
Egy fénykép aló

H atvan éves fényképről néz ránk 
Fülep Lajos — s a m ellette 
ülők, mögötte állók: kézm űve

sek, kereskedők, m esterem berek, a 
bajai reform átusok egyházi elö ljá
rói. Hogyan kerül közéjük a század 
legnagyobb m agyar művészetfilozó
fusa? Hiszen a róla s m űvéről írók 
előtt is ism eretlen Fülep bajai élet
ideje. Ügy vélik, m in t az Űj Tükör
ben is, hogy „a Tanácsköztársaság 
időszakában professzori állást vá l
la lt a budapesti egyetem en. Ezt kö
vetően a hatalom ra kerü lt e llenfor
radalom  üldözése elől egy dél-dunán
tú li k is faluba, Zengővárkonyba hú 
zódott e l”. Ám a  Tanácsköztársaság 
leverése és Fülep zengővárkonyi 
m egtelepedése között legalább hét 
év telt el. Ez időtt a tolnai M edinán 
(1920), Dombóváron (1921—1922) és 
és B aján (1922—1927) volt reform á
tus lelkész — s az utóbbi években 
több publikáció próbált fényt derí
teni ezen időszakára. M arad t még 
persze élettényei, élethelyszínei kö
zül is jócskán feltáratlan . Hiszen nem 
ism erjük  gyerm ekkora nagybecske- 
reki m iliőjét, vagy erdélyi k irándu lá
sai sorát, am ikor is meghatározó, 
életre szóló élm ényeket szerzett 
népm űvészetről, a székely falukép
ről.

Fülep az egész H orthy-érá t belső 
em igrációban, vidéki m agányban 
élte le (csak 1947-ben költözött visz- 
sza a fővárosba). Illyés Gyula szavai
val: „A fo rradalm ak  leverése u tán  
a fekete ta lár, s a  Bocskai-süveg 
a la tt vonult vidéki lá tha ta tlanság 
ba”.

Fülep Lajos baja i „ lá tha ta tlansá
ga” 1922 novem berétől 1927 nyár vé
géig, közel fél évtizedig ta rto tt. B a
já ra  költözködése, elhelyezkedése 
u tán  nagy eréllyel, szigorral lá to tt 
hozzá az egyháztagok lelki gondozá
sához. Ö maga, de egyháza is á llan 
dó pénzhiánnyal küszködött, Ravasz 
László püspök rendszeres tám ogatá
sa ellenére is; mégis á ta la k ítta tta  az

egyházi épületeket. Heti 12 órában 
h itok ta tást végzett több iskolánál, 
tem plom i előadásokat ta rto tt (az 
Assisi Szt. Ferencről szólót más fe- 
lekezetbéliek — ciszter tanárok  — is 
m eghallgatták, kölcsönkönyvtárat, 
nőegyletet (felesége, G ábor Zsuzsan
na vezetésével), egyházi énekkart, 
„gyerm eki isteni tiszteletet” szerve
zett, m egoldotta a szegények segé
lyezését, s ingyenes orvosi ellátását.

Fülep bajai tevékenységében 
m indvégig jelen  van a tan ítás és 
hazaszeretetre nevelés igénye. Egy 
alkalom m al — 1925 őszén — előadást 
ta rto tt a m agyar népdalról, ism er
tette Kodály és B artók gyűjtését (a 
népdalokat felesége énekelte). Egy
házvezetői, szervezői m unkájához 
tartozo tt a  Bajai Reformátusok Lap
jának (1926—1927-ben összesen négy 
szám ban je len t meg) szerkesztése- 
írása és kiadása is, ezzel is az össze
tartozást, a közösség ügyét akarta  
szolgálni. Ráadásul olyan időben, 
am ikor m ár éppen elfogyott a tü re l
me a következetes szigorával szem
ben fölm erülő ellenszegülések, pisz- 
kálódások, civakodások, apró tyúk- 
pörök, az egyházi (presbitérium i) 
környezetében egyre erősebben ta 
pasztalható ellentétek, bosszantások 
m iatt. A pár évvel korábban Fülepet 
befogadó környezet végül is k ive te t
te magából „ú jjáép ítő  p ap já t”, aki 
bátor volt Horthy bajai fogadásától 
(1923. feb ruár 27.) „a törvényesen 
bevett felekezetek egyenjogúságá”- 
nak  fö lrúgására hivatkozva távol 
ta rtan i m agát. M indezzel persze 
szellemi tevékenységétől is lopta a 
drága időt. A korábbi időszakához 
képest kevesebb írása je len t meg ez- 
időtt. M egtarto tta ugyan régi pub
likációs fó rum ait (Nyugat), de ú ja 
k a t is választott, különösen az 1920-as 
évektől megszaporodó egyházzal és 
reform ációval kapcsolatos írásai el
helyezésére. B aján  é lt m ár, am ikor 
a  főm űvének értékelt Magyar mű
vészet külön kötetben m egjelent az

