésbé „naturálisán", mint a figura) sugallja Veszelszky Béla roppant sovány, csupa szöglet arcát. 
Néhány nappal ezután megmutatta nekem valamelyik gyerekünk nagyrészt üresen maradt régi 
iskolai füzetében azokat a kis ábrákat, amelyek egy része-némelyik 5-6 változatban is - később 

nagyban való kivitelezésre került. Ezek mind „portrék" (vagy karikatúrák?) voltak, s környeze
tünk különböző személyeit „ábrázolták". Gyerekeinken kezdve szerepelt köztük szinte minden 

rokonunk és közeli barátunk. Egyik-másik, bár semmi portrészerű hasonlóság nem állt fent, 
valami rejtélyes módon élénken idézte fel számomra az illetőt, más részük egyáltalán nem. 
Legfeljebb egy tucat került ezekből kivitelezésre. Szinte mindegyik többször is, különböző szín
változatokban és méretben. Előbb közvetlenül történt a kivitelezés, többnyire pasztellel, de néha 

olajjal, ecsettel, közvetlen nagyítással, mintha mondjuk egy csendélet témát csinálna meg; 
később a fentebb emlegetett különböző nagyítási módszerekkel, előbb pasztellal, majd később 
olajjal. Ezek általában azok a képek, amelyeknek a címe egy név: Anna, Eszter, Judit stb.

Érdemes eltűnődni azon, hogy a - nem csak általam - találónak érzett ábrácskák mennyi
ben ábrázolások. Nem lehet (vagy nem tudom) egyértelműen megfogalmazni. Egyes esetekben 

ki lehet emelni valami részletet, amiben az ábrázolt személy valamilyen nyilvánvaló vonása tet
ten érhető. Sőt, ritkán szinte hagyományos értelemben vett „karikatúra" is előfordul, pl. „Tábor 
Béla portréja" [olajképek oeuvre katalógusa 27. kép], amiben sokan az apjára nagyon haso- 

nító Tábor Ádámot vélték felismerni, vagy Veszelszky olajjal nagyban kivitelezett „portréja", 
amit fentebb emlegettem. Ugyanakkor az, hogy pl. Dani fiam jó néhányszor különböző mére

tekben kivitelezett ábrázolásán felismerhető a szemüveges tekintet és „hordozott" (mert bé
na) bal karja, egyáltalán nem kielégítő magyarázata annak a titokzatos transzpozíeiónak, amit 
ezek az ábrácskák megvalósítanak. Valószínűnek tartom, hogy inkább valamilyen, a kérdéses 

személyre jellemző visszatérő mozdulat, valamilyen pantomimikai eszencia adja a hasonlósá
got. Ezt a „Horváth Klári portréja" című, sok változatban és különböző technikákkal kivite
lezett képre [olajképek oeuvre katalógusa 62-63. kép] alapozom, de az idetartozó történet túl 

hosszú leírást igényelne.21
Mindezekbe a magyarázatokba voltaképpen azért bonyolódtam, hogy Spiró György fen

tebb idézett megfogalmazását pontosítsam. Tudniillik az „oda nem figyelő" a portréknál 
(és később a rózsakertek ősábráinál) nem pontos. Ilka ezeket a rajzocskákat úgy csinálta -  ahogy 
ő maga mondta -, hogy firkálás közben intenzíven gondolt a kérdéses személyre, de ugyanak

kor nem próbálta emlékezetből lerajzolni. Hasonló a helyzet a rózsakertek esetében (a gödi 

Biológiai Állomás rózsakertje). Persze, ha ezt az állapotot nem fogadnánk el oda nem figyelésnek 
- hiszen a kérdéses személyre vagy a rózsakertről való emlékeire koncentrált rajzolásuk 
közben -, akkor számot kellene adnunk arról, hogy mire koncentrált, amikor a művirágok „ősáb

ráit" firkálta. Mert ezek is egytől egyig ábrákon alapulnak, amelyek nagyrészt a másik két téma

csoporttal váltakozva készültek.22

Az „önkénytől való iszonyodás" motívumából kiindulva lehet talán elmondani a különös 
színharmóniák, egyáltalán a színkezelés kialakulásának, fejlődésének témáját. A nagy szünet 

előtt is használt Ilka színeket, de az akkori rajzolás egyszerű naivitásához hasonlóan, minden
féle teoretizálás, spekuláció nélkül. Őrzünk egy nagy csomó, a háború alatt Szentendrén

69- Ugráló figurák, 1975, filctoll, papír 
240 x 170 mm, mgt.

