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Novotny Tihamér: Erdős János munkái 1955-2014

A művészettörténet és a képzőművészeti könyvkiadás folyamatosan szembesül a maga 
elmaradásaival, adósságaival. A folyamatos kutatások, az elhanyagolt, mellékesnek tűnő 
szálak követése, az új felismerések jótékony, megbolygató hatása jelzi: az elmúlt negyven
ötven még számos meglepetést tartogat. számomra ilyen felfedezés volt a pécsi erdős 
jános művészete, amely valamiképp elsikkadt, vagy legalábbis nem kapott kellő hangsúlyt 
a színes és változatos pécsi kavalkádban. A Pécsi Műhely és Lantos Ferenc a hatvanas 
években új utakon indult el -  a háttérben Martyn Ferenc közvetett és közvetlen hatásával 
- ,  az absztrakt, non-figuratív stílusirányzatok magyar „átdolgozásával”. Ennek a kisugár
zása széleskörűen befolyásolta az ott induló alkotókat. Ebbe a körbe szervesen beletarto
zott Erdős János is, aki pedagógusi pályáját fel nem adva -  majd negyven évig tanított a 
művészeti gimnáziumban -  folyamatosan alkotott, kiállított, festőművész pályáját alakítva 
és megújítva. A megkésettségre monográfus írója, Novotny Tihamér is felfigyelt, aki a kö
vetkezőket írta róla: „mégiscsak furcsa és érthetetlen tény, hogy Erdős János -  aki bár több 
mint fél évszázados működése során 2015-ig kilencvenegy egyéni kiállítást rendezett és 
rengeteg csoportos tárlaton vett részt [...] nem képzőművészként, hanem tanáremberként 
kapta meg élete egyetlen komoly, hivatalos elismerését”, a Pedagógus Szolgálati Emlékérem 
kitüntetést 1998-ban. Ám azt, hogy ma felfigyelt rá a szakma, állandóan megújuló termé
szetének köszönheti: a kalligrafikus tusrajzoknak, amelyek a Kelet írásművészetét, foltef
fektusát kötik össze dunántúli hangulatokkal, hamvasi intenciókkal. És mindezt túl a het
venen! Nos, Novotny Tihamér rendkívül alapos feltáró munkája nyomán valóban részletes 
és érzékletes képet kapunk erről a kissé háttérbe szorult életműről.

Kezdjük egy érdekes problémával. Az avantgárd és a népművészet viszonyával. Erdős 
János -  aki az avantgárd elkötelezettjeként indult a hatvanas 
években -  építészeti motívumait szigorú rendbe komponálta.
Egyik kritikusa jegyzi meg erről az időszakról: „A kép nála 
nem ábrázolás, nem kifejezés, hanem architektonika.” Az ihle
tés a magyar vidék építészetéből érkezik, a ház formációk 
alakzataiból, ahogy tömör, színes, zsúfolt tömbbé alakulnak 
festményein. Egyébként ma is jó rájuk tekinteni, mert az abszt
rakció szokatlan érzelmi telítettséggel jelentkezik, a képmoza
ik változatossága, játékos elrendezése nem vesztett semmit 
mozgékony elevenségéből.

Ám személyiségének egyik alapvonása, a kimozdulás, az 
új keresése innen továbbvitte: a bábszínházi tapasztalatok, a
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folklór felfedezése új inspirációkkal gazdagították geometrikus ritmusait. A festőművész 
írja: „Paradox módon dániai tanulmányutam során döbbentem rá arra, amit csinálok, az 
attól lesz európai, ha magyar gyökerekből táplálkozik. s  lám, az ősi bútordarabunk, az 
ácsolt láda, a szuszék faragásai, a mángorló lapickák vagy a hímes kapatisztítók geomet
rikus ornamentikája -  pontosan beleillett kompozícióim sajátos rendjébe.”

