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        Nagyítások Jancsó Miklós 1963-ban bemutatott Oldás 

és kötés című filmjének szűrőjén keresztül tekint vissza a hatvanas 

évek elejének Magyarországára, a korszak értelmiségi közegére és 

annak dilemmáira. A film főhőse, a fiatal sebész, Járom Ambrus 

(Latinovits Zoltán) hirtelen elveszti lába alól a talajt, egyszerre 

szembesül szakmai tudásának korlátaival és elvesztett gyökereivel. 

Céltalanul kóborol Pesten, presszókban végtelennek tűnő vitákba 

hallgat bele, egy műteremlakásban összegyűlő társaságban 

kísérleti filmet néz, másnap visszatér a tanyára, ahol gyermekkorát 

töltötte.
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A kiállítás a felvetődő témákra, a film jeleneteire, helyszíneire nagyít 

rá, kiemel egy-egy tárgyat, műalkotást, dokumentumot, s ezek 

segítségével rajzolja meg a korszak megértéséhez és 

újraértékeléséhez szükséges kontextust. A film történeti 

határponton született – akár a szó szoros értelmében is, hiszen 

csupán néhány nappal az amnesztia-rendelet kihirdetése után 

mutatták be a mozikban –, így tükröződnek benne a korszak fontos 

értelmiségi kérdései: a forradalom után néhány évvel az átértékelés 

kényszere és lehetősége, a hatalomhoz fűződő megváltozott 

viszony, a múlt feldolgozhatósága, a hagyományok kultúramegtartó 

szerepe, a kompromisszumok határa, vagy az alkotás 

szabadságának ára.

Az Oldás és kötés, amely már elkészülése idején is több generáció 

számára jelentett alapvető élményt, többek között e kérdések 

felvetése miatt ma is kulcsfontosságú mű. A mából egy több mint 

fél évszázaddal ezelőtti korra vissza-tekintve azonban újabb 

kérdések tehetők fel.
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Mennyiben avulhatnak el, élhetnek tovább vagy jelenhetnek meg 

újra egy rég letűntnek hitt kor problémái? Illetve az utókor, 

amelyben már csak néhányan élnek az egykori idők formálói közül, 

vajon mennyiben alkothat pontos képet a múltról?

A kiállítás sem képzőművészeti, sem történelmi szemszögből  
nem kíván átfogó képet adni a korszakról, inkább egyes kiemelt, 

felnagyított elemeken, tárgyakon, emlékeken, elemzéseken  
keresztül próbálja bemutatni a hatvanas évek elejének világát.  
A Nagyítások egy műalkotás „emlékvédelmi rekonstrukciója”.
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Oldás és kötés | Stáblista
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Oldás  és  kötés  |  Cantata  ( 1963)

Rendező | director: Jancsó Miklós

Író | writer: Lengyel József

Forgatókönyv | screenplay: Hernádi Gyula, Jancsó Miklós

Dramaturg | script editor: Karall Luca

Zene | music: Sárosi Bálint

Operatőr | cinematographer: Somló Tamás

Vágó | editor: Farkas Zoltán

Díszlet | production designer: Ruttka Ferenc

Jelmez | costume designer: Vicze Zsuzsa

Gyártásvezető | production management: Győrffy József

Rendezőasszisztens | assistant director: Magyar József

Hang | sound: Lohr Ferenc

Szakértő | expert: Dr. Gömöry András

Szereplők | cast: 

Latinovits Zoltán (dr. Járom Ambrus)

Ajtay Andor (Ádámfy professzor)

Barsi Béla (Ambrus apja)

Szakáts Miklós (Docens)
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Bodrogi Gyula (Kiss Gyula)

Domján Edit (Márta, Ambrus szerelme)

Medgyesi Mária (Eta)

Demjén Gyöngyvér (Fiatal lány)

Valamint | rest of cast

Avar István

Budai István

Győrffy György

Horváth Gyula

Koltai János

Mendelényi Vilmos

Pethő László

Ross József

Sívó Mária

Csoóri Sándor

Gyurkó László

Hernádi Gyula

Konrád György

Mészöly Miklós

Tornai József
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Gyártó | production company: Budapest Filmstúdió

fekete-fehér | black and white

Hossz | length: 107 perc | minutes

Bemutató | date of release: 1963. III. 28.
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K O M L Ó S  J Á N O S  
Fi lmvi lág,  1963/8.  sz .  4-7.  o.

