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MÛVÉSZVILÁG AZ IGAZ SZÓBAN
Interjú, portré, mûvészetkritika 1965–1975 között

Egy szakfolyóirat ugyanúgy a képzõmûvészet fóruma lehet, mint egy kiállítás.
Ez utóbbi keretében a mûvész a közönség elé tárja alkotásait, élõ kapcsolatot te-
remt közönségével. A szakfolyóirat kiegészítheti a kiállításokon való megmutatko-
zást, oly módon, hogy szélesebb közönségnek tudja bemutatni a mûvészi életmû-
vet, fotók, reprodukciók, portrék, interjúk, tárlatjegyzetek, kritikák által. Mindkét
bemutatkozási forma az alkotót népszerûsíti, ugyanakkor a képzõmûvészetet kö-
zelebb hozza az olvasóhoz, nevel. Képzõmûvészeti szakfolyóirat Romániában
2000-ben alakult, az Erdélyi Mûvészet, addig, a második világháborút követõen, fél
évszázadig hiánycikk volt. 1958–1959-ben Marosvásárhelyen Sütõ András fõszer-
kesztésében egy évig mûködött a Mûvészet címû folyóirat, amely a hazai magyar
képzõmûvészet, film-, színház- és zenemûvészet értékeinek bemutatását tûzte ki
célul, és színes reprodukciókat is közölt, ami abban az idõben újdonságnak szá-
mított. A folyóirat nagyon hamar megszûnt, helyébe az Új Élet címû kiadvány lé-
pett, már korántsem kizárólag képzõmûvészeti profillal. A második világháborút
követõ idõszak legfontosabb kulturális kiadványai, a havonta megjelenõ Korunk 
és Igaz Szó, illetve a hetente megjelenõ Utunk vállalta fel azt a felelõsségteljes kül-
detést, amely a hazai magyar kultúra és képzõmûvészet bemutatását, népszerûsí-
tését, megõrzését célozta. A Korunk, illetve az Utunk helyébe lépõ Helikon még 
a rendszerváltás után is a képzõmûvészet népszerûsítésének és bemutatásának
egyetlen fóruma volt, mindaddig, amíg az Erdélyi Mûvészet meg nem jelent a pia-
con, szûk terjesztésben. A szélesebb közönség igényeihez igazodó kiadvány meg-
teremtése továbbra is várat magára.

Az Igaz Szó fontos küldetésének tekintette a képzõmûvészet felkarolását. 
A Mûvészvilág rovatban elsõsorban mûvészportrék és interjúk jelentek meg, kiál-
lítások kapcsán miniportrék mûvészekrõl, kritikák és tárlatelemzések, jegyzetek.
A lap reprodukciókat is közölt, külön oldalakon, többnyire azoknak a képzõmûvé-
szeknek alkotásait, akikrõl a Mûvészvilág rovatban szó esett. A reprodukciók fé-
nyes papíron jelentek meg, a korabeli nyomdatechnikát figyelembe véve elég
gyenge minõségben, de mindegyik lapszám tartalmazott 6-8 oldalnyi reprodukci-
ót, ami által az olvasók betekintést nyerhettek a mûvész alkotásvilágába. Illusztrá-
ciók is megjelentek a folyóiratban – egyszerû, fekete-fehér formátumban. A lap
munkatársai – írók, költõk – többnyire felkérésre írtak képzõmûvészetrõl, abban
az idõben ugyanis a mûvészetkritika még kialakulóban volt. Az Igaz Szó akkori fõ-
szerkesztõ-helyettese, Gálfalvi Zsolt ma is vállalja, hogy szakemberek híján olyan
irodalmi szakemberek írtak képzõmûvészeti jellegû cikkeket, akiknek ehhez affi-
nitásuk volt. Izgalmas, stílusukban egyedi hangulatú írások ezek, olyan mûvé-
szekrõl, akik szintén szorosabb, baráti kapcsolatban álltak a lappal, a lap szerkesz-
tõivel. A kritika kialakulása után az Igaz Szó mûvészeti írásainak hangneme, tar-
talma is változott, szakmailag megalapozottá vált.