21 A 4-5 színváltozatban megfestett „Horváth Klári" 
portréja egy női figurát ábrázol hátulról nézve, ami kicsit 
előre és oldalt hajlik. A feje kicsi, alsóteste aránytalanul 
erős. Ezek az arányok erősen eltúlozzák a modell néhány 
feltűnő vonását. De miért a felkapott és aránytalanul 
rövid karok? Folyton emlékezni véltem valami nagyon is 
reálisan H. K.-ra jellemző vonásra, amit ezek a furcsa 
kurta karok kifejeznek, s ami nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy ez a kép azok közé a „portrék" közé tartozik, ame
lyeknél érzem a „hasonlóságot", értem a portré voltát. 
Nos egyszer csak eszembe jutott egy jelenet egy baráti 
összejövetelen H.-éknál. Szólt a telefon, és a háziasszony, 
H. K. vette fel. Valósággal felkiáltott, és egy megdöbbe
nést kifejező önkéntelen gesztust tett. Utóbb elmondta, 
hogy valamilyen háború előtti jó barátja jelentkezett, azt 
sem tudta él-e. Valahonnan külföldről látogatott Pestre. 
Egészen biztos vagyok benne, hogy ez a jelenet inspirálta 
az „előrajzocskát” H. K. portréjához. A pillanat eléggé drá
mai volt, hogy rögződjön. Az ábrázolt figura testtartása: 
a telefon eléréséhez (talán valami fotel volt útban) kis
sé előre és oldalt kellett hajolnia. A karokat képviselő 
rövid kis „bunkó" egy, a telefonkagyló tartásához behaj
lított kart ábrázol. A másik kar kurtasága: a megdöbbent 
gesztusban felrázta, „égnek emelt" kar.
22 Nehéz a pontos distinkció az odafigyelés - nem oda
figyelés tekintetében. Egy szép kis kép, egy rózsakert 
„ősrajza" -  játékból -  csukott szemmel készült. Ez is 
a címe, alcíme ennek a Bálint Endrének ajándékozott kép
nek. Igaz, akkor már számos rózsakert készült. Ezek a for
mák Ilka „kezében voltak”, mint ahogy valaki, aki tud Írni 
valamennyire, csukott szemmel is tud.
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70. Hold-maszk, 1970, tus, toll, ceruza, papír, 97 x 
140 mm, mgt.

23 Ezeket a pasztell önarcképeket Ilka mániákus szen
vedéllyel rajzolta, szinte addig a percig, amikor bevonult 
a szülőotthonba. A Fillér utcai lakásban a személyzeti 
szoba szolgált műteremül. Kicsi, de fényben fürdő 
és a lakás fő „útvonalaitól'' távol eső szoba volt, amelybe 
én ritkán mentem. Ha valami elkészült, Ilka kihozta meg
mutatni. Nos, miután „bevonult" szülni, bementem, s ott 
találtam jóformán az egész pasztellönarekép-sorozatot 
a legnagyobb rendetlenségben, összevissza kitűzdelve 
a falra, de a java része a földön, hegyén-hátán. Az volt 
az érzésem, hogy ha valamivel elkészült, azt sietve fél
redobta, és újba fogott.
24 Az én családommal kialakult feszült viszony első jól 
megfogható magja ennek a helyzetnek egy konkrét drá
mai megmutatkozásához fűződik: Mikor Ilka már jó ideje 
nem csinált semmiféle művészi munkát (csupán a ház
tartást, egyedül, segítség nélkül), bátyám, egy öntöde 
főkönyvelője javasolta, hogy Ilka iratkozzon be egy akkor 
induló, nagyon kedvező műszaki rajzolói tanfolyamra. 
Hajói emlékszem, magam is emellett voltam. Ilka nagyon 
határozottan elutasította ezt, amire Anyám, nála szokat
lan hevességgel válaszolt. Csúnya veszekedési jelenet 
támadt. Anyám Ilkát ingyenélőnek titulálta, s a szemére 
vetette, hogy nem segít férjének az életharcban! (Azért 
tudom ilyen jól idézni, mert persze ezekből a kijelenté
sekből később harci jelszavak lettek.)

készült, ceruzával és színes krétával kivitelezett lapot, melyek témája udvarok, utcarészletek, 
falusias jelenetek, piacállatok, gyümölcsszedés; ezeken a színek úgy szerepelnek mint a lát

vány részei, a ló vörösesbarna, a lomb zöld stb. (Bár lehet, hogy egy szakember valamilyen 
irányzattal, valakinek a modorával rokonítaná ezeket.) Az Alsóerdősorból (1945-46) egy jelentős 

csomag pasztell csendélet maradt, erősen ütő, harsány színekkel, talán a 20-as évek német 
expresszionizmusa vagy a fauve-ok modorában. Ezekre kétségtelenül hatott Van Gogh ismerete, 
akit Ilka igen nagyra tartott. Úgy vélem, itt sem lehet valamiféle tudatos színharmonizálást, 
a szín és kompozíció összekapcsolását kimutatni. De erről is szakembernek kellene véleményt 
mondania. Mindezeket a szín jelentőségét kicsinylő megállapításokat relatíve értem, az utolsó 

periódus fantasztikus színköltészetéhez viszonyítva. 1946-49 között a Fillér utcában is dolgo
zott Ilka pasztellal, és elkezdett olajjal is festeni. Ezek egy jelentős részét a munka szünetelé

se alatt valamiféle depressziós rohamban összetépte. Néhány darabot, törmeléket utóbb eltett 
ezekből az olaj- és pasztellképekből, megpróbálta összerakni egyiket-másikat.

Egy jelentős, még a nagy megszakítás előttről való színes (pasztell) anyag a „Fillér utcai 
pasztell önarcképek" 1947 nyár-őszéről23 Ezek is biztosan minden színelméleti fontolgatás nélkül, 
„spontán" színválasztással készültek. Mégis az az érzésem, hogy ezek „színvilága" valahogy 
előzménye a későbbi, a nagy kiesés utáni képek tudatos spekulációval kialakított színvilágának. 

