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ERDÉLY MIKLÓS -  A SZELÍD 
BOTRÁNY MŰVÉSZE

Erdély Miklós (1928-1986) kiállítása 
Rendezte Kovács Péter, Kovalovszky Márta, 
Ladányi József, Sasvári Edit 
Csók István Képtár, István Király Múzeum, 
Székesfehérvár, 1991. október 26.-december 31.

Árgus irodalmi és kulturális folyóirat,
Erdély Miklós-összeállüás 
1991. II. évf 5. sz.

Erdély Miklós: Művészeti írások 
Szerkesztette Petemák Miklós 
Képzőművészeti, 1991. 222 oldal, 128 Ft

„Amiről nem lehet beszélni, 
arról beszélni kell."
(Erdély Miklós: A m a r i.y- i 

TÉZISEK MELLÉ)

A székesfehérvári István Király Múzeumban 
és a Csók István Képtárban 1991-ben meg
rendezett életmű-kiállítással Erdély Miklós 
hagyatéka kikerült a mesterséges elzártság, a 
félig ismertség legendáinak bűvköréből. Im
már semmi akadálya annak, hogy elfogulat
lanul, tárgyilagosan mérjük fel e sokirányú, 
szerteágazó munkásság képzőművészeti vo
natkozásait, illetve filmes és irodalmi tevé
kenységének azokat az aspektusait, amelyek 
ismerete nélkülözhetetlen akcióinak, festé
szetének megértéséhez.

Mindig kockázatos azoknak a művészek
nek a kései közösségi, a nagy kultúrába tör
ténő befogadása, egy új nyilvánosságba való 
bekerülése, akik az életüket szinte teljes egé
szében csak saját közegükben élték le. Az ad
dig rejtett történet napfényre kerülésének 
pillanata ugyanis nem más, mint a mítosz vé
ge, s mint Erdély esetében is látni fogjuk, az 
új közegben, az alkotó életében szinte isme- 
reden terepen való szereplés, befogadás, a 
félárnyékban létrejött életművek új játéksza

bályok szerinti megismerése sokszor feszült
ségeket teremt. Hiszen -  s ezzel szembe kell 
néznie mindazoknak, akik az adott mester el
kötelezett tanítványaiként részt vállalnak a 
kései megismertetés munkájában, s azoknak 
is, akik csak most szembesülnek Erdély le
gendából lassan tárgyiasuló életművével -  az 
ilyen típusú munkásságoknak nem egy vo
natkozása a szélesebb közönség számára óha
tatlanul irritáló. Az ereded jelentések az új 
közegben nem pusztán rekonstruálhatatla- 
nok, hanem szétoszlanak, mintha a régészet 
örök rémálma, a feltárás folyamán leselkedő 
veszély, a megmentendő művek megsemmisülésé
nek fenyegetése válna valóra. Jelen esetben 
nem egykori, az évezredes elzártságban vé
dett festmények napvilágtól való elhalványu
lásáról, hanem a miükus tettek értelmezhe
tetlenné válásáról van szó. Az illegalitás évei 
után bekövetkező kései elismertség szükség
szerűen kiváltja az egykori szektához közel 
állókból a -  némi iróniával tekintve -  „parti- 
zánszövetségi” attitűdöt. S ugyanúgy fenye
get az a veszély is, hogy megfelelő értelmezési 
keret hiányában, illetve annak átalakulásával, 
a sajátos teljesítmények, attitűdök értékelhe
tetlenek lesznek. A tettek, a gesztusok, ame
lyek egykor evidensek voltak, kommentárt igé
nyelnek a kései befogadó számára, s a ma
gyarázat során elveszhetnek az egykori, a 
magatartásban is kifejezést nyert értékek. Hi
szen ne felejtsük el, hogy minden ilyen szek
ta, kör, közösség lényeges, meghatározó moz
zanata, a közösen átélt kirekesztettség, az el
nyomatás által kitermelt mentalitás evidencia
élménye van eltűnőben, s ennek a sajátos 
kultúrateremtő jegynek a léte vagy hiánya a 
megértés, illetve a gyakran termékeden fél
reértések kiindulópontja lehet.

Ebben az írásban tehát megkísérlem, hogy 
az Erdély-életmű 1991-es nyilvánosságra ke
rülésének következményeként elemezzem el
sősorban a székesfehérvári életmű-kiállítást, s 
a fentieknek megfelelően rámutassak e mun
kásság sajátosságaira -  immár olyan közön
ségnek, amely nem a legendák ismerője.
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amely nem volt tanúja a mítosz születésének, 
amelyet elfogulatlan és épp ezért az értelme
zést megkövetelő utókornak tekinthetünk.

E szöveget nyilván determinálja hangsú
lyozott -  nevezzük talán így -  közvetítői né
zőpontom. Soha nem tartoztam Erdély tanít
ványai közé, nem voltam szektájának elköte
lezett tagja, viszont azt sem mondhatnám, 
hogy munkásságával csak most ismerkedtem 
meg. Azaz -  s ez nem érdem, mindössze talán 
ebben a tanulmányban kamatoztatható tény 
-  a történeti és kortárs avantgarde iránt ér
deklődő kutatóként volt bizonyos rálátásom 
Erdély tevékenységére, valamelyest ismer
hettem őt. Úgy érzem tehát, nem teljesen 
jogtalan, ha az avantgarde hagyományában 
némileg járatos elemzőként nem pusztán az 
ítélkezés, de a tolmácsolás munkájára is vál
lalkozom.

Erdély Miklós művészetének, munkássá
gának értelmezéséhez -  mint azt majd az 
utóbbiakban bemutatandó művei is bizo
nyítják -  nélkülözheteüen a származás és az 
élettörténet némely -  a szélesebb közönség 
előtt ismereden — mozzanatának feleleveníté
se. Az ismertetésben, tehát a legendák elosz
latásában és a tények nyilvánosságra hozata
lában fontos fordulópont az Árgus 1991. II. 
évfolyamának 5. száma és Erdély válogatott 
tanulmányainak Peternák Miklós szerkesztet
te kötete. Végre rendelkezésre állnak azok a 
nélkülözheteüen szövegek, amelyek az elfo
gulatlan elemzés előfeltételei.

Erdély 1928-ban született, édesanyjának, 
Óriás Arankának 41. életévében, annak má
sodik házasságából. Testvérei -  három féltest
vére és György nevű édestestvére -  közül, ko
moly megpróbáltatások után, csupán egyet
len tért vissza a munkaszolgálatból, illetve a 
koncentrációs táborból. Erdély zsidó szárma
zásának fontossága, a holt testvérek emléke 
megannyi szövegben, fotómontázsban feltű
nik. Ugyancsak komoly hatást tulajdonítha
tunk a család szellemi közegének: a spiritiz- 
mus iránti érdeklődés nemzedékeken át ter
jedő, azt távolságtartással kezelő és ugyanak- 
kor gyakorló hagyományának.

A család és a fiát túlélő édesapa -  az 
ugyancsak Gesamtkunstwerket alkotó Erdély 
István -  jelentős hatása mellett egy másik, fel- 
tédenül megemlítendő tény Erdélynek a pro
fessziókhoz való viszonya, mely szinte pre

desztinálta arra a szerepre és életformára, 
ami sajátja lett. A professzióellenesség ugyan
is egyike azoknak a magatartásjegyeknek, al
kotási módoknak, amelyek Erdély professzio
nális, múzeumi körülmények között történő bemu
tatásakor komoly problémát jelentenek.

Erdély tanult szobrászatot -  Bokros Bir- 
mannál, akivel annak haláláig bensőséges vi
szonyt tartott fenn -, majd elvégezte az épí
tészmérnöki kart, ám az építészetet inkább 
megélhetési forrásnak, mintsem hivatásának 
tekintette. Kétszer is beiratkozott a filmren
dező szakra, de soha nem sikerült befejeznie 
tanulmányait, viszont -  igaz, a professzionális 
filmgyártás felől nézvést észrevétlenül ma
radt -  komoly filmrendezői munkásságot 
mondhatott a magáénak.

