
BODNÁR DÁNIEL

Az On m űo észet ében

két központi elem van:
kiemelten érdeklődik a
magyar m úli, a magyar
szentek, illetve Krisztus
iránt, gondolok nagy
számlí pléh-Krisziusai
ra, vagyfézus-fotóira.A
személyiségéből fakad,
hogy a transzcendens
hez vonzódik, vagy így
alakult a pályája?

Mi a magyar szeniek, il
letve középkor üzenete
korunk embere számá
ra ?

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

Olasz Ferenccel
Olasz Ferenc (1943) pályáját magyar-történelem szakos tanárként kezdte.
Ot évig tanított, Pápán, Zircen és Hévízen. A vizuális művészet már
ekkoriban rabul ejtette, kezdetben fotókat készített, modelljei a környékbeli
falusiak voltak. A hetvenes évek eleje óta közel hetven filmet készített a
televízióban műemlékeinkről, népművészeti alkotásainkról. Főbb filmjei: A
Szent Korona, Szent László herma, Halotti Beszéd, M.S. Mester,
Csontváry Kosztka Tivadar L-lL-III. tétel.

Amikor 1971-ben a televízióba kerültem a képzőművészeti osztály
ra, a kollégáim k öz ül senkit sem érdekelt a középkor. Ebben való
színűleg a félelem és neveltetésük is k özrejátszott, Engem viszont
mindig élénken foglalkoztatott a transzcendens, már magyar-törté
nelem szakos tanárként is. így szinte törvényszerű volt, hogy első

filmemet a református temetők fejfáiról készítettem, a második pe
dig az esztergomi Keresztény Múzeumban készült. Ez megterem
tette annak lehetőségét,hogy továbbmozduljak innen. A harmadik
filmem Csontv áry-Kosztka Tivadar Mária kútja Názáretben cím ű

festménye volt. Ez a három film trilógiának is felfogható, egyik a
másikat erősíti, és számomra fontos kapaszkodót is jelentettek.
Megtaláltam bennük azt, ami egyenesen adódott a neveltetésemből:

az egyént és közösséget megtartó hitet tükrözték vissza számomra.
Ettől kezdve tennészetes volt, hogy a középkorral én foglalkozorn.
Eddig több mint 70 művészeti ismeretterjesztő filmet készítettem.
Ez az a terület - a nagyszentmiklósi kincs, a Szent Korona, Szent
László-herma, Kolozsvári Tamás Kálvária-oltára, M. S. Mester, a
lőcsei Szent Jakab tem plom főoltára - , ami számomra mindig a
legszebb feladatot jelentette, és sok örömet szerzett. Amikor szem
benézhettem ezekkel a művekkel, ott motoszkált bennem az, amit
Hamvas Béla gyönyörűen megfogalmazott: nem csak az ember nézi
a képet, hanem a kép is nézi az embert. Ez őrületes felelősség: az,
hogy az általam megfogalmazott, vizuális szűrőrnö n keresztül ju t
nak el ezek a művek az emberekhez, a televízió nézői számára.

A választ messziről kezdem: filmjeimben a '80-as években megfo
galmaztam azt, amit a '60-as évek liturgiai reformja megteremtet t.
Az új templomok már ehhez igazodnak a centrális elrendezéssel: a
hívők szinte körbeülhetik az oltárt, és az átváltozáskor, amennyiben
a lelkük nyitott erre, könnyebben megtörténhe t bennü k a csoda. A
korai századokban nem volt ilyen polgári és civilizált a templomi
élet. A magyar szenteket bemutató filmjeimben a k ü l ö nb öző dra-
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Azt mivel magyarázza,
hogy ma kiürültek a lel
kek, nem vágyakoznak
Isten után?

matikus jelenetekkel reményeim szerint sikerült felidéznem azt a
kort, amikor azért mentek templomba az emberek, mert tevékeny
résztvevői voltak egy rítusnak, az áldozatnak, amelynek szerves
része volt az átváltozás. Gyerekkoromban még mindenki komolyan
vette a falunkban a vasárnapot, Isten megszentelt napját. Ez a nap
nemcsak a pihenést jelentette, hanem a meditációknak, vagy a gon
dolatoknak a kicserélését is. De az sem volt kevésbé vallásos, aki
nem ment be a templomba: az Isten háza előtt állt egy nagy gesz
tenyefa/ azt körülállták a férfiak, és megtárgyalták a falunk sorsát.
Nem véletlen, hogy az '50-es években a hatalom elsőként ezeket a
közösségeket számolta fel. A közelmúltban Makovecz Imre százha
lombattai templomában forgattam. Ebben a templomban valóban
minden a helyén van. S így visszatérhetünk ahhoz a rítushoz, ál
dozathoz/ ami annak idején megerősítette a lelkeket. Ehhez nyitott
lelkű hívek és papok kellenek. Mert igaz ugyan, hogy a templom
Istennek a háza, de csak akkor, ha az Isten és az Úr ott lakik abban
a templomban. Az elmúlt időszakban sajnos hozzá kellett szok
nunk: nagyon sok templomban nem lakik ott az Úr, mert hiányzik
a lelkekből. Egyetlen papot sem akarok bántani, de lehet, hogy tő