Legalábbis ezeknek a képeknek a világos, „szivárványos", irizáló színharmóniákra épülő részével. 
Erre a rokonságra később még visszatérek.

Mikor Ilka abbahagyta a művészi munkát, nem adta fel. Szívósan elutasította mindenféle 
„kereső foglalkozás" gondolatát.24 Tanulmányokba fogott, amelyek jórészt a művészet elméleti 
kérdései körül forogtak, de olvasott filozófiát, irodalomelméletet, szépirodalmat is, valami 
„profi" módon. Ez alatt azt értem, hogy többnyire nem egy-egy felkapott vagy érdekes könyvet 
olvasott, hanem egy-egy szerzőt. Apósomtól örökölt német klasszikusokból pl. Hebbelt, Kleistet, 

Nietzsche számos művét, Franz Kafkát, akinek munkái a Fischer-összkiadásban az 50-es évek 
derekán a Szabó Ervin Könyvtárban már minden nehézség nélkül hozzáférhetők voltak és így 
tovább, mindezeket szinte „da capo al fine".

Az elméleti olvasmányait (főleg azokat, amelyeknek művészeti vonatkozásuk volt) jegyze

tekkel kísérte, vagy terjedelmes, teljesen saját használatra készült fordításokkal. Nem tudnám 
emlékezetből összeállítani az elméleti olvasmányait, de számtalan füzetét őrzöm.

E feljegyzés szempontjából az az érdekes, hogy egyik első ilyen olvasmánya Goethe „Szín
elméletbe volt, amelyiket teljes terjedelemben lefordított, az ábrákat pedig színes ceruzával 
kivázolta. Emlékszem, ezt még úgy tekintettük, mint egy pillanatnyi „alkotói válság" - ezt a ki

fejezést Ilka persze legfeljebb gúnyos értelemben vette volna az ajkára - áthidalását, annyira 
szorosan követte ez az olvasmány munkájának szüneltetését.

A goethei színelmélet olvasásával talán egy időben, talán még előtte a meglévő gazdag 
olajfestékkészletből, üveglapokra „színmintákat" készített. Üveglapokra, mert azok kéznél voltak. 

Ezek valamiféle szisztematikus „skálázását jelentettek. Példaképpen leírok egy ilyen üvegla
pot. (Ezek az üveglapok többé-kevésbé összetörve, költözködéseken, lakásfestéseken, nagyta
karításokon keresztül máig is megvannak. Ilka mániákusan ragaszkodott hozzájuk.) Nem 

hiszem azonban, hogy az új periódusban valaha is használta volna ezeket az üveglapokat az 

újonnan készült, alább majd részletesen leírandó színmintákkal vegyesen. Persze ennek lehet 
igen egyszerű oka: azokat a tubusokat, amelyekől ezek készültek, Szabó Lajosnak ajándékoz

ta, mikor 1955-ben Lajos elkezdett képzőművészettel foglalkozni, s Ilka nem dolgozott. Ez a 
példa a fekete-szürke skálának különböző más színskálákkal való kombinációit tartalmazza egy 
20 x 25-ös üveglapon. A legfelső sorban kis ecsettel formált, többé-kevésbé egyforma négy-
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szögek vannak, különböző, közvetlenül tubusból vett, sötétfeketétől 8 fokozatban szürkéken 

át csontszínűig terjedő színekből. (Ez utóbbit, amely kilóg a sorból, a továbbiakban láthatólag 

elejtette.) Ezután 6 sorban kb. 2 x 0,5 cm méretű vonások sorakoznak a fenti fekete-szürke ská

lából: 10 vonás az első, legmélyebb feketéből, 10 vonás a következőből stb. Mindegyik ilyen 

csoporton végigvezetve egy bizonyos 10 színből, okkertől narancsvörösig terjedő színkészlet 

1-1 színe található. Minden egyes második szín felvitele durván vastagtól leheletfinomig vál

toztatva történt, s minden egyes kombináció mellett egy kis pötty van a második színből tisz

tán. (Az egész üveglap fel van ragasztva a fehér alapozást pótlandó egy fehér rajzpapírra.) 

Ugyanezen a lapon ugyanez a fekete-szürke skála hasonlóan van kombinálva egy kék készlet

tel és részben egy világos sárga-sötét okkerskálával.

A későbbiekben Ilka elolvasott még jó néhány színelméleti könyvet: Arthur Schopenhauerét, 

Wilhelm Ostwaldét, Philipp Ottó Runge művét, jóval később, ha nem tévedek, Seurat színel

méleti írásait.