A Mûvészvilág rovat keretében jelent meg az Arcképvázlatok sorozat, amelyik
mûvészi életutakat, korszakokat mutatott be, képzõmûvészek portréját örökítette
meg. Ezek az írások mûfajilag nem mindig határolhatók be, többnyire részletes is-
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mertetések voltak, többoldalas reprodukciókkal. Mikola Andrást például úgy mu-
tatta be Banner Zoltán, hogy a mûvész gondolatait felhasználva fûzte fel mûvésze-
tének, útkeresésének, stílusának változásait: a nagybányai évek és elvek sajátos
keveredését a reneszánsz felfogással, amelyet olaszországi útja során sajátított el,
illetve Mikola visszakanyarodását, bizonyos értelemben, a nagybányai festõiskolá-
hoz. „A reneszánsz öntudat és formaigényesség önarcképeiben kíséri végig legkö-
vetkezetesebben pályáját. […] 4-es Önarcképérõl a délutáni, sûrû nap bölcsessé-
gével mosolyog. Így festi legújabb tájait is. A hajdani kemény formákat szétron-
csolja fénnyel, már nem rakja fel oly pontosan az árnyék-súlyokat, csak a kompo-
nálás gondja a régi, s azok a legszebb képei, amelyeket színvázlatban felejt…”1

Páll Lajos 1965 áprilisában szervezte meg elsõ egyéni kiállítását Marosvásárhe-
lyen – azután készült Hajdu Zoltán portréja a mûvészrõl, akit „elsõsorban költõnek
tart, még a képekben is”.2 Személyes, inkább rajongói vallomás az írás egy olyan mû-
vészrõl, akinek képeit a szerzõ lenyûgözõnek tartotta: „hiszen éppen ebben rejlik az
ereje: az a minden bukdácsoló keresgélést elsodró lendület, amely néhány hónap
alatt létrehozta ezeket a mûveket. A másik ajándék: Korond. A korondi varázs. Vagyis:
hûség a néphez, a korondi emberhez.”3 Hajdu Zoltán elismerte, hogy a mûelemzés-
hez kevéssé ért, éppen ezért írásában csak annyit vállalt, hogy felkeltse a közönség fi-
gyelmét Páll Lajos képei iránt. Egyébként értékes adat a cikkbõl, hogy Páll Lajos elsõ
kiállítását több mint tízezren nézték meg akkoriban Marosvásárhelyen.

Kancsura István 1965-ben végezte a fõiskolát, még fiatalnak számított, de már
akkor is a legjobbak közé sorolta a szakma. Világnézete, gondolkodásmódja, mû-
vészetrõl alkotott elképzelései mindig is egyediek voltak. Lászlóffy Aladár ennek
a kissé különc, de annál izgalmasabb festõnek a mûtermébe látogatott, és számba
véve az ott látottakat, faggatta Kancsura Istvánt hagyományról: „Az idõközben be-
következett gazdagodás az idõ érdeme. A mi érdemünk, hogy ezt észrevesszük, és
nem kullogunk kiürült karosszériák közt. Nem kell hasonlítani külsõleg semmi-
hez és senkihez – funkciójában kell hasonlítani. A hagyomány belsõ kézfogás a
lényeggel”4 Kancsura István élet- és mûvészetfilozófiája folyamatosan alakult az
évek folyamán – olyan termékeny mûvész vált belõle, aki minden eszközzel kísér-
letezett: „a mûvészetben abból a szempontból sincs középút, hogy nem lehet egy-
azon mûvel minden igényt kielégíteni. Mi lépést kell hogy tartsunk a korral, hát
velünk is lépést kellene tartani.”5