A bajai reform átus egyház
presbitériuma
az 1925. évben:
Olácsy György, Bitz Henrik,
dr. Rácz Károly, Szabó Samu,
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A R E P R O D U K C IÓ T  K IS S  BEl.A.
K É S Z ÍT E T T E

A thenaeum nál 1923-ban. O tt írta
— többek között — az Ars Una fo
lyóirat élére a Művészet és világnézet
et, s A mai művészet válságát is. A 
Nemzeti Szalon 1927-es III. baja i k i
állítása katalógus-előszavában a  ze
ne és a képzőm űvészet sajátosságai
ról, s különbözőségeiről értekezett
— ahogy a tárlatlá togatók  ism eret
szin tjét föltételezte: túl didaktikusán.

Fülep m ásságát, különösségét, a 
kisvárosból kiütköző vo ltá t em lege
tik  m indazok, akik  Baján találkoztak 
vele. M ajor M áté a Deák Ferenc u t
ca gesztenyefáinak lom bsátra a latt 
je leníti meg az elgondolkozva, ma- 
gábam erülten sétáló, dúshajú, rőt- 
szakállú, m agashom lokú, K risztus
arcú Fülepet. Napi gályarabságát, 
szüntelen szolgálatát, a rákényszerí- 
te tt szélm alom harcot egyedül a 
szobájában végzett elm élyült m un
ka és olvasás ellensúlyozhatta vala
melyest.

B ajai em léke, ez az egyetlen fotó
ja  a presbiterekkel, is volt könyv
társzobája e lárvu lt falán  m arad t 
u tá n a . . .

Baján — vagy m ásu tt — hagyott, 
s máig föl nem  térképezett életrajzi 
törm elékeit, em léknyom atait érde
mes összegyűjteni, m ert pontosíthat
ja  az é le tu ta t és gazdagíthatja  a p á
lyaképet is.

SÜM EGI GYÖRGY

Adjuk fel?

A SZARVASSÁ 
VÁLTOZOTT FIÁK

Markó Iván és Novák Ferenc 
— a táncm űvészet két külön

böző ágazatának nem zetkö
zi hírű  koreográfusai — közös vá l
lalkozással léptek közönség elé a sze
gedi szabadtéri színpad ez évi utolsó 
bem utatóján. A szarvassá változott 
fiák című kétrészes táncdrám a szín
padra  állítása nagy felelősséget ró tt 
az alkotókra, még akkor is, ha nem 
Bartók-muzsikára készítették  a kom
pozíciókat. N apjainkra m ár á lta lá 
nos érvényű szim bólum m á váltak  
a „szarvasfiak”, az új, az ism eretlen 
felé vágyó, tisztahitű , tö retlen  aka
ra tú  ifjak jelképei, ak ik  a  m últ él
tető forrásából táplálkoznak.

A táncjá ték  alkotói: a zeneszer
zők — Rossa László és Szabados 
György —, a koreográfusok, tánco
sok és szcenikusok — G om bár Jud it 
és Hani János — arró l a történelm i 
és társadalm i folyam atról k íván tak  
szólni, am elyet „szarvasfiként” tíz- 
és tízezer fiatal megélt m ár száza
dunkban.

Novák Ferenc a néptánc form a
nyelvén és eszköztárával állíto tta 
sz ínpadra a falusi környezetből el
vágyódó fiúkat. Ügy érzem, ő b irkó
zott meg sikeresebben a nem  köny- 
nyű feladattal. Novák eddigi ko- 
reográfusi m unkásságában m indig 
is találkoztunk olyan m űvekkel, 
am elyekben a társadalm i folyam a
tok ábrázo lására törekedett, az egyén 
és a közösség kapcsolatainak sokré
tűségét fogalm azta meg. A koreog
ráfusnak  az évtizedek folyam án k i
a laku lt sajátos form anyelve, s az a 
nem elhanyagolható szellemi örök
ség. am elyet Kodály Zoltán: Szé
kelyfonója fém jelzett a legpregnán- 
sabban — uralkodik  A szarvassá 
változott fiák első részén.