Nehéz volna megbízhatóan megállapítani, hogy ezek az olvasmányok mennyire voltak 

hatással a második alkotói időszak egyre rafináltabbá váló színköltészetére. Sokszor beszél

gettünk a készülőben lévő képekről, s a beszélgetések a színek megválasztásának fő elve, 

a hidegség-melegség körül forogtak. Ezeknek a kvalitásoknak a kompozícióval való összekö

tése, „ellenpontozás"-szerű szembehelyezése volt a spekulációk fő problémája. És természete

sen ezeknek a hideg-meleg színkvalitásoknak a megítélésében a lokális kontrasztok, hogy mi 

mi mellé kerül stb. és a színes felület textúrájának-fakturájának a tekintetbevétele is állandó

an szerepet játszott. Mindez így banálisnak tűnhet. Ilyesmi, gondolom, minden festő gondol

kodásában több-kevesebb tudatossággal szerepel. Gedő Ilka a színek harmóniájának bűvöle

tében dolgozott. A spekulációkat, amelyek a kész képekre jellemző színharmóniákhoz vezet

tek, teljes terjedelmükben írásba fektette. Nyolcvannyolc füzet maradt fenn (a legkülön

bözőbb formátumok, zsebnotesztől a nagy alakú iskolai spirálfüzetekig), amelyekben Ilka eze

ket a színspekulációkat feljegyezte. Nem tudom pillanatnyilag, hogy hány különböző nagysá

gú hullámpapír doboz tartalmazza a „színmintákat1' (a fentebb emlegetett Fillér utcai színes 

üvegek utódjait). Azt sem tudom, hogy ezt a látszólag kaotikus gyűjteményt hogyan csopor

tosította Ilka. A dobozok feliratait kell majd megnéznem.

A színspekulációk feljegyzése nem valamiféle önkényes szeszély eredménye, hanem egy

szerűen az olajjal való festés kezdetétől magától értetődően választott réteges festési módból 

eredő technikai követelmény. A réteges festés miatt egyszerre 3-4 kép volt munkában, mert 

egy idő után félre kellett tenni a készülőben lévő képet száradni. S hogy ne felejtődjenek el 

azok a színelképzelések, amelyek a képen való munka közben fejben már megvoltak, de még 

nem voltak kivitelezve. így kezdődött, s igen hamar teljesen tudatos módszer lett belőle. Ez, Ilka 

szalmakazalszerű rendetlenségét közelről ismerve, elképesztően pedáns módszer. A füzetek

nek fantázianevük volt, fantasztikus, azt gyanítom sokszor, hogy lírai naplót egy-egy szóval 

helyettesítő nevük. Néhány példa: Jeruzsálem füzet, Maszk füzet, Kitartás, Hurrá; Jujjj, Frászt 

majd,Türele-m, Simon Ha Caddik, Zippzár, Brrr, Május, Majd, Z, száműzetés 1,2,... egészen 26-ig 

stb. Ez az elnevezés játék volt,25 egy szürke számozás is megtette volna. De a füzetek tábláján 

az is olvasható, hogy melyik képekről szóló feljegyzést tartalmazza, oldalszámmal többnyire 

az is, hogy melyik füzet milyen számú oldalain található az előzménye, és milyen füzet hányadik 

oldalán folytatódnak az illető képre vonatkozó jegyzetek. (Ezek a kontinuitást biztosító meg

jegyzések nincsenek mindig kiírva a fedőlapra, de akkor magában a füzetben megtalálhatók.) 

Legjobb, ha egy -  találomra választott -  példát teljesen leírok:

„Kukkk füzet Kukkk füzet" (Egyszer írott, egyszer nyomtatott betűkkel leírva.)

71. Vázlatfüzet-részlet I.

72. Vázlatfüzet-részlet II.

73- Vázlatfüzet-részlet III.

25 Felsorolom néhány munkanaplófüzet címét, hogy 

megvilágítsam azt a játékos szabadságot, amely Ilka 

nyelvhasználatát átitatta. Valójában kimeríthetetlen 

örömét lelte abban, hogy a szavak a nyelvben lefektetett 

hagyományos értelmük mellett meg egyezésszerű, jelszó

szerű értelmeket is felvehetnek. Esetleg úgy, hogy meg

egyezés csak egy személyre, önmagára terjed ki. Ennek 

a nyelvi játéknak kisgyermekkori eredete lehet: Ilka 

az anyjával a környezetük személyeire (és fontos tár

gyaira) csak kettőjük által értett becenevet (csúfnevet) 

használt. Ilka apja, aki roppant magas szférákba emelke

dett, félelmetes nevetséges páter familiasként szerepelt 

a két nő világában, teljesen ki volt zárva ebből a privát 

nyelvből: alighanem a létezését sem vette észre. De néz

zük a füzetcímeket (találomra, de némileg érdekesség 

szerint válogatva): Kirekesztett, Kína, Nagyon Nagyipar

kodás, István Király, Kalapos Király, Tényleg?, Macskaki

állítás, Nagy Iparkodás, Mérhetetlen Iparkodás, Piros, 

Nem Hiába Iparkodás, Szörny, Iparkodás.



Tavasz, 1971

Egyensúlyozok, cirkusz, 1977

26 A „Pougny-művirág" egyik képének a megnevezése, 

amelyiknek a nagyítása közben belerajzolt, komponált 

egy részletet Jean Pougny egy festményéből. Egy Pougny- 

ról szóló könyv reprodukciói között egyet (egy park, sétá

lókkal, gyerekekkel, kutyákkal) különösen szeretett Ilka, 

s ennek egy részletét bekomponálta a készülő képbe.

27 Az általam kiválogatott „Finnegans Wake"-illusztrá- 

ciók -  amelyek egy része szerepelt a székesfehérvári kiál

lításon -  ilyen a munkanaplókat „díszítő", pihenésként 

rajzolt firkák.

