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Fiilep Lajos 
emlékezete 

1885-ben Budapesten született és itt is halt meg 1970-ben Fülep Lajos, újságíró, kritikus, mű-
vészettörténész, filozófus, az önmagát pusztító déldunántúli magyarság kérdéseit bátran feltáró 
politikai író és gondolkodó, református pap. Családja a Jászságból származott, apja Nagybecske-
reken volt állatorvos, édesanyja erdélyi volt. 1902-ben érettségizett, Nagybecskereken és Buda-
pesten kezdte meg pályáját újságíróként . Eleinte képzőművészeti és irodalmi kritikákat írt; 
minden akkoriban megnyíló kiállítást, tárlatot végignézett, s nagyon sok akkor dolgozó szobrászt 
és festőművészt meglátogatott, kifaggatott , hogy utána kíméletlen megír ja véleményét művészről 
és alkotásairól. Mindig nagy távlatokból mérte le egy-egy mű értékét és hiányosságait, szelleme-
sen gúnyolva támadta a hivalkodó, üres akadémizmust és vértelen naturalizmust. Kritikáiban nem 
volt tekintettel a befutott és ünnepelt nagy művészekre sem, Stróbl Alajosra és Benczúr Gyulára 
sem. Éles szemmel fedezte fel és méltatta az akkor jelentkező tehetségeket; Ady Endre Üj Versek 
című kötetét valósággal ünnepli, (szoros barátság alakult ki köztük a későbbiekben), szép sza-
vakkal méltatja pl. Mednyánszky Lászlót, Csók István, Rippl-Rónai Józsefet. Mindehhez európai 
látókörrel rendelkezett. 1906-ban Párizsban volt, 1907-től ösztöndíjjal utazott Olaszországba, 
éveket töltött Firenzében és Rómában, csak 1914-ben jött haza. Amikor 1907-ben Malonyai Dezső 
által szerkesztett A Magyar Nép Művészete első kötete megjelent, különös cikket irt A Hét-ben. 
Malonyaiék vállalkozását nagyra értékelte, megcsodálta benne a magyar nép művészetének 
gazdagságát és feltette a kérdést: mit tudunk ezzel a kinccsel kezdeni? Nem lesz elég divatból 
a motívumokat másolni, hanem meg kell érteni a népet is, mely ezt a művészetet létrehozta, s a 
megértéshez hozzá tartozik az igazságosztás is. „lönlódik, robotol, éhezik, pusztul, de azért 
bölcsőjétől a koporsóig és fejfáig művészetet rak minden holmijára." Az ebből a mondatból is 
kitetsző gúny nem a népnek szól, hanem azoknak, akik most értetlenül forgat ják kezükben a köte-
tet. Fülep Lajos metsző iróniája mögött azonban ekkor még határtalan lelkesedés és bizalom 
rejtezett; hitt benne, hogy a századforduló körül végképp irányt vesztett művészet előtt eddig 
sohasem látott nagy megújulás, egy ú j korszak áll, ú j stílus, amely minden eddigi csúcsot meg fog 
haladni. A művészet nagy újjáéledése, átalakulása együtt fog járni a gondolkodás, az egész társa-
dalom átalakulásával, forradalmával. Erről szólnak művészetfilozófiai írásai is. Lukács 
Györggyel, Balázs Bélával együtt szerkesztették a Szellem című folyóiratot, írótársak voltak 
a Huszadik Században és a Szellemi Tudományok Szabad Iskolájában — azonkívül személyes 
jóbarátok is. A Nyugat folytatásokban közölte a magyar művészetről írt sorozatát, a magyar 
művészet megértéséhez máig alapvető művét. A hatalommal összeköttetésben levő művészeket 
sem kímélő kri t ikája és forradalmi szelleme miatt nem kapott állást az egyetemen. Az első háború 
alatt elvégezte a református teológiát, s már akkor gondolt arra, hogy vidékre húzódik. Az októ-
beri forradalom után a Károlyi-kormány diplomatája lett, a Tanácsköztársaság idején nevezték ki 
egyetemi tanárnak az olasz tanszékre. Amikor ezt az állását elvesztette, ment el lelkésznek a 
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Tolna megyei Medinára, onnan Dombóvárra, majd Bajára. 1927-ben költözött a baranyai Zengő-
várkonyba és lett ennek a kis és csak felerészében magyar református falunak a lelkipásztora, 
egészen 1947-ig. Ekkor hívta meg a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem tanárának a mű-
vészettörténeti tanszékre. Itt dolgozott nyugdíjazásáig és itt halt meg visszavonultan, ma-
gányosan 1970-ben. 

