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Sírok és falba verem a fejem.
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Az időig:

Ülök.
Könnyedén végigsimítom a bőröm. És.
A hasamon.

Íme, így.
Békés vagyok.
Halott, fehér és kék.
Mondom:

Itt leszek.
Csak kicsit több időre van szükségem.

(Fordította: Triceps)

KŐHALMI PÉTER

Emlékezés, felejtés, megtisztulás

Erdély Miklós: Réginé I. és Réginé II.*

Erdély Miklós idén éppen 90 éve, 1928-ban született, és 1986-ban hunyt el. Ahogy időben távolodunk életmű-
vének zárásától, mind élesebben rajzolódik ki, hogy tevékenysége és szerepe a magyar avantgárd kultúrában 
– a jól kitapintható különbségek ellenére is – csupán Kassák Lajoséhoz mérhető. Ahogy az is egyre inkább 
látszódik, hogy életművének jelentősége túlmutat a számára adott téridő-koordinátákon. Helyét leginkább 
a kelet-európai régió egyik legfontosabb alkotójaként, mi több, azon is túllendülve s némileg más szemléle-
tet felvéve, a globális tendenciák áramlataiból kiemelkedő legjelentősebb és legjellegzetesebb alkotók között 
találhatjuk meg. Valahol Tadeusz Kantor, Marcel Duchamp és Joseph Beuys társaságában.

Erdély Miklós vibráló intenzitású alkotásai intellektuális izgalmat gerjesztenek. Ha kategóriák szerint 
szeretnénk csoportosítani, azt mondhatnánk, hogy konceptuális indíttatású, filozofikus, nehéz gondola-
tokat maga előtt hajtó művészet az övé, szemben a 20. század másik vonulatával, az érzéki művészettel, 
amit Duchamp retinális, azaz elsősorban a szemre, az ideghártyára és a receptorsejtekre ható művészetnek 
nevez. Helyzetünk azonban közel sem olyan egyszerű Erdély életművének besorolásakor, hogy egyetlen 
tömör mondatban leírható legyen. Ugyanis a legtöbb művével komoly feladat elé állít bennünket. Alkotá-
saiban határozott mozdulatokkal fordítja ki a jól bejáratott, rutinszerűen használt kifejezési formákat és 
megcsontosodott gondolkodási sémákat, hogy a kötöttségek fellazításával az új, a még ismeretlen számára 
készítsen elő terepet. Ez a bármifajta hierarchiából kivezető út az, ami miatt alkotásai utólag igazán kiemel-
kedőnek bizonyulhatnak. Legyen szó költészetről, filozofikus esszéről, előadásról, tézissorról, hangjáték-
ról, akcióművészetről, filmről, fotóról, indigórajzról, anyagkollázsról, installációról vagy environmentről. 
Nincs ez másként az alkotásai sorában különös helyet foglaló festészettel, így a Réginé I. (1984) és 
Réginé II. (1985) című festményeivel sem.

Jelen írás fókuszában e két festmény értelmezése áll. Első lépésként Erdély Miklós festészeti törekvéseit 
ágyazom be az œuvre egészébe, majd rátérek a festmények szorosabb interpretációjára, hogy végül ezeken 
keresztül nyithassak – ha csak résnyi rálátást is – az életmű hátterében formálódó gondolat-univerzumra.

Ha Erdély Miklós élete utolsó éveiben kibontakozó festészetének közvetlen előzményeit keressük, ak-
kor a hetvenes–nyolcvanas évek fordulóján kell megállnunk. Ám ahhoz, hogy teljesebb képet kapjunk, jól 

* Jelen tanulmány az MTA Prémium Posztdoktori Kutatói Programjának keretében készült. Ezúton is szeretnék 

mindenért köszönetet mondani Sir Claude Gustónak, Neked.
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tesszük, ha pályája kezdetéig visszanyúlunk, mikor is a festészet számára még igencsak „távoli tevékeny-
ségnek” tűnt. Magyarországon az 1960-as évek derekán kapott új erőre az avantgárd művészet az ekkor 
megjelenő pop arttal, az első happeningekkel, a fluxussal, s ekkor kezdtek terjedni a konceptualizmus 
első impulzusai is, mely csakhamar, már az 1970-es évek elejére az avantgárd egyik meghatározó irány-
zatává nőtte ki magát. Ez az időszak egybeesik Erdély színre lépésének és növekvő befolyásának éveivel. 
Szinte az első megjelenésétől kezdve megkerülhetetlenné tették őt a hirtelen tágulni képes erőtől feszülő, 
gondolkodásra késztető artefaktumai; eredeti, szokatlan szemlélete és markáns habitusa. Fluidumszerű 
törekvései azonban a szűken értelmezett analitikus konceptualizmus terrénumánál szinte mindig jóval 
nagyobb terepen mozogtak: ha gondolatai a művészet belügyeinek elméleti problémái körül forogtak, 
hirtelen irányváltásaival akkor is a lehető legtágabb perspektívát nyitották meg, mely csupán az egyik 
vetülete törekvéseinek. Az 1970-es évek derekától a konceptualizmussal szemben mind erősebben jelent-
kező aggálya, hogy túlzottan lemondott az érzékiségről. A Peternák Miklóssal való beszélgetése alapján 
egészen pontosan 1976-ra tehető, amikor ahogy mondja, a nagyobb hangsúlyt a gondolatiságról már 
a vizualitásra helyezte.1 1981-ben az ELTE Esztétika Tanszékén elhangzott Optimista előadásban pedig 
úgy fogalmazott: „Nem akarok kitérni a koncept artra, mert szerintem az egy levitézlett időszak – ahol 
a levitézlettsége alatt semmi pejoratívat nem értek –, ez már elmúlt, mégpedig azért, mert túlságosan 
lemondott az érzéki, a közvetlen, a totális hatásról, amit a kommunikációban a művészet mindig is 
igénybe vett. A művészet újra a vizuális és az érzéki hatásokat keresi.”2 Közben láthatjuk, amint Erdély 
az „ortodox” konceptuális művészettől, annak antiformalizmusától és antiesztétizmusától végképp eltá-
volodva újabb mediális kísérletezésekbe lendül. Láthatjuk, amint gondolatai egyre inkább megfoghatóvá, 
élményszerűvé, érzékivé válnak, s amint élete utolsó éveiben még az addig elutasított „egyszerű és báva” 
festészethez is megérkezik – persze a vibráló gondolati indíttatást nem hagyja el.

Erdély Miklós festészete szervesen kötődik művészetpedagógiai tevékenységének harmadik szakaszá-
hoz, a kreativitási, illetve a fantáziafejlesztő gyakorlatokat követő INDIGO (INterDIszciplináris GOndolkodás) 
csoporthoz – mely előbb kollektíven, majd önállóan alkotó, ám munkáikban az együtt-gondolkodás dina-
mikáját mindig színre vivő közösségként jelentkezett. Többek közt olyan, a pályájuk elején lévő fiatalok 
alkottak itt közösséget és műveket, mint Ambrus Erzsébet, Berényi Péter, Berényi Zsuzsa, Bíró Dániel, Bori 
Bálint, Böröcz András, Enyedi Ildikó, Erdély Dániel, Fazekas György, Futó Péter, Korényi Kinga, Lábas Zoltán, 
Mikesi Eszter, Mújdricza Péter, Nemesi Tivadar, Peternák Miklós, Révész László László, Sugár János, Szirtes 
János és Varga Mária. Erdély és az INDIGO csoport már a legelső, 1978 novemberében megtartott vitájuk 
és bemutatójuk témájául a Szén és szénrajzot választották. A közös (szét)definiáló munkát, a képzőművé-
szet hagyományos területeinek és fogalmainak újragondolását pedig olyan kiállításokkal folytatták, mint 
a Festmény (1979. március) vagy az Akvarell (1980. november). A Festmény című kiállításuk metaforikus 
installációiról Beke László a következőket írja: „Míg az absztrakció utáni irányzatok többsége materializálni 

