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„Nehéz azon a borotvaélen maradni, hogy bele se
dilizzek, és mégis valahogy megfejtsem a helyzetet” 

Beszélgetés a bakonyi indiánozásról Erdély Dániellel

„Naplót írtam az indiánozásról. Indiánnak képzelve magunkat leírtam ilyen 
indiános nyelven, hogy mit tudom én, Tanguáék éjszaka érkeztek. Miközben varrtuk 

az indián ruhákat a Virágárok utcában, Erdély Miklóséknál, az áldott emlékû 
Kormos István, aki akkor épp ott lakott, megkérdezte mi ez az indián napló. Elkérte, 
megmutattam neki; így élünk, így harcolunk, indiánok vagyunk, és ezek a fiatal fiúk 

is harcosok lesznek, mármint Erdély Miki két fia, akikbôl indiánt csináltam. Dani lett 
a Tücsök, Gyuri a Bagoly. Ez a napló került ennek a »Fung« fedônevû embernek a 

kezébe, aki különben nem a bakonyi indiánok közé tartozott, hanem
a dunaiak közé, és ekkortájt születtek az ô jelentései” – írja Cseh Tamás.*

Az idézetben szereplô „Dani”, az avantgárd mûvész Erdély Miklós fia, azóta
 maga is ismert mûvész lett. Az „indiánról” beszélgettünk vele.

anBlokk: Mit jelentett számodra az indiánozás? Tiltakozást, ellenkezést valamivel szemben?

Erdély Dániel: Nem, dehogy. Nyilván, aki felnôtt volt akkor, abban volt egy ilyen értelmezés. De számunkra, 
gyerekek számára izgalmas, nagyszerû játék volt. Én csak a szürke szorítást éreztem ebbôl az egész kádári do-
logból, meg a mozdíthatatlanságot néha. Az indiánozás ahhoz képest „friss levegô” volt. 

anBlokk: Hogyan kezdtél el indiánozni?

E. D.: Kisfiúként, Cseh Tamással. Jött hozzánk énekelni, és énekelt dalokat az indiánokról. Aztán kiderült, hogy 
indiánozik. Persze mi is indiánosdiztunk a kertben, a környéken a barátaimmal. Bementünk idegen kertekbe. 
Tudod, küzdelem a hatalommal, a házinénik, a gondnokok meg egyebek. Egyik alkalommal a Guyon közbôl 
lejutottunk egészen a Pasaréti útig, ami mondjuk három ház, de ezt mi úgy éltük meg, mint egy területfogla-
lást. És képzeld, az egyik kert közepén ott ült egy cowboy kalapos, pisztolyos seriff. Egy másik gyerek, aki meg 
éppen cowboyost játszott.

Én egyébként már korábbtól is íjaztam, meg persze indiános könyveket olvastam. És akkor megfogalma-
zódott bennünk, hogy de jó lenne megfûzni Cseh Tamást, hogy vigyen el minket indiánozni. Megbeszélte az 
anyuékkal, és mondta, vegyünk bôrt, és amikor jön, csinál nekünk mokaszint meg ágyékkendôt. Gyönyörû 
szép bôringünk is lett. Tudod, ez a rojtos. Üveggyöngyöket vettünk,  motívumokat gyûjtöttünk, szóval amikor 
elôször lementünk, már gyönyörû egyenruhás indiánok voltunk. Én 12 voltam, a bátyám 15. Valahogy úgy ala-
kult, hogy csak gyerekek voltak, talán csak Tamás volt felnôtt. A nagyobbak az ellenségnél voltak, de hát azok 
külön szervezôdtek. Ôk voltak az ogalalák.

anBlokk: Az ellenség is ismerôsökbôl állt?

E. D.: Ôk Cseh Tamás ismerôsei voltak, mi nem nagyon ismertük ôket. Persze egyszerre mentünk a Bakony-
ba, hogy izgalmas legyen. Volt olyan, hogy Fehér Kígyóval, a nagy ellenséggel találkoztunk a falubeli büfében, 
és vicces volt, hogy holnap esetleg „megöl”, de ma még ott beszélgetünk. Amikor hazajöttünk, néha akkor is 
találkoztunk. És ugyanúgy gyûlöltük, meg álmodtunk is róla. Dobolások voltak ellene, meg táncok napokig. 
Képzeld el, egy 12-13 éves gyerekben mennyire fölnagyítódnak ezek az érzések. 

