
Riportfilm  Tolnay  Károlyról  
A  televízió  egyre inkább  hódít  meg  

új  területeket,  melyek  egykor  vagy  
kivételesként,  vagy  egyáltalán  nem  
léteztek.  A  tudósokkal,  művészekkel  
újság  és  folyóirat-interjúk  szinte  ha-
gyományosak.  De  filminterjú  —  leg-
alábbis  tömegméretekben  —  először  
a  televízióban  vált  valóban  népszerű  
műfajjá.  Ezeknek  az  interjúknak  egy  
részét  Hauserné  Borús  Rózsa  szer-
keszti;  legutóbb  a  Tolnay  Károlyról  
szólót  Korompai  Márton  rendezte.  

A  portréfilm  nagyon  sok  esetben  a  
környezet  bemutatását,  a  környezeti  
elemek  állandó  „bevágásált"  igényli.  
Itt  erről  szó  sincs.  Illetve  szó  van  
annyiban,  amennyiben  általános  be-
vezető  képeket:  néhány  firenzei  fel-
vételt  látunk,  s  attól  kezdve  —  csak  
a  művészettöriténeti'leg  fontos  illuszt-
ratív  anyagok  szerepelnek. A film  te-
hát  nem  is  riportfilm,  mert  hiszen  
hiába  említi  meg  Rómát  —  mindeb-
ből  nagyon  keveset  látunk.  A  lényeg  
az  interjú.  Olyannyira  az  interjú,  
hogy  a szintén  Borús  Rózsa  szerkesz-
tésében  készült  és  ugyancsak  kétré-
szes  Hauser  Arnoldról  szóló  riport-
filmmel  való  kapcsolat  is  legfeljebb  
azokban  válik  tudatossá,  akik  mind-
kettőt  látták  és  mindkettőnek  kiin-
dulópontjaival  —  az úgynevezett  Va-
sárnapi  Kör  szellemi  légkörével  is-
merősek. 

Továbbá  az  is  szokatlan,  hogy  egy  
riportfilmet  ennyire  két  részre  vág-
janak.  Az  első  rész  kizárólagosan  
Tolnay  Károly  és  a  magyar  kultúra  
viszonyával  foglalkozik,  a  második  
rész  pedig  a  már  érett  művészettör-
ténész  útjával  és  felfedezéseivel.  S  
az  egész  beszélgetés,  amely  a  Miche-
langelo  házban  zajlik,  alig  mutat  va-
lamit  a  házból,  még  a  bútorokból  
sem,  a  riportereken  kívül  csak  Tol-
nay  feleségének  hangját  halljuk  —  
néhány  német  szót  —  és  mégis  vala-
hogy  egységes  a  két  rész,  a két  port-
ré.  Bedig  a  kérdezők,  a  riporterek  
egészen  különböző  jellegűek,  érdek-
lődési  körűek  és  temperamentumú-
ak.  Hubay  Miklós  író,  akit  az  érde-
kel,  hogy  a  magyar  kultúra  mennyi-
re  él  ma  is  Tolnay  Károlyban,  hogy  

ez  a  kultúra  mit  adott  a  világkultú-
rának.  Nagyon  céltudatos,  nagyon  
határozott  —  és  ezzel  eredményt  is  
ér  el,  mert  adott  esetben  ez  a  céltu-
datosság  éppen  Tolnay  leglényege-
sebb  gondolati  motívumainak  egyi-
két  fejti  fel.  A  művészettörténész  
Petényi  Katalin  viszont  egyszerűen  
„élni  hagyja"  az  interjúalanyt,  mert  
neki  az  is  elég,  viszont  igen  jó  nép-
szerűsítő  érzékkel  mindent  lefordít,  
megmagyaráz  úgy,  hogy  a  televízió  
nézők  átlaga  is  megértse.  Itt  tehát  a  
tanítványt  látjuk,  vagy  ha  —  nem  
értik  félre  —  a  tanulót.  De  az  ügyes  
tanulót,  aki  azt  akarja,  hogy  mások  
is  tanuljanak.  Hubayban  van  vala-
mi  cinkosság,  viszont  —  nem  kérdez  
rá  arra,  hogy  mi  is  volt  az  az  érték,  
amit  a  magyar  kultúra  adott  Tolnay  
Károly  számára  Bécsben,  Párizsban,  
vagy  Heidelbergben,  mert  a  magyar  
kultúra  értékét  mindenkinek  éreznie  
kell.  Ha  nem  érzi,  az  ő  baja.  