Erdély, mint egy önéletrajzában írja, „kü
lönböző műfajokban egyforma intenzitással" (11. 
füzet) dolgozott, ezt a sokoldalúságát alátá
masztotta a „nemzetközileg kibontakozó ún. neo- 
avantgarde mozgalom” eredményeivel való 
megismerkedés.

Mindez annyit jelent, hogy Erdély, hosszú 
éveken-évtizedeken át tartó művészkénti 
hallgatás, útkeresés után úgy döntött, hogy a 
korszak -  a hatvanas évek Magyarországa -  
által kínált műfajok és kulturális hagyomá
nyok, nyilvánosságok egyikében való egyér
telmű és a professzióhoz tartozás védelmével 
is járó szereplés helyett saját normáihoz hűen 
a nemzetközi értelemben vett neoavantgarde 
kultúrához csatlakozik -  itthon. Ezzel azt vál
lalta, hogy miközben szinte minden művé
szeti ágat intenzíven gyakorolt -  azaz írt ver
set, drámát, filmforgatókönyvet, tanulmányt, 
rajzolt, montázselmélettel, filmgyakorlattal, 
szemiotikával, a számára legfontosabbal, a 
természettudomány és művészet új viszony
latainak elemzésével foglalkozott - , nem véd
te őt a korszak egyetlen hivatalos, de akár fél- 
hivatalos céhe sem. Úgy ítélem meg, hogy 
Erdély tudatos döntéssel -  épp saját tevé
kenysége egyetemességének elérése érdeké
ben -  lemondott mindazokról a kulturális 
mintákról, szerepformáló, alkotást hitelesítő 
jegyekről, taktikákról, amelyek bármelyike 
valahol, csupán egy közegben -  de hiteles sze
méllyé tehette volna. Amilyen evidensnek tű
nik ez ma, az alternatív kultúrák médiális tár
sadalomban való részvételének korában, 
amikor bármely, az életút felépítésére vonat
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kozó stratégia már csak pillanatokra érvé
nyes -  olyannyira figyelemre méltó lehetett 
1966-ban. Erdély ugyanis ettől az időponttól 
datálja nyilvános tevékenységét -  s ezen a szó 
szoros értelmében a második, harmadik nyil
vánosságot kell értenünk.

Az életművel Székesfehérvárott most is
merkedő nézőnek vagy a MŰVÉSZETI ÍRÁSOK- 
at fellapozó olvasónak nyilván egyaránt fel
tűnhetett, hogy Erdély munkássága -  saját 
megítélése szerint is -  1963-as párizsi utazása 
után, tehát harmincas életéveinek máso
dik felében bontakozott ki. Értelmeden lenne 
megkerülnünk a kérdést, hogy mi is történt 
odáig. (Eközben hadd hívjam fel az olvasó 
figyelmét arra, hogy 1966 csupán a második 
nyilvánosság előtti szereplés kezdete. Á pá
rizsi Magyar Műhely gondozásában 1974- 
ben megjelent, s itthon csak szűkebb közön
ség számára ismert Kollapszus orv . olvasói 
jó néhány 1959-es Erdély-szöveggel találkoz
hattak)

A válasz cseppet sem kézenfekvő, s itt nem 
pusztán Erdély hallgatásban eltöltött éveiről 
van szó, hanem kultúrtörténetünk egyik fon
tos fejezetéről, a magyar neoavantgarde egé
szének sorsáról is.

Az ötvenes évek nyilván olyan évek voltak, 
melyeket, mint oly sok alkotó esetében, Er
dély életében is „felfaltak a sáskák”. Avant- 
garde tevékenységet folytatni a nyűt diktatú
ra körülményei között lehetetlen. Erdély -  
pusztán életkoránál fogva -  sem vonulhatott 
már belső emigrációba.

Ám az ötvenes éveket nem pusztán a nyil
vánvaló félelem miatt „falták fel a sáskák”. 
Sokkal súlyosabb következményekkel járt az 
a tény -  s ez magyarázza Erdély kései pálya
kezdését -, hogy újabb nemzedék esett el, ma 
már elképzelheteden mértékben, a tájékozó
dás, az információszerzés lehetőségétől. Egé
szen elemi szinten zárták ki ezt a generációt 
a kortárs Európából, fosztották meg attól, 
ami Erdély számára talán élete legfontosabb 
fiiroija volt: az újdonságoktól, a Hírektől. 
Más kérdés, hogy ez a tájékozatlanság, a kor
társ Európa eltűnése, álommá és ígéretté vá
lása a már felépült vasfüggöny mögött nem 
ekkor kezdődött el. A harmincas évelf végétől 
fogva Magyarország egyre kívülebb sodró
dott a nemzetközi művészet vérkeringéséből, 
és hogy ez mit eredményezett, azt például 
Kassák életművének jóvátehetetlen megrop

panása mutatja. Erdély pályájának első évti
zede ennyiben nem is telhetett el mással, 
mint a megkésettségérzés ledolgozásával, az 
információk, az elemi tájékozottság megszer
zésével. A vasfüggöny aláhullása etikailag bi
zonyára mindenkit egyformán sújtott, szellemi 
értelemben azonban hatalmas különbségek 
voltak. Más mértékben tette tönkre az életét 
annak, aki a klasszikus, nagy kultúra para
métereinek megfelelően tájékozódott, s azét 
-  mint Erdélyét -, aki a mindig kialakulóra 
figyelt, s az Uj kutatásának szentelte életét.

Épp ezért tartom figyelemre méltónak, 
mintegy az egész életmű sajátosságait magá
ban hordozónak, jellegzetesnek az 1956-os 
ŐRIZETLEN PÉNZ az utcán  akciót, amely ta
lán nem csupán egyik legeklatánsabb bizo
nyítéka a forradalom közérzületének, de im
már pontosan rámutat arra, hogy Erdély -  s 
ne felejtsük el, hogy milyen körülmények kö
zött -  ráérzett a neoavantgarde művészet leg
nagyobb kihívásának, a Pénznek a szerepére. 
Ez az akció jól mutatja, hogy Erdély mit is 
tekintett igazán művészetnek, mit tekintett 
ténylegesen saját műfajának. Hiszen ebben 
az akcióban -  amelynek során, mint Erdély 
visszaemlékezett: „megoldottuk, hogy Budapest 
hat pontján dobálják be a pénzt egy önzetlen ládá
ba, s ettől kezdve az volt a feladatom, hogy járkál
tam az írószövetség autójával, és a láda mellé álló 
nemzetőröket elzavartam, mert képtelenek voltak 
felfogni, hogy ezt most nem kell őrizni...” -  pon
tosan kitapinthatok az Erdélyt mindig izgató 
elemek: az újdonság, az adódó szituáció mű
vészi felhasználása, a kommunikációban való 
közvetlen részvétel, azaz a direkt akcioniz- 
mus kísérlete, a provokáció, a szelíd botrány, a 
konvenciók és a mentalitás szintjén történő 
támadás, az erőteljes konceptualitás s az erős 
érzék a tautologikus, illetve abszurd helyze
tek iránt. A műfajhatárok ádépése vagy más
kor a művészeten kívüli világ szimbólumai
nak, tárgyainak művészeti szcénába való be
vitele a klasszikus avantgarde Duchamp-ra 
visszamenő tradíciója, amelynek Erdély Ma
gyarországon talán legnagyobb mestere volt. 
Hosszú évek alatt szinte a tökélyre fejlesztette 
e módszert, s annak minden lehetőségét ma
ximálisan kiaknázta. Úgy is fogalmazhat
nánk, hogy Erdély a szelíd botrány és a pro
vokáció mestereként művészete eszközévé tette 
a szocializmust, annak művészeti intézmény- 
rendszerét.
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Ám az Ő rizetlen  pénz  nem pusztán ezért 
érdemel különösebb figyelmet. Az igazi kihí
vás megítélésem szerint abban áll, hogy Er
dély figyelme a sztálinizmus honi végóráján 
is azonnal a kapitalizmus lényege felé fordul. 
A forradalmat értelmező akciója valójában 
kettős jelentésű mozdulat. Hogy mi is a forra
dalom lényege, talán semmivel nem lehet 
jobban illusztrálni, mint egy olyan -  a művé
szetben is forradalmi -  akcióval, amely, miköz
ben metaszinten részt vesz az eseményekben, 
egyben azoknak elemzéseként is érthető. Tu
lajdonképp nem kevesebbről van szó, mint 
az 1968-as párizsi, a késő kapitalizmus ellen 
lázadó, az abszurd iránt oly fogékony meta
fizikai forradalom 1956-os, a kommunizmus 
elleni lázadáskor megsejtett előérzetéről.

