
megelevenednek a múltnak a plébánia, de
egyúttal az egész falusi közösségnek életében
is szerepet játszott alakjai: plébánosok, kegy
urak, nemesurak és parasztpolgárok - de
nemcsak és nem is elsősorban a rendi állás
hagyományos rétegzödésében, hanem mint az
egyház tagjai: vallási szokásaikkal éppúgy,
mint iskoláikkal, templomukkal; elhagyatott
ságukban éppúgy, mint megerősödésükben.A
tulajdonképpeni plébániatörténeteket meg
előző, a kötet elejére illesztett összefoglaló fe
jezetek az egyházmegyébe tartozó vármegyék
és kerületek a török előtti és alatti helyzetét,
majd a II. József alatti állami plébániaszervc
zés adatait ismertetik: a kép minden odatar
tozó plébánia számára közös elemeit, az egyes
plébániák történetét ezáltal is szélesebb, köl
csönös kapcsolataikat is érzékeltető keretbe
helyezve.

403 plébánia ilyen sokféle kérdésre válaszo
ló történetét 640 oldalba összefogva előadni

nem könnyű feladat; a szerzö maga is, már a
címben óvatosan csupán áttekintésnek nevezi
a műfajt. Abban, hogy ez, úgy látjuk, sikerűlt,

az adatfeltárás már említett szigorúan mód
szeres véghezvitele mellett nagy része volt
annak a szerző korábbi munkáiban is megfi
gyelhető szigorú önfegyelemnek, mellyel ké
pes volt előadását csupán a szorosan vett
tárgyra korlátozni, minden oda nem tartozó,
helytörténetileg bármilyen becses adatot vagy
akár kuriózumot mellözni, kikapcsolni. A kép,
amit kapunk, elsősorban az egyházmegye tör
ténetének szempontjából valóban a legdön
tőbb korszakra és kérdésre: a plébánia mint

Film

Dziga Vertov kétségbeesett
unokája

Az elmúlt nyár filmbemutatói közül az egyik
legjelentősebb volt Godfrey Reggio Kizökkent
világ (Koyaanisquatsi) címü munkája. Jelentő

sége nem formájában vagy újszerűségében rej
lik s legkevésbé anyagi sikerében, hanem ab
ban, hogy szemlélete olyan tárgy felé fordul,
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intézmény létrejöttének és a török utáni újjá
éledésének. fejlődésének történetére koncent
rál. Talán szűknek tetsző ábrázolás ez, látnunk
kell azonban, hogy ennek a korlátnak felállí
tása nélkül nem lett volna lehetséges a teljes
egyházmegye viszonyainak és annak bemuta
tása, hogyan tért vissza és lassan hogyan erő

södött meg a sokat szenvedett és pusztult táj
katolicizmusa Legfeljebb azt a szerénységet
hibáztathatjuk, mellyel szerző abevezetésben
nem a kellő hangsúllyal utalt azokra a címeik
kel csupán a felhasznált irodalom jegyzékében
szerényen meghúzódó saját munkáira, melyek
az itt vázolt plébániarendszer legalább egy
(Heves) megyei viszonylatban tágabb társa
dalmi-gazdasági környezetét is ismertetik,
ugyanebben a helységenkénti léptékben (He
ves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.; Heves
megye benépesülése a török hódoltság után.
Eger, 1953, és a Heves megyei műemléki to
pográfiában részben általa írott fejezetekre).

A kötet az egyházi vonatkozásokon túl (illet
ve éppen ezeken keresztül) gazdag tanulságo
kat kínál mindenkinek, aki a táj múltjával fog
lalkozik: akár település- akár társadalorn-,
akár politika- vagy múvclödéstörténcti szem
pontból - de módszertanilag is. Jó lenne, ha
az alapvetés után a következőkben megindul
na az egyes plébániák történetének immár
részletesebb, mélyebb igényű kutatása és pub
likáJása is és ha a már itt kidolgozni megkez
dett müfaj más egyházmegyék számára is mi
előbb például szolgálna. (Szent István Társulat)

Vörös Károly

amelyet film megkísérteni nemigen szokott,
amely távol áll a közvetlen ábrázolhatóságtól,
ezért az ábrázolásra tett kísérletek a film
művészet legérdekesebb (ha nem is mindig
legértékesebb) darabjai. "A" világról van szó.
Arról a világról, amelyben itt és most élünk.
Nem egy ügyesen kiragadott szclctéröl, nem
egy példázat-értékű történetről: magáról "a"
világról, arról, amelyet a civilizáció maga kö
rül, magában felismerni vél. Godfrey Reggio



filmje korunk alapvető' kérdéseinek boncol
gatására vállalkozik: hogyan élünk?, mi törté
nik?, kik vagyunk?, mit tartsunk magunkról?

