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képsorai önmagukkal lépnek montázsba, s ahogy egy indigótekercs finoman egymásra másolódó, majd 
a semmibe vesző rétegei – akár szintén az emlékezés organikus folyamatát modellálva20 – a koncepció 
gondolatiságából átvezetnek bennünket a formálódó ábrák önérvényű ritmusába.

Erdély Miklós életművét utólag szemlélve vélhetjük úgy, hogy törekvéseinek íve összességében a „gon-
dolat szépségétől” a „szépség gondolatisága” felé tart, s ezzel két, egymástól elkülönülő periódusra oszt-
hatjuk pályáját. Azonban talán helyesebb, ha úgy látjuk, hogy pályavégi munkáiban a két megközelítés 
összeér, a két szemlélet egymásból merítkezik. A Réginé I. és Réginé II. festményein a semmibe átnyúló 
gondolatiság és a tiszta szépség között balanszírozva, kéz a kézben, egymáshoz simulva jár a „gondolat 
szépsége” és a „szépség gondolatisága”.21
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20 Az 1978-as varsói I AM. International Artists Meeting című performanszfesztiválon mutatta be Erdély az Emlékezés-

modellt. Az egymást követő performanszok napi bontásán kívül állva, ám azokat mégis egyetlen gesztussal egy-

befogva hozta létre a fesztivál speciális dokumentációját: minden résztvevőt bevont saját indigó-akciójába. Egy 

papír-, indigótekercsre napról napra ráíratott az aktorokkal, mindennap annyit letekerve a hengerről, hogy 

a palástján már szerepeljenek az előző napok lenyomatai is. A fesztivál záróakciójaként minden művésszel aláíratta 

a közös tekercset, az egymásra rakódó, egymást fedő – egymást néhol zavaró, néhol ritmizáló –, és ami biztos, 

fokozatosan halványodó rétegekkel az együttlétet, és az együttlét elkopó emlékének folyamatát is modellálva. 

Erdély saját interpretációját lásd ERDÉLY Miklós, Model pamieciow = Performance, szerk. Grzegorz DZIAMSKI – Hen-

ryk GAJEWSKI – Jan St. WOJCIECHOWSKI, Mlodziezowa Agencja Wydawniczwa, Warsawa, 1984, 143–144.

21 A kifejezéseket Erdély Miklós az Egyenrangú interjúban használja. A beszédszituációban Beke Lászlóra vonatkoz-

tatja, hogy ebben az időszakban – az interjú 1978-ban készült – a művészettörténész az elébe kerülő munkákkal 

a szépség gondolatiságának vizsgálata helyett a gondolatok szépségének követésére van rákényszerítve. Lásd ERDÉLY 

Miklós – BEKE László, Egyenrangú interjú, 1978. április 16. = Hasbeszélő a gondolában. A Tartóshullám antológiája 

(Jóvilág 3. – Cápa 4.), szerk. BEKE László – CSANÁDY Dániel – SZŐKE Annamária, Bölcsész Index, Budapest, 1987, 181–192.
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Időszerűen időtlennek lenni, ez kétségtelenül minden alkotó örökös vágya. Ami ugyanakkor fordítottan 
is érvényes lehet: időtlenül időszerűnek lenni legalább akkora teljesítmény. A lényeg az állandóság, a meg-
rendíthetetlenség, az örökös minőség elvének érvényesítése minden kis részletben, árnyalatban, moz-
zanatban. Időszerűnek lenni annyit jelent, mint tovább vinni a világot működtető ősi értékrendszert. 
A jelenkor nyelvén beszélni arról, ami univerzális mintaként a múltból fennmaradt, és az idők folyamán 
rendre újrafogalmazódik a történelem több évezredes távlatában. S azt is jelenti egyben, hogy a művész 
komolyan veszi azt, amit művel. 