1 PETERNÁK Miklós, Beszélgetés Erdély Miklóssal 1983 tavaszán, Árgus 1991/5. 80.

2 ERDÉLY Miklós, Optimista előadás = UŐ., Művészeti írások (Válogatott művészetelméleti tanulmányok I.), szerk. 

PETERNÁK Miklós, Képzőművészeti, Budapest, 1991, 147.

próbálja a festészetet, az Indigo példázata nyitva hagyja a kérdést.”3 Sugár János pedig az egy évvel későb-
bi témaválasztásukra, az Akvarellre emlékszik úgy, hogy – nem mellékesen az új festészet terjedésének 
idején – egészen egyszerűen abból a kérdésből indultak ki, mi lenne a művészeti életben a „legcikibb” meg-
nyilvánulás.4 Amihez hozzátehetjük, hogy Erdély, szintúgy az Akvarell kiállítás kapcsán, még 1982-ben is 
úgy fogalmazott: „Szerintem az, hogy [valaki] éppen ecsettel fest, ma már semmivel sem indokolható. 
Pláne, hogy egy olyan nem éppen gusztusos anyaggal dolgozik, mint amilyen a festék. Ez a ténykedés nekem 
abszolúte nevetségesnek tűnik. Olyan, mint egy régi mánia, egy régi mesterség.”5 A festészetről pedig mint 
„egyszerű és báva dologról” két évvel később, 1984-ben beszélt, mikorra azonban már kialakította saját, 
jellegzetes viszonyát a festészettel, mikor a konfrontáció pedzegetésén túl már nagyon is festett. Festett, 
csak éppen másként, mint festészetének tágabb kontextusa, a Hegyi Lóránd által meghonosított új szenzibi-
litás-teóriához sorolt alkotók, jelesül az új festészet képviselői. Kiegészítések között egyensúlyozva valahogy 
úgy fogalmazhatunk, hogy Erdélynél is megjelent egyfajta törekvés az új érzékenységre, ám ő semmiképp 
sem talált vissza a festészethez – és nem is a festészet expresszív indíttatású talajához –, hanem egészen 
organikus módon, mintegy gondolatait és módszereit, a vászonnal való találkozásban is alkotássá formálva, 
eljutott oda.6

3 BEKE László, Súly és Festmény = Indigo [a csoport 1977–1981 közötti kiállításainak katalógusa], szerk. ERDÉLY 

Dániel – NEMESI Tivadar, Magyar Iparművészeti Főiskola, Budapest, 1981, 22.

4 SUGÁR János visszaemlékezéséről lásd HORNYIK Sándor – SZŐKE Annamária, Akvarell (1980. november) = Kreativitási 

gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO. Erdély Miklós művészetpedagógiai tevékenysége 1975–1986, szerk. HORNYIK Sándor 

– SZŐKE Annamária, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet – Gondolat – 2B Alapítvány – Erdély Miklós Alapítvány, 

Budapest, 2008, 295.

5 CSAPÓ György, Közelképek. Beszélgetések, Képzőművészeti, Budapest, 1983, 59.

6 A Kossuth Klubban 1984-ben végrehajtott Demokratikus festmény című akciója során egy tüllfátyol alól provokálta 

a reflektorral megvilágított közönséget és persze önmagát: az őt mindig is különösképpen foglalkoztató hiba és 

véletlen helyett a kollektív, demokratikus döntések előre nem látható irányaira reagálva festette meg képét, min-

den mozdulatát ellen- és megszavaztatva a jelenlévőkkel. Felvezetésként az akció tétjéről a következőket mondta: 

„Nagyon meglep engem az, hogy az emberek itt a saját bőrüket, nemcsak a bőrüket, de értékes szerveiket vitték 

a vásárra az utóbbi évtizedben az akcióművészet alkalmával, ami egy irgalmatlanul erős dolog. És ehhez képest, 

hogy tud ezzel újra versenyképes izgalmat kelteni az a képtelenül egyszerű és báva dolog, hogy valaki vászonra 

olajfestéket ken. Mert az utóbbi években ez történt. A művészettörténeti hányódás, a változás iránti igény lehet-e 

annyira erős, hogy egy ennyire erős és direkt dolgot mint az akcióművészet, el tud halványítani néhány vászon? 

Ez nagyon foglalkoztat. Ezzel a mai akcióval éppen ezt a kérdést akarom irritálni.” ERDÉLY Miklós, Demokratikus 

festmény = UŐ., Művészeti írások, 171–172.

Erdély, miután elkészült a festménnyel, miután vásárra vitte, ha nem is a bőrét, de az ötletét, úgy értékelte az 

akciót, hogy hiába várta, mégsem történt igazán váratlan dolog. Hiába ült szemben a meghívottakkal, nem történt 

semmi olyan, amit nem lehetett volna előre látni. Nem volt senki, aki egyenrangú partnerként érdemben ellent-

mondott volna neki, senki, aki szemben állva/ülve az ötlettel alapvetően megkérdőjelezte volna az egész történést. 

Esetleg Hegyi Lóránd volt az, aki művészettörténeti megfontolások felé terelte volna az akciót – és annak lenyomatát, 
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tesszük, ha pályája kezdetéig visszanyúlunk, mikor is a festészet számára még igencsak „távoli tevékeny-
ségnek” tűnt. Magyarországon az 1960-as évek derekán kapott új erőre az avantgárd művészet az ekkor 
megjelenő pop arttal, az első happeningekkel, a fluxussal, s ekkor kezdtek terjedni a konceptualizmus 
első impulzusai is, mely csakhamar, már az 1970-es évek elejére az avantgárd egyik meghatározó irány-
zatává nőtte ki magát. Ez az időszak egybeesik Erdély színre lépésének és növekvő befolyásának éveivel. 
Szinte az első megjelenésétől kezdve megkerülhetetlenné tették őt a hirtelen tágulni képes erőtől feszülő, 
gondolkodásra késztető artefaktumai; eredeti, szokatlan szemlélete és markáns habitusa. Fluidumszerű 
törekvései azonban a szűken értelmezett analitikus konceptualizmus terrénumánál szinte mindig jóval 
nagyobb terepen mozogtak: ha gondolatai a művészet belügyeinek elméleti problémái körül forogtak, 
hirtelen irányváltásaival akkor is a lehető legtágabb perspektívát nyitották meg, mely csupán az egyik 
vetülete törekvéseinek. Az 1970-es évek derekától a konceptualizmussal szemben mind erősebben jelent-
kező aggálya, hogy túlzottan lemondott az érzékiségről. A Peternák Miklóssal való beszélgetése alapján 
egészen pontosan 1976-ra tehető, amikor ahogy mondja, a nagyobb hangsúlyt a gondolatiságról már 
a vizualitásra helyezte.1 1981-ben az ELTE Esztétika Tanszékén elhangzott Optimista előadásban pedig 
úgy fogalmazott: „Nem akarok kitérni a koncept artra, mert szerintem az egy levitézlett időszak – ahol 
a levitézlettsége alatt semmi pejoratívat nem értek –, ez már elmúlt, mégpedig azért, mert túlságosan 
lemondott az érzéki, a közvetlen, a totális hatásról, amit a kommunikációban a művészet mindig is 
igénybe vett. A művészet újra a vizuális és az érzéki hatásokat keresi.”2 Közben láthatjuk, amint Erdély 
az „ortodox” konceptuális művészettől, annak antiformalizmusától és antiesztétizmusától végképp eltá-
volodva újabb mediális kísérletezésekbe lendül. Láthatjuk, amint gondolatai egyre inkább megfoghatóvá, 
élményszerűvé, érzékivé válnak, s amint élete utolsó éveiben még az addig elutasított „egyszerű és báva” 
festészethez is megérkezik – persze a vibráló gondolati indíttatást nem hagyja el.

