
Fülep Lajos emlékkönyv

Fülep Lajos századunk szellemi életének még
ma - tizenöt évvel halála után - is kissé rej
télyes, ellentmondásosnak tűnő alakja. Egy
világot járt, európai távlatokban gondolkodó
magyar, a Károlyi-kormány diplomatája. aki
katedrát kap a Tanácsköztársaság idején - a
forradalmak bukása után kecsegtetö nyugati
ajánlatokat visszautasítva itthon marad,
192(}'ben református lelkészi oklevelet szerez,
hogy azután negyed évszázadon át eldugott
tolnai, baranyai falvakban lelkipásztorkodjék.
A magyar tudományos művészettörténetmeg
teremtője, tanítványai világhírű tudósok - ő

maga mégis alig ad ki kezéből nagyszabású,
összegző, monografikus igényű munkát; élete
vége felé szinte kerüli múvészettörténész kol
légái társaságát.

A Timár Árpád szerkesztette, ízléses kivitelű

Fülep-emlékkönyv kicsit megkésve látott nap
világot. A mester születésének kerek, századik
évfordulója adott alkalmat megjelenéséhez.
Zádor Anna fésuletlenül is izgalmas, meg
hatóan emberi visszaemlékezését kivéve csu
pa nyomtatásban egyszer már napvilágot lá
tott, vagyelőadásként élőszóban elhangzott
írás került a gyűjteménybe, mégpedig egysze
ruen eredeti megjelenésük sorrendjében.

A kötet első harmadát 191O-től kezdődően,a
Fülep alkotó időszakait végigkísérő könyv
ismerterések. bírálatok, születésnapi köszön
tök teszik ki. A huszonöt éves ifjú tudós első

jelentős munkájáról. a Nietzsche-kötetről nem
kisebb tekintélyek szóltak elismerő han
gon, mint Alexander Bernát vagy Lukács
György. Az emlékkönyv nagyobb része, mint
egy kétharmada, Fülep halála után íródott
nekrológokat. visszaemlékezéseket. nagyobb
lélegzetű tanulmányokat tartalmaz.

Azok a szerzok idézik fölleghitelesebben,
legmaradandóbban Fülep Lajos alakját, akik a
tettei mögött meghúzódó pszichológiai mozga
tórugókat is igyekeznek megérteni. Ily módon
sokatmondó Németh Lajos gyönyörüséges el
mélkedése Fülep Lajos és Kondor Béla talál
kozásáról vagy Granasztói Pál oszinte val
lomása Füleppel való összekülönbözéséröl
(Alakok, álmok). Korner Éva tanulmánya fel
vázolja az önként vállalt zengővárkonyi szám
űzetés történeti és szakmai hátterét. Arról a
szomorú idöszakról szól, a harmincas évek
ről, amelynek hazai muvészettörténetét 
mondhatni - Fülep hiánya határozta meg. Iz
galmas vállalkozás Perneczky Gézáé, aki a leg-

szélesebb távlatokban, filozófiatörténeti szem
pontból tárgyalja és értékeli Fülep munkás
ságát, ugyanakkor érzékenységet mutat az em
beri indítékok föltárása iránt is.

Illyés Gyula visszaemlékezése a baranyai
falvak sorsáért aggódó lelkészt állítja elénk,
azt a Fülep Lajost, aki 1919 öszén nem mene
kült külföldre a "süllyedő hajóról", inkább vi
déki remeteségbe vonult, ahonnan majd
1929-ben a Pesti Naplóban elindított cikksoro
zatával megkongatja a vészharangot: megdöb
bentő részleteket közöl a dél-magyarországi
magyarság pusztulásáról.

Fülep életműve egy-egy érdekes részletének
szentel alapos tanulmányt Vekerdi László és
Csürős Miklós. Vekerdi A fiatal Fülep. A múvé
szetfilozófus [ormálodása című írásában a szá
zadelő forrongó, erjedő szellemi életének,
irányzatainak a pályakezdő tudósra gyakorolt
hatását elemzi. Csúrös Miklós az irodalomtör
ténész szempontjából értékeli Fülep Lajos iro
dalmi tanulmányait.

A kötet szerzöi közül többen is idézik Fülep
nek azt a halála évében, 197D-ben írt passzu
sát, amely az újra kiadott Magyar múvészet elő
szavábó! való: "Hosszú életemben jóformán
semmit se publikáltam magam szántából, min
dig valamilyen alkalomból, megbízásra, felhí
vásra. S hozzájuk szabtam az ilyen írások ter
jedelmét és milyenségét. A maguk idején vala
milyen tudatosított vagy egyébként érzett
szükségletet kellett kielégíteniök.... a maguk
idején történeti funkciójuk volt, beleszóltak,
beleavatkoztak a maguk területén a történeti
folyamatba, harcoltak valamiért vagy valami
ellen, segítettek győzni valaminek, ledönteni
valamit, cselekvően részt vettek az események
és a köztudat. az akkori jelen és a rákövetkező

jövő formálásában. Ezt a funkciójukat elvégez
ték, és vele együtt elmúlt az aktualitásuk."
Fülep teljes életével kívánta látni és láttatni az
igazságot, a mindenféle önös, pillanatnyi ér
dektől mentes igazságot. Jellegzetes az a mon
dat, amely az 1952-ben lezajlott Országos Mú
vészettörténeti és Műkritikai Értekezleten
hangzott el Fülep szájából: "A minöség ellen
való lázadás nem marxizmus és nem szocia
lista realizmus, hanem a tehetségtelenség lá
zadása a tehetség ellen." (Idézi Dercsényi
Dezső, A tudományszerveui című írásában.)