Külön bekeretezett flekkben:

„Tavasz folytatása

a) 1 -20  old.-ig

b) 34-39 aljáig

c) 46-49 aljáig"

(„Tavasz" a Tavasz felírást viselő, két labdázó gyereket ábrázoló, gyerekrajz után készült 

vászon címe [olajképek oeuvre katalógusa 51. kép].)

Egy másik bekeretezett flekkben:

„Equilibre 

21 old.-33 aljáig 

40 old.-45 aljáig"

[Az „Equilibre"című kép „Egyensúlyozok, Cirkusz" címen is szerepel, olajképek oeuvre kata

lógusa 104. kép]

Egy harmadik keretben:

„Pougny-művirág 

20. old. Megjegyzés"26

A füzetek szigorúan a munka naplózását szolgálták, bár igen elvétve bele-belecsúszott va

lamilyen, az életünk apróbb eseményeire vonatkozó megjegyzés is. így némi fáradsággal időben 

is datálni lehetne őket. De aránylag könnyen nyomon lehetne követni akár az összes kép készü

lését. Némi nehézséget okozna a nyelv kezelésének intim önkényessége. A képek megnevezé

sében még csak el lehetne igazodni, bár ez is változott néha, vagy ugyanarról a képről több 

név is volt forgalomban egyszerre, de a képek egyes részeinek a megnevezése (állandóan sze

replő kifejezések: „talpfa, kupola, jobb margó, bal margó" stb.), amihez a színspekulációkra 

szükség volt, aligha kibogozható, vagy legalábbis óriási munkát igényelne.

Ezeknek a füzeteknek a tartalmával kapcsolatban a címeikhez hasonlóan nem szabad va

lamiféle száraz tárgyilagos naplóra gondolni. Ez is. De ugyanakkor a „tipográfiája" (ha szabad 

ezt a kifejezést kéziratra alkalmazni) teljes „fickándozó" szabadságot mutat, rend és rendet

lenség keveredését:

-  gyakran laza „flekkeket" formál az írás,

-  nyilak mutatják a folytatást jelentő következő flekket,

-  az írott betűs szövegben néha különböző típusú nyomatott betűs szavak szerepelnek,

-  a néhány sor után ismétlődő szavak gyakran nincsenek kiírva, hanem feljebbről kacska- 

ringós nyilakkal vannak lehúzva. (Ilka ezt a nőies módszert levelezésben vagy olvasmá

nyairól készített jegyzeteiben is gyakran alkalmazta),

-  helyenként muris kis rajzocskák vidítják a lapot,27

-  helyenként az éppen szóban forgó festékből felkent egy kis pacnit, magában a szöveg

ben különböző ortográfiái tréfák találhatók.

Az egész, minden egyes lap leginkább képversre emlékeztet. Maga a szöveg is tartalmaz 

játékokat, többnyire humoros szózatokat önmagához, akit elvtársnőnek, különleges elvtárs

nőnek, különleges művésznőnek, művésznő különlegességnek, pajtáskámnak stb. nevez.'De ezek 

mindig a képeken végzendő konkrét műveletek tervét, önmagához a kivitelezéssel kapcsolat

ban intézett utasításokat tartalmaznak.

Megint csak szinte találomra leírok egy mintát (a Kukkk füzet 24-25. oldalát); a „tipográ

fiát" nem próbálom visszaadni. A bejegyzés az „Equilibre" [„Egyensúlyozok, Cirkusz", olajképek 

oeuvre katalógusa 104. kép] című képhez készült:



„A következő rész (színét még nem tudomm!) bal oldali hatását a felhúzott térdű lábnak 

a másik lábhoz való befutásánál (ebből a pontból bo-csáj-tott-ttam füg-gő-le-ges-t)

Feltettem a két kéket! Elevenebbek, mint a sárgás papíron lévő minták. Mivel fehér alapon

vannak.

Ez nem baj, de: meg kell várni a teljes száradást.

Azonban máris felírhatod a Flasznokat. Pajtás.28

Ez egy viol. lesz -  egy végsőkig komor sötét viol.

mely 1. Végtelen felerősödése a viol. kupolának. 2 . Perverz felerősödése, itt kéken vörös, 

ott hidegre hűtött kísértetvörös, itt az okkerig melegített »test vörös«. »Flesh okker«... 

3. Ez is fokozza K. B. (»kis bohóc# -  B. E.) sárga hátterének sárgaságát, sőt ez fokozza csak iga

zán, ez a meleg »viol«. 4. Fokozza mérhetetlen sötétségével ugyanennek (itt egy lendületes nyíl 

az »ugyanennek« bekarikázott szótól a fenti 3. alatti »háttér« szóhoz -  B. E.) a mérhetetlen 

világosságát. 5. N. B. (»nagy bohóc# -  B. E.) testét világossá teszi. 6. Kapcsolatba lép a gömbön 

levő viollal; ez a tény még váratlan motívumokat rejt (ti. itt még nincsenek feltéve a sárgák) 

(Itt-től egy nyíl a »gömb« szóhoz -  B. E.). 7. A jobb oldali porosz (nyilván: kék) kontrasztban 

van ugyan a tarkó melletti -  R/embrandt/ zöldföldön -  vörösök zuhanással, mint hidegség -  

de a rajta lévő Flesh okker visszabillenti e területet az evvel (nyilazva a »R. zöld földön.,.«-höz 

-  B. E.) való rokonságba. Más szóval: az ellentét és a rokonság egyidejűleg vannak jelen. Ez jól 

illik a bohóc testtartásához. 8 . (Igen nagy írott betűkkel, az egész lapon átlósan keresztbe): 

A Többmintmargó/?/ zöldségét ez a készülő »viol« nagy vörössége a mostaninál is törékenyebbé 

és világosabbbbá!"