Erdély Miklós festészete szervesen kötődik művészetpedagógiai tevékenységének harmadik szakaszá-
hoz, a kreativitási, illetve a fantáziafejlesztő gyakorlatokat követő INDIGO (INterDIszciplináris GOndolkodás) 
csoporthoz – mely előbb kollektíven, majd önállóan alkotó, ám munkáikban az együtt-gondolkodás dina-
mikáját mindig színre vivő közösségként jelentkezett. Többek közt olyan, a pályájuk elején lévő fiatalok 
alkottak itt közösséget és műveket, mint Ambrus Erzsébet, Berényi Péter, Berényi Zsuzsa, Bíró Dániel, Bori 
Bálint, Böröcz András, Enyedi Ildikó, Erdély Dániel, Fazekas György, Futó Péter, Korényi Kinga, Lábas Zoltán, 
Mikesi Eszter, Mújdricza Péter, Nemesi Tivadar, Peternák Miklós, Révész László László, Sugár János, Szirtes 
János és Varga Mária. Erdély és az INDIGO csoport már a legelső, 1978 novemberében megtartott vitájuk 
és bemutatójuk témájául a Szén és szénrajzot választották. A közös (szét)definiáló munkát, a képzőművé-
szet hagyományos területeinek és fogalmainak újragondolását pedig olyan kiállításokkal folytatták, mint 
a Festmény (1979. március) vagy az Akvarell (1980. november). A Festmény című kiállításuk metaforikus 
installációiról Beke László a következőket írja: „Míg az absztrakció utáni irányzatok többsége materializálni 

1 PETERNÁK Miklós, Beszélgetés Erdély Miklóssal 1983 tavaszán, Árgus 1991/5. 80.

2 ERDÉLY Miklós, Optimista előadás = UŐ., Művészeti írások (Válogatott művészetelméleti tanulmányok I.), szerk. 

PETERNÁK Miklós, Képzőművészeti, Budapest, 1991, 147.

próbálja a festészetet, az Indigo példázata nyitva hagyja a kérdést.”3 Sugár János pedig az egy évvel későb-
bi témaválasztásukra, az Akvarellre emlékszik úgy, hogy – nem mellékesen az új festészet terjedésének 
idején – egészen egyszerűen abból a kérdésből indultak ki, mi lenne a művészeti életben a „legcikibb” meg-
nyilvánulás.4 Amihez hozzátehetjük, hogy Erdély, szintúgy az Akvarell kiállítás kapcsán, még 1982-ben is 
úgy fogalmazott: „Szerintem az, hogy [valaki] éppen ecsettel fest, ma már semmivel sem indokolható. 
Pláne, hogy egy olyan nem éppen gusztusos anyaggal dolgozik, mint amilyen a festék. Ez a ténykedés nekem 
abszolúte nevetségesnek tűnik. Olyan, mint egy régi mánia, egy régi mesterség.”5 A festészetről pedig mint 
„egyszerű és báva dologról” két évvel később, 1984-ben beszélt, mikorra azonban már kialakította saját, 
jellegzetes viszonyát a festészettel, mikor a konfrontáció pedzegetésén túl már nagyon is festett. Festett, 
csak éppen másként, mint festészetének tágabb kontextusa, a Hegyi Lóránd által meghonosított új szenzibi-
litás-teóriához sorolt alkotók, jelesül az új festészet képviselői. Kiegészítések között egyensúlyozva valahogy 
úgy fogalmazhatunk, hogy Erdélynél is megjelent egyfajta törekvés az új érzékenységre, ám ő semmiképp 
sem talált vissza a festészethez – és nem is a festészet expresszív indíttatású talajához –, hanem egészen 
organikus módon, mintegy gondolatait és módszereit, a vászonnal való találkozásban is alkotássá formálva, 
eljutott oda.6

3 BEKE László, Súly és Festmény = Indigo [a csoport 1977–1981 közötti kiállításainak katalógusa], szerk. ERDÉLY 

Dániel – NEMESI Tivadar, Magyar Iparművészeti Főiskola, Budapest, 1981, 22.

4 SUGÁR János visszaemlékezéséről lásd HORNYIK Sándor – SZŐKE Annamária, Akvarell (1980. november) = Kreativitási 

gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO. Erdély Miklós művészetpedagógiai tevékenysége 1975–1986, szerk. HORNYIK Sándor 

– SZŐKE Annamária, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet – Gondolat – 2B Alapítvány – Erdély Miklós Alapítvány, 

Budapest, 2008, 295.

5 CSAPÓ György, Közelképek. Beszélgetések, Képzőművészeti, Budapest, 1983, 59.

6 A Kossuth Klubban 1984-ben végrehajtott Demokratikus festmény című akciója során egy tüllfátyol alól provokálta 

a reflektorral megvilágított közönséget és persze önmagát: az őt mindig is különösképpen foglalkoztató hiba és 
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Az INDIGO csoport 1982–1983-ban tartott egy meglehetősen hosszú, közel egyéves rajzkurzust a Szép-
művészeti Múzeumban, amely már egészen közvetlenül összefüggött Erdély jellegzetes, ekkorra kikristá-
lyosodott munkamódszerével. Azzal a metódussal, hogy tevékenysége sose legyen túlzottan célirányos, hogy 
a folyamatot bármikor megszakítva, mindig képes legyen újként, véletlenként, éppen most talált tárgyként 
szemlélni az előtte lévőt; s hogy végül a kész műben az alkotó és az alkotás kétirányú viszonyának, párbeszé-
dének története tükröződjön. A kurzust záró kiállításon a következő gépelt leírás szerepelt Erdély Elkínzott 
rajza mellé helyezve: „A folyamat apró, kalligrafikus mozdulatokkal indult, grafitspirálok és kuszán futó 
színes ecsetvonalak könnyed grafikai hatását keresve. A feladat által felkönnyített felelősséggel végzett tevé-
kenység nem vezetett egyértelmű eredményre, így megkezdődött a korrekciók végeláthatatlan sora. […] egy 
bántóan piros tinta virított a papíron, helyenként elpiszkolódva, máshol primér vadságával szinte kiáltott 
a papírkosár, a végleges megsemmisülés után. Azonban gyűrése, újra munkába fogása, mosása és tovább-
piszkolása kezdte a papír teherbírásának, »mártírumának« szépségét kirajzolni, míg végül a tinta is szelíden 
ráfakult.”7 Az Elkínzott rajz, ahogy Erdély az 1980-as évekbeli rajzainak és festményeinek többsége, narratív 
kép: a színek, a vonalak viszonyai, a rajzok, a festmények keletkezésének történetén vezetnek végig. Az egy-
mást ellensúlyozó foltok, a javítások, a dörzsölések, az elfolyatások, az ellenpontjukkal felerősített vagy éppen 
szétmaszatolt tendenciák történetté állnak össze, a képek létrejöttének a tisztaság felé törekvő gondolati 
ívévé. A színek, a vonalak formálódó viszonyai támogatják a képeken előkerülő szimbólumok, matematikai 

a festményt –, de valahogy neki sem volt elég hangja hozzá. Egyébként ő még csak nem is Erdéllyel szemben 

foglalt helyet, hanem mellette ült, biztonságban, a tüllfátyol alatt.

7 Az INDIGO csoport rajzkurzusának kiállítása, Szépművészeti Múzeum, Budapest, 1983. május 20. – június 12. 

jelek, geometriai ábrák vagy éppen népművészeti motívumok jelrendszerből kivezető útját, a jelek szokás-
rendből való kiszabadulását és a gondolatok textúrába átfordulását.