Ettől az akciótól fogva Erdély élete során 
minduntalan visszatért a pénz szerepének 
elemzésére. 1963-as felszabadító hatású pári
zsi útján kísérletet tett adott pénzösszegek 
névérték alatti -  azaz olcsóbb -  árusítására. A 
kapitalizmus kritikájaként érthető, szelíden 
radikális, direkt akciójának -  saját leírása sze
rint -  a hatóság vetett véget.

Erdély szerteágazó, a hatvanas évek ma
gyar művészetében csupán néhány ember 
számára felismerhető művészetének kulcsfo
galmai közül is kiemelkedő szerepet tulajdo
níthatunk az „új”, az „újdonság” kategóriájá
nak, illetve az ahhoz vezető útnak, amelyet 
Erdély interdiszciplinárisnak tekintett, s 
amelyet -  másként -  joggal tekinthetünk el
szántan intuitívnak. Hiszen Erdély, gyakran 
szinte az indoktrinalitásig elmenően, az intu
ícióra támaszkodás tudatos zsenije is volt.

Ahogyan a különböző értékvilágok radi
kális áthelyezésében, a tradicionális szemlé
letmódok és beszédmódok ironikus megtöré
sében, úgy -  ezen eszközök révén -  az új 
programszerű keresésében a század eleji 
avantgarde örököse volt. S mindig biztosan 
hitt abban, hogy tulajdonképpeni döntő hiva
tása a titkok felfedése, azaz az új elérése.

Peternák Miklóssal való, az- /Irgwsban köz
zétett, kulcsfontosságú 1983-as beszélgetésé
ben, Hamvas Béla kapcsán Erdély ritka 
egyértelműséggel fogalmazta meg művészi 
munkásságának céljait: „Amit avantgardizmus- 
nak nevezek, az szünet nélkül a mágikus, a régi 
mágikus, a régi, klasszikus tudományos gondolko
zás összezavarásával foglalkozik. És a misztikus, új

felismerésekre való preparálása, előkészítése a tu
datnak...” Az 1985-ös Kalocsai ELÖADÁs-ban 
p e d ig  így fogalm azott: „Az új általában látha
tatlan, úgy is fejezhetném ki magam, hogy a még 
meg nem nevezett újdonságok tengerében uta
zunk.”

S Erdély filológiai gondozás után kiadásra 
váró, hatalmas kéziratos hagyatékában is 
minduntalan felbukkan az új, az újdonság 
keresésének programja. Életművének vissza
térő eleme ez, holott munkássága egyébként 
épp a próteuszi változékonysága miatt tér el 
a klasszikus avantgarde -  így például Kassák 
-  militáris, enyhébben fogalmazva behavio- 
rista hagyományától, amely a felismert új
donságot kötelező mintaként követendőnek 
ítéli, egészen odáig, amíg fel nem cseréli va
lami még újabb újjal.

A filmnyelvvel kapcsolatos egyik szövegé
ben Erdély emblematikus élességgel fogal
mazta meg álláspontját: „A művészet nem in
formál a már meglévőről, hanem új képzeteket kí
ván kelteni."

E rdé ly t te h á t szin te rendszeresen , vissza
té rő e n  foglalkoztatta, m in t az t egyik ta n u l
m ányának  cím e m utatja : az „U j” SORSA. 
Eközben m élységesen tisztában vo lt e  foga
lom  tényleges kikezdhetőségével. A M ir e  j ó  
EGY virág  c ím ű  szövegben olvashatjuk: „Ami 
új, az szép? Új cipő, új ruha, új játék, új autó, új 
repülőgép -  majd, -  reklámmontage. A régi autó 
csúnya?” A m agát n eoavan tgarde  alko tónak  
tek in tő  E rdély  fogalm azta m eg  az idézett Ka
locsai ELŐADÁS-ban: „... ami irányzatjellegű, az 
rossz. Minden mű annyira gyenge, amennyire 
hagyja magát irányzathoz sorolni.”

Tehát az indoktrinalitás nemcsak az avant- 
garde-on kívüli művészetfogalom és tudo
mánykép határának módszeres és mégis in
tuitív lebontásában -  azaz az egyes érvek ere
ded szövegkörnyezetüktől, diskurzusrend
jüktől független felhasználásában -  követhe
tő nyomon, hanem a neoavantgarde szcéná- 
j^n belül is. Erdélyt nem is lehet egyetlen ak
kortájt -  a hatvanas-hetvenes években -  léte
ző irányzat elkötelezett híveként számon tar
tanunk. Ahogyan Gesamtkunstwerket alko
tott a hagyományos kulturális tradíció, a 
nagy kultúra felől nézve, ugyanúgy volt meg
foghatatlanul sok műfajú az avantgarde-on 
belül. Egyszerre volt happener, performer, 
konceptualista, szeriális, prózájában és lírájá-
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bán szürrealista (például „Nagy báriummező
kön hullt a szél”, vagy „A lánc lerogyott, este lett 
és imádkozni kezdett"). Filmjeiben ugyanúgy al
kalmazta az eisensteini és a dovzsenkói mon
tázst, mint a szürrealizmus asszociációit és a 
kísérleti film matematikai algoritmusok sze
rinti vágástechnikáját.

Erdély általában soha nem élt a letisztult 
műformákkal, nem azokat alakította tovább 
konzekvensen használt személyes kézjegyé
vel, individualitásátjelző fogásaival. Szinte vi
gyázott arra, hogy ne alakuljanak ki életmű
vének kompozicionális tradíciói. Am ennek 
ellenére -  mint arra a székesfehérvári kiállí
tás katalógusában Perneczky Géza rámutat -  
a negatív tautológiákhoz roppant affinitást 
mutató beszédmódjait visszatérő elemnek 
tarthatjuk. Ez a beszéd-írásmód, illetve az 
egyes képeket mindig szekvenciákba so;oló 
eljárás a szövegekben a tézisek, a gyakran a 
wittgensteini osztályozást használó kijelenté
sek, a képzőművészetben pedig a szeriális 
montázsok világa. A tézisszerű, egymás mellé 
rendelt állítások vagy képek-fotográfiák soro
zatából létrehozott alkotásmód éppúgy fellel
hető a tanulmányírónál és a próza- vagy pró- 
zaversírónál, mint a festőnél, montázsterem- 
tőnél, de a fotográfiák és a filmvágás trükkjei 
esetében is. Ez az egyetlen, Erdélyt ténylege
sen jellemző visszatérő formai elem. Ebben az 
ismétlésre, gondolatritmusra építő alkotási 
módban nem nehéz észrevennünk a Biblia, 
az Ótestamentum iránti tagadhatadan von
zódást, miközben Erdélytől mi sem állott tá
volabb, mint a tradicionális vallásosság vagy 
a vallásos ateizmus.