* Szônyei Tamás Nyilván tartottak. Titkos szolgák a magyar rock körül 1960–1990. Budapest, Tihany-Rév, 2005, 266.
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MEGFIGYELÉSI ÜGYEK

anBlokk: Azt mondtad „megöl”, de hát miképpen folyt a harc?

E. D.: Ez tényleg nagyon kemény, mert olyan játékszabályok voltak, hogy tényleg nagyon tudtunk egymásnak 
ártani. Ha késsel, nyíllal megsebesítettek, vagy egy tomahawkkal leütöttek, akkor azt hiszem, ezerig kellett 
számolni. Ha pedig elfognak, és a totemoszlopnál kivégeznek, akkor elvesztem a nevemet, és egy napig nem 
játszhatok. De a lényeg, hogy elvesztem a nevemet. Mindent, az egyéniségem, az indián identitásom, amit 
mindenféle hôstettekkel lehetett felépíteni. Ez nem csak játék volt, mert tényleg nem lehetett bizonyos hely-
zetekben nevetségessé válni. Például, egyszer hajnalban letámadtak minket az ogalalák. Szörnyû volt. Elfogtak 
mindenkit, vastag hajókötelekkel megkötöztek, és kínzócölöphöz állítottak.  Persze ez mind játék volt, de le-
hetetlen volt jeleznem, hogy fájdalmam van. A mellettem lévô oszlopra rákötöztek egy másik fiút, és a kötelet 
áthúzták a meztelen lábamon. Irgalmatlanul fájt, de úgy éreztem, ha nem akarok nevetségessé válni, nem 
mondhatom, hogy „figyelj már, vedd már le a lábamról”. Ezt bírni kellett. Ezt nem felejtem el, mert szörnyen 
fájt. És több ilyen dolog volt. 

anBlokk: Cseh Tamás a könyvében éppen apádról mesél el egy hasonló esetet. Ez így hangzik: „Egyszer Erdély 
Miki is lejött hozzánk a fiait meglátogatni. Miki úgy ismerte a térképet, hogy sehogy. Azt gondolta Veszprémben 
leszáll a vonatról, ott belép egy ajtón, és a Bakonyban van. Állt ott, a veszprémi vasútállomáson, aztán bérelt 
egy fuvarost. Felült a szekérre, és mint a taxisnak, bemondta a címet: Bakonybél, indiántábor. Mi ugyan itt-
hon elmondtuk neki, hogy a Gerence és a Gella összefolyásánál táborozunk Bakonybélnél, mégis három napig 
kocsikáztak. A bakon ott trónolt Erdély Miklós meg a felesége, Szenes Zsuzsa meg a kutyájuk. Képzeld csak el, 
középkori utazást rendezett magának a hatvanas években. Pénze volt, a kocsist megfizette, a falvakban megszálltak, 
és három napig bolyongtak. Az is lett a neve: Aki Három Napig Bolyong Az Erdôn, és az a csoda, hogy a harmadik 
napon ránk bukkant. Vagyis mi láttuk meg, és elfogtuk ôket. Miklóst kikötöttük, és órákon át lógott a kínzócölöpön. 
Akkor még nem tudtuk, hogy a sziúk nem használtak kínzócölöpöt. (…) saját fiai is kínozták, hiszen indiánok 
voltak, az apjuk meg csak egy fehér betolakodó. Zsuzsa kicsit pityergett is, mert látta, hogy Miki szenved. Fájt neki, 
a Mikinek, de tartotta magát, és amikor a kötelet kivettük a szájából, akkor ordított, mint az ôrült. Kiabálva elôadott 
egy értekezést a szabadságról, a kötelekrôl, a véletlenekrôl. Meg sem próbált szabadulni, komolyan vette a játékot. 
Performanszot csinált ott rögtön. Fantasztikus nap volt.”