Már közeledve a két festményhez, 1982-ben, csupán két évvel a Réginé I., illetve hárommal a Réginé II. 
megszületése előtt Erdély, Sebők Zoltánnal beszélgetve – a Kontextus I.8 és a Szent vonal9 című munkái-
tól, a legegyszerűbb nyomhagyás mágikus gesztusától, a grafitnak a tiszta, fehér papírlappal való érintke-
zésétől indítva – a következőket mondja: „esztétikai értéke csak annak van, ami csúnya is lehet. A nép-
művészetet is azért nem szeretem, mert soha nem találtam még mondjuk egy csúnya korsót. Ezért ki is 
írtam egyszer, hogy három dologtól kell tartózkodnia a művésznek: a gyerekrajzoktól, a népművészettől 
és a régi fényképektől. Ezek mind automatikusan szépek. Az avantgardistának ettől el kell határolnia 
magát.”10 Adódik tehát a kérdés: ha Erdély Miklóst avantgardistának véljük – márpedig Erdély Miklós a nem 
avantgárd ellentéte –, akkor mégis miért festette meg a folklorisztikus motívumokat felelevenítő Réginé 
I.-et, s ráadásul miért készítette el egy évvel később annak hasonlóan nagyméretű párját, a Réginé II.-t 
is? Avagy mit láthatunk egyáltalán ezeken a képeken? Tényleg csupán népies, „automatikusan szép” mo-
tívumokat? A kérdésekre adható válaszainkat természetesen magukban a festményekben találjuk meg. 
A festményekben mint az egyensúlyozó viszonyok és formálódó gondolatok lenyomataiban, a festmények-
ben mint önmaguk létrejöttének történetében.

Erdély Miklós 1984-ben festette meg végleges címén Réginé I.-ként ismert festményét, amelynek első 
címváltozata feltehetően a Déryné volt – egy félrehallott népdalfoszlány nyomán –, azonban a csupán 
anekdotaként fennmaradt címváltozaton, a festmény egyetlen alkalommal sem volt kiállítva. Először 
a Plánum ’84 művészeti fesztiválon volt látható, ahol viszont nem Déryné, de nem is Réginé, hanem In 
memoriam Réginé címen szerepelt.11 A három ismert címváltozat közül pedig éppen ez a leginkább meg-
fogható. Ez nyitja meg számunkra kétszeresen is az utat az emlékezés rétegei felé: az egyszer volt, de már 
nevében is általános régi asszony és a régvolt asszony által képviselt kultúra felé. Amihez viszont azt is 
feltétlenül hozzá kell fűznünk, hogy még ez a cím is csupán kezdeti kapaszkodó gyanánt segítheti szem-
lélődésünket. Az In memoriam Réginé kezdetben megvilágítja a festményt, gondolati atmoszférába bur-
kolja, csakhogy a kép egymásra rakódó festék-, emlék- és jelentésrétegei szelíden mozgásba lendülnek, 
a cím felé fordulnak, s kimozdítják az „in memoriam”, az „emlékezetül”, az „emlékezetére”, de még az 
„emlékezés” jelentéseit is azok jól tagolt, közérthető használatából. A festmény nem csupán mozgásba 
hozza az emlékezés folyamatát: az emlékezés különböző, egymástól eltérő regisztereit textúrába fordítva 
egyetlen összefüggő állapottá sűríti. A festményt nézve végül oda érkezünk meg, ahol együtt, egymástól 
elválaszthatatlanul kavarog az emlékezés személyes jellege a népművészet kollektivitásával és anonimitá-
sával. Oda, ahol a festmény mint az egymástól finoman eltérő rétegeket felszínre hozó emlékezés folya-
matának lenyomata elválaszthatatlan a szájról szájra terjedő, apró eltérések emlékezetláncává felfűződő 

8 Először kiállítva: Rajz / Drawing, Pécsi Galéria, Pécs, 1980. március 9–31.

9 Először kiállítva: Vonal / Line / Linie / Ligne, Pécsi Galéria, Pécs, 1981. április 26. – május 17.

10 SEBŐK Zoltán, Új misztika felé. Beszélgetés Erdély Miklóssal, Híd 1982/3., 374.

11 Plánum ’84, Almássy téri Úttörő és Ifjúsági Ház, Budapest, 1984. november 9–14. Ezúton is köszönöm Erdély 

Dánielnek és Erdély Györgynek, hogy hozzájárultak a képek közléséhez.

Erdély Miklós: Réginé I., 1984, vászon, spray, bitumen, kréta, 156×300 cm (fotó: Lugosi Lugo László)
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népművészet, változási mechanizmusának modellezésétől, s valahová oda, ahol a folklorisztikus elemek 
együtt vibrálnak a felszakadó fájdalomtól sem mentes iróniával.

A festmény barnás, bitumenes, földszerű hátteréből, mint az emlékezet mélyéből népies motívumok em-
lékképfoszlányai szöknek elő. Egymást támogatva és ritmizálva lépnek a felszínre, formálódnak és színesed-
nek az emlék- és festéknyomok egymásra rakódó rétegei. A múlt mélyéből két nagyobb minta emelkedik ki: 
balra egy zöldes-kékes, egyszerre két irányba tekeredő; mellette jobbra pedig egy pirosas-narancsos, tulipán-
szerű, melyek leginkább férfi és női motívumokra hasonlítanak. A két forma egyensúlyra törekvő viszonyát 
játékosan kibomló – felerősített, javított vagy éppen újabb rétegekkel elfedett – vékonyabb és vastagabb hullá-
mok, korongok és pöttyök támogatják, akárha hímzés, paszomány, pitykék vagy az emlékek közt szétszóró-
dott, majd végül saját helyüket megtalált színes gyöngyök lennének. Fent középen, a háttérből épp csak ki-
emelkedve táblaszerű forma áll, füstszerűen elillanó cirádák közt kínálva helyet a képet létrehozó szerző 
nevének. A festmény első változatán ez a tábla még üresen állt, talán egyszerre utalva a népművészet anonimi-
tására és a motívumokba zárt menyecskék, hetyke legények utolérhetetlen emlékekké válására. A „névtábláról” 
leszorulva, a sarokban olvashatjuk a festmény címét és dátumát: RÉGINÉ 1984, melyet mintha az emlékezet 
egy másik síkján, a képet már leletként megtaláló archivista festett volna rá, a nevében is általános szerző és 
az alkotás keletkezési ideje gyanánt – reflektálva saját munkájára, a múltba vesző kollektivitást mégis felda-
raboló, majd felcímkéző és fakkokba rendező tevékenységének kimeríthetetlen paradoxonára.

A festményen nem népi, de nem is csupán népies motívumokat látunk: a funkcióját és terét vesztett 
népi hagyomány halott szimbólumai kiszakadnak jelentéseikből, s új élettel telnek meg, elevenségükre, 
éppen-most formálódásukra irányítva a tekintetet. Elevenségük azonban már nem a népi hagyomány ele-
ven formálódása, hanem az emlékezet kiáradása, melyhez megkerülhetetlenül hozzátartozik az ironikus 
viszony is. Hogy az iróniát egészen biztosan lássuk, a Plánum ’84 fesztiválon Erdély a fogyasztói társadalom 
friss eszközét, egy fényújságot helyezett a festmény első változata alá, melyen mint reklámok, vörös be-
tűkkel nótatöredékek futottak végig; a folklór nagyvárosi visszfényeként hirdetve a letűnt menyecskék és 
legények nippszerű, mázzal bevont, ám kiüresedett toposzát: „Piros a ruhája / Piros babos leszek a babája 
/ Ide láss és oda nézz / Szép lesz a magyar név / Piros Piros Barna kislány / Lesz sok […] mi nem volt még 
talán tán / Ide nézz és oda láss / Ropogós a rokolyád / Szép a […] / Piros.”12 A villanyújságot azonban nem-