Novák nagylélegzetű m űvein k iér
lelődött, az erdélyi d ialektusban 
m egfogalm azott csoportalakzatok, 
szólók- és párostáncok egységet a l
kotnak a különböző ének- és hang- 
szerkíséretes táncképekben. K ülönö
sen szép a nem es egyszerűséggel 
form ált archaikus hangulatú  passió
m enet. A kkor érzünk csak dram a
turg ia i és stiláris bizonytalanságot, 
am ikor a stilizált, expresszionista 
m ozdulatfűzéssel m egform ált anya 
figurájával találkozunk.

A tánckép egésze nem  m entes No
vák korábbi m onum entális táncszín
házi produkciójának form ális je 
gyeitől, s a részleteiben szép, és ha
tásos, de elhúzódó képek m ár-m ár 
töredezetté te tték  a  produkciót. Ezek 
közül az önállósult táncjelenetek  
közül ki kell em elnünk a legkisebb 
fiú  (G antner István) hangu latterem 
tő szólóit.

A N éphadsereg M űvészegyüttese 
kiegészülve a  B ihari János Tánc- 
együttes tagjaival m agabiztosan, stí
lusosan és m agávalragadó erővel 
táncolt. Ugyanez m ár nem  m ondha
tó el a Győri B alett együtteséről, 
am elyet érezhetően k ifáraszto tt erre  
a bem utatóra a nyári külföldi ven
dégszereplések sora. M arkó Iván 
kom pozíciója a trad íc iókat elhagyó, 
új u ta k a t kereső, az ú tkeresés b i
zonytalanságát vállaló fiúk  heroikus 
küzdelm ét, az „Em ber” m agárau ta lt- 
ságát k íván ta  bem utatni. De am íg 
a  sokszor idézett, eredeti kolinda-
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szöveg szarvasfiai az em beri szabad
ság jelképeivé transzponólódtak, s a 
hivatkozott Juhász Ferenc-eposz 
— A szarvassá változott fiú kiál
tozása a titkok kapujából — hőse a 
félelm eket, a m indennapi küzdelm e
ket túlélő győztese, addig M arkó hő
sei a „bűvös város” kegyetlenségé
ben elpusztulnak. A harm adik  fiú 
ugyan elérkezik a „titkok kap u já 
hoz”, de a koreográfus végül is nem 
tisztázza, em beri vagy heroszi m i
nőségében egyesül-e az elpusztult 
testvérek  árnyalak ja iva l és a  dics
fénnyel övezett anyjával?

M arkó a város és a falu szembe
állítá sára  építi táncdrám áját, de ez 
az ellentétbe állítás nem  eléggé mo
tivált. Amíg az első rész táncképei
ben Novák koreográfiája jól érzé
kelteti a falu, a paraszti közösségek 
felszabadító, erőt adó, ám egyben 
visszatartó  tradícióit, addig M arkó 
meglehetős banalitással tá rja  elénk 
a városi lét em bernyom orító  je len 
ségeit.

Az első tétel géptáncának előké
peivel nem csak a győri koreográfus 
oeuvrejeben találkoztunk m ár, de a 
Kúszás evek ném et agitprop, gruppe-i 
a szovjet Kékzubbonyosok, és a m a
gyar elődök (Kövesházi Ágnes, Pa- 
lasovszky Ödön. M adzsar Alice) is 
kim ondták m ár és m ozdulatkóru
saikban m egfogalm azták az em beri 
m unka elgépiesedésének és elidege
nedésének em bernyom oritó valósá
gát. M arkó az ő m ondanivalójukhoz 
ötven év m últán  sem tudott ú ja t ad 
ni. Sztereotip gesztustárra l és eszkö
zökkel form álta meg a nagyvárosi 
alvilág képét is, am ely a balettszín
padok meglehetősen kedvelt tém ája. 
M arkó is feldolgozta m ár sikerü lteb
ben, nagy expresszív erővel, M anda
rin-verzió jában

A harm adik  fiú sorsának  m egraj
zolását érzem  mégis a legproblem a- 
tikusabbnak. N apjainkra közhely,