Fülep Lajos Zengövárkonyban találkozott az egykéző, pusztuló, déldunántúli parasztsággal. 
Barátja és lelkésztársa, Kiss Géza, kákicsi lelkész a baranyai Ormányságból, a nagy vihart kavart 
Ormányság szerzője, ennek a kérdésnek legalaposabb ismerője volt. Az Ormányság megírására 
Fülep Lajos bíztatta barátját, amint az 1937-ben megjelent könyvének előszavában a szerző is 
bevallja, s a támadások tüzében bátran állt melléje. Fülep Lajos is írt három cikket az egykéről 
a Pesti Naplóban 1927-ben és ezzel kapcsolatos döbbenetes élményeit elmondta barátjának, Babits 
Mihálynak is, aki — mint később Illyés Gyula — nem akarta elhinni és elfogadni Fülep és Kiss 
Géza festette tragikus képet és jóslatot. Illyés Gyula 1932-ben és 1933-ban is meglátogatta Zengö-
várkonyban, 1934-ben pedig Bajcsy-Zsilinszky Endre, Kodolányi János és Talpassy Tibor volt 
a híres Baranyai utazás-ban Fülep Lajos vendége. ,,F. (Fülep) izgatott örömmel fogad. Hosszú, 
sovány, busa bajuszú besenyőtipusú férfi — a Sárközben lehet ilyen típusokat látni —, szíves 
szavakkal invitál befelé. Otthona csodálatos szép, valóságos néprajzi múzeum . . . 

Házigazdánk rendkívül pesszimista. Faluja — s általában Baranya — magyarságának sorsából 
általános következtetéseket von, s az okokat vizsgálva az egész magyarság szellemének meg-
romlásáig, öntudatának elvesztéséig, életerejének megtöréséig jut. Orvosságot lát ugyan, de nem 
hiszi, hogy valaha sor kerülhet alkalmazására. Csodálatos koponya, ahogy itt ül a lámpafényben, 
körülvéve kedves népművészeti kincseivel, kissé görnyedten, lecsüngő, dús bajusszal, szinte 
fáradtan s mégis folytonos feszültségben, ugrásra készen, akár az íj. Szinte félelmetes. Érezzük, 
hogy nagyon-nagyon magasról, történelmi távlatból szemléli a magyarság életét, s minden tünetet 
egyetlen képbe foglal, de ugyanakkor mélyen benne is él a népe életében. Keserű visszavonultsá-
gában lemondott a világról, de bármikor bele tudna avatkozni, ha alkalmas pillanat érkeznék 
el. Csupa ellentmondás . . . 

Másnap F. kis hátulsó szobájában feszegetjük az egykekérdés állását. A pap hosszú lépésekkel 
méri a kis szobát, szenvedélyesen cigarettázik, arca kipirul. Fájdalom és boldogság, reményte-
lenség és rendkívüli tettvágy ég a szemében. Jósol, mint egy próféta. A Dunántúl sorsáról be-

A zengővárkonyi református parókia (Hajdú D. Dénes felvétele) 
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szél . . . Három napot töltünk a parókián. S amikor kocsira ülünk, úgy nézünk vissza a mély 
völgyre, mint egy temetőre. 

Az állomáson arra kér bennünket F., hogy egy szót se Í r junk látogatásunkról. Beláthatatlan 
következményei lennének, tönkretennénk ö t . . . 

Ezt a feljegyzést is magamnak írom. Nem közlöm — vagy majd talán egyszer, évek múlva. 
Képviselő barátom megfeledkezett ígéretéről: cikket irt a három napról. Néhány nap múlva 

