
felé. A .hfrnevünkct romboló" vallásos út segít
het fellépni a Gaiát romboló fogyasztói, anyagias
szemlelet ellen azzal, hogy azon túl szellemi,
lelki tartalmat és célt képes adni az embemek, és
erkölcsi felelősségérzetet.

Úgy vélem, nem volna jó, ha mindenkí egy
formán gondolkodna. Nem szerétnék olyan
országban élni, ahol egyetlen - akár a hozzárn
legközelebb álló - vallás, filozófia, ideológia
lenne egyeduralkodó. Olyan világot képzelek el,
amelyben sokféle gondolat, kultúra, eszme él és
rnűködík egymás mellett s mindenki tiszteli a
más másságát. Ott senki sem árt a másik ernher
nek, a többi élőlénynek.Miként a természetben,
az ökológiai rendszerekben annál valószínűbba
fentmaradás, a további evolúció, minél nagyobb
a fajok gazdagsága, a sokféleség. az ügynevezett
diverzitás: ugyanígy élteti a társadalmat is a
kultúrák, hitek, nézetek különbözősége,egymás
ra hatása. "Téríteni" meg nem szavakkal kell,
hanem esetleg magatartással. emberi kiállással,
példamutatással. tanúságtevésse!.

Legyél nyitott mindenki iránt, Sándor, a hit, a
vallás felé is: sokat kaphatsz tőle! Hallgass meg
másokat és figyelj rájuk. Fogadd el, hogy az egész
világ a másokkal és a környezetünkkel való
kapcsolataink szükséges és természetes módon
változnak. A hit segíthet kijuttatni bolygönk
népeit a válságból. A Gaia-hit? Minden hit, ame-

Képzőművészet

Erdély Miklósról*

A szervezök megtisztelő felkérésének csak ab
szolút illetéktelen hozzászólással próbálhatok
eleget tenni. Ismerősvoltam csupán, se barát, se
tanítvány, se rajongó uszály, se dühös ellenfél.
Így emlékeim - vannak - nem tartoznak ide.
Hogy például egyszer, reggel érkezvén a házba,
két pizsamás úr üldögélt a fehér kályha előtt, a
kék lámpabura alatt, Ascher Tamás és Erdély
Miklós, két álmos Oblomov, valami bonyolult
mondat körül kapirgáltak. Véletlenül volt nálarn
egy óriáskifli, átadtam, felélénkülve kezdték ro
pogtatni. Egy kicsit mulattunk még az ilyen
vidéki-ízű dolgokon - ropogós kifli -, én
azután jelentéktelenül átszüremkedtem a másik

• Elhangzott 1988. november 14-én a Kossuth klubban.
az Erdély Miklós müvészetéröl rendezett ankéton.

lyik azt tanítja, hogy felelősek vagyunk a másik
emberért, azért is, aki tőlünk távol él, és azért is,
aki majd csak ezután fog megszületni.

Felismerték ezt a vallások is. Két évvel ezelőtt

a Természetvédelmi Világalap (WWF) megala
kulásának 2;. évfordulóján a Ferences Rend
Assisi városában látta venelégül az öt világvallás
képviselőit, s kétnapos tanácskozást, lelkigyakor
latot tartottak a természeti környezet, a válságba
jutott emberiség védelméről.Azóta több kisebb,
de hasonló megbeszélést rendeztek. Nemrégi
ben egy oxfordi összejövetelen olyan szcmélyí
ségek találkoztak, mint például Canterbury érse
ke, a dalai láma, Teréz anya, James Lovelock és
politikusok Keletről-Nyugatról, az Egyesült
Államokból és a Szovjetunióból. Jelentős mon
danivalói voltak ehhez a kérdéskörhöz a vatikáni
Főpapi Tudományos Akadémia által szervezett
egyhetes megbeszélésnek (1987 novemberé
ben), továbbá bahai-hitű, buddhista, hinduista
vallási vezetők nyilatkozatainak.

Az ilyen megbeszélések elősegítik, hogy a
világon mindenütt (Kölnben és Magyarorszá
gon) "hírnéwel" és gáncsoskodással mit sem
törődve, Gaia-hitű és nem hívő, vallásos és
vallástalan emberek összefogjanak a bolygó jö
vőjéért.