Az Oldás és kötés című film tehát nem pusztán dramatizálása vagy 

filmszerű továbbfejlesztése Lengyel József novellájának, hanem 

szemléletét és problémáját tekintve szinte az ellentéte. A novella az 

öregek dicséretét zengi, egyén és közösség harmonikus viszonyáról 

szól, a film a népből jött értelmiségi fiatalok egy részének 

problémájáról, a közösséghez való diszharmonikus viszonyáról 

beszél.

A sznobok büszkén számolgatják, hogy hány szimbólumot sikerült 

megfejteniük, mások viszont azt állítják, hogy a filmbeli jelképek 

jelentős része iskolás közhely. Vannak, akik Antonioni hatásának 

örvendeznek, mások emiatt idegenkednek, ismét mások arra 

mutatnak rá, milyen ellentmondás van itt az egzisztencialista 

forma, a zsurnalisztikus szöveg, a szimbolista stílus és a szocialista 

mondanivaló közt, továbbá az első rész szabályos realista drámája 

és a második rész szerkezete közt, akadnak viszont, akik szerint 

nem ellentmondás ez, csak mint egy szimfóniában, új tétel. Vannak, 

akik intellektuálisnak tartják a művet, mások éppen ellenkezőleg, 

11



sokan hibái mellett is örülnek az őszinteségének, de olyanok is 

akadnak, akik ezt a művészi magatartást póznak érzik és 

szenvelgésnek.

…Jancsó szerint Járom Ambrus és vele együtt az ifjú értelmiség 

egy része azért vált akadályt nem ismerő törtetővé, mert útja 

társadalmunk jóvoltából túlságosan akadálymentes volt; és azért 

lett erőszakossá, mert lelki fejlődése történelmünk miatt rögössé 

lett: megszokta az erőszakot, amelyet hol az osztályharc, hol az 

osztályharcot eltorzító személyi kultusz követelt meg tőle. 

Minthogy Jancsó nem vállalkozik erre a monumentális drámai 

feladatra, a választ kénytelen néhány zsurnalisztikus mondattal 

megadni.

A rideg és céltudatos sebész úgy imbolyog a világban, olyan lágy 

és érzelmes és tétován tépelődő széplélekként, mint az élettel 

meghasonlott filozopter vagy művész. És el is vetődik egy ilyen 

társaságba, afféle pesti-provinciális lelkiző dolce vitába. Sőt, 

kiderül, hogy nem először téved be ide, hanem ez a megszokott 

társasága. Járom Ambrus tehát nem most zökkent ki a drámai 
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lecke folytán a film elején exponált egyéniségéből, hanem valami 

mástól is és már korábban. Kétségtelenül van itt némi dramaturgiai 

logikátlanság és jellemábrázolási következetlenség, amit csak 

pszichikailag lehet megérteni. A film alkotóit úgy látszik annyira 

izgatta az irodalmár művész értelmiség egy részének meghasonlott 

lelkiállapota, eszmei elbizonytalanodása és igazságkeresése és ezt 

annyira általánosíthatónak vélték, hogy Járom Ambrus 

alapdrámájához és eredeti alkatához egyszerűen hozzáillesztették.