M ert a  foly tonosan ru tine llenes, m ind ig  
m eghökken ten i igyekvő, az ú ja t, a z  ú jd o n sá
g o t a  bo trán y b an  m egpillan tó , az elvárásokat 
b e  nem  teljesítő alkotási m ód  volt E rdély  hi
vatása. M indezzel egyébkén t tökéletesen  tisz
tában  volt, hiszen ő  m aga ír ta  az A po k r if  
előadás szövegében (m ely n em  m ás, m in t 
egyik előzetes akciójának nyilvános elem zé
se): „Különösen tetszett nekem az, hogy akik Hap
pening címszó alatt nagy durva eseményeket vár
tak, azok csak néhány gyógyuizes üveget és kis vi
ráglocsolást tapasztaltak...” Erdély  formateremtő 
elvvé tette a botrányt, m axim álisan kihasználta 
a n n a k  kom m unikációs stratég iá it, je len tés te 
rem tő  lehetőségeit. Pályáját szin te m indvégig  
elkísérik  a  b o trán y t kiváltó, vég telenü l iro n i

kus provokációk. Ilyen objekt, illetve akció 
volt az 1970-es, a Műszaki Egyetem R épüle
tében megrendezett, legendássá vált neo- 
avantgarde kiállításon bemutatott Fiú in g m e- 
r ev ító , melyben a címként szolgáló funkciót 
egy macesztábla volt hivatott betölteni. 
Ugyanitt állította ki Erdély a Szelídség  me
d en céje  című művét, melyben „a kék mű
anyag medence közepén macesz és élesztő (melynek 
hiánya miatt kovásztalan a pászka) úszik sűrített 
tejben. A medence fölé függesztett konzervdobozból 
kristálytiszta víz folyik. Az anyagok interakciójából 
keletkező »gázt« egy-egy külön »szaglászóhelyen« -  
gipsz ormyílásban végződő gumicsövön -  lehet ér
zékelni”. (Beke László: E rdély M ik lós  m un
kássága. K r o n o -logikai vázlat képekkel 
1985-IG. Erdély Miklós kiállítása, 1986. ápri
lis 11.-május 5. Óbuda, Zichy-kastély. Kata
lógus, 7. o.) Ugyanakkor maga Erdély is rop
pant fontosnak tartotta, hogy a szó szoros ér
telmében elhatárolja magát a neoavantgarde 
nem egy direkt provokációjától. Az Apokrif  
előadás kéziratos változatában (13. füzet, 
kézirat) a következőket olvashatjuk: ,Mindig 
is tartózkodtam ezen mozgalmak [értsd például 
a bécsi akcionizmus] vad, romboló indulataitól 
és megnyilvánulásaitól, bármit is tulajdonítsa
nak nekem, a felszabadultság tombolása érzé
sem szerint mindig még az elnyomástól megha
tározott kényszerpálya...” S Erdélynek épp 
ehhez volt a legkevesebb köze, ezt utasította 
vissza a leghevesebben.

Feltétlenül érdemes részletesebben ele
meznünk Erdély egyik, először 1991-ben, Szé
kesfehérvárott kiállított objektjét, amelyben 
pontosan összegződnek a konceptuális, nyel- 
vi-szójáték-kultúrára építő, provokatív ele
meknek és a családtörténeti adottságok, kö
rülmények alkotásba való bevonásának -  te
hát a hagyományos műfajokat agresszíven 
összekeverő alkotási módnak -  a jellegzetes
ségei. Az „Isten -Isten” -  műleírása szerint -  
4 db pálinkáspohár, m: 7,5 cm, „Jubileum ve
gyes linzer” doboz, 25,5x10,3x5,5 cm, Erdély 
Miklós jelentkezési lapja a IV. Országos Kis
plasztikái Biennáléra, 1974, A-4, Az 5. Orszá
gos Kisplasztikái Biennálé felhívása 1976, A- 
4, A Nácizmus Magyarországi Üldözöttéinek 
Országos Érdekvédelmi Formanyomtatvá
nya. A formanyomtatvány Erdélynek a hábo
rúban elvesztett testvéreiért felajánlott jóvá
tételről értesít, mintegy háromezer forint ősz
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szegben. A kiállítás objektje tehát egy rop
pant kemény -  szójátékra épített -  akció. Az 
elképzelés szerint a kiállítandó -  Jubileum! -  
kekszesdobozban fekvő pálinkáspoharak 
mellett folytonosan -  az adott összegig meg
vásárolható -  barackpálinka áll a nézők ren
delkezésére, akik a művész vendégeiként 
ihatnak a holtak emlékére. S koccintáskor 
ugye azt mondjuk, s talán végig sem gondol
juk, miért: „Isten-Isten”. Erdély, az objektet 
elemző szövegében, tézisszerűen pontokba 
szedve így értelmezi saját akcióját: „...5. pofon 
a közönségnek... 8. a keletnémetektől mennyi kár
térítést kapnak. (A mű által keltett félreértések szá
ma jelzi a mű értékét. A kormány is félreér
ti.)... 11. ...új összefüggésbe helyezett motívum 
mindig is megbotránkozást váltott ki, az űrlap ki
állítása (változtatással vagy akár kiegészítés nélkül) 
...az ő számukra küldöm a barackpálinkát, örülje
nek, hogy egy jó dolog megvalósult, és igyanak az 
egészségemre. Aki nem iszik, vagy visszataszítónak 
találja az ügyet vagy annak kiállítását, nem hagyja 
felháborodását egy stampedli pálinkával elaltatni. 
Vajon mennyiért hajlandó nem haragudni? Hány 
hektoliter pálinka árát fogadná el engeszlelésnek ? 
A pénz mindenhatóságába vetett hit produkálja ezt 
a jelenséget, ennyiben felmutatása valóban kapita
listaellenes, azonban a pénz mindenhatósága bt is 
igazolódott azáltal, hogy a túlságosan is megalázott 
emberek újra hagyják magukat megalázni a pénz 
által. Számukra valószínűleg kínosabb a nyilvá
nosság, mint az adakozó számára, bármennyire is 
provokatívan tapintatlanná torzult a blanketta és 
az egész eljárás az idők folyamán. A pénzt jel kell. 
venni, és az eljárás elleni demonstrációra kell for
dítani, és ezáltal az adakozót és elfogadót arra in
teni, hogy a jóvátehetetlent meg kell hagyni a maga 
abszolútumában, különben a jóvátételből még 
rosszabbá tétel válik.” (71. füzet, kézirat.)

Pontosan érzékelhető, hogy Erdély maxi
málisan tisztában volt provokációja mélysé
gével és természetével. Tudta, hogy milyen 
kínos is a jóvátétel magánügybotrányát mint
egy „kiteregetni” a kiállítótér nyilvánosságá
ban, radikálisan rákérdezve ezáltal a képző- 
művészetre és a Pénz jelentésére egyaránt. S 
közben mindezt megfejelni a szóvicc-koccin
tás morbid, önkínzó gesztusával. Tagadhatat
lan, hogy az akció a szégyen, a zavar felkel
tésén át hat. A befogadó joggal érezheti úgy, 
hogy személyes támadásnak van kitéve, hi
szen a galériabeli sétálgatás állapotában nyil

ván roppant meghökkentő a személyesség, a 
néző állásfoglalásra kényszerítésének e nyílt 
módszere, a befogadó agresszív, a szó szoros 
értelmében vett megszólítása.

Az I stf.n-Isten  pontosan mutatja, hogy 
Erdély megannyi akciójában, objektjében új
ra és újra a nyelvjátékban, a koncepció ad ab- 
surdum jelentéstani kifordításaiban látta a 
termékeny félreértések, ezáltal az új dimen
ziók megnyitásának, a művészet kommu
nikációképességének, szituációérzékenységé
nek zálogát. A cél a néző zavarbaejtése volt, 
hiszen Erdély épp abban hitt, hogy ezáltal 
nyílik lehetőség az új felfedezésére, a szemé
lyiség rejtett dimenzióinak feltárására.