Baráti szeretenel ölel:
György Lajos

szobába, ahová eredetileg is igyekeztem. A
hátam rnögött sokféle jelentésű, súlyos majszol
gatás folyt. (A kifli tényleg jó volt különben.)

Hogy 1986-ban Erdély Miklós kiállításának 
kérésére - rendezője lehettem (vagyis valaki,
aki a teremben tologatja a műveket, aztán azt
mondja, jó lesz), azt "életem és rnüködésern"
egyik furcsa kis rneglepetésének, érthetetlen
eseményének és ajándéknak tartom. Mmt
művészettörténész ismertem persze tevékeny
séget, talán nem egészen rosszul; elképedve és
aztán gyorsan észbe kapva figyeltem rneredeken
hasító, a biztonságos dolgokat titokban alámcsó.
aláaknázó gondolkodásmódját; de többnyire
nem nyomultam happeningjeire, előadásaira,

nem gyűjtötterndokumentumokat és cédulakat
a "témáról", nem írtam róla (kivéve egy rövid
szöveget az 198;-ös glasgowi kiállítás katalógu
sába ). Azaz NEM FOGLALKOZTAM művészeté

vel. De hát valóban nem foglalkeztam e sötétert
nyugtalanitó tartománnyal? vagy csak vártam?
kivártam? elodáztam a művészettörténeti szem
bcnézést? Mindenesetre a kiállítás előkészíté

sének idején, 1986. március-áprilisában, kite
kerve a vásznakat, rakosgatva, lapozva a papíro-
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kat, a fotókat, nem térhettem ki tovább a kérdés
elől: Mi ez itt előttem és - különösen - miért
olyan hátborzongatóan fontos, olyan hajmeresz
tően megkerülhetetlen Erdély Miklós alakja,
tevékenysége, minden munkája az utolsó ne
gyedszázad magyar művészetében?A kérdés első
felére körülbelül-nagyjából tudtam valami
választ adni; sokan írtak és beszéltek már eddig is
róla (ő maga is), részletekről és összefüggések
ről egyaránt - én meg, mint szorgalmas rende
ző, készültem az irodalomból. Arra azonban,
hogy mi adja műveinek és egyáltalán, bármilyen
forrnában - legyen az vers, esszé, festmény, film,
vagy csak egy kaján villanófényként fellobbanó,
zavart keltő megjegyzés - szóval, bármilyen
formaban kifejeződőtevékenységének nyomasz
tó jelentőségét egy művészettörténeti folyamat
ban - erre a kérdésre ott, akkor kezdtem igazán
sejteni valami feleletfelét. A lehetséges feleletet
és a magam módján, ezt szerétném hangsúlyoz
ni; mint javíthatatlan empiristának, a grafikák és
képek (szó szerint ) kézzelfogható közelsege. az
anyagok minősége és szaga - háziasszonynak a
piacon - segített megérteni azt a békétlen
funkciót és a funkció működését,amely egyszer
re kiméletlen és ezért jótékony hatású egy
mérsékelt és óvatos világban. Tudjuk, a GYANú
egyik kulcsszava ennek az életműnek. a gya
nakvásban fejeződik ki számomra legtökélete
sebben a dolgokhoz, az Egészhez fűződő viszo
nya. A gyanakvást adta tovább mindenkinek,
mint valami ragályos fertőzést, melyenyhe lefo
Iyású ugyan, de nem szövődményeknélkül való.
Gondolkodásmódja lefegyverző kíméletlenség
gel bomlasztotta szét, porlasztotta el a tradicio
nális, biztosnak tűnő betonépítrnényeket, a
képzőművészeti, irodalmi, filmbeli stb. nyelv
eszköztárat, hogy azután titkos élesztögom
baként. friss kovászként járja át a megmaradt
törmeléket és kelesszen belőle valami új minö
séget, kellemetlen és keserű, jótékony kijózanító
pofonként csattanó igazságot. Azt gondolom,
hogy e kinos - nekünk kinos - tevékenysége az
egyik legfontosabb, legtöbbet jelentő mozzanat
a magyar müvészetben, a képzőművészetben

különösen, arra aztán igazán ráfér. Művészettör
téneti jelentőségű gyanakvása nemcsak barátai
és kortársai, hanem - ami döntöbb - a fiatalok,
tanítványai gondolkodását befolyásolta, változ
tatta meg és szabadította föl. Ésha nyomokban és
gondos dokumentációkból már ismerjük is vala
mennyire ennek tényeit és szereplőit (a híres
kreativitási gyakorlatok, Fa-Fej, Indigó stb.) 
még nem láthatjuk teljességében azt a felforgató
hatást, amelyet sokakra, egy korszakra gyakorolt.