Hogy mennyire így van ez, arra egy másik, a
Kizökkent világra kísértetiesen hasonlító, ám
attól gyökeresen különböző film ismételt meg
tekíntése után jöttem rá. Ez a film - az Ember
a [elvevogeppel.

Dziga Vertov filmje 1929-ben született. A
szovjet s az egyetemes némafilmművészetleg
kiemelkedőbb alkotásai közt is kitüntetett he
lyen áll szemléletmódjával, érzékenységével 
és iskolateremtő formai megoldásaival: vá
gástechnikájávaL Az utódok, sajnos, főként a
technikai fogásokat siettek elsajátítani, holott
Dziga Vertov filmje elsősorban nem ezért
zseniális.

Az Ember a felvevőgéppel szerkezete tulaj
donképpen nagyon egyszerű: egy szovjet város
napjának története csupán, amelyben semmi
különös nem történik, mégis mindennapiságá
ban nagyszeru, mert lüktet, forr, áramlik ben
ne az élet, minden növekedni látszik, fejlődni,

kűzdeni, élni, élni.

A szerkezetet Vertov, a felvevőgépes ember
szemünk láttára alakítja ki, Egyszerre látjuk a
szernlélódés tárgyát és alanyát. Legfőbb szer
vező erő a múló idő, amely magába foglalja az
emberen kivüli, objektív világ mindent átható
nyugalmát, megzavarhatatlanságát, A városi
élet jelenségeinek csoportosítása (gépek, jármű
vek, házak, emberi arcok) a világba simuló
emberi rend megjelenítéseként értelmezhető.

Az alkotó jelenléte és a játék (filmtrükk) a rnü
vészt mutatja, ahogy mindezt magasabb síkra
emeli, ahonnan világosan felismerhető min
den dolgok lényege: a mozgás. A természet ott
hon ként fogadja be az embert, az ember munká
jával alakít magának méltó életet, s a művész ta
núskodik mindezek értelmérőlVertov filmjében.
Mondanivalójának lényege tehát az emberbe, az
élet nagyszeruségébe és távlataiba vetett hit,
amelyet - a kor s a környezet világképének meg
felelöen - a "haladás", "fejlődés" stb. szavaival,
képeivel törekedett kifejezni.

Godfrey Reggio filmje két emberöltővelké
sőbb keletkezett Dziga Vertov nem egész évti
zeddel élte túl Hitlert, s mindössze egy évvel
Sztálint. A Kizökkent világ rendezője kisfiú
lehetett abban az időben.

A szerkezeti azonosságok Vertov filmjével
nyilvánvalóak Feltételezem, Reggio ismeri az
Ember a [elvevogéppelt, s ha mégsem, csak
annál megdöbbentőbb egyes képek-képsorok
szembeötlő hasonlósága - s az általuk kifeje
zett tartalmak ellentmondása. Ez a film is egy
nap története (ha nem is csupán csak az),
tárgya az emberi társadalom - csak egészen
más előjellel. Ezen a napon sem történik sem
mi különös, de mindennapiságában visszata
szító, amit látunk, mert öklend és fortyog és
eszeveszett tempóban száguld benne a romlás,
minden felduzzadni látszik, ellenségessé fa
julni, pusztulni, pusztulni.

Pedig a Kizökkent világ legfőbb szervező

ereje szintén a múló idő, amely magába foglal
ja az emberen kivüli. objektív világ minden
átható nyugalmát, megzavarhatatlanságát, A
városi élet jelenségeinek csoportosítása (gépek,
járművek, házak, emberi arcok) a világban
kialakult emberi létforma megjelenítéseként
értelmezhető. A filmtrükk s az alkotó szemlé

lete itt is domináns, itt is rálátást kínál a
"dolgok lényegére".

Vertovnál a napszakok múlása, az életrit
mus változásai tagolják a filmet. Reggiónál a
ritmus felborul, vele együtt az összetartó erő

is, s ezt a káoszt a történelembe vetítve, rom
lástól romlásig tántorgó világnak fogja föl ci
vilizácíónkat, A tájak, a barlangrajzok a film
elején-végén, Philip Glass zenéjének hidegle
lős méltósága mind ezt az alapvetést erősítik

Az emberi világ bemutatásakor is hasonló
módszert követ, mint Vertov: valóságszelete
ket csoportosít belső azonosságuk révén. Ki
indulópontja azonban egy látszólag jól mű

ködö - valójában mélyen dekadens - civilizá

ció. Noha a film "csak" Amerikát mutatja, nem
hagy kétséget afelől, hogy itt nem az Egyesült
Államok magánromlását szemlélhetjűk, ha
nem az egész civilizáció elkorcsosulasát. Mert
e film témája a reményvesztés. a vég, a ka
tasztrófa érzete.