Erdély törekvése tehát a gondolkozás
mód, az észjárás láthatóvá tétele. A provoká
ció, az objekt-szójáték akciója pontosan ezt 
szolgálja, építi fel. De ugyanez a szelíd, ám kér
lelhetetlen provokáció jelenik meg Erdély film
jeiben is. Csupán egyetlen példára utalva, e 
helyütt is érdemes megemlítenünk az 1979- 
es VERZIó-t. Solymosi Eszter történetének ál
tala készített verziójában Erdély értelmes ma
gyarázatot akar adni arra, miért is vállalhatta 
Scharf Móric az apja elleni hamis tanúsko
dást. Erdély magyarázata Móric és Eszter fel
tételezett ártadan szerelmének az adott kö
rülmények között utóbb már bevallhatadan 
ténye. Nem pusztán ez az értelmezés számí
tott provokációnak, hanem az is, hogy a film
beli vizsgálóüsztet ifj. Rajk László játszotta. 
De az sem okozott kevesebb feszültséget, 
hogy a hamis vádat a fiatal fiúba a szó szoros 
értelmében beleverő vizsgálótiszt rettenetes 
vádjait, a zsinagógában történő torokelvágás 
rámületes képsorait a néző, a mondatok el
hangzásának rendjében, azok illusztrációja
ként látja. Azaz a saját szemünkkel látjuk a 
házug vádak képeit: a zavarbaejtés, a néző 
normálállapotának felkavarása ismét a műal
kotás lényegi célja.

Ez Erdély művészetének, provokációs 
stratégiájának egyik, talán legkülönösebb vo
nása: a hihetetlenül erős drámai érzékkel 
megteremtett, zavarbaejtő képi valóság és 
annak lágy, igazán szellemes, művészetpeda
gógusra valló feloldása. Épp ez a képesség -  
beszélgetőtársainak, az őt körülvevő közeg 
tagjainak gyenge pontjait fellelni, arra rámu
tatni, s utána azt a vitában nem kihasználni -  
volt az, amiért Erdély tanításának igen nagy
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része a személyes tapasztalattal függött össze. 
Ez az a vonatkozás, ami szinte lehetetlenné 
teszi a múzeumi körülmények közötti, sem
leges térben történő utólagos bemutatást. 
Nem egy műve elemzésekor érzem a szemé
lyes jelenlét -  az egykori hitelesítő pecsét -  
hiányát. Ezt nem pusztán a mai értelmező, 
befogadó immár pótolhatadan veszteségének 
érzékeltetése végett említem, hanem mert 
úgy vélem, hogy e ponton rátérhetünk két, 
egymással szervesen összefüggő problémára.

A szerteágazó tevékenység produktumai 
immár mind elkülönülve, óhatatlanul tárgyi
asulva, alkotójukról végképp leválva kell 
hogy jótálljanak magukért az egyes művé
szeti ágakban. Vajon minden műfajban azo
nos erejű-e ez az életmű? Erdély szerteágazó 
teljesítményét -  s ez így lesz, még ha hűvös
nek, személytelennek tartjuk is ezt a megkö
zelítést -  az egyes művészeti ágak nyilvános
ságainak tradíciói, saját mértékei szerint fog
ják megítélni. Nem elsősorban a nemzetközi 
avantgarde művészet magyarországi mozgal
mának dokumentumaként tehát, hanem a ma
gyar képzőművészet, film, költészet, esszé 
stb. részeként. Ennek a befogadói, értelmezői 
horizontnak, az érvényes, itthon létező nor
marendszernek keretében az életmű külön
böző műfajai bizony más és más fényben tűn
nek elénk. Meggyőződésem, hogy azok a 
művek, azok a műfajok .járnak jól”, amelyek 
az immár személytelen, intézményesült for
mákban is közvetíthetők, amelyek akár alko
tójuk akaratától eltérően érthetők. Nem sé
rülékenyek tehát -  jelentésük követhető a 
szubkultúra finom, lágy összefüggéseinek, 
mítoszának ismerete, a beavatottság aurája 
nélkül. Filmjei azok -  a technológiai képek 
sajátosságainak megfelelően -, amelyek a leg- 
direktebben csatlakoztathatók a magyar vagy 
akár az egyetemes mozgóképkultúrába, hi
szen a kísérleti film profitellenes nemzetközi 
szcénájában Erdély alkotásai minden további 
nélkül dekódolhatók. Ugyancsak kevés prob
lémát jelenthet a tanulmányok, esszék értel
mezése. (Különös módon Erdély életében 
ezekből jelent meg a legtöbb. A Valóságban 
1964-ben közzétett Montázs éhség , vagy a 
csak 1991-ben megjelent, a Művészeti Í rá
sok  között napvilágot látott Po p  tanulmány  
a magyar neoavantgarde elméleti írásainak 
legjavához tartoznak.)

Ha ezután tekintetünket Erdély munkás
ságának legelfogadottabb területére -  képző- 
művészeti tevékenységére -  fordítjuk, akkor 
óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy az mi
ként is tárható az utókor nyilvánossága elé. 
Hogyan szolgálja tehát az életmű e részének 
megismerését a székesfehérvári István Király 
Múzeum és a Csók István Képtár kiállítása? 
Tisztában kell lennünk ugyanis azzal, hogy a 
konkrét kommunikációs helyzeteket kihasz
náló, azaz óhatatlanul a múlékonyságra, az 
adott pillanatra, az adott szituációra építő 
műalkotástípus -  amelyet Walter Benjámin 
oly élesen elkülönített a klasszikus, zárt mű
vektől -  kommentárok nélkül szinte nem 
vagy csak alig menthető át, s itt a kommen
táron, illetve a bemutatás körülményein van 
a hangsúly. Azaz, vajon a múzeum-e a leg
megfelelőbb intézmény az ilyen típusú élet
mű bemutatására? E nehézségekkel érzékel
hetően tisztában voltak a rendezők. Erre vall 
az a tény, hogy a két színhelynek, az István 
Király Múzeumnak és a Csók István Képtár
nak megfelelően -  élesen kettéválasztották a 
műveket. Az István Király Múzeumba a korai 
rajzok, a fotóművek, objektek, koncept- és 
indigóművek kerültek, míg a Csók István 
Képtárban a Bitumenműveket, az Environ- 
menteket, illetve azok rekonstrukcióit és a 
festményeket állították ki.

A bemutatásnak ez a hagyományos múze
umi elrendezést követő, azt a legmagasabb 
szinten megvalósító módja két, megkerülhe
tetlen kérdést vet fel. Mindkét probléma 
egyúttal az Erdély-életmű centrális kérdése 
is, miközben túl is mutat azokon, s a neo
avantgarde, dokumentum típusú művek utó
életének általános vonatkozásait tárja elénk. 
Az első kérdés az objektek, a konceptuális, fo
tómunkák bemutatására vonatkozik -  ezek 
között volt látható egyébként az Isten-Isten 
című műtárgy is. A kérdés egyszerűen az: mi
ként értheti és értelmezheti e nagyobbrészt 
egykori akciókat, happeningeket, perfor- 
mance-okat, illetve az azokkal szoros össze
függésben készült alkotásokat az a néző, aki 
itt, ezen a tárlaton ismerkedik meg Erdély élet
művével vagy legalábbis az itt bemutatott 
anyaggal. Hiszen például az 1970-es Neu- 
MÁK című objekt, amelynek rekonstrukciójá
val a néző itt találkozhat, csak akkor ad mó
dot az értelmes befogadásra, ha a látogató ol
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vasta a Kollapszus ORV.-ban 1974-ben meg
jelent azonos című verset, amelynek ez a kü
lönös tárgy mintegy az illusztrációja. Önma
gában milyen jelentéstulajdonítás képzelhető 
el egy homokkal töltött nejlonzsák és két arra 
illesztett mellszívó puszta láttán? Szinte min
den egyes kiállított mű hosszú és alapos kom
mentárt követelne. Ez a tény azonban nem 
minősíti a műveket, mindössze arról van szó, 
hogy az ilyen típusú műalkotásoknál mindez 
megkerülhetetlen. Újra és újra olyan kérdé
sek merülnek fel, amelyek ebben a közegben, 
a múzeumi térben megválaszolatlanul ma
radnak. Az Erdély montázselméletét, illetve 
családtörténetét ismerő nézők számára nyil
ván megrázó élményül szolgálhat az 1975- 
ben készült I dőutazás V  fotográfiája, amely
nek lapjain a művész egykori önmagával és 
a háborúban elpusztított testvéreivel néz 
szembe. A személyes vonatkozások elidegenít- 
hetedenül a mű részei, hisz a jelentésmezők 
-  a montázs által kiváltott interferenciák -  
különben vakok maradnak, fel sem tárulhat
nak. Ugyanígy gondot okozhat az 1979-80- 
ban és 1981-ben készült M öbiusz-Sarok  go
belinjeinek megértése annak számára, aki 
nem ismeri Erdély ez irányú érdeklődését. 
Nem tudja, hogy e műalkotások az ő mitoló
giájában az 1972-es balatonboglári kápolna
tárlatok során lezajlott M öbiusz-v etítés  té
nyének megfelelően értendők, vagy épp nem 
olvasta a szerző kétségtelenül egyik legkivá
lóbb tézissorozatát, az I dó-Mö b iUSZ-í, vagy 
az ugyancsak fontos T örvény-Véletlen-Mö - 
BlUSZ-t.