Ez után a kis ízelítő után nem sok mondanivaló marad a „színmintákról1' és „színtáblákról".29

Ilka szinte fétisimádó áhítattal nézett a színekre, a festékekre. Ebből megint a rigolyás- 

pedáns rend és a legbűbájosabb káosz jellegzetes keveréke alakult ki. Színt, festéket szinte soha 

nem dobott ki, mosott ki az ecsetből. Valamiféle kéznél lévő (tiszta vagy akár telenyomtatott) 

papírra kente le az ecseteket, mielőtt kimosta. Ezeket mind eltette. Hasonló bánásmódban 

részesültek a különböző „balesetek" -  kiömlés, tubusok leejtése, rálépés stb. -  során veszni 

induló festékek. Gyakran vitt föl vagy vett le festéket gyufaszálakkal. Ilyen festékes végű 

gyufaszállal teli van egy hatalmas levesestál, plusz egy hullámpapír doboz. Megjegyzendő, hogy 

ez a szigorú őrzése a festékek utolsó cseppjének megint csak nem egyszerű rigolya, racionális 

gyökere is volt. A Magyarországon gyártott olajfestékek használhatatlan minőségűek. Párizsi 

tartózkodásunk alatt egy hatalmas festékkészletet vásárolt Ilka. 1970 után kizárólag ezt az 

olajfestékkészletet használta, s állandó volt az aggodalom az esetleges szükségessé váló után

pótlás körül. Ugyanakkor viszont számtalan legkülönbözőbb természetű papírfecnire és ala

pozott vászondarabra tudatosan, célzottan összeállított „színminta" készült. Ezeken rendsze

rint láthatók a tiszta tubusból vett, esetleg különböző mértékig hígított színek, együtt a kü

lönböző többnyire rétegesen (száraz festékre ráfestett másik festék), ritkábban keverve létre

hozott kombinációk. Ezekre gondosan rá van írva az egyes alkotórészek elnevezései a gyártó 

céggel együtt. Gyakran mutatta nekem a finom különbségeket a különböző művészfestékgyárak 

azonos megnevezésű színei között. Ezeket a tudatosan, kísérletezve létrehozott színmintákat 

a véletlenszerűen készítettekkel együtt százával és százával, domináns színük szerint osztá

lyozva, nagy hullámpapír dobozokba rendezte, amelyeken vastag ecsettel, tussal festett feli

ratok igazítanak el: „KÉK" -  „ZÖLD" -  „FEKETE" -  „SZÜRKE" -  „VIOL" stb.

Nem vagyok biztos benne, hogy a felirattal el nem látott, véletlenül létrejött színminták 

színárnyalatainak létrehozásához szükséges tubust (felirat hiányában) mindig ugyanolyan 

könnyen megtalálta, mint a konkrétan nevükkel megjelölteket.

14. Színtábla I, o la j karton, 1980-as évek, 
25 x J J  mm

75. Színm inta I, 1980-as évek eleje, 210 x  215 mm, 
olaj, kartonlap

16. Színm inta II, 1980 körül, 200 x  285 mm, olaj, 
kartonlap

28 A bejegyzések java valamilyen szín kiválasztásának 

a „hasznát” (vagyis a kép többi részével való jelentős 

viszonyát, harmóniáját, ellenpontját, összefüggését) 

sorolja elő. Ezek utólagos racionalizálásai, igazolásai egy 

színválasztásra vonatkozó döntésnek.

29 „Színmintán" (Ilka szóhasználatában) a különböző 

színkombinációk kipróbálását szolgáló fecnik értendők: 

valamilyen papír vagy vászondarabra felkent festékek, 

mellé írva az eredeti tubusok gyári neve. A színtáblák 

pedig nagy hullámpapír darabok, amelyekre valamelyik 

képhez kiválasztott, vagy esetleg ad hoc elkészített szín

minták voltak rajzszöggel feltűzve. A színmintákat nagy 

hullámpapír dobozokba gyűjtötte, az uralkodó szín sze

rint osztályozva. Ezekből a dobozokból válogatta, sokszor 

napokig, az éppen munkában lévő kép színtáblájára 

kerülő színmintákat.



Egyensúlyozok, cirkusz, 1977

77, Festményterv, 1983, 20,5 x 74 cm, 
tus, ceruza, papír

30 Mikor egyszer -  fiunk baráti köréből -  Ilka művésze
te iránt érdeklődő fiatalok bukkantak fel, ötletszerűen 
felvetettem, hogy tanítania kellene. Hevesen tiltakozott: 
„Ez amit csinálok, más kezében gyilkosa lehet egy tehet
ségnek."