A legendás Nagy Múröl, Fülep rnúvészetfilo
zófiai rendszeréről, amelyet egész életében írt,
s állandóan emlegetett barátai előtt, ezt írja
Gyergyai Albert: .Löríncz [Ernő] meséli, hogy
Fülep halála után izgatottan kereste a nagy
rnúvet, de csak rövid töredékekre talált, s egy
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zárt szekrényben egy nagy csomó papirosra,
de azok, mint Mallarmé mondaná, szűzen fe
hér lapok voltak."

Bár azóta már tudjuk, hogya művészetfilo

zófiai rendszerezés létezése nem csupán
legenda, sőt remélhetőlegkész részei a töredé
kekkel együtt hamarosan el is jutnak az olva-

Teológia

Könyvek a Bibliáról

Romano Guardini: Az Úr
Guardini szűletésének századik évfordulóját
tavaly ünnepeltük. Ő volt századunk elsö felé
ben a megújulási törekvések egyik elindítója
és szervezöje a német egyházban, majd a zsi
nat előtti katolikus gondolkodásnak vált ki
emelkedő teológusává. A gyakorlati lelkipász
tori munkát váltotta fel tudományos és egye
temi oktatói tevékenységgel. Az Úr cimű köny
ve, első nagyszabású, írói hirnevét méltán
megalapozó munkája e két terület határrnczs
gyéjén mozog. Hátterében vasárnapról vasár
napra elmondott prédikációk rejlenek. Ezek
azonban a teológus egészben látó s rendszert
alkotó munkájában hatalmas szintézissé ra
kódnak össze: Jézus élete és személviségc, a
.Krisztus-jelenség" rajzolódik ki elöttünk ha
talmas tablójában. Guardini a modern biblia
kutatások megindulása előtt írta rnüvét - a
mai szentírás-magyarázatok már sok, akkor
még ismeretlen részletet is fölfednek elóttünk.
Olyan mély hittel. személyes átéléssel közele
dik azonban az evangéliumhoz, hogy elmélke
dései ma is az egyik legjobb elindulast adhat
ják azoknak, akik értve és elmélkedve akarják
olvasni az evangéliumokat. hogy rajtuk keresz
tül közelebb juthassanak Jézushoz. Teljesebb
és alaposabb könyv Jézus Krisztus személyé
ről és életéről nemigen jelent még meg ma
gyar nyelven. (Szent István Társulat)
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sóhoz, azért Fülep Lajos jó ismerői mindig
különös hangsúllyal említik a rnester "szókra
részi" lényét, azt a tulajdonságát, hogy igazá
ból főként séta és beszélgetés közben osztotta
szét gondolatait. (Magvető)

Ruttkay Helga

Belon Gellért: Ellesett pillanatok
Aki már hallgatta Belon Gellért e lrnc lkedé
scit, az nemcsak bölcs és rnélv gondola
tainak került hatása alá, hanem bizon vára
megragadta az a mód is, ahogvan fejtegeti
az Írásokat. "Az Úr", igv emliti mindig
Jézust, hiszen számára valóban csak cgvct
len úr létezik. Minden beszédé hez csak a kis
újszövetségi Szem írást hozza magával. ezt
forgatja ujjai között, hogv a szükséges pilla
natban éppen 011 nyiljék ki, ahol szüksé ges.
Csak az tudja ilyen személvesen és közvet
lcnül, intuitív beleérzésset mcgszólaltatni a
biblia világát, aki valóban évtizedeket
tőltört el meghitt közelségben a bibliával és
az Úrral, akiról e lapok szólnak. Az írások
eredetileg az Új Emberben jelentek meg,
apró c lmé lkcdcsck formájában. Valóban
egy-egy pillanatot, gesztust, szót .Jes el", s
ehhez füzi reflexióit Belon Gellért. "PiI
Ianatfclvételei" mégis talán hitelesebb be
tekintést nyújtanak az evangéliumokba,
mint a modern bibliakutatás minden esz
közét felvonultató tudományos egzegézisek.
Az anyag elrendezése tekintetbe veszi a li
turgikus evet és az egyes vasárnapokra és
ünnepekre beosztott szentírási szakaszokat,
így jól felhasználhatja a prédikációra ké
szülö lelkipásztor, vagy a vasárnap elhang
zott evangéliumról elmélkedni kívánó hívő

is. (Szem István Társulat)