Ugyancsak itt jelent meg 1967-ben részletes portré Mohi Sándorról. A cikk
szerzõje az a Kováts Iván, akinek tárlatjegyzetei szakmailag jobbára kifogásolhatók
voltak, de remek portrét írt a mûvészekrõl. Mohi Sándor életútját, a szobrászként
indult festõ mûvészetét tízoldalas írásban foglalta össze, színvilágát, képeinek té-
máját, a bennük rejlõ humort, alakjait is elemezte. „A szobor kötelezõ tömörsége
és ereje érett korának festményeibe vándorolt át”6 – írta Kováts Iván, aki vélhetõ-
en hosszasan elidõzött Mohi mûtermében, és elbeszélgetett a mûvésszel. „Az
egyes képelemek körvonala Mohi Sándor festményein, különösen az utóbbi tíz év-
ben, szinte sohasem a kör és az ív lágy vonalához igazodik, hanem megtört egye-
nesek összege.”7 Nem utánozza a természetet, hanem „szögletessé formálja azt,
ami kerek”.8 Kováts Iván a tematikai változatosságot is elemezte írásában, amely-
ben néhány illusztráció is szemlélteti Mohi Sándor alkotásait. 

Egy évvel késõbb Gazda József mutatta meg Mohi Sándornak egy másik olda-
lát önarcképein keresztül. Akkor, 1969-ben, már a harmincat is megközelítette
Mohi Sándor önarcképeinek száma. Ezeket a „magábanézés gyötrelmesen szép
vallomásait”9 elemzi a szerzõ. Gazda József kordokumentumokként értékelte Mo-
hi önarcképeit, amelyekbõl körvonalazhatók voltak a mûvész alkotói korszakai,
gyötrelmei, ugyanis az önarckép „alkotói pályájának tükörképe”.10

Hunyadi László szobrászmûvésszel szintén Kováts Iván készített interjút,
1967-ben. A beszélgetés értékét bizonyítja, hogy olyan adatok is kiderültek belõ- mû és világa
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le, amelyek a mûvész ifjúkorára vonatkoztak, például az, hogy Hunyadi László
gimnazista korában hegedût is faragott, hogy Marosvásárhelyen, a bábszínházban
két hónapig bábtervezõ volt, és hogy vörösréz lemezt 1962 óta használ rendszere-
sen szobraiban1964-ben pedig síremléket is faragott. 1967-ben, amikor az interjú
készült, Hunyadi László háromszamaras kompozíción dolgozott, amely akkor
agyagban már készen volt, térbeli helyét, valamint végleges formáját azonban még
kereste. A hatvanas évek közepén Hunyadi László kertjében még kevés szobor állt.
Kováts Iván bizakodó volt: „lassan kialakul bennem egy sokat ígérõ életmû félig
még homályos körvonala. Hogy meglátom a teljességet magát, az nem egészen bi-
zonyos, de hogy meglesz, abban feltétlenül hiszek.”11 A Hunyadi-életmû azóta va-
lóban kiteljesedett, sõt továbbra is alakulóban van. 

Incze János dési festõmûvész négy téli képét elemezte Hajdu Gyõzõ 1967-ben,
hozzátéve, hogy nem a kritika teljességével és szándékával, hanem csupán „figye-
lemfelkeltés” végett. Incze János olyan egyéni látásmóddal rendelkezõ mûvész
volt, aki sajátos esztétikát, stílust „verekedett ki magának”,12 mindvégig a képszer-
kesztés szabályait felrúgva alkotta mûveit. A negyvenes években a kritika még fel-
hördült Incze János kompozícióin, a térelhelyezés szabályainak semmibevétele
miatt. A szakmát is beleszámítva, sokan, még a hatvanas években sem értettek
egyet Incze téraránytalanságaival – noha, Hajdu Gyõzõ szerint, a téreltolódás elle-
nére, Incze János soha nem mondott ellent a valóságnak. Sajátos tónusú, a napot
és a fényt is kirekesztõ alkotásai megragadóak – a mûvész szerint a tárgyak „nap-
fény nélkül élnek csak igazán, napnyugtakor érzékelhetõk eredeti mivoltukban”.13