Vagyis  igen  furcsa  interjú  ez  —  
néha  didaktikus,  néha  pedig  rejtel-
mes.  De  a  rejtelmesség  mögött  azért  
elő-előbukkan  néhány  olyan  mozza-
nat,  amire  nagyon  érdemes  felfigyel-
ni.  Szükségképpen  nyújtott  Tolnay  
Károly  egy  Fülep  Lájos  és  egy  Lu-
kács  György  portrét.  Ahogyan  Tol-
nay  portretiroz,  az  önmagában  is  ér-
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dekes,  mert  — szemben  a filmmel  —  
nem  mulasztja  el  elmondani,  hogy  
milyenfajta  bútorokkal  találkozott  
Fülep  Lajosnál,  de  még  azt  sem,  
hogy  Balázs  Bélának  biedermeier  
bútorai  voltak.  Az  ilyen  környezet-
rajz,  melyben  hol  tisztelet,  hol  tisz-
telettel  vegyes  irónia  bujkál  —  s  né-
ha  önirónia  is  —  nagyon  is  érthető  
a  művészettörténész  esetében,  de  se-
gít  az  alak  felidézésében  is.  

Mi  ragadta  meg  Tolnayt  elsősor-
ban  Fülepben,  Lukácsban  és  a  Va-
sárnap  Társaságban?  Tolnay  ezt  egy  
szóval  fejezte  ki:  a  szellem.  

De  mi  is  az  a  szellem?  A  híres  
Fülep  szerkesztette  folyóirat  címe?  
Vagy  ' azok  az  eszmék  egyetlen  cso-
korba  kötve,  melyek  a  Vasárnap  
Társaságban  divatosak  voltak?  Vagy  
esetleg  egyszerűen  az  úgynevezett  
szellemtörténet  sokféleképpen  értel-
mezhető  és  értelmezett  szellem-fo-
galma, mint  kiderül,  mindez  és  egyik  
sem.  Tolnay  azt  értette  rajta,  hogy  
midőn  Füleppel  és  Lukáccsal  talál-
kozott,  akkor  hirtelenében  a  szokvá-
nyos  társalgás,  az  amit  Brecht  „ál-
talában  társalgunk"-nak  nevez,  el-
marad  és  hirtelenében  valami  köz-
pont  gondolati  kérdés  merül  fel,  me-
lyet  azután  a  beszélgetés  elmélyít,  
melynek  minden  oldalát  igyekeznek  
megvizsgálni  és  végül  valami  új  
gondolathoz  fut  ki.  Ezek  a  beszélge-
tések  adták  Tolnay  számára  a  
„grundstúdiumot".  Hogyan  lehetsé-
ges  az  és  éppen  Magyarországon,  
hogy  ne  a  napi  pletykákról,  a  társa-
ság  vagy  a  színészvilág  híreiről  es-
sék  szó,  hanem  még  akkor  is,  ha  a  
tojás  napi  áráról  kezdődik  a  beszél-
getés,  valamiféle  ítélet  kerekedik  ki  
belőle  arról  a  világról,  melyben  
élünk.  Sokan  eszelősnek  tartották  
már  abban  az  időben  is  és  később  is  
ezt  a  magatartás-típust.  Tolnay  
azonban  ettől  a  valósághoz  való  gon-
dolati  viszonytól  elragadtatottan  nőtt  
fel  és  éppen  ez  volt  az  a  plusz,  amit  
magával  vitt  Bécsbe  vagy  Párizsba  
vagy  Itáliába.  