E. D.: Tamás mindig egy kicsit túloz. Nem kínoztuk, hanem volt egy ilyen, hogy a kínzócölöpre kötött ember 
mellett el kell lôni nyílvesszôt, meg fölötte eltalálni a kínzócölöpöt. De akkor rátettünk a fejére valamit.

anBlokk: Hogyan érezted magad gyerekként ebben a helyzetben?

E. D.: Emlékszem, egyszer otthon én is megkötöztem, de nem jutott eszembe, hogy ô már egyszer meg volt kö-
tözve. Nyilván az Ödipusz-komplexusomat akartam egy hat méteres szigetelôspulnival ledolgozni rajta. Hagyta. 
De az volt az igazán jó, hogy amikor azt mondta, most már elég, akkor volt még egy pár másodperc, amikor 
nem kötöztem ki. Azt mondtam, „nem, még egy kicsit”. Akkor volt egy pici hatalmam fölötte. De ebben az in-
diános helyzetben nem éreztem így. Viszont, mikor a feleségemet kapták el, akkor igazán pipa voltam. Akkor 
úgy voltam vele, hogy „nem, ez nem játék”. Ha valaki be akart jönni a játékba, annak valamit ki kellett találnia, 
valami vadnyugati szerepet. Ketten jöttek. Az egyik hittérítô volt, a másik cowboy, Jutka pedig elment edényt 
mosni, és elkapták, talán meg is kötözték, és hozzáértek meg lökdösték. Hozzánk jöttek, hogy velünk legyenek, 
de hogy bekerüljenek a történetbe, így kezdôdött a dolog. Akkor nagyon haragudtam, próbáltak lecsillapítani. 
Szóval nem volt egyfolytában játék. Meg nemcsak indiánosdi volt, hanem azért ugyanolyan erkölcsi alapokon 
voltak beszélgetések is. Tehát az indián ethosz megtartásával néha beszélgettünk másról is. Nyilván, ha anyu 
jön, akkor nem fog tudni mesélni nekem a préri ügyeirôl, hanem kicsit mesél otthonról. De azt szépen össze 
lehetett simítani. Még mikor az orosz tankokkal találkoztunk, az is belefért. 

anBlokk: Orosz tankokkal?

E. D.: Mentek Prágába a „testvéri tankok”. Láttuk ôket. Mi az, hogy láttuk, arra ébredtünk! Azt hittük, földren-
gés van. Egy egész hadosztály, tankhadosztály. Letarolva az egész bakonyi erdôt. Megálltak, talán hogy egyenek, 
mi meg odamentünk hozzájuk, én egy kicsit tudtam oroszul, és bemásztunk a tankba. Beszélgettünk az orosz 
katonákkal.
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anBlokk: És ôk mit szóltak hozzátok?

E. D.: Az egész olyan szürreális volt nekik.  Hát nevettek. Odaadták a gégemikrofont, azt próbálgattuk. Az egyi-
künk a toronyba ment, másikunk a kormányhoz, és beszélgettünk. Az indián történetbe is belefért. „Brummo-
gó harci szekerek”, vagy valami ilyesmi. Hát valahogy bele kellett férnie! És emlékszem, azt mondtuk nekik, 
hogy ne lôjenek. Úgy búcsúztunk el. Aztán valaki megfejtette, hogy ezek Csehszlovákiába mennek. Azért ez elég 
érdekes egybeesés. Ebbôl látszik, hogy az élet, a fantázia, az ethoszok egyszerre voltak jelen egy történetben. 

Vagy egy másik alkalommal meglátogattuk a szentendreieket, meghívtak minket így „mûsoron kívül” a Bak-
tay táborba. Játékok voltak és versenyek mindenféle sportágban. Én a kenuzásra emlékszem, nagyon beteg, 
nagyon lázas voltam. És egyedül kellett a Duna folyásával szemben fölhajózni a Szentendrei-sziget csúcsához, 
és egy vízbe szúrt karóról levenni egy pöcköt. De annyira beteg voltam, hogy elhatározták, kivisznek a váci ol-
dalon a partra. Onnan stoppal akartam hazajönni. Egy rendôrautó állt meg. Valami volt még rajtam az indián-
ruhából, talán az indiáning. És ahogy beszálltam, mondták a rendôrök az autóban, hogy dehogy visznek haza. 
„Beviszünk a rendôrôrsre – ezen röhögtek –, és az asztalon fogsz nekünk indiántáncot járni!” Csapkodta a 
térdem a rendôr. „Ez egy másik kultúra!” Aztán látták, hogy tényleg beteg vagyok, és rendesek voltak, kivittek 
a vonathoz vagy valami.

anBlokk: Egybemosódott játék és valóság?