12 Erdély még három, nagyjából ekkori munkájához használt villanyújságot: 1984-ben a bécsi Museum des 20. 

Jahrhunderts-ben megrendezett Orwell kiállításon bemutatott Hadititok című installációjában – amely némileg 

egyszerűsített formában, de még szintúgy ebben az évben az Ernst Múzeumban is látható volt a Frissen festve 

címen. A magyar festészet új hulláma című kiállításon –, 1985-ben a Városligeti Műjégpályán, a Műcsarnok által 

szervezett Hanglemez című rendezvényen bemutatott akciója keretéül felépített installációban, valamint az 

1985-ben forgatott Tavaszi kivégzés című filmben, ahol is a panaszirodán éppen a kivégzés dátumának kiírása 

előtt romlik el a kijelző. A villanyújság használatának írott, ironizáló kontextusaként pedig érdemes elolvasnunk 

legalább néhány sort A filmezés késői fiatalsága (Az underground filmmozgalom kialakulásának társadalmi 

háttere) című tanulmányából: „Mindenképpen másképpen kell elkészíteni azt a kommersz filmet, amelyet egyszeri 

használatra szántak, akár egy papírzsebkendőt, mint az olyan autonóm művészi igényű alkotást, ami osztozni 

kíván a tradicionális műfajok örökérvényűségével. Joggal jelentheti ki Stan Brakhage: »Az én filmjeimet egyszer 

csak az ironikus felhangok felerősítésének gesztusaként láthatjuk: más irányból közelítve hozzá fájóan 
személyes irányba tereli tovább a fiatal korban elsajátított motívumok felidézését. Egészen másként olvas-
suk a piros betűkkel ismétlődő nótafoszlányokat, a „Piros Piros Barna kislányt” és a „szép lesz a magyar 
név” sorokat, de másként látjuk a kép pirosát, bitumennel kavargó barnáját, valamint a nemzeti trikolór 
népies motívumokba oldott fehérjét és zöldjét is, ha a semmibe vesző „névtáblára” később felírt „Anna” 
elnyújtott, csak közelről kivehető feliratát olvassuk. Persze ha ismerjük Varga Anna, Panni, a tollfosztó lány 
történetét, aki Erdély ifjúkorában a csillagos házuk alagsorában dolgozott, s akinek nyomán 1962-ben 
megírta a Varga Anna dicsérete című játékfilmtervet, melyet 1963-ban Túlélni címen tovább bővített. 
A filmtervek 1944–45-be, a megzavarodott történelembe vezetnek vissza; az ostoba, magabiztos erőszak-
hoz, az onnan szökni vágyók lemészárlásához, a menlevelek várásának izgalmához és az iszonyaton is 
tiszta szemmel áttekintő falusi lány szerelemmé sűrűsödő rendíthetetlen jóságához.13

1985-ben festette meg Erdély Miklós a Réginé II. című festményét, amely végleges formáját 1986-ban 
öltő párjával együtt először az Óbuda Galériában megrendezett egyéni kiállításon volt látható – melyen 
azonban súlyosbodó betegsége miatt már nem lehetett jelen.14 A Réginé II. nem egyszerűen az előző kép 
másolata, de nem is az emlékezés egy üres vászonra legördülő folyamata, hanem a korábbi festmény fel-
idézésének már a megtisztulás felé tartó lenyomata. Az emlékezés és felejtés egymást ritmizáló, egymás-
ba gyűrűző kapcsolatának következő lépcsőfoka, s ezzel az emlékezés leképezésének teljessé váló, talán 
már a tiszta szépségben feloldódó dokumentuma. A festmények Erdély egymásba tekeredő gondolatai-
ként vezetnek el bennünket egészen addig a határig, ahol a mindent, még önmagát is felfejteni próbáló 
gondolkodás végül fölöslegessé válhat, ahol a béklyóitól megszabadult emlékezés talán már átadhatja 
helyét a színek és formák egymást támogató, közvetlenül előttünk, a szépségben kibomló viszonyának.

A két festmény együtt nyitja meg és vezeti át az érzékiségbe Erdély életművének gondolat-univerzumát. 
A megismerés alapvető kérdéseit feszegető duplikáció az eredeti és a másolat, az azonosság és a különb-
ség, az ismétlés és az identitás problémaköréhez kapcsolódik, melyekhez rendre visszatér az 1970-es évek 
elejétől; az egymásba fonódó kérdéseket újabb és újabb gondolathalmazokkal átfogalmazva, s egyszer-
smind különböző médiumokat mozgásba hozva. A Réginé I. és a Réginé II. ennek a komplex gondolat-
körnek a kései hajtásaként vizsgálja, és dokumentálja nem csupán az emlékezés folyamatát, de az idea és 

megnézni olyan, mint Ezra Pound egyik Cantóját villanyújságon végigolvasni.«”. ERDÉLY Miklós, A filmezés késői 

fiatalsága. (Az underground filmmozgalom kialakulásának társadalmi háttere). = ERDÉLY Miklós, A filmről 

(Filmelméleti írások, forgatókönyvek, filmtervek, kritikák). Válogatott írások II., szerk. BEKE László – SZŐKE Anna-

mária, összeáll. PETERNÁK Miklós, Balassi – BAE Tartóshullám – Intermédia, Budapest, 1995, 177.

13 Néhány sor a Varga Anna dicséretéből: „Emléket állítani, akinek még nincs. […] Valamint emléket állítani a lány-

nak, akinek nyitott szemű tisztasága, jóhiszeműsége oly rendíthetetlen, hogy oda tud nézni, ahol az iszonyat és 

a zavar támad […]. Aki gondolkodás nélkül veti utána magát a vízbe fúló igazságnak, falusi kislány, maga magát 

igazsággá alakítva, természetes fölindulással, ősi szomjúsággal. Dicsérjük őt olyan áradóan, ahogy belőle árad az 

adakozás.” ERDÉLY Miklós, Varga Anna dicsérete = UŐ., A filmről, 67–68. Lásd még ERDÉLY Miklós, Túlélni = UŐ., 

A filmről, 80–87.

14 Erdély Miklós kiállítása, Óbuda Galéria, Zichy Kastély, Budapest, 1986. április 11. – május 5.
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népművészet, változási mechanizmusának modellezésétől, s valahová oda, ahol a folklorisztikus elemek 
együtt vibrálnak a felszakadó fájdalomtól sem mentes iróniával.

A festmény barnás, bitumenes, földszerű hátteréből, mint az emlékezet mélyéből népies motívumok em-
lékképfoszlányai szöknek elő. Egymást támogatva és ritmizálva lépnek a felszínre, formálódnak és színesed-
nek az emlék- és festéknyomok egymásra rakódó rétegei. A múlt mélyéből két nagyobb minta emelkedik ki: 
balra egy zöldes-kékes, egyszerre két irányba tekeredő; mellette jobbra pedig egy pirosas-narancsos, tulipán-
szerű, melyek leginkább férfi és női motívumokra hasonlítanak. A két forma egyensúlyra törekvő viszonyát 
játékosan kibomló – felerősített, javított vagy éppen újabb rétegekkel elfedett – vékonyabb és vastagabb hullá-
mok, korongok és pöttyök támogatják, akárha hímzés, paszomány, pitykék vagy az emlékek közt szétszóró-
dott, majd végül saját helyüket megtalált színes gyöngyök lennének. Fent középen, a háttérből épp csak ki-
emelkedve táblaszerű forma áll, füstszerűen elillanó cirádák közt kínálva helyet a képet létrehozó szerző 
nevének. A festmény első változatán ez a tábla még üresen állt, talán egyszerre utalva a népművészet anonimi-
tására és a motívumokba zárt menyecskék, hetyke legények utolérhetetlen emlékekké válására. A „névtábláról” 
leszorulva, a sarokban olvashatjuk a festmény címét és dátumát: RÉGINÉ 1984, melyet mintha az emlékezet 
egy másik síkján, a képet már leletként megtaláló archivista festett volna rá, a nevében is általános szerző és 
az alkotás keletkezési ideje gyanánt – reflektálva saját munkájára, a múltba vesző kollektivitást mégis felda-
raboló, majd felcímkéző és fakkokba rendező tevékenységének kimeríthetetlen paradoxonára.