lük is messze került. Az ezredfordulóhoz közeledve nemcsak lélek
ben kell megerősíteni az embereket, hanem templomokat is kell
építeni, hiszen a templom az/ ahol az ember felülemelkedhet a min
dennapokon; könnyebben nyitottá válhat a lelke, mint a szürke hét
köznapokon.

A háború után a rengeteg megaiázó intézkedés hatalmas pusztítást
végzett az emberi lelkekben. Az iskolai oktatás és nevelés sem áll
a helyzet magaslatán. Gyerekeink lassan nemhogy imádkozni nem
tudnak, de kommunikálni sem egymással, hiszen a globalizáció és
az internet is az elidegenítést szolgálja. Természetesen rengeteg elő

nye van, és Isten látja lelkemet, nem a technikai lehetőségek ellen
beszélek. De számomra mindig többet jelent egy könyvtár vagy egy
koncertterem, mint az internetes lehetőségek.A mai gyerekek azon
ban már nem beteglátogatóba mennek, ha egyikük ágynak dől,

nem úgy, mint gyerekkoromban: elvittük a házi feladatot a beteg
társunknak hanem interneten keresik meg egymást. Tehát mindaz
a kapcsolat, ami összefűzte az embereket és közösséget teremtett
közöttük, megszűnőben van. Különálló egyedek jönnek létre, és
életünkből elsősorban az Isten jelenléte hiányzik. Isten és Isten háza
nélkül természetesen lehet élni, ezt gyakoroltuk ebben az ország
ban több mint negyven évig, de meggyőződésem: így nem jutha
tunk előbbre, s ennek csak káosz lehet a vége. Ha a lélek kiürül, az
nagy baj, hiszen az emberi szervezetnek, az organizmusnak köz
ponti része. A lélekben történhet meg az átváltozás. A lélek teremt
kapcsolatot a külvilággal. Ha a lelket megölik az emberekben, ak
kor gyakorlatilag a személyiségét ölik meg. A lélek az/ ahol - ha
erre felkészült - megtörténhet az átváltozás, és a külvilággal való
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Egyszer azt nyilatkoz
ta, egyre többen van
nak azok, akiket nem
érdekel, hogytisztessé
gesen cselekszenek-e,
vagy sem...

Művészetében ott van
nak örök mementóként
a keresztjeink, amelyek
végigkísérik az életün
ket...

Rengeteg "pléh-Krisz
tusi" ábrázol. Nyilván
a hitéből következik ez...

kapcsolattartás is neki köszönhető. Ez furcsa kettősség, és az éle
tünk is ilyen furcsa aritrniában történik: ahogy a nappalok és éjsza
kák váliják egymást, úgy váltja egymást a világosság a sötétséggel.
Életünk egyharmad részéről szinte semmit nem tudunk, ez az em
ber és a mindennapok drámája. Vannak persze jó néhányan, akik
nek ez a tudat alatti világ sokat jelent, hiszen ez az álom ideje is.
Ez talán kárpótol a mindennapok drámáiért is. Az elmúlt időszak

mindent megpróbált, hogy a hitünket is elvegye. Elvették az ünne
peinket, a vasárnapjainkat, s csak későn jöttünk rá, hogy a hétköz
napjainkat is. Újra meg kellene teremteni az ünnepek varázsát és
hangulatát, s ezzel együtt a mindennapok szakralitását is. lsten je
lenléte nem szorítkozhat egyetlen napra, a vasámapra. Ebben az
országban a lelkeket kell megerősíteni, visszaadni az erkölcs eredeti
rangját.

Ez az egyik legsúlyosabb probléma, s egyenes következménye az Is
tentől való eltávolodásunknak. Valóban, egyre kevesebb embert érde
kel saját lelkének a tisztasága. Kegyetlen világban élünk, ezért kell
megmutatnunk az embereknek a szépséget. A bizalom, szeretet, ba
rátság lassanként ósdi fogalommá válnak, mintha múzeumba szám
űzték volna őket, pedig a szívnek és az értelemnek egymás mellett
kell állnia és alkotnia. Az egyénnek arra kell törekednie, hogy értéke
ket hagyjon maga után, amelyekből az utókor is építkezhet, nem pe
dig romokat, amelyekről a katasztrófák jutnak az emberek eszébe. Az
Atya is azért küldte el egyszülött fiát, és áldozta fel értünk, ő pedig
azért vállalta a kereszthalált, hogy példát adjon. Ez egyúttal a szeretet
gyakorlásának a lehetősége is, hiszen azzal, hogy a kereszthalált vál
lalta, egészen közel került az emberhez.