Beke László az óbudai kiállítás katalógusában
felsorolja az Erdély által használt és a képző-
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művészetben szokatlan anyagokat: epokittgyan
ta, fehér, kifolyt ragasztó, kén. élesztő, homok.
libazsír, hullámbádog, liszt, kátránypapír, ce
mentpor, műtrágya,indigó stb. Rendezés közben
rakosgatva a műveket, legközvetlenebbül az
anyagok provokatív ereje lepett meg: minthogy
ezúttal nem néző voltam, hanem - valamilyen
szerény fokig - részes, "bűnrészes",máshogyan,
belülről, tapintva, vagyis valóságosan érzéke/ve
élhettem át, érthettem meg, hogy mint puszta
rnatéria, mit jelenthetnek. Ott csak a hagyo
mányosabb műfajok - festmények, rajzok 
szerepeltek ugyan, de az anyaghasználat és
anyagkezelés a mélyben azonos volt a hagyo
mányokat felrúgó vagy kikerülö művekével.Olaj,
grafit, pasztell, különbözö spray-k, némi bitu
men: a többnyire klasszikus anyagok ugyanolyan
nyers, nem szép, nehézkes tulajdonságokat rnu
tattak, mint másutt a cementpor. a bádoglemez. a
kátránypapír. Azaz, nem a fizikai súly, a fizikai
hajlékonyság és merevség, nem az illető anyag
szembeötlő tulajdonságai kaptak szcrepct, Er
dély "elrontotta", "megfertőzte" őket, hogy
másra legyenek alkalmasak, mint általában és
normálísan, vagyis ugyanarra, mint a többi. Min
den korábbinál pontosabban és mélyebben
kezdtem sejteni annak a világnak a helyét, ha
tárait, rétegeit, amely nehézkesen. ér .csen,
durván, kellemetlenül húzódik mr '4 a felszín
mindennapjai alatt, veszélyesen,.;attomosan,
Egy üvegcserepekkel és kénnel alaaknázott.
sötét tartomány; nem fantom, hanem valóság,
még akkor is, ha búvópatakként csak olykor jut
napvilágra és így tudnunk sem kell róla. Jól
tudom, Erdély valamennyi műve rendkivül sok
féleképpen és rendkivül bonyolult szálak bogoz
gatásával értelmezhető igazán; az anyagok pusz
tasága és az eszközök - lavór, aluminiurntepsi,
fehér bot, fekete szemüveg - színtelen közön
ségessege számomra elsősorban mégis a mi
időnket, a jelent, a történetileg-rnűvészettörté

netileg meghatározható, az utolsó negyedszá
zadhoz köthető valóságot jelenti. Azt a sötéten
mocorgö, nyugtalan és nyugtalanító valóságot,
melyet e1födhetett időlegesen sok minden (a
művészetben például a hatvanas évek második
felének avantgard felfutasa. vagy egy évtizeddel
később a közeledő századvég sziporkázása), de
melynek letér, fenyegető súlyát ma éreznünk
kell. Csak, persze, Erdély korábban és tisztábban
vette tudomásul, vette birtokba, sajátította ki.
Csak nyomokban, egyelőre homályos foltokban
érzékelern. hogy e valóság mások műveiben is
létezik, megszólal, és így Erdély nemcsak ma
gányos gyanakvóként, hanem más, hasonló tar
talmakkal viaskodó, hasonló terheket, álmokat
és tudást cipelő valóságismerök rokonaként is



látható. Nem a kifejezőeszközök vagy a stílus
hasonlóságára gondolok természetesen; csakis a
nyers, durva, fenyegető valosaganyagra, melyet
egyaránt felfedezni vélek Szentjóby "hordozható
íövészarkában", a hetvenes évek eleji komcept
nem egy rnűvében (Attalai, Legéndy, Paucr stb.),
dc a Hajas-performanec-ok villanyzsinörjaíban,
villanófényeiben is; és (mitagadás) Pilinszky
.rncredek" képeiben ("plakátmagányban ázó
éjjclek", "szalma közt kidöntött pléhedény")
vagy a Hajnóczy-novellák életanyagában. vagy a
Petri-versek fémesen kopogo, csikkektől. érdes
hangoktól, rosszkedvű morfondírozástól bele
pett soraiban, vagy Body Gábor "tüzes angyalai
ban". Persze, csak magánsejtések ezek, és óvato-