E. D.: Elmondok egy esetet. Egyik évben elmaradt az indián, mert elöntötte a patak a tábort. Az egész rétet 
elöntötte az ár. Akkor összeszedtük a cuccainkat, és fölhúzódtunk az iszapos hegyoldalba, és ott vártuk, hogy 
kivilágosodik, hogy elindulhassunk haza. A rengeteg vizes, megnehezedett cuccal. A Ló, Fekete Ló, meg a Ta-
más, aki a Füst A Szemben volt, elment a faluba. Esett az esô az arcunkba. Annyira fáradtak voltunk, hogy a 
hátunkon fekve, a hátizsákunkon fekve vártuk, hogy jöjjenek a lóval meg a szekérrel. Az utolsó másfél kilo-
métert már szekérrel tettük meg, rumot ittunk, és felmelegedtünk. Ez is csak azt bizonyítja, hogy mennyire 
valódi élmények voltak. Mert azért itt keveredett a játék, a mese meg valóság, meg a természetnek, a természet 
erôinek a játéka. Meg az emberek játéka.

anBlokk: Történt olyan is, ami nem volt összeegyeztethetô az indiánnal, a játékkal?

E. D.: Tudnod kell, hogy én az indiánt teljesen átéltem. Úgy éreztem ott a táborban, hogy nincs védelem, nincs 
kiút, hanem valóban az életedrôl van szó. Így éltük meg: élet-halál. És ami erkölcs, meg testvériség, azt is to-
tálisan. Azért volt nekem olyan nagy csalódás… Amikor elkezdtünk az utolsó nap átvedleni: indiánruhában 
voltunk még félig, de már félig európai, magyar ember módjára ültünk a tábortûznél, és akkor elkezdtek disz-
nó vicceket mesélni. A disznó vicceket amúgy is utáltam, de ott és akkor, ez meggyalázása volt az indiánnak. 
Ez számomra már a vége volt, 21 évesen voltam utoljára indiánozni. Kiábrándultam. Amit én fölépítettem ma-
gamban addig az indiánról, meg létrehoztam az indián segítségével magamból, nem akartam kompromittálni 
azzal, hogy belecsúszok abba, hogy ez ennyire félretehetô, ennyire csak játék. Persze mindenkinek annyira 
játék, amennyire akarja.

anBlokk: Van szerinted olyan, ami az indiánnal kapcsolatban mindenkiben benne van? Ami az indiánozás közö-
sen osztott tapasztalata lehet?

E. D.: Sokan mondják, hogy a vadak tiszta lelke. A nem trükkös, az egyszerû. Tehát szemembe nézel, meg-
mondod. Küzdeni, szembenézni. Nem pislogsz, ha bántanak. Nem nyafogsz, ha kínoznak. Ez imponált, ahogy 
olvastuk, meg próbáltuk ezt így gyakorolni. De azért azt éreztük, hogy az ideál, amirôl például May Károlynál 
olvastunk, nehezen tartható. De hát az, hogy besúgó van közöttünk, hát az abszolút föl se merült. Nem fért 
bele. Szerintem ott nem is volt besúgó, Cseh Tamás táborában. Az indián sokkal mélyebb és intenzívebb dolog 
volt annál, mintsem hogy az elárulását bárki el tudta volna tussolni. De mondjuk Bódy Gáborról is furcsa volt 
megtudni. Nem nagyon értem, ez hogyan lehetett. Mert ahogy ôk az apámmal voltak, az elképzelhetetlen, hogy 
jelentett volna róla. Persze az is igaz, hogy a belügyben mindent tudtak. Amirôl két ember beszélt, azt tudták. 
Persze én paranoiás vagyok. Nehéz azon a borotvaélen maradni, hogy bele se dilizzek, és mégis valahogy meg-
fejtsem a helyzetet. 