Ez a vallomás jelzi: a sokak szerint egymást kizáró viszony hathat megtermékenyítően 
is. És a monográfia szerzője alaposan kielemzi ezt a kapcsolatot, ahogy írja: „Erdős János 
folklorisztikus hagyományokra épülő első három ciklusának tehát létezik egy konstruktív 
szürrealista, egy természetelvű absztrakciós és egy körökből, háromszögekből és négyze
tekből szerkezetesen felépülő geometrikus elemi strukturális nyelvi rétege.” Az album 
szerkezete követi ezt a felosztást, a megfelelő képanyaggal.

A nagyjából az 1966 és 1974 közti időszakban született linómetszetek, vegyes techni
kájú olajképek, rézkarcok folklór-feldolgozásai ma is meglepők. A stilizált figuralitás, a 
geometrikus szerkesztés és az idéző erejű narrativitás szintézise elérte a célját: a 
Királykisasszony, a Sohsemvolt király vagy a Strázsamester meséink rétegeibe vezetnek, a fe
kete-piros kontraszttal, a minuciózus részletezéssel, a ráismerhetőség örömével. A mintá
zatokban feltűnik az élet, a férfi, nő, gyerek hármasa (Új nap alatt).

A hetvenes évektől új felismerések járták át Erdős festészetét. Többek közt érzékelte: a 
fehér is szín. Megjelentek az applikációk. A fény és árnyék használata plasztikai képalkotó 
elemmé vált. Mert művei közt megjelentek a nagyméretű, köztéri fa plasztikák, melyek mo
tívumainak térbeli kiterjedését eredményezték (Áldás, Fekete bálvány, Madonna, Fekete angyal). 
A fa természetes felülete fekete, égetett patinát kapott, és a megtört, lyuggatott lapok kiraj
zoltak egy-egy mitikus, égbe emelkedő figurát. Novotny szerint talán a fehér-korszak ellen
súlyaként születtek ezek a népi alkotásokra emlékeztető bálvány-fák, a hideg grafikai steri
litás után valósággal tobzódik a faragott, csiszolt, rétegzett ikonok plasztikai arculatának 
kialakításával. A „fehér” lapok sem érdektelenek: a vonalas, geometrikus variációk, jelzés
szerű formációk (Fehér kép 7/4), egy-egy piros ponttal, az előre haladó vagy forgatott vonal
ritmusok, mintázatok folklorisztikus díszítései elvarázsolják ma is a nézőt. Virágszirmok, 
csokrok, díszítő művészetből vett alakok kavalkádja, átváltozásai, mértani elemmé való ren
deződése -  igazi vizuális kaland. Színesben pedig a derű kék-piros-zöld lírája.

A következő évek nem hoztak radikális újdonságot: a fehér kép reliefek sorozata telje
sedik ki -  ráadásul a narratív jelentéssel feldúsulva -  mint a Kötéltáncos, Az idegen. Az 
esztergálás kitanulása technikailag bővítette a formaadás körét, a gyűrűk és figurák mind 
bonyolultabb viszonyba lépve mondják el kis „meséjüket”.