Az írás hangvétele révén közel hozta az olvasóhoz Incze Jánost, aki, mint megtud-
tuk, rendszerint akkor kezdett el dolgozni, amikor a nap már leáldozóban volt. Két
évvel késõbb, Jánosházy György a „mesés valóság mûvészének”14 nevezte Incze Já-
nost, és az igazságtalanul ráhúzott modorosságból kiindulva bizonyította be kriti-
kájában, hogy igenis, az a furcsa „modor” a mûvész sajátja. Akár idõsebb Pieter
Breugelhez is hasonlítható – vonta le a következtetést Jánosházy, „hisz ugyan-
olyan szenvedéllyel festi õ is a havas tájat, ugyanolyan kifogyhatatlan meleg ér-
deklõdéssel merül el a kisemberek világának szemléletében és ábrázolásában”.15

Csupán az emberalakok különböznek, amelyek arra szolgálnak, hogy „az eleven
élet gesztusaival ellenpontozzák az uralkodó építészeti elemek nyugodt síkjait”16 –
írta Jánosházy György, aki egyértelmûen védelmébe vette Incze János alkotási
módját, azzal érvelt, hogy a mûvész nem a „látvány igazságát kutatja, hanem a mö-
götte megbúvó mûvészi igazságot”.17

Pár év múlva Jánosházy György újabb kimerítõ írással jelentkezett Incze János
munkáiról. A kritika néhány gondolata ismétlõdött, de ki is egészült ennek a rend-
kívül gazdag festészetnek újabb elemeivel. „Incze figurái többnyire komikusak. De
a mûvész nem lefitymáló, fölényes gúnnyal: megértõ, rokonszenvezõ mosollyal
nézi ezeket a serényen tevõ-vevõ vagy éppen dologtalanul bámészkodó, traccsoló,
szekerezõ, fürdõzõ, ráérõsen ballagó vagy sietõsen jövõ-menõ kisvárosi embe-
reket.”18 Jánosházy György megállapítása szerint „öntörvényû költõi világ ez”,
olyan mûvészet, amely már a mese síkján mozog, és nem a valóságban. 

Gy. Szabó Béla pasztelljeirõl, mint az életmû kiemelkedõ részérõl két egymást
követõ lapszámban is Kováts Iván írt részletesen. Gy. Szabó Béla életmûve 1970-
ben „ezer fametszet, több mint tizenkétezer rajz, körülbelül kétszáz olajkép, száz
akvarell” volt.19 Az életmûvet nem lehet különválasztani, a pasztellekrõl nem le-
het a fametszetek megkerülésével írni. Ezeknek a „színes pillanatfelvételeknek”20

az átfogó történetét, alakulását írta meg Kováts Iván, néhány alkotás kapcsán pe-
dig a mûvész gondolataival tette teljessé a Gy. Szabó Béláról vázolt képet. „A pasz-
tell az egyetlen technika, mely a festészet értékszintjén képes foltba, vonalba,
színbe fogni várost, embert és természetet – állvány és paletta használat nélkül,
hidegben vagy tûzõ napon. Gy. Szabó Béla ezeket a gyorsjegyzeteket mûvészi ér-104
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zékenységgel és igényes gonddal készítette. […] Gyûjteménye kincstár: szín- és
erõtartalék.”21

Szõcs István irodalom- és színházkritikus Benczédi Sándort kereste fel mûter-
mében az idõ tájt, amikor a szobrász kõben kezdett el dolgozni. Ezzel kapcsolat-
ban fejtette ki, hogy „kõre és porcelánra van szükség”!22 Az írás végére pedig kide-
rült az is, hogy a szerzõ a kõszobrok faragását sokkal elõbbre valónak tartotta,
mint Benczédi karikatúraszobrait, terrakottáit, amelyeket „ismétlésnek” gondolt.
Szõcs István érzelmileg túlfûtött terrakottaellenes kritikája szakmailag nem meg-
alapozott. Azóta már tudjuk, hogy a kritikus által követelt porcelánra soha nem
került sor Benczédi Sándor mûvészetében. 