A festményen nem népi, de nem is csupán népies motívumokat látunk: a funkcióját és terét vesztett 
népi hagyomány halott szimbólumai kiszakadnak jelentéseikből, s új élettel telnek meg, elevenségükre, 
éppen-most formálódásukra irányítva a tekintetet. Elevenségük azonban már nem a népi hagyomány ele-
ven formálódása, hanem az emlékezet kiáradása, melyhez megkerülhetetlenül hozzátartozik az ironikus 
viszony is. Hogy az iróniát egészen biztosan lássuk, a Plánum ’84 fesztiválon Erdély a fogyasztói társadalom 
friss eszközét, egy fényújságot helyezett a festmény első változata alá, melyen mint reklámok, vörös be-
tűkkel nótatöredékek futottak végig; a folklór nagyvárosi visszfényeként hirdetve a letűnt menyecskék és 
legények nippszerű, mázzal bevont, ám kiüresedett toposzát: „Piros a ruhája / Piros babos leszek a babája 
/ Ide láss és oda nézz / Szép lesz a magyar név / Piros Piros Barna kislány / Lesz sok […] mi nem volt még 
talán tán / Ide nézz és oda láss / Ropogós a rokolyád / Szép a […] / Piros.”12 A villanyújságot azonban nem-

12 Erdély még három, nagyjából ekkori munkájához használt villanyújságot: 1984-ben a bécsi Museum des 20. 

Jahrhunderts-ben megrendezett Orwell kiállításon bemutatott Hadititok című installációjában – amely némileg 

egyszerűsített formában, de még szintúgy ebben az évben az Ernst Múzeumban is látható volt a Frissen festve 

címen. A magyar festészet új hulláma című kiállításon –, 1985-ben a Városligeti Műjégpályán, a Műcsarnok által 

szervezett Hanglemez című rendezvényen bemutatott akciója keretéül felépített installációban, valamint az 

1985-ben forgatott Tavaszi kivégzés című filmben, ahol is a panaszirodán éppen a kivégzés dátumának kiírása 

előtt romlik el a kijelző. A villanyújság használatának írott, ironizáló kontextusaként pedig érdemes elolvasnunk 

legalább néhány sort A filmezés késői fiatalsága (Az underground filmmozgalom kialakulásának társadalmi 

háttere) című tanulmányából: „Mindenképpen másképpen kell elkészíteni azt a kommersz filmet, amelyet egyszeri 

használatra szántak, akár egy papírzsebkendőt, mint az olyan autonóm művészi igényű alkotást, ami osztozni 

kíván a tradicionális műfajok örökérvényűségével. Joggal jelentheti ki Stan Brakhage: »Az én filmjeimet egyszer 

csak az ironikus felhangok felerősítésének gesztusaként láthatjuk: más irányból közelítve hozzá fájóan 
személyes irányba tereli tovább a fiatal korban elsajátított motívumok felidézését. Egészen másként olvas-
suk a piros betűkkel ismétlődő nótafoszlányokat, a „Piros Piros Barna kislányt” és a „szép lesz a magyar 
név” sorokat, de másként látjuk a kép pirosát, bitumennel kavargó barnáját, valamint a nemzeti trikolór 
népies motívumokba oldott fehérjét és zöldjét is, ha a semmibe vesző „névtáblára” később felírt „Anna” 
elnyújtott, csak közelről kivehető feliratát olvassuk. Persze ha ismerjük Varga Anna, Panni, a tollfosztó lány 
történetét, aki Erdély ifjúkorában a csillagos házuk alagsorában dolgozott, s akinek nyomán 1962-ben 
megírta a Varga Anna dicsérete című játékfilmtervet, melyet 1963-ban Túlélni címen tovább bővített. 
A filmtervek 1944–45-be, a megzavarodott történelembe vezetnek vissza; az ostoba, magabiztos erőszak-
hoz, az onnan szökni vágyók lemészárlásához, a menlevelek várásának izgalmához és az iszonyaton is 
tiszta szemmel áttekintő falusi lány szerelemmé sűrűsödő rendíthetetlen jóságához.13

1985-ben festette meg Erdély Miklós a Réginé II. című festményét, amely végleges formáját 1986-ban 
öltő párjával együtt először az Óbuda Galériában megrendezett egyéni kiállításon volt látható – melyen 
azonban súlyosbodó betegsége miatt már nem lehetett jelen.14 A Réginé II. nem egyszerűen az előző kép 
másolata, de nem is az emlékezés egy üres vászonra legördülő folyamata, hanem a korábbi festmény fel-
idézésének már a megtisztulás felé tartó lenyomata. Az emlékezés és felejtés egymást ritmizáló, egymás-
ba gyűrűző kapcsolatának következő lépcsőfoka, s ezzel az emlékezés leképezésének teljessé váló, talán 
már a tiszta szépségben feloldódó dokumentuma. A festmények Erdély egymásba tekeredő gondolatai-
ként vezetnek el bennünket egészen addig a határig, ahol a mindent, még önmagát is felfejteni próbáló 
gondolkodás végül fölöslegessé válhat, ahol a béklyóitól megszabadult emlékezés talán már átadhatja 
helyét a színek és formák egymást támogató, közvetlenül előttünk, a szépségben kibomló viszonyának.

A két festmény együtt nyitja meg és vezeti át az érzékiségbe Erdély életművének gondolat-univerzumát. 
A megismerés alapvető kérdéseit feszegető duplikáció az eredeti és a másolat, az azonosság és a különb-
ség, az ismétlés és az identitás problémaköréhez kapcsolódik, melyekhez rendre visszatér az 1970-es évek 
elejétől; az egymásba fonódó kérdéseket újabb és újabb gondolathalmazokkal átfogalmazva, s egyszer-
smind különböző médiumokat mozgásba hozva. A Réginé I. és a Réginé II. ennek a komplex gondolat-
körnek a kései hajtásaként vizsgálja, és dokumentálja nem csupán az emlékezés folyamatát, de az idea és 

megnézni olyan, mint Ezra Pound egyik Cantóját villanyújságon végigolvasni.«”. ERDÉLY Miklós, A filmezés késői 

fiatalsága. (Az underground filmmozgalom kialakulásának társadalmi háttere). = ERDÉLY Miklós, A filmről 

(Filmelméleti írások, forgatókönyvek, filmtervek, kritikák). Válogatott írások II., szerk. BEKE László – SZŐKE Anna-

mária, összeáll. PETERNÁK Miklós, Balassi – BAE Tartóshullám – Intermédia, Budapest, 1995, 177.

13 Néhány sor a Varga Anna dicséretéből: „Emléket állítani, akinek még nincs. […] Valamint emléket állítani a lány-

nak, akinek nyitott szemű tisztasága, jóhiszeműsége oly rendíthetetlen, hogy oda tud nézni, ahol az iszonyat és 

a zavar támad […]. Aki gondolkodás nélkül veti utána magát a vízbe fúló igazságnak, falusi kislány, maga magát 

igazsággá alakítva, természetes fölindulással, ősi szomjúsággal. Dicsérjük őt olyan áradóan, ahogy belőle árad az 

adakozás.” ERDÉLY Miklós, Varga Anna dicsérete = UŐ., A filmről, 67–68. Lásd még ERDÉLY Miklós, Túlélni = UŐ., 

A filmről, 80–87.