Zádorvölgyi László, Bangó Erzsébet, 
Kiss János és Markó Iván
B E N K O  IM R E (M TI) F E L V É T E L E

hogy zászló és gyertya nélkül nem 
készülhet színpadi produkció, s ezt 
a közhelyet M arkó Iván sem cáfolta 
meg. Az ifjú forradalm árok  élén vo
nuló harm adik  fiú fehér lobogók 
a la tt fordul szembe a hatalom m al. 
Meglehet, a fehér színnel a fiatalok 
tisztaságát kívánta szimbolizálni, de 
színválasztása ellentm ond a tö rté 
nelmi hagyom ánynak. N apjainkra 
sem devalválódhatott annyira a 
m indenkori fo rradalm ak vörös lo
bogójának értéke, hogy M arkó ön
kényesen felcserélje a  restauráció 
szim bólum ával! S b á r a tömeg len
dületével hatalom ra ju tta to tt dem a
gógot (hasonlóan m egfogalm azott 
szereppel m ár ta lálkozhattunk az 
Izzó planéták előadásában) elsöpri a 
k iáb rándu lt nép, az utolsó fiúnak 
nincs m ár negativ kapcsolata sem 
az em berekkel. M int m inden M arkó- 
hős, a harm adik  fiú is m agára m a
rad. Egyedül ju t el a zárt kapuhoz, 
amely ugyan fénnyel világít, de ez a 
fény m ár csak a m últat idézi, az út 
pedig nem vezet tovább a racioná
lis világba, csak az irracionális á r 
nyak karja i felé.

A djuk fel tehát a jövőbe vetett 
h itünket, csak a m últból m erítsünk 
erőt? Csak önm agunkban bízzunk 
és a valam ikori tradíció  erejében? 
No de az egykori „tiszta forrásból” 
éltető víz fakad. M arkó csüggesztő 
záróképe ellentm ond a mitosz való
di m ondandójának.

KÖVÄGÖ ZSUZSA

A szegény kis hivatalnok 
panaszai
SZÍNES MAGYAR-FINN FILM: 
MEGFELELŐ EMBER KÉNYES FELADATRA

K i gondolta volna, hogy európai 
művészek a huszadik század 
vége felé Dél-Am erikából im 
portá lják  a forradalom  illúzióját, 

m ítoszát, és az ellenforradalom  ké
pét?  Különösen furcsa ez itt, Kö- 
zép-Európában, ahol századunk 
a forradalm ak és ellenforradal
mak bőséges pé ldá já t nyújtja. 
Term észetesen a történelem  nyo
masztó te rh é t nem kötelező viselni. 
Hála az alkotói szabadságnak, am ely 
megengedi, hogy a művész a kép
zelet vizeire evezzen, hát még ha 
egy regény fedezékébe is bújhat! 
Kovácsi János — a kam aszkori csa
lódásokat felidéző Cha-cha-cha ren 
dezője — a finn Juha  V akkuri regé
nyébe kapaszkodott.

Egy ism eretlen országban a nép
harag elsöpri a korm ányt, a h a ta l
m at a forradalom  vezetője, a P a
rancsnok veszi át, de csak rövid ideig 
élvezheti az uralkodás m ám orát. A 
Parancsnok ham arosan meghal, s 
még el sem tem etik, de m ár meg
kezdődik a kím életlen hatalm i harc. 
M indezt a tö rténelm et im itáló 
konstruált híradóból tud juk  meg. 
Kovácsi János film je úgy kezdődik, 
m int egy mese: élt valahol, valam i
kor egy e m b e r . . .  A Megfelelő em
ber, kényes feladatra nem  az Ópe
renciás tengerre, s még csak nem  is 
az Üveghegyen tú lra csábítja néző
jét. K orunk jellegzetes zsurnálhis- 
tó riá ja  elevenedik meg. A Megfele
lő ember, kényes feladatra politikai 
krim i, f ik tív  szereplőkkel, sejtelm es 
helyszínekkel. A rendező még azt 
sem ta rto tta  fontosnak, hogy ponto
sítsa a tö rténet színhelyét. A film ben 
ábrázolt politikai események, a 
rendőrség és a katonaság összefonó
dása alap ján  D él-A m erikára gondo
lunk, ám  nyugat-európai módon k i
glancoltak a lakások, az irodák, a vá
rosképek. K ontinensünk is lehetne a 
cselekmény színhelye, de ebből a 
történetből nehéz ráism ern i Európa 
bárm elyik felének politikai k u ltú 
rá já ra . A kkor h á t hol, és főleg m i
kor játszódik a tö rténet?