Jancsó (…) különös érzékenységgel rezonál a társadalmi 

átalakulás szomorú mozzanataira vagy tragédiáira. Amiközben 

igényli az új világot, elérzékenyülten búcsúztatja azt, ami elmúlik 

éppen. (…) érzelmileg erősen foglalkoztatja az a tény, hogy az új 

világ gyászra épül, a régi elmúlásán kívül a fasizmus mártírjainak 

hekatombáira (Kol nidré jelenet), az osztályharc és a személyi 

kultusz okozta szükséges, vagy szükségtelen erőszaktételekre 

(Etus problémája).

Ez a befejezés arról vall itt, hogy el kell szakadni az atyai háztól és 

általában a régi világtól, fájdalmas ez, de szükségszerű. És az 

elszakadás első fázisa, hogy a fiú kegyetlen vadásszá lesz, ölni 
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tanul. Végül azonban szarvassá változik, az atyai házba többé 

vissza nem térhet, a régi világ szűk már neki, de új lényként, új 

világban él, tiszta forrásvizet iszik. Voltak, akik feleslegesnek 

érezték a Cantata Profanát ebben a filmben. Engem éppen ez 

nyugtat meg afelől, hogy Jancsóban van erő és fogékonyság a 

problémák elrendezésére; hogy ha vívódva is, de képes megérteni a 

történelmi szükségességet. Ma még a mitológia szintjén, holnap 

talán a szocialista tudatosság mélységében.

G E S Z T I  P Á L  
Fi lm Sz ínház  Muzs ika,  1963/13.  sz .  2- 4.  o.

Láttunk egy új magyar filmet, amelynek további sorsára végre 

együttérző izgalommal figyelhetünk. Gondolatai, életlátása, 

művészi eszközei igazak, élőek és korszerűek.

S a fiatal orvosnak most szembe kell néznie saját kíméletlen-

ségével. Azzal az önmagával, amilyenné maga előtt is szinte 

észrevétlenül lett. Azaz vizsgálat tárgyává kell tennie egész 

értékrendjét.
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Generációs téma? Feltétlenül az is. De semmiképpen sem a szó 

megszokott értelmében.

Jancsó Miklós, a rendező, aki filmre alkotta a novellát, pontosan 

megértette, hogy nem egyszerűsítheti a nemes irodalmi 

nyersanyagot a látszólag csábító nemzedéki konfliktus irányába. A 

film állásfoglalás lett, vallomás, két sűrű nap lazaszövetű rajza, egy 

nagy erkölcsi és társadalmi kérdés-komplexum őszinte és erőteljes 

filmre-teremtése.

…Jancsó Miklós filmje megteremti Járom Ambrus birkózását 

önmagával: az élet és az elmúlás törvényeinek döbbent, 

villanásszerű felismerésének pillanataiban figyelve meg hősét s 

közben (annyira csak a problémára összpontosítunk, hogy szinte 

észre sem vesszük): megszületett, hosszú évek óta először az igazi, 

modern, valóságos lélektani igénnyel dolgozó magyar film.

A közlési kényszer az indító erő. Innen a film belső fűtöttsége, 

szaggatott, néhol „staccato”-ban doboló hangja, még olyankor is, 

ha maguk a beállítások hosszúak, s a „fahrtolások” lassúak. Innen a 

film intellektuális izgalma, amely állandóan a mi mai teljes világunk 
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szövevényes valóságának feltérképezését igényli – a környezet és 

az ellentmodásos jelenségek, a behatások és tapasztalatok 

szintézisre törekvő feltárását.

Micsoda képsorokkal követi ezután a film Járom doktor kószálásait! 

Érzi, hogy a műtét napja határnap az életében. Érzi, mindent meg 

kell újítania magában s maga körül. Megszokott környezetébe mint 

hajszolt vad érkezik: telve izgalommal, feldúlt kérdésekkel, 

amelyeket csak önmagának tehet fel.

S noha a pesti környezet ábrázolásában, a kortársművészek között 

játszódó jeleneteknél némi műfaji kisiklást látunk (a dokumentum-

elemek alkalmazását vitatható sikerű kísérletnek érezzük) – a film 

egésze mégis nagyerejű, őszinte.