A 78 és 85 közötti időszak -  Novotny szerint -  az útkeresés kitérőiről szól. Valamelyest 
visszatérés is ez a múltba, a természetelvű ábrázolás vizuális toposzaihoz (Falu, Házak, 
Villánykövesdi pincesor). A grafikai termésre jellemző ez a kettősség: egyrészt a földközeli 
látványok variálódása, másrészt a tiszta geometria konstruktív játékai (Rajz, Felejtve, őriz
ve, Kétház). A vízpart oldottabb megoldása -  fekete vonalak visszatükröződő kompozíció
ja -  mintha a későbbi kalligrafikus kísérleteket előlegezné. Ismét készülnek a korábbról 
megismert fakonstrukciók, az égetett, feketés felületű konstrukciók kitüremkednek a tér
be, Keresztté vagy Repülővé válva. Majd előtűnnek a textilapplikációk (Kettéosztva, 
Csendélet, Ék), melyek új anyaggal bővítették az Erdős-plasztikák világát. A talált tárgyak 
-  mint csipketerítő-részlet vagy kör alakú ruhafonadék -  a kompozíció szerves részeivé 
válnak. Erdős nem a véletlenszerű, hanem rendelvű feldolgozás híve, ezért az alkalmiság 
látszatát is elkerüli. A 85 és a 92 évek közti korszak útkeresése a vonalra koncentrál. Ahogy 
Novotny írja: „A kísérletező vonal érzéki konceptualizmusára”. Az új grafikai struktúrák 
vonalasságukkal tűnnek ki, a ceruzavonások finom nyomai (Rend és játék, Lentről-Fentről, 
Felbomlás) ellepik a fehér felületet, hogy egy-egy geometrikus építmény „befogadjon” va
lamilyen természeti jelenséget. Mint a Rajz '89 -  egy kéken fodrozódó felhőt. E behatolá
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sok, rések, elmozdulások valóságos képrejtvényekké válnak, mint a Body-sorozat darab
jai. Ebben az időben némi szintézis jellegű tevékenységet is megfigyelhetünk. A fehér 
alapú képek mindazt felhasználják, amit Erdős eddig feltalált -  a redukcionizmus vissza
tér a naturális motívumokhoz (Falu, Házak), s a barnás, fafelületű színezés vagy applikáció 
fenntartja a természetközelség érzetét. Olykor térképszerű formációk tűnnek elő (Vázlatok), 
a táj és építményeinek redukált esszenciái. A vázlatosság ellenére valamiféle megnyugvás 
is érződik ezeken a szellemes „modulokon”; a fent s a lent, a különböző vágatok, hasábok, 
háromszögek mindig beterítik a felkínálkozó felületet. A teljesség, a befejezettség állapo
tát sugallva.

Novotny -  helyesen -  külön fejezetben tárgyalja a „holocaust-sorozatokat”, melyek dr. 
Stark András barátja felkérésére készültek (1994, Cím nélkül, És, Ti, akik..., Ötven éve). A 
művész elmélyült kutatásai többszörösen megtérültek. A visszafogott megközelítés, a zsi
dó szimbólumok tünékeny, árnyalatos használata, a jellegzetes írásjegyek vonalábrái 
mind-mind a hitelességet sugározzák. A szerző a következőket írja erről: „Az egész soro
zat hátterében -  a fájdalom átérzésén túl -  ott leng az érzékfelettiség és a szentségesség 
magasztosságának fuvalma is. „Az És vagy a Szerezzen neked békét a meghasadt, feltépett 
felületekkel utal az idők drámaiságára, a pirosló vér kiontására, hogy aztán ez a folyamat 
elérjen a Te felébreszted című kép elsimuló nyugalmáig.

Eddig a lelki-szellemi fordulatokról szólt a történet. A művész azonban 1995-ben ki
költözött Zókra, egy Pécs-közeli faluba, és végre épített magának egy minden szempont
ból megfelelő műtermet. A természetközelség és a vidéki táj valódi megújulást hozott 
Erdős oeuvre-jében (Téli táj, Présház). A változatos színmezők, osztások, redukciók nagy
vonalú látványteremtése (Tél, Út, Táj) mindig felmutatja a meghatározó pontokat, ame
lyek szorosan kötődnek a táj lényegi alakzataihoz. A feltáruló horizont, a tágasság meg
nyílása, a meg-megszakadó motívumok egymást keresése valódi izgalmakat kínál. A mai 
magyar táj mai ecsettel való ábrázolása, valódi festői bravúr.

Erdős kutatásai során mindig is szeretett volna eljutni valamilyen érzékfeletti tarto
mányba. Ahol az ég és föld összeér, ahol az ikon vagy az ikonosság szent aurája érvénye
sül. Ahol, ahogy Hamvas írta: „nem a kép áll az ember előtt, hanem az ember a kép 
előtt...” E korszak alkotásai gyakran a kapuk, melyek különleges közegbe nyitnak bejára
tot. Esetleg a vágyott transzcendenciába, ahova az Ikonosztáz I-XV. sorozat fej-implantá- 
tumai sorakoznak.