kétségbeesett levelet kaptam F.-töl. Keserű szemrehányással illet, hogy megszegtük ígéretünket. 
Soha többé nem akar találkozni velünk. A parókia falait éjjel rondasággal bekenték, a gyümölcs-
fákat kiszaggatták. J. bácsi (Fülep Lajos és Kodolányi Jánosnak régi híve, barátja, őt is megláto-
gatták a falu szélén) gesztenyéit elfűrészelték, gyümölcsfáit kitördelték, szőlőtökéit letapos-
ták . . . Mindezt azért, mert kiderült, hogy meglátogattuk öt és J . b á c s i t . . . " — í r ja Kodolányi 
János a Baranyai utazásban. A megkurtított részlet Fülep Lajos arcképét idézi és fényt vet helyze-
tére. Zengővárkonyban. Orvosságot látott, de 1934-ben úgy hiszi, nem kerülhet sor az alkalmazá-
sára. Ez az orvosság az a forradalom, amit vár. Igazságos földosztást és örökösödési törvényt 
a parasztbirtokok védelmére. Mivel ezt a forradalmat nem csinálhatja egyedül, legalább falujá-
ban akar rendet teremteni, akar ja megváltoztatni az elferdült erkölcsöket, akar ú j gondolkodást 
és lelkületet kialakítani. Kodolányi János és társai látogatásakor már hetedik éve volt a faluban 
és akkorra már belátta, hogy nem lehet olyan egyenesen, kíméletlenül támadó, mint amilyen 
a sajtóban volt művészeti kérdésekben. Haragot, elkeseredett gyűlöletet és ellenállást váltott ki 
azok részéről, akiknek magatartását, gyerek-sikkasztását, kocsmázását, felelőtlenségét a szószék-
ről bélyegezte meg. Belátta, hogy így többet árt vele, mint használ, ezért a kis lépésekben hitt. 
ösztönzésére alakul meg a Gyöngyösbokréta, építenek fel egy kis „kultúrházat" s közben szigo-
rúan megkövetelte, hogy hívei e l jár janak a templomba, elküldjék gyermekeit a vallásoktatásra, 
konfirmáció előkészítésére. Nyílt összecsapás nem volt már, mintha megegyeztek volna valami 
játékszabályban. Ezt borította fel Bajcsy-Zsilinszky Endre cikke, e r re mozdultak meg és mutatták 
meg erejüket ellenségei, saját híveinek csaknem a fele. (Móricz Zsigmond hasonlóan tapintatlanul 
járt el kákicsi vendégeskedése után házigazdájával, Kiss Gézával). Fülep Lajos sem tántorodik 
azonban meg, így is marad Zengővárkonyban, vállalja nehéz sorsát. 

Zengövárkony nem jelentett azonban teljes visszavonulást a müvészetfilozófus és gondolkodó 
számára sem. Sok barát ja látogatta meg, sokkal levelezett, sokkal találkozott Pécsett, különböző 
alkalmakkal. Részt vett a Válasz cimü folyóirat megalapításában, segítette Dombay János később 
világhírűvé vált ásatásait Várkonyban, támogatta Berze Nagy Jánost a Baranyai Magyar Nép-
hagyományok anyagának összegyűjtésében és kiadásában. A pécsi egyetemről is sokan felke-
resték, ők hívták meg a Janus Pannonius Társaságba, majd segítették abban, hogy 1930-ban 
művészetfilozófiából sikeresen habilitált, vagyis magántanári képesítést nyert, majd először 
díjtalan adjunktusként a filozófiai tanszéken, majd helyettes egyetemi tanárként az olasz tanszé-
ken adott elő. Esztétikai és művészettörténeti előadásokat is tartott , egészen a pécsi egyetem 
áthelyezéséig, megszűntéig, 1940-ig. Ezek az előadási megbízások csak igen szerény mértékben 
egészítették ki ugyancsak vékony várkonyi gyülekezetétől kapott jövedelmét, gyakran gyalog 
tette meg a csaknem 20 km-es utat Várkony és Pécs között. 

Fülep Lajost ma elsősorban mint nagy művészettörténészt és művészet-filozófust tart juk 
számon, pedig ma is iránytmutató az, amit a népművészetről írt. A képzőművészet nemzeti vo-
natkozásairól írottak pedig átfordíthatók a népművészetre is. Igen értékesek a gondolatai az 
iskolai rajztanításról, a kultúrpolitikáról és a magyar kultúra lényegi vonásairól is. Eszméi 
összecsengenek Széchenyi Istvánéival: nincs szebb feladat annál, hogy egy nemzet legsajátosabb 
értékeit kifejtsük, eddig nem látott tökéletességre emeljük az egész emberiség dicsőségére és 
gazdagodására. 

Andrásíalvy Bertalan 

Gótikus párkány részlet és ornamentika a Budai várból (Hornyák László rajza) 
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