Erre a kérdésre nem  könnyű vá
laszolni : nap jainkban , tegnap, hol
nap, körülöttünk, és akár velünk is 
m egtörténhetne mindez, sugallja a 
film, éppen csati e lh itetn i nem tudja.

A film  főhőse egy fia ta l h iv a ta l
nok, aki a fo rradalom  és a hatalom - 
átvéte l idején gyerm ek volt. A hős
nek neve sincs, csupán foglalkozá
sa: zsűrielnök. A fia ta l m in isztériu
mi tisztviselőt kinevezik egy tö rté 
nelmi pályázatokat elbíráló bizott
ság élére. A gyanútlan, m it sem se j
tő, főnökeiben megbízó ifjú  em ber 
bep illan that a hatalom  boszorkány- 
konyhájába, álnok politikusok kis
ded já tékaiba. Term észetesen a leg- 
in fantilisabb politikusnak sem ju tn a  
eszébe történelm i pályázatot kiírni, 
k iváltképp fé lreá llito tt harcostársak
ról nem, de ezt is elhinnénk, ha az 
állítólagos sötét m ahinációknak té t
je  volna. Erkölcsi, politikai. Ehelyett 
csak a technika kedves játékszereit, 
szám ítógépeket, form atervezett, ele
gáns nyomógombos telefonokat m u
ta t ifj, Jancsó Miklós kam erája, no 
meg a politikai k rim ik  nélkülözhe
tetlen  kellékét, a  lehallgatókészülé
keket. Kár, hogy a „poloskák” kere
sése kínosan em lékeztet Francis

Fehér Anna 
és Boguslaw  Linda

Coppola film jére, a  ̂ Magánbeszélge
tésre.

Kovácsi János gyengéden bánik 
hősével, a szenvelgő, látványosan 
vívódó hivatalnokocskát nem érik  
súlyos csapások, csupán a rra  ébred 
rá, hogy a Professzort elsöpörték az 
útból. Hiába, a politika úri huncu t
ság, á llap íth a tja  meg a zsűri te jfe
lesképű elnöke. Ezért a felism erés
é rt kúszott-m ászott a földön, úszott 
á t sebes vizű folyókat, s tű rte  a tit
kosrendőrség teste t-lelket felőrlő 
kihallgatásait. Leírni is rossz, hogy 
e rre  a felism erésre épül a film.

Elképzelhető persze, hogy a film  
rólunk, s nekünk szól, arról, am i itt 
tö rtén t az utolsó évtizedekben, h i
szen egy, a konszolidációban felnőtt 
fiatal em ber tek in t vissza a fo rra 
dalmi hevületű korszakra, de ez a 
„lányom nak mondom, menyem is 
é rtse” stílus elfedi a mondandót. A 
Megfelelő ember, kényes feladatra 
politikai álkrim i, akárcsak elődje és 
szellemi rokona, Az erőd. Történel
mi, politikai blődli, nem létező or
szágokról, nem létező konflik tusok
ról, nem létező em berekről. „A jövő
ről szóló mesék, esszék a m áról” — 
írta  a sci-firől Susagi Sontag, így van 
ez a fik tív  politikai krim ikkel is. 
M ár am elyik mesének is m egállja a 
helyét.

Ä fia ta l h ivatalnokot az ú jabb  m a
gyar film  üdvöskéje, a lengyel Bo- 
guslaw L inda játssza. Boguslaw 
Linda különös tehetség, gyerm eki 
arca, izzó szemei, rendkívül érzé
keny já téka mással összetéve ;zthe- 
tetlen, m égis gyakran csupán ína- 
n írja i élnek a vásznon. A lengyel 
rendezők, A ndrzej W ajda, Agniesz
ka Holland, Krzysztof Kieslowski, 
W ojciech M arczewski m indent ki
csikartak  belőle, furcsa, de m agyar 
kollégáik az üres ru tinna l is meg
elégedtek.

Az ú ri körök elegáns, illatos sze
rető jét a hatvanas évek lengyel 
sztárja , B eata Tyszkiewicz alakítja. 
Bizony régen volt m ár, am ikor A lé
gió m árványtestű  bárónőjét, a  tü n te
tő szépségű arisz tokrata  hölgyet já t
szotta.

HOLTAI AGNES
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