Vertov egy végre iparosodó, lendületbe jö
vő, társadalmi mozgásoktól felpezsdült világ
ban hitét és bizaImát fejezte ki hasonló jellegű

képekkel, mint amilyenekkel Godfrey Reggio
a nyolcvanas évek világvége-hangulatát jele
níti meg. A gépek ott a boldogulás segítői, a
közlekedés az ember s ember közti kapcsolat-
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tal párhuzamos, a munka a haladás, a feIépí
tendö szép új világ szolgálatában áll. Godfrey
Reggio ilyesmikben már nem hisz. A gépek, a
termelés, a munka, a hajsza mind-mind az őrü

let megnyilvánulásai, amely őrület egyre in
kább birtokba veszi se nem szép, se nem új
világunkat, állítja Rcggio, mert az ember Is
tent, a szent rendet mohóságával, kiürülő éle
tének öncélú hübriszével megtagadta, s így 
erről szól a Koyaanisquatsi - a Semmi partjára
sodródott.

Ami a harmadik réteget illeti: Reggio le
mond arról, hogy művész legyen. Talán a mű

vészet napjainkban való létezését is megkér
dőjelezi. Gyorsításai: a világ tempója, az ön
magába egyre nagyobb sietséggel csavarodó
üres öntvény. Tömeget mutat, embertelenül
formatervezett környezetet, fegyvereket, rob
banásokat, kihűlt arcokat. Nem olyanok-e
mind, amilyenekkel napjában ezerszer talál
kozunk? Vertov az életben hitt, Reggio hitéhez
méri a maga körül tapasztalt életet.

Kiállítás

Moldvay József fotói

Tisztelt megnyitó közönség!

Bevallom, félve vállalkoztam erre a szerepre 
több okból; előszörmert saját szakmai gyakor
latom, mely hasonlóképpen a vizuális közlés
egyik ősi formája, ha keverednék a verbális ér
telmezéssel - az műfaji tisztátalanságot jelent
hetne a helyi és jelenkori "ítészi" szemlélet
számára. Másodsorban; a festett kép egy idő

ben többféle értelmezésre adhat lehetőséget 
ha egyáltalán adhat -, nem úgy a kimondott
szavak. Szerencsére itt fényképekrőlvan szó, s
ez eredendően egy harmadik kategória, mely
a saját korlátai között élő képalkotási műfaj, s
ha jól értelmezem az itt bemutatott képek
tőbbségét, azok a múló lét kimerevített pilla
natai - a pillanatok emlékei. Ezek a képek az
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Szerkesztése azonban túlontúl is tudatos.
Vertov játszott. Reggiónak nincs humorérzé
ke. Nem is fényképezi be magát a filmbe. Mű
vében megdöbbenést kelt az őrület felmuta
tása, de nem vált ki katarzist. Godfrey Reggio
szembesít az őrülettel, ám ő maga hidegen az
ősi hopi jóslatokra mutat. Ezzel kívülre he
lyezi magát az ábrázolt világon és ítélkezik
fölötte. Filmjéből hiányzik az, ami nélkül
érvényes mű nem képzelhető el (épp egy
ilyen kizökkent világban): a személyesség, a
szeretet érintése. Enélkül döbbenten és le
sújtva szédelgünk ki a moziból, tele a fejünk
Philip Glass zenéjével, és éjszaka a film béli
pilótával álmodunk, de nem és nem alkotja
újjá bennünk a lerombolt világot a film. Pe
dig Godfrey Reggio szerzetes volt. Tudnia
kell, hogy az aszkézis, a magát a világtól füg
getleníteni tudó céltudatos szemlélődés nem
önmagáért való.

Tóth Péter Pál

emberről szólnak, és ezt én hangsúlyozottan
fontosnak tartom éppen ma, mikor a müvé
szet antropomorf jellege jórészt háttérbe szo
rult az elvontan esztétizáló, sőt a mindenkori
esztétika törvényeit is átértékelő. vagy teljes
egészében tagadó kritika gyakorlatában.

Az emberábrázolás a képalkotási gyakorlat
legveszélyesebb vállalkozása, mert a karaktert
hangsúlyozni szándékozó képkiválasztás mint
kifejezés egyben ítélet, sőt kritika, mely az
ábrázolt személyt hiúságában sértheti. Ennek
lehetősége itt különös nyomatékot kap, hiszen
többségükben ezek nem átlagemberek, névte
len modellek, hanem ismert alkotók, kollégák.
Saját magukról kialakított véleményükkel is
szembe kerülhetnek az őket ábrázoló képek
láttán.

Velasquez portréja, amit a Pápáról festett,
merészségnek tünhetne, ha nem tudnánk,
hogy a müvész nemcsak szcmlclódik, hanem