Akármim is, újra és újra személytelenített, 
a mítoszt rekonstruálni képtelen múzeumi 
környezet -  jó szándéktól, hitelesen pontos 
felkészültségtől független -  jelentéskioldó 
hatásának tényébe ütközünk. S ezen a szo
rongáson az sem változtat, hogy ugyanezzel 
a dilemmával küzd meg a klasszikus vagy 
neoavantgarde nem egy nemzetközi nagy
mesterének kiállítására vállalkozó tárlat. Jo- 
seph Beuys munkásságának bemutatása pél
dául hasonló nehézségekkel jár. A megoldást 
valószínűleg a lehetőségekhez képest teljes 
rekonstrukció jelentheti. Ugyanakkor arról 
sem felejtkezhetünk el, hogy az ilyen eljárá
sok -  amelyekkel e kiállításokon is találkoz
tunk -  ugyancsak súlyos múzeum- és művé
szetfilozófiai kérdéseket vetnek fel. S nem

pusztán arról a cseppet sem lebecsülendő 
tényről van szó, hogy mindez épp Erdély 
egyik alapvető problémájával, az eredeti-má
solat kérdésével is szorosan összefügg. Ha
nem arról, hogy vajon egyáltalán rekonstru
álható-e egy mára történeti ténnyé vált közeg, 
kultúra egésze -  valóban az archeológiái le
letmentés kínálkozó metaforája-e az egyeden 
járható út? S az egykori mű, ami az idők so
rán lelet lett, ismét műalkotássá, jelentést su
gárzó, élő szimbólummá válhat-e pusztán új 
környezetétől, a művészetkénti befogadás té
nyét mintegy előíró múzeumi tértől? Vajon 
nem halványul-e él jóvátehetedenül az egy
kori mű jelentése a leletmentés folyamatá
ban?

Az ugyanis, hogy valami komoly anyagi ál
dozatok árán, szervezőmunkával végül is re
konstruálható, önmagában nem válasz arra a 
kérdésre, hogy azt meg is kell-e tennünk. Va
jon Erdély, mint oly sok avantgarde-ista tár
sa, nem volt-e mélyen dsztában azzal, hogy 
tevékenysége, épp, mert kilépett a hagyomá
nyos műformák és műfajok tradicionálisan 
átörökített rendjéből, végső soron időbe zárt, 
egyszeri, és hogy jelentőségét épp ez az egye
diség adja meg? Vajon nem az volt-e Erdély 
legigazibb szándéka, hogy a múlékonyságot 
és múlandóságot -  azaz a csak az esetleges 
források és beszámolók, a kommentárok se
gítségével történő fennmaradást -  vállalva 
megkerülje és legyőzze azt a mechanikus sok
szorosítás révén megőrzött, a létező intézmé
nyek által óvott kultúrát, amellyel oly nyíltan 
szembehelyezkedett?

Miközben tagadhatadanul csak roppant 
erőszak árán írható le adekvátan Erdély mű
vészete a zárt művek, elkülönült, individuális 
alkotások hagyományaként, ugyancsak nem 
könnyen interpretálható a nyitott művek po
étikájának látszólag kínálkozó elemzési mód
szerével sem. Igaz ugyan, hogy Erdély mun
kássága ténylegesen nem műegyedek diszk
rét összefüggéseket mutató rendszere, ha
nem inkább egymást feltételező probléma- 
halmazok újrafogalmazásainak, elvetésének, 
majd újrafellelésének bonyolult struktúrájú 
szövedéke, mégsem bontható meg ez a rend
szer egy, a befogadó nagyobb szabad
ságfokának, személyes választásának, aktivi
tásának szerepét hangsúlyozó esztétikai 
szemlélettel. Különös módon Erdély munkái
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a hagyományos, zárt műveknél jobban előír
ják az interpretáció útjait. Minden egyes ak
ció egyben önmaga értelmezése is. Erre mu
tatnak a tézisszerűen fogalmazott, egymást 
folytonosan tagadó, átértékelő szövegek vagy 
a saját happeningjeit kísérő, szintén műalko
tásnak is tekinthető kommentárok.

Mindez természetesen hipotézis, értelme
zés, de úgy vélem, vannak olyan művek, 
amelyek komoly érvként szolgálhatnak emel
lett. A Demokratikus Festmény akciójára 
például 1984-ben a Kossuth Klubban került 
sor. Ez alkalommal Erdély Birkás Ákos és He
gyi Loránd társaságában egy rafináltan meg
indokolt szöveg kíséretében tüllfátyollal lebo
rítva foglalt helyet a közönséggel szemben. 
Az est címe sem volt véletlen. Erdély a mű
vésztárssal, a művészettörténésszel és a kö
zönséggel együtt demokratikusan alkotta 
meg azonos című képét. Minden egyes moz
zanatról szavazást rendelt el, s minden egyes 
szavazás alkalmat nyújtott magáról a szava
zásról való eszmefuttatásra, a demokrácia 
elemi kérdéseinek gyakorlati illusztrálására. 
Ami történt, annak meggyőződésem szerint 
a neve és műfaja a színház. A közönség re
mekül mulatott, Erdély személyes varázsa, 
utolérhetetlen humora, agressziója és intuí
ciói megfelelő közegben hibátlanul működ
tek. Minderről fényképek készültek, ezek egy 
részét láthatja a közönség Fehérváron, és ki
állították az ott készült képet is. Meggyőző
désem, hogy ez utóbbi báját és idéden humo
rát még az is alig értheti, aki elolvasta ugyan 
az ̂ L-ban egykor megjelent, magnó alapján 
lejegyzett beszámolót, amely a MŰVÉSZETI 
ÍRÁSOK című kötetben immár nyomtatásban 
is napvilágot látott. Ez a kép a legtökélete
sebb példája annak, hogy milyen kevés ma
radhat fenn abból a művészi cselekvésből, 
amely a jelhagyásnak, a nyomok fennmara
dásának és elemzésének utólagos útját szán
dékosan megnehezíü, illetve ellehetetíeníti. 
Azt is világosan megmutatja e példa, hogy 
milyen komoly szerepe volt Erdély személyi
ségének önnön műveiben, s adandó alkalom
mal nehezen követhető ez a munkásság an
nak számára, aki nem volt személyes viszony
ban az alkotóval.