14 Erdély Miklós kiállítása, Óbuda Galéria, Zichy Kastély, Budapest, 1986. április 11. – május 5.
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az érzékiség egymástól elválaszthatatlan, egymást kölcsönösen kibontó és alakító kapcsolatát is. A gondo-
latkör az Ismétléselméleti tézisekből, illetve az Azonosításelméleti vizsgálatokból bomlik ki:

1. Ha ugyanolyat látok, azt gondolhatom, hogy ugyanazt látom.
2. Ha ugyanazt látom, azt gondolhatom, hogy mást látok, ami ugyanolyan.

3. Ha ugyanazt megváltoztatva újra látom, nem tudhatom, hogy ugyanazt látom.
4. Ha mást látok, azt gondolhatom, hogy ugyanazt látom megváltoztatva.

5. Ha valami megváltozott, arról akkor is azt gondolhatom, hogy ugyanaz, ha tökéletesen megváltozott.
6. Ha olyat látok, ami tökéletesen ugyanolyan, mint amit már láttam, akkor is gondolhatom, hogy mást látok.

7. Csak abban az esetben nem gondolhatom, hogy mást látok, ha ugyanazt folyamatosan látom.15

A festményeket nézve elgondolkodhatunk az ugyanaz és a nem ugyanaz, az ugyanolyan és a nem 
ugyanolyan közötti különbségeken, illetve az egymást fedő közös metszeteiken, de akár a szakaszosság 
és a folytonosság, a változás és az állandóság problémáján; az állandó változásán és a változás állandó-
ságán. Ám leginkább azon a kérdésen: ha van hasonló és ugyanolyan, ha van másolás és ismétlés, akkor 
mi az, ami nem más, csupán önmaga – mi az, ami identikus, mi az, ami önazonos? A festmények között 
lévő hasonlóságok és különbségek sorozatát fürkészve pedig talán észre sem vesszük, de már a kérdé-
seinkre adható egyfajta válasz gyanánt nem is csak szemlélői vagyunk a képek tárgyának, az emléke-
zés ugyanazt és nem ugyanazt, de az identitást is egyben tartó folyamatának. Percepciónk elemi szintű 
tehetetlenségét, hasonlóan elemi rutinjainkkal elfedve talán fel sem tűnik számunkra, hogy nem két fest-
mény részleteit pásztázzuk egyszerre. Hogy bármennyire is azt hisszük, nem két festményt hasonlítunk 
össze, hanem csak az egyik részleteit és a másik elménkben ragadt emlék-képeit.

Erdély Miklós életműve nem zárványszerűen önmagukban álló munkák sorozata, és nem is műegyedek 
lineárisan végigkövethető diszkrét rendszere. Inkább médiumok és gondolathalmazok többszöri átfogal-
mazása, kérdések és válaszok szimbiózisa, majd különválása. A szét-bővülő problémakörök elhagyása és 
újra-fellelése; a gondolatok hol előre, hol az életműben visszanyúló indáinak mindent behálózó tekeredése. 
A Réginé I. és Réginé II. festék- és emlékrétegei valahogy úgy kapcsolódnak egymáshoz, ahogy Altorjai 

15 ERDÉLY Miklós, Azonosításelméleti vizsgálatok = ERDÉLY Miklós, Második kötet, szerk. BEKE László – PETERNÁK Miklós és 

a Magyar Műhely szerkesztősége, Magyar Műhely, Párizs–Bécs–Budapest, 1991, 87. (1972-ben írta le Erdély a teória té-

zisekbe sűrített alapvetéseit, melyek először a Szétfolyóiratban jelentek meg, majd a hozzájuk tartozó fotó-tripticho-

nokkal együtt 1973-ban mutatta be azokat az MTA Irodalomtudományi Intézetében rendezett Ismétlődés, párhuza-

mosság, ritmus című ülésszakon, valamint 1974-ben Tihanyban, a Kultúra és szemiotika konferencia keretében 

rendezett tárlaton. Az MTA-n tartott ülésszakra Szegedy-Maszák Mihály hívta meg Erdélyt, s ahogy felelevenítette 

ennek történetét, meggondolatlanságáért szigorúan figyelmeztették is. Ám nem csupán Erdély invitálásával, hanem 

az ülésszak szerkesztett anyagával is problémák adódtak, így végül csak részben, és csak hét évvel később, 1980-ban 

jelenhetett meg a kötet, melyben Erdély tézisei és fotósorozatai Beke László tanulmányának jegyzeteiként helyet kap-

hattak. Lásd BEKE László, Ismétlődés és ismétlés a képzőművészetben = Ismétlődés a művészetben [Opus Irodalom-

elméleti tanulmányok 5.], szerk. HORVÁTH Iván – VERES András, Akadémiai, Budapest, 1980, 160–176.)

Sándor, aki a kiállítása megnyitóján Erdély fülébe súgta a Gyagyaista kiáltvány mondatait. Ő már fenn-
hangon ismételte el azokat,16 valahogy úgy, ahogy Erdély az Időutazás egyik képén, amikor saját fiatal-
kori önmagának fülébe súg – mert „Csak az képes magát alakítani, aki visszafordul és magára okként 
hat”17 –, valahogy úgy, ahogy az Álommásolatokban a későbbi értelmezi a korábbit, mígnem az álmok 
rekonstrukcióinak egymásra torlódó rétegei együtt mozognak,18 és valahogy úgy, ahogy a Vonatút képei-
nek és zenéjének ismétlődésre épülő, „emlékező és jósoló” struktúrája egyszerre elölről és hátulról haladva 
bontja ki a Hatvanba tartó utazás tekercseit.19 És persze úgy, ahogy a Möbiusz- és slejfnifilmek ismétlődő 

16 ERDÉLY Miklós, Jegyzetek egy soha el nem készülő Gyagyaista kiáltványból = UŐ., Művészeti írások, 119–120. 

A kiáltvány Altorjai Sándor korai távozását követő posztumusz kiállításnak katalógusában jelent meg először: 

Altorjai Sándor kiállítása, szerk. BEKE László, Óbuda Galéria, [Budapest], 1979, 22. Lásd még Altorjai Sándor 

(1933–1979), szerk. BEKE László – DÉKEI Krisztina, Műcsarnok, Első Magyar Látványtár – MTA Művészettörténeti 

Kutatóintézet, Budapest, 2003, 347. A kiáltvány 1971. március 8-án, a Mednyánszky-teremben elhangzott va rián-

sának rekonstruált leiratát lásd http://www.artpool.hu/Altorjai/sandor15.html.)

17 ERDÉLY Miklós, Idő-mőbiusz = UŐ., Művészeti írások, 95. 1976-ban készítette el Erdély az Időutazás című fotó-

montázs-sorozatot: az öt darabból álló sorozatban önmagáról és a családjáról készült régi képekbe másolta bele 

friss, erre a célra önmagáról készített fotóit (az István Király Múzeum tulajdona, először kiállítva: Najnowsza 

Sztuka Wegierska, Galeria Sztuki Najnowszej, Wroclaw, 1976. április 20. – május 20.).

18 ERDÉLY Miklós, Álommásolatok, BBS, 1977 (standard kópia: BBS, 1978).

19 ERDÉLY Miklós, Vonatút, BBS, 1981 (standard kópia: BBS K-szekció, 1988).

Erdély Miklós: Réginé II., 1985, vászon, spray, bitumen, kréta, 154×285 cm (fotó: Lugosi Lugo László)
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az érzékiség egymástól elválaszthatatlan, egymást kölcsönösen kibontó és alakító kapcsolatát is. A gondo-
latkör az Ismétléselméleti tézisekből, illetve az Azonosításelméleti vizsgálatokból bomlik ki:

1. Ha ugyanolyat látok, azt gondolhatom, hogy ugyanazt látom.
2. Ha ugyanazt látom, azt gondolhatom, hogy mást látok, ami ugyanolyan.