Várható művészi sikerét rengeteg tényező szerencsés 

összecsengése okozza. A nemes irodalmi nyersanyag, Somló Tamás 

operatőr modern, egyszerű és mégis – képzőművészetileg is 

élményt adó fényképezése, Sárosi Bálint sehol sem hivalkodó, de 

mindenütt pontos hatás-elemzési munkán épülő muzsikája, 

Latinovits Zoltán teljes azonosulása a szereppel, Ajtay Andor és 
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Barsi Béla legapróbb rezdülésekig kidolgozott alakítása az öreg 

professzor és az apa szerepében – s a rendező lényegretörő, 

ritmus-teremtő építőmunkája, amellyel mindezt egységes művészi 

alkotássá fogja össze.

I L L É S  J E N Ő
Kortárs,  1963/5.  sz .  785-787.  o.

Az apát keményre edzette-kalapálta az élet (…), munka, emberség, 

helytállás számára nem üres szavak, nem szerep az élet, hanem 

kötelességteljesítés. Szívszorító jelenet ez és természetesen 

folytatódik Bartók hangjával, mert a népballada szimbolikája, a 

Cantata Profana szövege és zenéje ugyanezt a gondolatot 

folytatja… Lehetetlen megrendülés nélkül nézni ezt a pillanatot, 

nem nemzedékek szembeállítása, hanem a hűség vizsgája ez, az 

emberség kötelességére figyemeztet az apa egyszerű 

helytállásának pátosza. Járom Ambrus nem azt hallja ki ebből, 

hogy „tiszteld atyádat” – hanem: légy hű önmmagadhoz, s akkor 

apáidhoz is hű leszel.
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Jancsó Miklós, a rendező az első és az utolsó jelenet filmre 

fogalmazásában remekel, itt a felületek pontos megjelenítése nyitja 

roppant mélységekre, belső drámákra, megrendülésre a szemet, a 

rendező és az operatőr művészetének nagyszerű példája ez. (…) Jó 

példa ez a film arra, hogy mint lehet a valóság ezer színét kifejezni 

akkor is, ha fekete-fehéren ábrázolunk, de talán abból is leckét ad 

alkotóinak, pontosabb kérdések kellenek, hogy a válaszaink 

pontosabbak lehessenek. Jancsó Miklós bebizonyította filmjének 

első és utolsó fejezeteivel, hogy célja a tettenérés, az ítélkezés és 

nem a homályokat akarja növelni. (…) Szentenciákat ismételgetni 

önhittséget jelent, igazságokat kimondani viszont csak úgy lehet, 

ha azt, amit az igazságból megragadtunk, pontosan tárjuk a világ 

elé. Kétértelműségek, homályok a hatást csökkentik. A művészet 

nem lehet rejtély, amit mindenki lelki diszpozíciója szerint oldhat 

meg.
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M O L N Á R  I S T V Á N  
Új  Í rás,  1963/5.  sz .  639-640.  o.

Végre egy gondolatgazdag, nyugtalanító problémákat felvető,  
mai magyar film!

Képsorai annyira ráexponálódnak a néző tudatára, hogy órák, 

napok múlva, újabb élmények mögül is kirajzolódnak körvonalai, 

illetve az általuk kiváltott gondolatok.

…a Jancsó Miklóssal közösen filmmé átköltött novella tágasabb, 

szélesebb horizonton keresi a korszakváltás szocialista etikájának 

szilárd alapját, hogy biztos bázisra építse a kommunista 

humanizmus tartópilléreit.

Parasztkáder, egyike a tízezerszámra értelmiséggé váló falusi 

fiataloknak. Paraszti szívóssága – és ami ennek gyakori 

kiegészítője volt, a polgári környezet opportunizmusa – 

következtében magasra ívelő karriert fut be.
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Valóban tehetséges, beosztásra méltó Járom Ambrus, vagy csak a 

konjunktúrát kihasználó akarnok?! Ezt kérdi önmagától és nézőitől 

a film hőse.