A kivitelezéshez a színmintadobozokból -  nyilván egy előzetes vízió alapján -  napokig 
ta rtó  munkával vá logatott, és nagy hullámpapír lapokra tű zö tt színm intákat használt. 
(A szentendrei katalógusban közölt amatőrkép Ilkáról [lásd a 6. lapon levő 1. fekete-fehér 
fo tót] ilyen válogatás közben, tudta nélkül készült.) Az a gyanúm, hogy főleg csak a tubus 

szerint megírt „tudatos" mintákat. A megmaradt ilyen gyűjtéseken ugyanis főleg ilyenek 

vannak, és még az is jelezve van egyik-másik fecninél, hogy melyik már elkészült kép szín
táblájáról van áttűzve. Néha két áthelyezés is nyomon követhető.

A munkafüzetek címei és szövegeihez hasonlóan ezeknek a színtábláknak a feliratai na
gyon intim, nagyon magányos költői tartalmat hordoznak, mintegy aurájaként a készülő képnek. 

Az egyes feltűzött tarka-barka fecniknek vastag ecsetteI-tussaI, nagy betűkkel felírt, hangu
latot kifejező neveik vannak. Mutatóba néhány: Bágyadt, Merengő, Szélcsend vihar előtt, Dúlt, 

Bánat, Lázadozás, Rosszat sejtető, Álnok szelídség, Támadás, Erőszakolt derű, Dacos, Vadóc, 
Zárkózott stb., a többnyire belső állapotot jelölő kifejezéseken keresztül. Hazudnék, ha azt mon
danám, hogy érzem az összefüggést az egyes fecnik „színhangulata" és elnevezése között, 

de Ilka nyilván valamilyen beleélés alapján adta ezeket a neveket. (Lehetetlen nem gondolnom 
arra, hogy annak idején Goethe színelméletének olvasásakor sok szó esett a „Sinnlich-sittliche 
Wirkung der Farben" című fejezetről.) Az elnevezést -  ami nyilván a munkafüzetben történő 

hivatkozás megkönnyítését is szolgálja -  rendszerint vastag tussal rajzolt szívidom keretezi.
Megpróbálok egy ilyen színtáblát, színmintagyűjteményt oly módon visszaadni, hogy min

den ráírt szöveget ide másolok. Magának a táblának a címe (többször, különböző helyeken 
a 44x37  méretű hullámpapírra pingálva):

„KÉTFEJŰ, a" (Ez annak a képnek házi használatú címe, amelyik a szentendrei kiállításon 

„Kettős önarckép" címen szerepelt [olajképek oeuvre katalógusa 152. kép]. Az „a" azt jelzi, hogy 
még további b., c. stb. táblák is vannak erről a képről.)

Az alábbiakban ami szögletes zárójelben van, az az én szövegem.
[Első fecni -  fehér papírlap, ráragasztva egy darab újság, ez utóbbin.) „Elszánt szomorúság 
[Szívvel keretezve.) Rózsakert l.-ről. [ti. ennek a táblájáról átvéve]

[A további itt következő szövegek ezen az első fecnin szereplő színek -  festékek megnevezései.] 
[Burni carmin]

Rose Madder üvegcséből [vagyis terpentinnel külön hígított festék]
A vizesbe bele két Talens Lemon kézujjnyom.
Geranium pótló. [Ez a »pótló« nyilván házi elnevezés] Talens Lemon tálkából.
[A ráragasztott újságpapíron lévő festékpacniknál:]

Scarlet lake, Geranium, Rose Madder, Rose Madder Deep.
[A további fecniknél nem írom fel a festékfoltok mellé írott tubusneveket, 

csak ami még ezeken kívül olvasható.]

[Kék füzetcsomagolópapíron]: Fékevesztett [szívidomban] Rémületről levett. 
[Szívidomban]
[Durva rajzpapírdarabkán]: Szépséges.

[Másik fecni] Elszánt melankólia.
[Újabb] Kegyetlen. [Csüggedt angyalról], [Következő] Kétségbeesés. [Majd] Megadás." 

[Rózsakért l.-ről] -  Ezen az egyik legkisebb ilyen „színtáblán" összesen hét színmintafecni van. 
Befejezésül: módszer-e Gedő Ilka különös „munkamódszere"? Abban az értelemben, ahogy 

egy módszer, egy eljárás tanítható, átadható? Aligha!30 De akkor mi? A festékekkel folytatott ap
rólékos próbálgatás, a munka minden fázisának lelkiismeretes naplózása? Sok töprengés után 
több különböző, de egymásnak nem ellentmondó, egymást kiegészítő válasz látszik reálisnak.
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A legfontosabb: ez a festést körülvevő rengeteg időt igénylő tevékenység egy szertartás, 
rítus. Főleg a „kétlépcsős" módszerre áll ez. Az üres vászon félelmetes szabadságáról elmon
dott történet (és számtalan beszélgetésünk) alapján nyilvánvaló, hogy Ilka mindig viszolyog- 
va tekintett a különböző modern irányzatok „mi nem ábrázolunk, hanem alkotunk"31 jellegű 

gesztusaira. Valamiféle - nyugodtan mondhatni - vallásos alázat nevében. A teremtett világ 
látnivalói iránti kimeríthetetlen szomjúság természetes velejárója ez az alázat. Bár semmiféle 
vallásos gyakorlatot nem folytatott Ilka - talán a zsidó családi hagyományok nyomán -, 
ösztönösen érezte azt a rossz végtelent, amit Irving Kristol32 egy, az „ellenkultúráról" szóló 
tanulmányában (éppen a modern művészettel kapcsolatban) így fogalmaz meg: „Mennél mé
lyebbre ás az ember az énjében, valamiféle transzcendens vonatkoztatási rendszer nélkül, 

annál nyilvánvalóbb lesz, hogy ott nincs semmi." Talán ettől a semmitől védelmezte magát 
ezzel a „rítus"-sal!