Bizony, a személyesség volt Erdély művé
szetének egyik kulcsa, keresztje. A nagy kér
dés mindig az, hogy egy ilyen fokon áteszté-

tizált élet, művészetté tett életmód az alkotó 
halála után miféle csatornákon, milyen köze
gek által létezhet tovább. Épp ezért gondo
lom, hogy Erdély munkásságának kiemelke
dő része művészetpedagógiai munkássága: a 
K reativitási gyakorlatok, a FAFEJ, (azaz 
Fantáziafejlesztő gyakorlatok), illetve az IN
DIGÓ (azaz Interdiszciplináris Gondolkozás) 
közös tevékenysége. Erdély habozás nékül le
mondott arról, hogy egy-egy művét, ideáját 
egyedül valósítsa meg, ha lehetőséget látott az 
Új, az eredeti közös munka révén történő el
érésére. A különböző beszámolók, visszaem
lékezések tanúsága szerint Erdély művé
szetpedagógiai kurzusai leválaszthatatlanok 
saját munkásságáról. De nem pusztán arról 
van szó, hogy tanítványai körét mintegy gya
korlóterepül használta volna. Sokkal inkább 
beszélhetünk arról, hogy az INDIGÓ és a 
FAFEJ közegét teljes egészében vállalta. 
Ugyanúgy, ahogy azt a szélesebb közönség a 
Dem okratikus Festm ény alkalmával tapasz
talhatta, az őt értő közeg állandó provokáló 
létformájában bontakozott ki hallatlan dialó
gusteremtő képessége. A művek zártságának 
és nyitottságának kérdése tehát ebben az 
összefüggésben is felmerül: annyiban, ameny- 
nyiben -  mint Umberto Eco írja A NYITOTT 
mű POÉTlKÁjÁ-ban -, egy vita nyitott lehet. S 
ebben az esetben a mű nyitottsága a forradal
mi művészetpedagógia eszközévé válik. És 
Erdély műhelyében épp ennek voltunk a ta
núi. Ezért is kell oly komolyan feltennünk azt 
a kérdést, miként érhető tetten Erdély mun
kásságának hatása olyan tanítványainak mű
vészetében, mint Böröcz András, Révész 
László, Sugár János, Peternák Miklós. (A név
sor természetesen tovább folytatható.)

A székesfehérvári kiállítás másik nagy 
problémája a Csók István Képtárban bemu
tatott festmények értelmezése. Erdély ugyan
is élete utolsó éveiben kezdett el intenzíven 
festeni -  nem kis mértékben az általa egyéb
ként mélyen megvetett, a galériások diktatú
rája által teremtett divatnak tekinthető Új 
festészet, másként fogalmazva a transzavant- 
garde kihívása nyomán. Úgy vélem, festésze
tének kulcsa e kihívás elfogadásában áll. Hi
szen pontosan tudta, hogy ha mégoly ellen
szenves is ez az Új, ő aztán nem térhet ki elő
le. Tulajdonképpen Erdély számára kevés el
lenszenvesebb dolog lehetett, mint akár a
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N eu e W ilde, a k á r  a  transzavan tgarde  vagy a  
N ew  P ain ting  kategóriáival fém jelzett álm oz
galom , hatalm as ízlésváltás, ko rszakátrende- 
zŐdés, n em  beszélve an n a k  m agyarországi k i
alakulásáról, am ely a  m in takövetés élő  p é ld á 
ja k é n t irritá lta  azt a  m űvészt, ak inek  soha 
sem m i n em  volt fontosabb, m in t az  e re d e ti
ség , a  felfedezés m ozzanatá t ce n tru m b an  ta r 
tó , m in d ig  besoro lha ta tlan  m űvészet sorsa. 
Az ú j festészet nyílt, eksztatikus ö röm e, a  fe
lü le t érzék i m eghód ításának  agresszív p ro g 
ram ja , illetve a  klasszikus m inták , pátoszfor
m ák  újrafeldo lgozásának  a  nagy  m etafo rákat 
ku ltu rá lis ro n csk én t kezelő eljárása vélhető
e n  taszította. H iszen  m in d k é t eljárásból é p p  
az  h iányzott, am i E rdély  legkülönbözőbb 
m u n k á in , a  sejtések és jó sla tok  legkü lönbö
zőbb  változatain is áthúzód ik : a megveszteget
hetetlen racionalizmus. E rdély  ugyanis akárm i
lyen szellem i k a lan d ra  vállalkozott, d e  m in
d e n  ú tjá t a  m etsző, éles érte lem , az  a d o t t  h a 
gyom ányt, szokást radikális k ritika  a lá  vevő 
e ljárás ha tároz ta  m eg. Sem m i sem  á llo tt tőle 
távolabb, m in t az ü re s  indulatk ié lés vagy b á r 
m iféle trad íció  ném a, szolgai átvétele. A  Ka
locsai ELŐADÁS-ban így fogalm azott: „Az új 
festő nálunk kezd hasonlítani a magántaxisra... A 
nagy életívek komponálásának nincs itt az ideje. 
Ezt sokan érzik, és nemcsak a pecsenyesütők, hanem 
a festők is." (M űvészeti Í rások, 191. o.)

Ú gy vélem , e n n e k  fényében  kell érte lm ez
n ü n k  az u to lsó  éveiben egy re  nagyobb szere
p e t  já tszó  festészetet, illetve grafikai m unkás
ságot, a  gesztusp ik tú ra nem egyszer az  infor- 
m elig  visszanyúló, Cy Twom by m unkásságát 
ny íltan  továbbgondoló  periódust. E rdély  ta 
g ad h a ta tlan  iróniával valósította m eg  sajátos 
-  é le ttö rtén e téb en  is -  ú j festészetét, a  geo
m etria i je lek e t au to n ó m  festői felü letekké á t
változtató, n ag y m ére tű  fekete-szürke vász
n a k  sorozatát. E  tevékenységét is a  tau to lóg i
ák , a  szójátékok, a  verbális és képi ta rta lm ak  
közötti feszültségeket kereső  eljárások irán ti 
vonzalm a u ra lta . E rrő l ta n ú sk o d n ak  az olyan 
képek , m in t a  R eg ín é  (D éryné), vagy a  N em
zetgyök MÍNUSZ EGY. U gyancsak a lk o to tt jó  
n éh á n y  iron ikus hom m ágium ot: KOSZTOLÁ
NYI, E lbert  Rem brandt  cím ű képei tan ú s
k o d n ak  errő l.

Az uto lsó  évek -  ta lán  n em  túlzás, hogy 
nem zetközi m értékkel m érve is -  kiem elkedő 
alko tásának  ta rth a tju k  az 1984-es bécsi O r- 
well-kiállításra készített s m ost Székesfehér

v áro tt is rek o n stru á lt H a d it it o k  c ím ű instal
lációt. A  hatalm as, 300x460 cm -es, kátrány 
p a p írra l, üveggel bo ríto tt, krétával, lük te tő  
te x tú rá jú  olajfestéknyom ok absz trak t jeleivel 
b o ríto tt falnyi installáció ba l o lda lán , digitális 
kijelzőn fu t végtelenítve E rdély  életének  
egyik legfontosabb-gúnyosabb m onda ta: a 
gondolat hadititok. 1984-ben m ég  ta lán  senki 
sem  sejte tte , hogy p á r  évvel később felbom lik 
az orwelli világkép, m ito logém a a lap ján  m ű
ködő  világrendszer, a  to ta litárius állam ok és 
az álságos dem okráciák  — csak m a lá tjuk , mily 
re tten e tesen  gyö trő  -  egym ásrau taltsága, a 
gondolatszabadság  ellen  viselt ú jk o ri h ad já
ra t  betetőzésének  perió d u sa , am ely bárm i 
ú ja t, b á rm i k rea tívat azonnal a  h a d se re g  szá
m á ra  instrum enta lizált. E rdé ly t m in d ig  is 
m é rh e teü e n ü l izgatta a  T ito k , a  gondolatok 
állam osításának k ivédhete tlen  folyam ata. 
M egannyi te rm észettudom ányos, technoló
giai ú jdonsággal kapcso la tban  szám on ta rto t
ta  azok  katonai, h ad iip ari e re d e té t. A  szám á
ra  oly fon tos francia  u rb an is ta , posz tm odern  
gondolkozó, Paul Virilio heves reakcióira 
em lékeztető  m ódon , szin te szem élyes szé
gyenkén t é lte  á t  m indezt. A  szabadság m eg
sem m isülését lá tta  abban  a  tagadha ta tlan  
tényben , hogy e  század szin te m in d en  jobb ító  
szándékkal lé treh o zo tt ta lálm ánya, gondola
ta , ö d e te  csak ak k o r ju th a to tt  érvényesülésre, 
h a  az a  h a d iip a r  szám ára is fontos volt. E r
dély  szin te szen t h á b o rú t viselt az orwelli vi
lág  ellen , am elynek  összeom lását m á r  nem  
é rh e tte  m eg, d e  am elynek  lebontásából a  m a
g a  m ód ján  -  é p p  a  kérle lhete tlen  m etapoli- 
tizálással -  ő  is kivette a  részét.