A népből származó, 30-40 éves értelmiségiek egy szám szerint nem 

is jelentéktelen rétegének tagjai nem követtek el törvénysértéseket, 

önkénynek sem estek áldozatul és 1953 után mégis átestek kisebb-

nagyobb politikai, szakmai és morális válságon, mert hittek abban is, 

amire a szektás politika sugalmazta őket. És mert a kellő szakmai és 

életismeret híján fontos posztra állított munkás- és parasztfiatalok 

polgári szemmel akkor is „csodakádernek” minősültek, ha igyekeztek 

megfelelni hivatásuknak, nem is beszélve az osztályhelyzetüket 

fitogtató ostobákról. Az ilyen fiatalokat nemcsak a szektás politika, 

hanem az okos polgári opportunizmus is elszigetelte a reális 

tájékozódástól. 

A művészetek görcsoldó katharzisa azonban sokat tehet azért, 

hogy az új kötések tartósabbak, szilárdabbak legyenek a réginél.

A film nagy érdeme, hogy erre a generációkat felváltó átmeneti 

korproblémára igyekszik választ keresni, beható életismerettel és 
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kommunista felelősségérzettel. Még hibái is ebből fakadnak, mert 

egyes megoldásai annyira intellektuálisak, amennyire az 

átlagfilmekhez szokott néző nincs felkészülve.

…a bohémtanya képeivel olyan méreteket ölt, hogy társadalmi és 

művészi arányaival egyaránt eltúlozza annak hitelességét. Ennek az 

eszmei és művészi mértéktartásnak az elhanyagolása különösen a 

képekkel feloldott indulatok újrakötésének ábrázolásánál válik 

érezhetővé.

Járom eszméinek, érzéseinek kristályosodását csak néhány, a 

megelőzőeknél sokkal erőtlenebb, autós-esős éjszakai képsor és két 

ragyogó, de csak logikai úton felfogott gondolatsor érzékelteti. 

Bármennyire kedves számomra is Bartók Béla eredeti hangja, mégis 

félő, hogy a szép gondolatok elsorvadnak az érzelmileg mindig 

aktívabb és ebben az esetben a hallottakkal semi összefüggésben 

nem álló képhatás mögött. Az eszmei kulcsot adó záró sorok: „Ha a 

napba nézvén elveszted a látást – Szemed okold, ne a nagy 

sugárzást” képekbe ágyazása sem ad filmen olyan eszméltető 

hatást, mint a tömör novella végén.
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O L A S Z  G Y Ö R G Y
Jelenkor,  1963/6.  sz .  546-548.  o.

A film alkotói elsősorban azért érdemelnek dicséretet, hogy a 

nagyobb ellenállás irányába törtek. Nem szűkítették le a történetet 

a nemzedéki kérdés problémájára, hanem társadalmilag és 

lélektanilag egyaránt igyekeztek kiteljesíteni: felidézték a hős 

múltját, több oldalról mutatták be a jelenét.

Jancsó Miklós eszközei modernek. Azok közül valók, amelyek a nagy 

újítók – Csuhraj, Antonioni, Resnais – nyomán, mint a korszerű 

ábrázolás „kellékei” ma már mindenkinek a rendelkezésére állnak. 

Gondosan kimunkált lelkiállapotokat köt egymáshoz, szimbolikus 

jelentést ad a helyszíneknek és a tárgyaknak, mindent a képpel 

igyekszik kifejezni, a hősök kitűnő, tőmondatos szóváltásai csak a 

legszükségesebbre szorítkoznak.

Járom Ambrus a műtét délutánján egy műteremlakás fullasztó 

levegőjében keresi önmagát. Körötte férfiak, nők sorakoznak föl, 

írók, szobrászok, filmesek, akik hivatásszerűen kutatják a választ 

valami hasonló kérdésre, amire a fiatal orvos is feleletet vár. Ez az 
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első pillanat, ahol Jancsó biztonsága megzavarodik. Az a rendkívüli 

részletesség, az a fiatalos „most mindent vagy semmit”, ami ezt a 

részt jellemzi, nem szolgál előnyére a műnek. Mintha az alkotó 

minden olvasmányélményét ide kívánta volna bezsúfolni.