1969 végére Márkos András szobrászmûvész útkeresésének végéhez érkezett –
errõl jelent meg Jánosházy György írása. A kritikus késõn érõ mûvésznek nevezte
Márkos Andrást, aki két évtizedig kereste önmagát, ezek az évek pedig a „végletes
ellentétek” évei is voltak, amíg megállapodott „az általános emberi igazságok-
nál”.23 A kritika középpontjában a Budai Ilona- sorozat négy darabja állt, ebbõl ki-
indulva boncolgatta a szerzõ a szobrász addigi útját. Alakjai „csak roppant belsõ
sûrítettségükben emberfölöttiek, egyébként nagyon is földhöz tapadtak: rettentõ
erõ nyûgözi õket a földhöz”.24 Márkos András humorával pedig, amely minden al-
kotásában megcsillant, és teremtményei fölé kerekedett, egyben „tisztán látó bírá-
ja is” mûvészetének.25

A Mûvészvilág rovatban jelent meg Wagner István portréja Jetza Péter szob-
rászmûvészrõl, akit 1963-ban, az egyetem elvégzése után, Temesvárra neveztek ki.
Szerencsére, mert tevékeny részvételével alakulhatott meg az az alkotóközösség
Temesváron, amelynek köszönhetõen a város kiemelkedõ mûvészeti központtá
vált. A vallomásszerû portré is alátámasztotta, hogy „a Bánságban nem voltak mû-
vészi hagyományok. Indulni kellett, de merre?”26 Az útkereséshez remek közösség
toborzódott, amelynek tagjai elsõsorban az avantgárd, a modern mûvészet jegyé-
ben taposták az utat. Az írás arra is rávilágított, hogy a szocreál nyomai Jecza Pé-
ter szobrain is felfedezhetõk, legalábbis diplomamunkáján bizonyosan, amely egy
kollektivista párt ábrázolt, és amelyet a mûvész „mai nap sem szégyell”.27

Jánosházy György a távolságtartó és szakmailag is megalapozott kritika képvi-
selõje volt. Észrevételeit érzelemmentesen fogalmazta meg Tóth László Motorosok
és Háború címû grafikája, illetve Szervátiusz Tibor Könnyek oszlopa, valamint
Prelúdium és fúga címû szobrával kapcsolatban is. Mindegyik alkotás a gondolat
erejével hat – vélte a szerzõ, mindkét mûvész a lényeget ragadta meg, a jellegze-
test, akárcsak valamikor az õsember, aki még nem modell után rajzolt portrészerû
hûséggel.28 Tóth László, a konstruktivizmus irányába mozdult el, „a titkos, klasszi-
cizáló szándék feloldásával”,29 Szervátiusz Tibor pedig akár a dekorativitásba:
„merõ gondolat ez a tiszta térformává szilárdult muzsika és merõ dekorativitás” –
írta Jánosházy György.30