T ú l azo n b an  a  H a d it it o k  F ehérváro tt is 
hatásos b em u ta tásán , vissza kell té rn ü n k  a r ra  
a  k érd ésre , hogy m ilyen benyom ást keltenek 
a  lehe tő  legklasszikusabb re n d b e n , h iggad t 
ritm u sb an  b em u ta to tt festm ények. A zt hi
szem  ugyanis, a  kiállítás m ódja egy óhata tlan , 
k ivédhete tlen  félreértéshez is vezet. Ez az el
rendezés, a  p á r  excellence neoavan tgarde  
m u n k ák  e lkü lön ítése a  festm ényektől, az t a 
benyom ást kelti a  lá togatóban , hogy ez  u tób 
biak  Erdély életművének centrumát jelentik, hol
o tt  -  m egíté lésem  szerin t -  ez  a  hatáskeltés 
m egtévesztés, am i fé lreértések  fo rrásává vál
h a t. A kárm ilyen kínos is, d e  é p p  az  Erdély 
irán ti -  e  tan u lm án y b an  ta lán  m á r  n em  kü
lön  b izony ítandó  -  tisztelet követeli m eg, 
hogy le írjam : e  grafikák és festm ények nem
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értelmezhetők az életmű centrumaként, nem 
jogos önmaguk jelentőségénél nagyobbnak, 
súlyosabbnak láttatni azokat. E festmények, 
grafikák elsősorban az új festészettel szembe
ni akciók részeként jelentősek, illetve tagad
hatatlanul magukon viselik egy komoly útke
resés, alkalmanként kiútkeresés jellegzetessé
geit. Erdély felismerte, hogy a neoavant- 
garde saját élettörténetével összefüggő kor
szaka, az ellenkultúra tényleges létezésének 
periódusa véget érőben van. Nem találta he
lyét a galériás szcéna új, hideg, piaci játék- 
szabályai között, egyszerűen szólva, nemigen 
volt kedve ahhoz, hogy egy ideológiai világ
kép ellen megőrzött függetlenségét felcserél
je az üzleti függéssel, feladja nehezen kiví
vott, az alkotáshoz szükséges autonómiáját. 
Ezek a képek ennek a hasadtlelkűségnek, 
szomorúságnak, rosszkedvnek a dokumentu
mai, de nem hiszem, hogy alkalmasak lenné
nek arra a múzeumi elrendezésre, amellyel 
itt találkozhat a néző. Ez a befogadási helyzet 
ugyanis autonóm, klasszikus műveket feltéte
lez, a bemutatott anyagot ebben az elrende
zésben csak akként láthatjuk és érthetjük. S 
Erdély e művei nem sorolhatók minden to
vábbi nélkül ebbe a világba, így igazi jelen
tésüket sem mutathatják fel ezek között a kö
rülmények között. A tagadhatatlan jó szán
dék, szakértelem és gondosság ellenére kicsit 
sportszerűtlen mindez a művekkel szemben. 
Olyasfajta tévedés, mint mikor egy sprintért 
hosszú távon indítanak. Mostanában viszont 
a versenyeken nincsen olyan táv, amelyen a 
versenyző indulhatott volna -  válaszolhatná 
bárki, s ez igaz. S épp ez mutatja, hogy Erdély 
joggal és okkal volt rosszkedvű, hiszen a mű
vészetét befogadó világ, mint az az intézmé
nyesülés formáiból is látható, egyre kevésbé 
tud mit kezdeni az olyasfajta alkotásokkal, 
mint az övéi. Élesen szólva, a korszak az üres, 
a semmirekellőt is „magas szinten” megte
remtő professzionális szakembereké, akikkel 
szemben Erdély akár amatőrnek, dilettáns
nak vagy épp érthetetlen alkotónak is tűnhet. 
S ez is igaz.

A 90-es évek elitművészetének szcénájá- 
ban immár főszereplő az, amit Erdély egész 
munkássága tagadott és a művészet ellensé
gének tekintett: a Pénz. A Pénz pedig feltét
len szakértelmet követel meg. A művészet au
tonómiáját -  illetve kommunikációs különös

ségeit -  immár nem a rendőrállam figyelme 
korlátozza, hanem az üzlet, a piac kérlelhe
tetlen törvénye. Erdély művészete teljesen al
kalmatlan arra, hogy áruként tűnjön elénk, 
holott a galéria, az új média által uralt mú
zeumfilozófia korában a kortárs művészet 
klasszikus értékein, nagy teljesítményein egy
re kevésbé érthetünk mást, mint kiváló mar
ketingpolitikával értékesített terméket.

E tekintetben a csapda pontosan zárt. Er
délyt semmi egyéb nem fogadhatja be, mint 
az az utókor, amelynek kultúrafogalma és in
tézményei egyre kevésbé alkalmasak az olyan 
világok termékeny interpretálására, mint az 
övé. Minderről természetesen nem a fehér
vári kiállítás rendezői tehetnek. Ők éppúgy 
ennek az állapotnak a foglyai, mint az az élet
mű, mely ugyancsak képtelen immár meg
szabadulni az utókor néma ítéletétől.

Úgy is fogalmazhatunk, hogy Erdély mű
vészetének utóélete a magyar neoavantgarde 
sorsának, befogadásának emblematikus pél
dája. Ha ez az utóélet nyugtalanító, ha to
vábbra is vitákat, értelmezési kérdéseket vet 
fel, ha minden egyes pontján arra kényszerít, 
hogy arról beszéljünk: megfelelő módon lát- 
juk-e ezeket az alkotásokat, akkor Erdély el
érte célját. Rosszul akkor járunk, ha azt -  
mint az jelen esetben történt -  saját törvény- 
szerűségei ellenére tárjuk a napvilág elé. E 
korszak a látványosságon immár nem első
sorban Herculaneum freskóit, egy hajdani 
élet nyomait, hanem Disneylandet érti, s 
nincs értelme annak, hogy az egykoriakat be
illesszük Mickey Mouse és Drakula közé. 
Pompeji lakói -  a leletekké vált egykoriak -  
nem támaszthatók és nem is támasztandók 
fel semmiféle holografikus lézer-show-val, le
nyűgöző diaporámával. A kérdés persze az, 
hogy tulajdonképpen kié is a művészek mun
kássága, kié is utóéletük. Hozzá kell szoknunk 
ahhoz a gondolathoz, hogy egy olyan kultú
rában, amelyben nemzedékek hiszik Dona- 
tellóról és Leonardóról, hogy azok nindzsa 
teknős harcosok, s hitetlenkednek, amikor 
azt hallják nevelőiktől, hogy e nevekhez 
egyéb életek és teljesítmények is fűződnek, 
egy olyan kultúrában, ahol Jeff Koons és 
Cicciolina budapesti esküvői képének arcpi
rító giccses álpornográfiája a kortárs művé
szet és avantgarde javát hirdetni szándékozó 
Flash Art aktuális művészeti eseményeket kö