Ez  magyarázza,  hogy  soha  nem  
tudott  elszakadni  a  magyar  kultúrá-
tól.  Nemcsak  a  Ferenczyek  művésze-
tétől  nem,  hanem  Dérytől  és  Illyés-
től,  a  Kortárstól  és  az  Űj  Írástól  
sem.  S  nem  tudott  elszakadni  attól  a  
nyelvtől  sem,  mely  az  ő  számára  —  

ezt  a  szellemet  képviseli.  S  többek  
között  ennek  is  köszönheti  valószí-
nűleg  művészettörténész  eredménye-
it.  Vannak  művészettörténészek,  akik  
nagyon  jól  megfigyelik  a  forma-
problémákat  és  nagyon  ügyesen  fel-
kutatják  a  művek  történeti  összefüg-
géseit.  De  kevésnek  jut  eszébe,  hogy  
Michelangelo  egészen  speciális  és sa-
játos Utolsó ítéletének  örvény-szerke-
zetét,  melyet  a  film  is  remekül  do-
kumentál,  a  Nicolaus  Cusanusból  ki-
induló  dialektikus  természetfelfogás-
sal  kapcsolja  össze.  Vagy  hogy  
ugyanezt  a mozzanatot  meglássa  pél-
dául  Breughel  hegy-ábrázolásaiban.  
A  szellem  tehát  sajátos  módon  kap-
csolja  össze  egymással  a  gondolati  
teljesítményeket  és  a  művészi  alko-
tásokat.  A  művészet  története  nem  
magyarázható  csupán  a  művészet  
immanens  fejlődéséből,  éppen  úgy,  
mint  ahogy  nem  magyarázható  ön-
magából.  S  azok  a  kutatások,  me-
lyeket  Tolnay  például  a  Michelan-
gelo  rajzokkal  kapcsolatosan  végzett  
s  ezek  összefüggése  a  Piéta  Ronda-
ninivel,  szintén  annak  az  indításnak  
köszönhetők,  melyek  a  szellemi  ösz-
szefüggést  igen  szélesen  és  igen  ci-
zelláltan  tudták  felfogni.  

Mit  nyertünk  tehát  ezzel  a  portré-
filmmel?  Betekintést  a  szellemi  al-
kotás  műhelyébe,  de  sokkal  inkább  
betekintést  abba,  hogy  az  igazi  szel-
lemi  alkotás  mély  összefüggések  fel-
kutatásából  és  megérzéséből,  meg-
sejtéséből  áll.  Azután  ha  a  megsej-
tés  megvan,  akkor  figyel  fel  a  ku-
tató  arra,  ami  ezt  egyáltalán  bizo-
nyíthatja.  Ezt  akarta  megmutatni  a  
film  és  Tolnaynak  azt  a  —  mai  nap-
ig  fönntartott  felfogását  —  hogy  a  
tudományt  csak  a saját  nyelvén,  csak  
a  saját  módszerével  lehet  előadni,  s  
mindenfajta  népszerűsítési  kísérlet  
—  téves.  A  film  viszont,  mely  ezt  
mutatta  be  és  egy  pillanatra  sem  cá-
folta  a  részletekben,  a  maga  egészé-
ben  bebizonyította:  a  tudományt  le-
het  a  köznyelven  előadni  és  az  értel-
mes  népszerűsítési  kísérlet  lehetsé-
ges.  Ez  volt  a  film  paradoxona.  Per-
sze  riportfilm  elképzelhető  más  mó-
don,  sokkal  filmesebb  eszközökkel,  
sokkal  több  mozgással,  de  nehezen  
képzelhető  el  ennél  termékenyebb  
paradoxonnal. 
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