1972-ben a teljes novemberi számot a képzõmûvészetnek szentelte az Igaz
Szó. A folyóirat példátlan számú reprodukciót is tartalmazott, és elsõ ízben kísé-
reltek meg színes képanyagot nyomtatni, több-kevesebb sikerrel. A lapszám a mû-
vészet fejlõdésének megahatározására tett kísérlettel indított, Dumitru Ghiºe cik-
kével, részlettel a Contrapunct címû kötetbõl, amely abban az évben jelent meg 
a Minerva kiadónál. A szerzõ a haladás meghatározását a mûvészetben céltalan-
nak tartotta, sziszifuszi próbálkozásnak, az értékskála meghatározását is bonyolult
mûveletnek vélte. Utóbb visszakozott, hogy mégis próbálkozni lehet a haladás
kérdésének körvonalazásával. Dumitru Ghiºenek zavaros eszmefuttatása ez, utó-
lag elgondolkodhatunk azon, vajon miért nem magyar szerzõ gondolataival indí-
tott az Igaz Szó? Ezt követte egy interjú a Képzõmûvészeti Szövetség akkori elnö-
kével, Brãduþ Covaliuval, akinek Halász Anna többször is nekiszegezte a románi-
ai magyar képzõmûvészettel kapcsolatos kérdéseit, nem sok eredménnyel. Ezt mû és világa
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a vélhetõen udvarias indítást a továbbiakban már rendkívül tartalmas folytatás
követte. Jánosházy György a képzõmûvészeti „anyanyelv” boncolgatásának kérdé-
sével folytatta: „Az esztétika és a mûvészettörténet még nem birkózott meg a kép-
zõmûvészeti »anyanyelv« meghatározásával, sajátosságainak tisztázásával, össze-
tevõinek elemzésével. Tapasztalatból a képzõmûvészet történetének folytonos ta-
núságából tudjuk azonban, hogy ilyen »anyanyelv« létezik – ha nehezebb is kihü-
velyezni és pontosan körvonalazni, mint az irodalomban vagy akár a zenében.”31

Ezért lehet romániai magyar képzõmûvészetrõl beszélni, hangsúlyozta a szerzõ,
mert a nemzeti sajátosságok nyilvánvalóak. „Nagy Imre csíki táj- és emberábrázo-
lásaiban, Szervátiusz Jenõ vagy Márkos András balladás szobormûveiben,
Benczédi Sándor tipikus székely humorral fûszerezett kisplasztikájában, Páll La-
jos korondi képeiben, Hunyadi László archaizáló fémdomborításaiban, máskor át-
tételesen, mint Nagy Albert jelképes kompozícióinak szellemében, vagy a mûvé-
szi látásmód és technika oly fontos részleteibe rejtõzve, mint Fülöp Antal Andor
virágcsendéleteinek különleges dekoratív rajza, Mohi Sándor festményeinek
színvilága.”32

Vetró Artúr a mûvészet korszerûségérõl elmélkedett, úgy vélte, a kor társadal-
mának szellemi és anyagi állapota szintén a mûvészetbõl olvasható ki. „Korunkra
az jellemzõ, hogy minden lehetséges emberi megnyilvánulás a legszélsõségeseb-
ben jelentkezik benne. A legnemesebb építõszándék a legembertelenebb rombolás
dühével, a ráció abszolutizálásának szándéka az irracionális homály és ösztönös-
ség vágyával, az abszolút igenlés az abszolút tagadással.”33 Vetro az európai mûvé-
szetbõl hozott példákkal is élt, majd meglehetõsen radikális következtetést vont
le: „Korunk átmeneti kor. Hogy van-e stílusa? Késõbb döntik el. Egyelõre úgy lát-
szik, hogy a stílustalanság a legjellemzõbb rá.”34

Szõcs István Mûbírálat és képtolmácsolás címû írása tulajdonképpen újabb
hadüzenet volt az avantgárd mûvészetek felé, sõt már az impresszionizmust is ha-
tárkõnek számította a mûvész és a közönség egymástól egyre távolodó kapcsolatá-
ban. Szõcs István a mûvészeket vonta felelõsségre, amiért a közönség nem érti al-
kotásaikat, és egyetértett azzal a kritikával, amely kénytelen a mû leírásával, tol-
mácsolásával foglalkozni, másképp a közönség nem értené meg az alkotásokat.
„Az absztrakt, nonfiguratív és újgyermekded irányzatoknál azonban egyre inkább
az a helyzet alakult ki, hogy csak az lehetett mûkritikus, aki konzseniális intuíci-
óval, lángeszû belátással tud hozzászólni és valami szinte megmagyarázhatatlan
eredetû ösztönnel tud különbséget tenni igazi mû és halandzsa között.”35