3. Ha ugyanazt megváltoztatva újra látom, nem tudhatom, hogy ugyanazt látom.
4. Ha mást látok, azt gondolhatom, hogy ugyanazt látom megváltoztatva.

5. Ha valami megváltozott, arról akkor is azt gondolhatom, hogy ugyanaz, ha tökéletesen megváltozott.
6. Ha olyat látok, ami tökéletesen ugyanolyan, mint amit már láttam, akkor is gondolhatom, hogy mást látok.

7. Csak abban az esetben nem gondolhatom, hogy mást látok, ha ugyanazt folyamatosan látom.15

A festményeket nézve elgondolkodhatunk az ugyanaz és a nem ugyanaz, az ugyanolyan és a nem 
ugyanolyan közötti különbségeken, illetve az egymást fedő közös metszeteiken, de akár a szakaszosság 
és a folytonosság, a változás és az állandóság problémáján; az állandó változásán és a változás állandó-
ságán. Ám leginkább azon a kérdésen: ha van hasonló és ugyanolyan, ha van másolás és ismétlés, akkor 
mi az, ami nem más, csupán önmaga – mi az, ami identikus, mi az, ami önazonos? A festmények között 
lévő hasonlóságok és különbségek sorozatát fürkészve pedig talán észre sem vesszük, de már a kérdé-
seinkre adható egyfajta válasz gyanánt nem is csak szemlélői vagyunk a képek tárgyának, az emléke-
zés ugyanazt és nem ugyanazt, de az identitást is egyben tartó folyamatának. Percepciónk elemi szintű 
tehetetlenségét, hasonlóan elemi rutinjainkkal elfedve talán fel sem tűnik számunkra, hogy nem két fest-
mény részleteit pásztázzuk egyszerre. Hogy bármennyire is azt hisszük, nem két festményt hasonlítunk 
össze, hanem csak az egyik részleteit és a másik elménkben ragadt emlék-képeit.

Erdély Miklós életműve nem zárványszerűen önmagukban álló munkák sorozata, és nem is műegyedek 
lineárisan végigkövethető diszkrét rendszere. Inkább médiumok és gondolathalmazok többszöri átfogal-
mazása, kérdések és válaszok szimbiózisa, majd különválása. A szét-bővülő problémakörök elhagyása és 
újra-fellelése; a gondolatok hol előre, hol az életműben visszanyúló indáinak mindent behálózó tekeredése. 
A Réginé I. és Réginé II. festék- és emlékrétegei valahogy úgy kapcsolódnak egymáshoz, ahogy Altorjai 

15 ERDÉLY Miklós, Azonosításelméleti vizsgálatok = ERDÉLY Miklós, Második kötet, szerk. BEKE László – PETERNÁK Miklós és 

a Magyar Műhely szerkesztősége, Magyar Műhely, Párizs–Bécs–Budapest, 1991, 87. (1972-ben írta le Erdély a teória té-

zisekbe sűrített alapvetéseit, melyek először a Szétfolyóiratban jelentek meg, majd a hozzájuk tartozó fotó-tripticho-

nokkal együtt 1973-ban mutatta be azokat az MTA Irodalomtudományi Intézetében rendezett Ismétlődés, párhuza-

mosság, ritmus című ülésszakon, valamint 1974-ben Tihanyban, a Kultúra és szemiotika konferencia keretében 

rendezett tárlaton. Az MTA-n tartott ülésszakra Szegedy-Maszák Mihály hívta meg Erdélyt, s ahogy felelevenítette 

ennek történetét, meggondolatlanságáért szigorúan figyelmeztették is. Ám nem csupán Erdély invitálásával, hanem 

az ülésszak szerkesztett anyagával is problémák adódtak, így végül csak részben, és csak hét évvel később, 1980-ban 

jelenhetett meg a kötet, melyben Erdély tézisei és fotósorozatai Beke László tanulmányának jegyzeteiként helyet kap-

hattak. Lásd BEKE László, Ismétlődés és ismétlés a képzőművészetben = Ismétlődés a művészetben [Opus Irodalom-

elméleti tanulmányok 5.], szerk. HORVÁTH Iván – VERES András, Akadémiai, Budapest, 1980, 160–176.)

Sándor, aki a kiállítása megnyitóján Erdély fülébe súgta a Gyagyaista kiáltvány mondatait. Ő már fenn-
hangon ismételte el azokat,16 valahogy úgy, ahogy Erdély az Időutazás egyik képén, amikor saját fiatal-
kori önmagának fülébe súg – mert „Csak az képes magát alakítani, aki visszafordul és magára okként 
hat”17 –, valahogy úgy, ahogy az Álommásolatokban a későbbi értelmezi a korábbit, mígnem az álmok 
rekonstrukcióinak egymásra torlódó rétegei együtt mozognak,18 és valahogy úgy, ahogy a Vonatút képei-
nek és zenéjének ismétlődésre épülő, „emlékező és jósoló” struktúrája egyszerre elölről és hátulról haladva 
bontja ki a Hatvanba tartó utazás tekercseit.19 És persze úgy, ahogy a Möbiusz- és slejfnifilmek ismétlődő 

16 ERDÉLY Miklós, Jegyzetek egy soha el nem készülő Gyagyaista kiáltványból = UŐ., Művészeti írások, 119–120. 

A kiáltvány Altorjai Sándor korai távozását követő posztumusz kiállításnak katalógusában jelent meg először: 

Altorjai Sándor kiállítása, szerk. BEKE László, Óbuda Galéria, [Budapest], 1979, 22. Lásd még Altorjai Sándor 

(1933–1979), szerk. BEKE László – DÉKEI Krisztina, Műcsarnok, Első Magyar Látványtár – MTA Művészettörténeti 

Kutatóintézet, Budapest, 2003, 347. A kiáltvány 1971. március 8-án, a Mednyánszky-teremben elhangzott va rián-

sának rekonstruált leiratát lásd http://www.artpool.hu/Altorjai/sandor15.html.)

17 ERDÉLY Miklós, Idő-mőbiusz = UŐ., Művészeti írások, 95. 1976-ban készítette el Erdély az Időutazás című fotó-

montázs-sorozatot: az öt darabból álló sorozatban önmagáról és a családjáról készült régi képekbe másolta bele 

friss, erre a célra önmagáról készített fotóit (az István Király Múzeum tulajdona, először kiállítva: Najnowsza 

Sztuka Wegierska, Galeria Sztuki Najnowszej, Wroclaw, 1976. április 20. – május 20.).

18 ERDÉLY Miklós, Álommásolatok, BBS, 1977 (standard kópia: BBS, 1978).

19 ERDÉLY Miklós, Vonatút, BBS, 1981 (standard kópia: BBS K-szekció, 1988).

Erdély Miklós: Réginé II., 1985, vászon, spray, bitumen, kréta, 154×285 cm (fotó: Lugosi Lugo László)
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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

NEM HIVATKOZOTT, TOVÁBBI FELHASZNÁLT IRODALOM

KURDY Fehér János, Kamillába mártott vatta, Tiszatáj, 1992. XLVI. évf. 5. sz. 
PETERNÁK Miklós, Erdély Miklós 1928–1986, Magyar Építőművészet 1988/1.
PETERNÁK Miklós, Hol kezdjem? Előbb… Kiállítási katalógus, Óbuda Galéria, Zichy Kastély, 1986. április 

11. – május 5. [Budapest]
PETERNÁK Miklós, Képháromszög, Ráció, Budapest, 2007.
SUGÁR János, Emigráció a festészetbe. Erdély megvalósult és meg nem valósult művei, Új Művészet 1999. 

március.

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.

IDŐSZERŰ IDŐTLEN

Bátai Sándor és Kalmár János kiállítása

Gaál Imre Galéria, Budapest, 2018. június 13. – július 22.

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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