Nem sokkal a megbetegedése előtt újra olvasta Jób könyvét. Csodálkozva állt meg a 42,5-nél: 
„Az én fülemnek hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak téged." Nem 
tudott betelni azzal a résszel, aminek ez a lezárása. Jóbnak ez a szava a könyv végén az után 

jön, hogy az Úr előtárja a teremtett világ minden emberi képességet, erőlködést szánalmas 
semmiséggé tévő nagyszerűségét.

Fel lehetne vetni persze, hogy ez a „rítus" önbecsapás, hiszen a változhatatlan modellként 
tekintett látvány - saját keze firkája, alkotása volt. De a kívülálló szemével nézve minden 
rituális cselekedet - önbecsapás.

A „kétlépcsős" módszer jelentőségét Ilka munkásságában persze racionálisabban is meg

fogalmazhatnánk: szüksége volt arra az „agyatrepesztő koncentrációra", amiről a modell utáni 

portrérajzolással kapcsolatban beszélt. Igen ám, de a kis firkák felnagyítása, amit a vége felé 
egyszerűen a fotólencsére bízott, nem vehette át ennek a koncentrált figyelemnek a szerepét. 

Ezt a szerepet talán a színek „megszerkesztése" vette át. Azért így idézőjelben, mert a füzetek 
szövegeiben tetten érhető, hogy ez a spekuláció sem volt tudományos értelemben vett kigon
dolás. Egyrészt a szövegek egyöntetűen egy intuitív döntést követő racionalizálást mutatnak. 

Másrészt: a késői képek színvilága szembeszökő hasonlóságot mutat a Fillér utcai pasztell 
önarcképekkel (19471). Vagyis a sok racionalizálás mögött ott van a lírai személy, aki a színeket, 

a világ színességének a tényét csak egyféleképpen tudja megélni. (Sinlich-sittliche Wirkung 
dér Farben!)

És persze az, hogy a spekulációkkal megtöltött füzetek tele vannak hintve intim mókázás
sal (rajzocskákban és szövegben), arról árulkodik, hogy a - talán beleértelmezett - metafizikai 
jelentőségük mellett, a füzetek az üres fehér négyszög előtti szabadság és magány rémületé
nek elhessegetését szolgálták. Minden bizonnyal ezt is. De a kis kiszögezett modell-firkához 

való ragaszkodás nyilvánvalóan az „ultra" irányzatoknak, a fékevesztett „alkotásnak" mint kul

túrtörténeti ténynek az elutasítása - és ugyanakkor a csábításával szembeni védekezés volt.

78. Festményterv („Két varázslónő"), 1980-as évek 
eleje, 170x207 mm, ceruza, olajfesték, papír

13. A művészről 1997-ben megjelentetett 
tanulmánykötet borítólapja

(1986)

31 Az idézet Gedő Ilka Vajda Lajosról szóló tanulmányá
ban található: belső, barátok közötti használatra evvel 
jelölte a különböző nonfiguratív „kiáltványok", progra
mok lényegét.
32 Kristol, Irving: The Adversary Culture of Intellectuals. 
In The Third Century - America as a Post-Industrial 
Society. Ed: S. M. Upset, Hoover Institution Press, 1979, 
327-342.

255







HAJDU ISTVÁN szerkesztő, mükritikus. Megjelent kötetei: 

Csiky Tibor, Budapest, Képzőművészeti Kiadó, 1979; 

Hencze Tamás, Budapest, Képzőművészeti Kiadó, 1980; 
Piet Mondrian, Budapest, Corvina, 1987; Die Ateliers in 

Budapest, Budapesti Műtermek, Les ateliers du Budapest, 

The Studios of Budapest, Tübingen, Wasmuth, 1990; 

Vetett árnyék, Budapest, Kortárs Kiadó, 1994; Elöbb-utóbb. 

Rongyszönyeg az avantgarde-nak, Budapest, Orpheusz 

Kiadó, 1999; Magyar képzőművészet az ezredfordulón / 

A Raiffeisen Gyűjtemény - Hungarian Fine Arts at the 

Turn of the Millennium /  The Raiffeisen Collection, 

Budapest, Atheneum, 2002.

BÍRÓ DÁVID a művész fiaként készítette el a festmények 

oeuvre katalógusát, állította össze a kötetben bemutatott 

dokumentumokat és adatokat.

A borító illusztrációi:

Előoldal: Szürke hátterű művirág, 1980-81 

(132. kép, a festmények oeuvre katalógusa)

Hátoldal: grafikák

(38., 44., 60. kép, fekete-fehér képek jegyzéke)

GONDOLAT KIADÓ

B u d a p e s t ,  2 0 0 3