A falu két szélén állított kereszt mintha életemet - a születéstől a
halálig - jelképezné. Emberi létünk két pólusa között, egy-egy ház
előtt a hit, a vágy, a szerelem, a hűség, a remény, az öröm és a
fájdalom keresz ljei, életem stációi. Keresztjeink, melyek összekötik
az Eget és a Földet, az idő és az örökkévalóság középpontjai. A
kettős szövetség: lsten és az ember, ember és ember között. Ez az
örök szövetség jele, és sokunk számára a mindennapjainkat is meg
határozza. S visszatérve az előbbi gondolathoz: életünk egyharma
da mély, tudatalatti életforma, amely azonban hozzátartozik az éle
tünkhöz. Az ima is erről szól: "én lefekszem én ágyamba, testi-lelki
koporsómban". Ugyanakkor a reggeli imádság, hogy "én felkelék
jó reggel hajnalban és megmosdódám minden bűneimből", Miért
hiszi az ember ebben a mély, tudatalatti állapotában is, hogy bű

nös? Reggel pedig - "kimosdódám bűneimbőI..." Ez az, amire
nincs válasz.

Nehéz erre egyértelmű igennel, vagy nemmel felelni. Termé
szetesen a hitemből is fakad, hiszen már gyermekkoromban is lát
tam, hogy a szüleim mély hittel imádkoznak, és az életem is így
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Tavaly januári, viga
dóbeli kiállításának,
ahol szintén pléh-ke
reszteket, pléh-Krisz
tusokat állított ki, óri
ási sikere volt.

alakult. De egyszerűbb magyarázata is van ennek: minden falu ele
jén, közepén és végén ott voltak a keresztek. Behatárolták azt a
teret, ahol ezek az emberek éltek. Az én életem is ezek között a
keresztek között zajlott és zajlik mind a mai napig. Gyerekkorom
ban ez azt jelentette, hogy minden kereszt előtt köszöntünk: "Di
csértessék a Jézus Krisztus", s a válasz: "Mindörökké ámen". Ez a
napi életben, tehát a mindennapok szakralitásában ugyanazt jelen
tette, mint amikor elmentünk az oltár előtt. Első munkáim, a Mind
örökké- és a Dicsértessék-könyvekbe rögzített, hosszú-hosszú gyűjtő

útjaim eredménye. A Mindörökké-könyvben főleg fából és homok
kőből állított kereszteket fényképeztem. A Dicsértessékben pléh
Krisztusokat, bádog [ézusokat, angyalokat, Máriákat.

Ez talán azzal magyarázható, hogy az emberekből mégsem sikerült
kiölni az Isten utáni vágyat. Szükségük van a jelenlétére, ha más
ként nem, egy kiállítóteremben. S úgy érzem, kötelességem: ha
megadta a sors, hogy művészettel foglalkozhatok, semlékeimet,
élményeimet olyan szinten tudom megörökíteni, hogy az mások
számára is élmény lehessen, akkor a szakralitást meg kell mutat
nom az embereknek, hiszen minden találkozás a [ézusokkal, Mári
ákkal, angyalokkal talán segíthet rajtuk, szebbé, gazdagabbá teheti
az életüket. Hiszem, hogy képeim és filmjeim nézésekor megszaba
dulhatunk azoktól az érzelmektől és fogalmaktól, amelyek bebör
tönöznek bennünket mindennapi életünk megszokott terébe. Én a
szemlélődők közé tartozom, akik a világot egy belső tükrön keresz
tül figyelik, akik intuitíve közelítenek meg mindent. Először a KÉP
- szavakkal csak nehezen, vagy egyáltalán nem leírható KÉP szü
letik meg bennem. Dante szerint csak a legfelső réteg az, ami raci
onálisan megközelíthetőés szavakkal megfogalmazható, a többi TI
TOK. Hiszem, hogy képeimből átsugárzik a szépség és szeretet, és
hatni kezd az időben. Újra kell építenünk a templomot: a Szépség
és Szeretet templomát, hogy mire Isten visszatér, akkor készen ta
lálja azt, hogy már csak a gyertyákat kelljen meggyújtani benne.
Sokszor jut eszembe 1945 nagypénteke, amikor az oroszok végig
bombázták a falut, tíz ház leégett... Alig múltam kétéves, de álma
imban mégis gyakran látom az égig csapódó lángot, és hallom a
golyók becsapódását... Nem értünk le a pincébe, s édesanyám fö
lém hajolt, és a fal mellett lapultunk. Ez a trauma végigkísért egész
életemen. Talán ezért is foglalkoztat: mit jelent élni? Montaigne
mondta: "Az életet csak a halál felől értelmezhetjük!" S nagy hatás
sal volt rám Paul Valery egyik esszéje is: ebben Szókratész így szól
Platónhoz: az ember számtalan énnel jön a világra, és még gyer
mekkorában is megvannak az énjei, de ahogy növekedik, úgy ve
szíti el őket sorra. Felnőttkorában ezek az ének egy személyiséggé
zsugorodnak, a sírba pedig talán már csak fél énnel teszik. S amióta
művészettel foglalkozom, ez a kérdés gyötör: mit tehet a művészet