BESZÉLGETÉS A BAKONYI INDIÁNOZÁSRÓL ERDÉLY DÁNIELLEL
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anBlokk: És hogyan lehetne „megfejteni ezt a helyzetet”, a korszakot és benne az indiánozást?

E. D.: Az biztos, hogy volt egy megfoghatatlan, közös, szürke állandó ellenség vagy nyomás, ami néha testet 
öltött. Az indián pedig valamiféle reménysugár volt. Az volt a tét, hogy ne váljunk olyanokká, mint a környeze-
tünk. Arról mindenképpen éreztük, hogy erôltetett, szürke és merev. Én például negyedikben, általános isko-
lában elkezdtem színes jelvényeket csinálni, és hordani. És akkor megkérdezték, így hivatalosan, a tornatanár, 
hogy „Mondd meg Dani, miért hordasz ilyeneket?” Mondtam, hogy ezzel tüntetek az iskola színtelensége ellen. 
Hát ilyen kiugrási kísérletek voltak, és azokból, akik végig próbálkoztak ilyesmikkel, azokban maradt valami 
emberi. Szerintem rengetegen így megtörtek vagy tönkrementek. Egyébként a színek. Volt a szocializmusnak 
egy ilyen fakó színvilága. Tehát a piros-fehér-zöld zászló mondjuk május elsején nem volt elég piros, nem volt 
elég zöld. És amikor kijutottam elôször Nyugatra, Amerikában és pláne az indián vidékeken hihetetlenül erôs 
színek voltak. Ez teljesen új volt számomra. Olyan, mint ha most nézzük a kínai tévét, van egy ilyen zöldes, 
pirosas, egészen illuminált színû világuk. Amik vannak, azok nem a maguk teljességükben látszanak. Tehát a 
színekben és a látásban is van egy ilyen réteg az egészen. És akkor a lélek állandóan keres ilyen kis kiutakat, 
hogy fönntartsa az elevenségét. Ezermillió trükk volt erre. Az indián is egy. 

anBlokk: A teljességet jelentette? 

E. D.: Egy megtörtént dolgon keresztül tudom ezt elmondani. Én nagyon jól íjaztam. De azt lehetetlen kiszá-
mítani, hogy ha egy nyilat fellôsz, hova esik. Voltak ilyen játékok, de nagyon nehéz. Én elhatároztam, mikor 
lementünk az indiántáborba, hogy kivágok egy kört a tipi, a sátor anyagából, és amilyen messzire csak tudom, 
elviszem, és kiteszem a dombra, majd kilövök egy nyílvesszôt, és beleesik. És elsôre, egyet lôttem, és pont kö-
zépen eltalálta. El is raktam ezt a kör alakú anyagot. A lehetô legtávolabbra vittem, amirôl úgy gondoltam, hogy 
odáig el lehet lôni, és nem rá céloztam, hanem föllôttem úgy, hogy essen bele.

anBlokk: Mit szóltál, amikor megláttad?

E. D.: Tudtam, hogy ez egy olyan dolog, amit ki fog az emberek tudata préselni magából, mert nem tudják 
egyeztetni a többi tudásukkal. Azt mondják „váá!”, de utána már elfelejtik. Vagy ilyeneket mondanak, hogy az 
isten figyel rád, vagy zseni vagy, vagy micsoda véletlen. Valami ilyen elkenô gesztust. Én azt hiszem, hogy ez 
sokkal nagyobb csoda és véletlen annál, hogy ezt így el lehetne intézni. Szerintem ez egy olyan jelenség, hogy 
vannak olyan állapotai az embernek, amikor tökéletesen rá van hangolódva a környezetére, mondjuk valami-
féle megtisztult állapot. Mondjuk éppen örültem, hogy lenn voltam ott. És akkor lehet, hogy ez egy ideig tart, 
és ilyenkor teljesen más az ember, mint máskor. Ilyenkor nincsenek zavaró tényezôk. Amikor a nyílvesszôt 
elengeded, ott már megszûnik az individualitás. Ez nem akarat kérdése, az akarat nem szokott sikerülni. Ez a 
lyuk pedig pont középen van. Ez egy szimbolikus kép is, meg egy valódi összekötô kapocs is. Ott abban a pilla-
natban ezt meg lehetett élni.

Készítette Horváth Kata
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