Színház

Drago jancan
Grande Valser Brilliante

A Veszprémi Petőfi Színház
előadása

A szlovén szcrzönck 19H"i-ben írott, s mara a
\'ilágsiker kiiszöbtig eljutott darabja valahol q,'Y
kelct-európai elmegyogyintézetben játszódik.
Az intézet célja azonban nem a gyógyítás, hanem
a politikailag veszélyessé lett emberek - szö
szerinti -- megbolondítása. Ha ugyanis megőrül
nek, akkor csakugyan clzarhatóak a többi ember
től. s így - rnint adarabbeli titkosrendór
mondja - megelőzhető. hogy az általuk "meg
fcrtözörtck" százait kelljen bezárni. A Paállstván
rendezte előadás első két felvonása rendkívül
\ ontatott, eg6zell az unalomig tempotlan.
Amiért mégis figyelmct érdemel, az a főszereplő

Fazekas István jóvoltából lenyűgöző, de koránt
sem hibátlan harmadik felvonás.

A kísérlet ugyanis sikerül, a Fazekas István
játszotta Simon Vebcr történész csakugyan azo
nosul az általa (a rendörség szerínt ) túl nagy
ernpatiával kutatott Drohojowski, lengyel felke
ló alakjával. Az akkorra már teljesen összetört
rettegőértelmiségi alakjából azonban egy lenyű

göző fölényű gyönyörű arisztokrata kél olyan
életre. hogy orvos és ápolói tehetetlenek vele

san gondolok arra, hogy Erdély alakját, helyét,
sulyát, szerepét, hatását csak akkor fogom, fogjuk
látni és érteni igazán, ha írásai mindig olvasha
tók, filmjei mindig nézhetök. képzőművészeti

munkái mindig láthatók lesznek. Mint háziasz
szony arra is gondolok, szerétném a "kínálatot"
közelebbről is megnézni; szeretnék magamnak
egy nagy Erdély-kiállítást, összegyűjteni min
dent, kézbe venni a darabokat egyenként és:
szembenézni.

Addig szerintern minden homályos lesz még,
szcretettcljcs, bölcs, dc: FIKCIÓ. És a részletek
ben addig tévedhetünk még, tudjuk: ,,Az ember
nem tökéletes."

Kovalovszky Márla

szemben. Figyelmet érdemel az a filozófiai
antropológiai optimizmus is, rnely a darabból
sugárzik, mely - szemben a dosztojevszkiji
tradícióval - arról igyekszik meggyőzni,hogy az
ember megalázásának és megalázhatóságának
igenis van határa, hogy a megaláztatások nyomán
a lélek - még ha téboly árán is, de - legyőzhe

tetlen keménységűvé edződik. Rokonszenves,
noha vitatható álláspont ez, rnely elgondolkod
tathatna a zsarnokokat is, ha önnön hatalmuk
őrizgetésén kívül egyáltalán figyelnének bánni
másra. Sfőként figyelmet érdemel Fazekas István
feledhetetlen alakítása. Hosszú percekig lengye
Iül beszél a színpadon (egy lengyel felkelő

mílyen más nyelvet is beszélhetne?). Azonban
oly méltóságot sugároz mind tartása, rnind pedig
a megszólalás módja, hogy a néző - túlzás
nélkül mondhatom - akár órákon át elhallgatná
ezt a gyönyörű és méltösaggal teli emberi be
szédet. Néhány percre az támad ezen a színpa
don új életre, amit a múlt század óta eltelt
évtizedek már annyiszor és annyira meggyaláz
tak, hogy az ember már szinte nem is tud létéről,

ámde ráismer, s ráismervén akár egy ismeretlen
nyelven is Ienyügözve hallgatja igéit. Feltétlenül
említést érdemel még Éltes Kond, Pásztor Edina;
Hullan Zsuzsa, Homoki Magdolna, valamint Bor
biczky Ferenc intenzív s kidolgozott színpadi
jelenléte.

Erdei]ános
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