Az Igaz Szó képzõmûvészeti jellegû írásait a 1965–1975 közötti idõszakban 
a jó értelemben vett belterjesség, családias hangvétel jellemzi. A hetvenes évekre
már kialakult az a szakembergárda, még ha kevesen is voltak, amelynek tagjai már
kritikus hangnemben, szakmailag megalapozottan írtak képzõmûvészetrõl. Az Igaz
Szónak egyik, vállalt, sajátossága volt ez a „belterjesség”, amelynek köszönhetõen
irodalmi személyiségek ízes, hangulatos írásait olvashattuk a folyóiratban.
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ERDÉLYI LAJOS KÖZELKÉPEI
Erdélyi Lajos kilencvenedik életévébe lépett. A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon

tömör szócikke újságírói és fotómûvész tevékenységére helyezi a hangsúlyt. Az Új Út,
a Dolgozó Nõ, az Új Élet, A Hét, a Korunk, a Mûvelõdés egykori munkatársa, fotó-
riportok, fotóelméleti és fotóesztétikai cikkek, valamint számos könyv szerzõje, illet-
ve társszerzõje. 

Munkáira alighanem az „értékmentõ” jelzõ a legjellemzõbb. Elég, ha csak 
az 1970-es években napvilágot látott köteteire gondolunk: Orbán Balázs székelyföldi,
Teleki Samu gróf afrikai expedíciójáról származó képi hagyaték felszínre hozatalára.
De az enyészet útjára induló régi zsidó temetõk mûvészetének mementójaként ismert
képeskönyvére is ugyanúgy érvényes a megállapítás. Erdélyi Lajos az elmúlt század
viharos eseményeinek nemcsak meg-, de túlélõje is, hiszen 1944 nyarán 15 évesen
került a marosvásárhelyi gettó falai közül Auschwitz-Birkenau szögesdrótjai mögé. If-
júkorának e rendkívüli, az alsó-sziléziai Dörnhau munkatáborában véget érõ fejeze-
tét Túlélés – egy fotográfus visszaemlékezései címmel írta meg, így jelen írás az ezt
követõ idõszakra, a bevezetõ sorban idézett szócikkbõl ismert pálya kezdetének és
alakulásának sorsát hívatott tárgyalni, annak folyamából szemezget a teljesség igé-
nye nélkül. Jómagam eredetileg a Teleki Samu Afrikában címû könyve kapcsán 
kerestem fel Erdélyi Lajost budapesti otthonában, ahol a Teleki-expedícióval kapcso-
latos úttörõ munkájának történetérõl faggattam volna, de beszélgetésünk rövid idõ
alatt más ívet vett. „Maguk a beszélgetések nem életutak összegzései, nem mûhely-
vallomások, életmûvek irodalomtörténeti számbavételei” – áll a Marosi Ildikóval kö-
zösen jegyzett Közelképek címû kötetének füljegyzetében. Talán hasonló gondolatok-
kal kísérve tesszük közzé az Erdélyi Lajossal készült beszélgetések jegyzeteit, amely
egy páratlan életút és egy nagyszerû személy világába nyújtanak betekintést.

– Erdélyi Lajost elsõsorban fotómûvészként ismerjük, holott magát újságírónak
tartja.

– A véletlen, pártunk és kormányunk szeszélye az 1950-es évek útóján egy
olyan folyóirathoz helyezett, ahol írni nekem, aki újságíró voltam, nem volt sza-
bad. Le voltam tiltva. De engedték, hogy fényképezzek. Korábban ugyanis én a
Dolgozó Nõ újságírója voltam, ahol ritkán, de fotóztam. Életrajzom alakulása, mint mû és világa
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