azért, hogy az emberek ne veszítsék el a gyermekkorukat, sok-sok
énjüket, vagyis a személyiségüket.
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Ahhoz,hogyvalaki hi
telesen ábrázolhassa a
transzcendenst, szin
tén összetett személyi
ségre van szükség.
Vannak olyan vélemé
nyek,hogyezszinte le
hetetlen feladat ...

ön a művészetét az
id{jtálló értékek {jrzésé
nek szentelte. Mintha
a maga halk, szelíd
egyéniségével így lá
zadna arohanó, hagyo
mányos értékeit elvet{j
világellen...

Ön a népi imádsággal
együtt vallja: arra kell
törekedni, hogy min
dennap valami hasz
nasat ésjót tegyen. En
nek megvalósítása az
egyik legnehezebb fel
adat...

Arról, hogy mitől válnak a filmjeim olyan hordozóvá, amelyben ott
van a transzcendens, az Isten jelenléte, nem tudok nyilatkozni, mert
ez egy csodálatos ajándék számomra, ami nem tőlem függ. Én csak
szerény végrehajtója, eszköze vagyok egy felsőbb szándéknak. Re
mélem, hogy alkotásaim tartalmazzák azt az átváltozást, ami egy
hívő közösségben megtörténhet: a Menny jelenlétét érezzük az Úr
asztalánál és az oltárnál. Ez más régió és más világ, amelyről csak
dadogva tud az ember beszámolni. Egy film - és bármely más
művészetialkotás - csak az Úr jelenlététől válhat transzcendenssé.
Hiába készít valaki filmet templomokról, szárnyasoltárakról vagy
M. S. Mesterről, ha nincs ott a műből áradó szeretet és szépség,
hatástalan marad. Az igazán jelentős, lelkeket megszólító alkotások
egyébként mind Istentől sugalltak. Azt hiszem szakralitás nélkül
nincs művészet. Kevés olyan jelentős irodalmi vagy művészeti al
kotást ismerek, amelyből teljesen hiányozna az lsten jelenléte.

Tudatosan vállalom az értékőrző szerepét. Soha nem éreztem úgy,
hogy "örökérvényű"vagy "maradandó" dolgokat csinálok. Mindig
csak azt csináltam, amire belső késztetést éreztem. Engem valaki
egyszer megbízott ezzel, természetesen nem egy osztályvezetőre

vagy szerkesztőregondolok. Kosztolányit idézve: "egy láthatatlan
Úr vendége vagyok." Amire mindíg törekedtem, hogy a magyarság
értékeinek megmutatása révén egyetemes értékeket hozzak létre.
Ez abból adódik, hogy ízlésem katolikus, következésképpen egye
temes.

Arra kellene törekednünk valamennyiünknek, hogy ebben a na
gyon egyszerű imádságban megfogalmazott gondolatokat átültes
sük a gyakorlatba. Ez azonban korántsem olyan egyszerű,minden
nap harcba kell szállnunk, s kérni Isten segítségét, hogy legyőzve

a holtpontokat megmaradjon a jóra való késztetésünk. Ha jobban
meghatározná az életünket, hogy Krisztus a föltámadásával egy
szeretet-közösségbe fogadott minket, s ez komoly kötelezettséget ró
ránk, így a javainkkal, talentumainkkal való felelősséget, akkor
könnyebben tudnánk ennek megfelelni. Mint mindenben, itt is
nagy szerepe van az isteni kegyelemnek: mindannyian abban re
ménykedünk, hogy megkapjuk a cselekvés és a hit ajándékát, s
akkor életünk végén jogosan reménykedhetünk a megígért örök
ajándékban. Eszembe jut erről az a történet, amikor két szerzetes,
akik az egész életüket imádkozással és könyörgéssel töltötték, elha
tározzák, hogy megkeresik a mennyországot. Hosszú-hosszú ván
dorút következik. Azt sejtik, hogy a mennyországnak valahol a föld
és az ég találkozásánál kell lennie. El is jutnak erre a helyre, s ta
lálnak egy kaput. Amikor ezen belépnek, a saját cellájukba érkez
nek vissza. Mert a földi életünk az a mennyország, amit csak na
gyon kevesen kapnak meg.
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