Bátai Sándor és Kalmár János felismerte egymásban azt a kölcsönös nemes szándékot, hogy a ma 
életérzésén át fogalmazzanak meg olyan erejű megnyilatkozásokat, amelyek a hagyományra nem ellenszenv-
vel vagy lekicsinylően tekintenek, hanem az egyedüli esélyt látják bennük újabb mérföldkövek – köztük 
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saját mezsgyekaróik – tartós mélybe süllyesztésére. Munkáikban továbbá felismerték a párbeszéd lehető-
ségét, nem vélve azt, hogy a merőben más anyaghasználat és művészeti forma akadálya lehetne az em-
beri-alkotói közeledésnek. Beszélgetéseik és ismerkedéseik során nemcsak felmerült egy közös kiállítás 
ötlete, hanem ki is kristályosodott számukra, a művek mely csoportjából kellene meríteniük ahhoz, 
hogy az egyéni viszonylatok összeérjenek, statuálva mindkettejük hitvallását. 

Hitvallásuk Bátai egyik képsorozatára, a Princípiumokra vezethető vissza, amely az alapokra utal, sőt 
annál továbbra, az ősokok irányába mutat. Bátai az enyészetnek átengedett sírköveken régi nyelvmintákat 
kutat, és nem is annyira az ősi üzenetek elsődleges konkrétumai izgatják, hanem pont a töredezettségük-
ből, a részleges megsemmisülésükből előtörő másodlagos tartalmak a vonzók a számára: azok, amelyek 
inkább sejtetnek, mint amennyire tényszerűek. Megtehetné, hogy a roncsolt síremlék-töredékeket egy az 
egyben kisajátítja és beviszi a kiállítótérbe, ám merőben más eljárást alkalmaz: papírnyomatot készít 
a vésett, szöveges domborművekről. Számára a puha papírmassza a médium rangjára emelkedik, továb-
bítva és tartósítva az emlékek foszlányait, az elődeinkre utaló dokumentumszilánkokat. Az így létrejött 
képi-szöveges entitások fogalmi kiterjedései önmaguk létében adottak, kilendülve a hétköznapiságból 
a magasabb szellemi szférák felé. Bátai a művész szerepét nem téveszti össze a régész szerepkörével, őt 
elsősorban a látványban kitapintható esztétikum és az emberi emlékezet költői kiszögellése, továbbá a múlt 
tisztelete foglalkoztatja. Idézem egy régebbi írásomat: „A művek olyanok, mint maga a művészi alkat: fino-
man rezdülő lélek, sallangmentes formakultúra, a tér és az idő igaz tisztelete, egy ősi szív reinkarnációja.” 

Vajon érvényes-e ez a megállapítás Kalmár Jánosra is, aki kemény fémmel alkotó szobrász? – merül 
fel a kérdés. Nincs-e itt valamilyen alapvető ellentmondás? Akik régebbről ismerik a művészt, bizonyára 
megmosolyogják ezt a logikusnak tűnő felvetést. Ők már tudhatják, hogy Kalmár számára a szobor 
mindenekelőtt fizikai jelkép, sőt maga a jellé egyszerűsített forma. Nem a külső világ behatásait közve-
títi a nézőnek, hanem egy autochton belső világba mutat betekintést, amely esszenciális állagát tekintve 
szellemi és lelki állapotú. Míg Bátai jelei az emberi kultúra írásos emlékeiből, a külvilágból veszik ere-
detüket, addig Kalmár maga teremti meg saját valóságát, egyéni univerzumát bizonyos fémes formákon 
át. „[…] a szobor nem fizikai történések, hanem lelki folyamatok eredménye”, fogalmazza meg Kalmár 
a maga krédóját. Nem az anyagban, annak adottságaiban keresi tehát az ihletet, hanem a matériából 
megteremti a lélek halmazállapotainak különféle megfelelőit. Vagyis az anyagot méretezi a belső emberi 
tartalmakhoz. Minden fizikai történés lelki okokra vezethető vissza, tapint rá a művész. Szobrai ennek 
folytán nem szó szerinti utalások, hanem finom áttételek érzéki zárványok mentén.

Mindketten az időtlenséget eszményítik. Hisznek benne, hogy vannak még tiszta, egyszerű formák, 
melyekre nem rakódott rá a civilizáció és az emberi romlottság szennye. Illetve, hogy a mindenkori mi-
nőségnek megadatott a folyamatos öntisztítás képessége, csak tudnunk kell felismerni a jelenséget, eme 
páratlan csodát. Bátai és Kalmár hiteles módon tanúsítja ezt a rendhagyó és egyre ritkábban tapasztalható 
emberi-alkotói képességet, működtetve az öntisztítás isteni mechanizmusát.
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