A zóki korszak visszatérést jelentett a „táj-vonalakhoz”, ahogy Novotny írja. Ezzel a tech
nikával dolgozott a kétezres évek közepén, különböző fantázia táj-etűdöket rögzítve a papí
ron. Egyébként Novotny figyeli meg, hogy Erdős -  amikor bizonytalan volt -  a rajzolásban 
élte ki magát, a csavargó vonal segítségével keresett (és talált) új megoldásokat. Ez a mostani 
rajzosság is a táblaképek előkészítője, előtanulmány az időnként megjelenő „szín-éhség
hez”. A barnás, fekete ívekkel szabdalt vonalhálók, „mező-képzetek”, égi felvételek vala
mely lelki tapasztalat nyomjelzése, hangulatok hullámzása, sűrűsödési és ritkulási zónák 
variációi (Beékelődve, Fa, Határ). Érzéki koncentrátumok, a lírai jelhalmozás halmazai. S oly
kor a festett falemez plasztikává válik, mint a Hármas kép. A 2003-as Fák, vonalak, egy barnás 
tónusú felületen fekete sziluettek. A Napraforgó is erősen stilizál, mégis a vízszintesen kifek
tetett kép visszaadja látvány, az őszi mező tartalmát, végtelen tömörséggel.

Erdős vonzalma a vonal iránt nem szűnt meg a kétezres években sem. Ezúttal lemond 
a félabsztraktról, a játék, az invenció, a képi logika nyomait követi, amikor a Kontraszt- és 
a Vonal-sorozat darabjait alkotja. A minimalista-konceptuális szemlélet hozta létre az 
olyan -  vonalhálót variáló -  képeit, mint a Kontra, Szürke, Horizontál. olykor szerkezetessé 
válik ez a vonalas „ellazulás”, s a festmények fő motívumává válik. (Szürke-4- 6-18)

Egy másik külső inspiráció, a kínai tusfestés hozta létre a mai korszak kiemelkedő le
leményét: a vonalasság, a folthatások nemes kombinációját. Novotny adja elő, hogy a
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Nagykanizsa melletti kendlimajori művésztelepen -  ahova szívesen jár Erdős -  fogta meg 
ez az ősi technika. Valahol ez is a vonalhoz kapcsolódik. A tusecset nyoma, a festék érzéki 
feketéje új variáns lehetőségét csillantotta fel. A vonal többé nem szikár, steril folytonos
ság, hanem érzéki jelenség, felhős, pasztózus, gomolygó csoda. Amelynek árnyalatai „be
futják” a képet, és testes, súlyos alakzatokká lényegülnek át. Valamiféle romképzetek, el
hagyatott tájak, barázdált mezők, házak, kerítések víziója tűnik elő, néhány ecsetvonás 
nyomán. A művész rá is erősít erre a rögtönzöttségre, pillanatnyi benyomásra, mintha 
akvarellt készítene. És nem tud betelni ezzel a pannon szelídségűvé vált keleti techniká
val, amely már nemcsak a rend jegyeit hordozza, hanem teret enged a spontán behatások
nak is, a véletlennek, az önelvűségnek. Villámok erezetei ezek, vagy életgyökerek kanyar
gásai? Ki tudná megmondani? Novotny, a monográfus is elámul ezeken a képeken, 
amikor ezt írja: „A földből ég lesz, a levegőégben pára- és ködfoltok képződnek, felhők 
gomolyognak, s a felhőkből nedves esők szivárognak, áztatnak vásznat, és feleselnek a 
hétszín árnyalatú fehér fénnyel...” Rendkívül gazdag és megejtő ez a tussal varázsolt vi
lág, Erdős egyik legjobb teljesítménye.

Az olvasó (és néző) pedig elégedetten teheti le a vaskos albumot. Betekintést nyert egy 
kevéssé ismert életműbe, meggyőződhetett arról, a monográfus nem hiába vesztegette az 
idejét. Kiváló, olvasmányos és „látványos” kötetet vehetünk a kezünkbe, amely azt is bi
zonyítja, hogy az adósságtörlesztés semmiképp sem hiábavaló, olykor mélyben lappangó 
remekműveket hoz felszínre.
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