Intellektuális film az Oldás és kötés. Egész világát egy értelmiségi 

ember kicsiszolt, problémákra, asszociációkra éles agyával láttatja. 

Ennek tulajdonítható, hogy második felében a rosszemlékű 

parasztfilmekből oly unalomig ismert alföldi falu eddig nem 

tapasztalt frissességgel jelenik meg a vásznán.

Ez az utolsó negyed az egész film szempontjából nagyon fontos. A 

világ egyszerre megváltozik, illetve a hős hozzáállása, értékelése 

változik meg róla. (…) S Jancsó itt újra bizonytalan. A képi eszközök 

szinte klasszikus tisztaságú használata után ismét külső elemekkel 

jellemez. Ahogy a rádióban Bartók a Cantata profanát előadja, 

bármilyen szép, tartalmában bármennyire ide való, végső soron 

azonban mégis külsőséges eszköz. 

Az utolsó kép, az alagút sötétjéből a Lánchíd napfényébe kigördülő 

kocsi túl „könnyű” megoldás. A hirtelen felhangzó belső monológ, 
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amely a novella utolsó sorait idézi, visszatekintve is zavar, nem ad 

hozzá semmit az elmondottakhoz, csak iskolásan összefoglal.

De hibái, botlásai ellenére az Oldás és kötés az utóbbi évek egyik 

legszebb magyar filmje. Jancsó Miklós érett, kész művészként 

mutatkozott be.

Z A Y  L Á S Z L Ó
Magyar  Nemzet ,  1963.  márc ius  28. ,  4.  o.

Intellektuális film az Oldás és kötés, de nem azért, mert főszereplője 

értelmiségi. Járom Ambrus ugyan fiatal orvos, de foglalkozása-

hivatása lehetne más is, az élmény, amelyet átél, másutt is érhetné, 

bár orvosként a leginkább lényegbevágó, a legsúlyosabb, a 

legmegrázóbb. 

Különben is: Járom Ambrus a népből jött, paraszti sorból tanult 

orvossá, s így példája lehet nemcsak az új értelmiségnek, de akár 

népünk felemelkedésének is. 
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Az a válság ugyanis, amelynek örvényéből Járom Ambrus ebben a 

történetben próbál meg kilábolni, nem egyszerűen értelmiségi krízis 

– minden gondolkodó ember szembekerülhet vele. (…) Generációs 

kérdésnek látszik, de nemcsak az, hogy semmibe veszi, „már csak 

mint remegős házi ereklyét” ismeri az idősebbeket (…). Járom 

Ambrusnak ez az elbizakodottsága a kiindulópont, ahonnét a 

tisztulásnak, a katharzisnak drámai útját végig kell járnia.

A novella szellemének megfelelő betoldások közül különösen a 

Márta-epizódot említhetjük, amely egyszerre két síkon játszódik: 

Márta és Járom párbeszédében és egy eközben vetített „amatőr” 

filmen, amelynek ugyanők a szereplői. E film-betét, egy rituális 

bűnbánati dallammal aláfestve s egy mélyről feltörő rituális-

folklorisztikus táncban kifejezve, sokatmondóan jellemzi Járom 

lelkivilágát, azt a nyugtalan fészkelődést, ahogyan nem leli helyét 

dekadens, modernkedő társaságában, ahogyan érlelődik benne egy 

igazabb érzés, egy mélyebb hit, amelyet azonban még önmaga előtt 

is titkol.

Kevésbé ad okot a megelégedésre a film befejező harmada, a 

felfelé, a válságból kivezető út ábrázolása. (…) …a fiatal orvos 
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megváltozásának ábrázolását Jancsó Bartók Bélára bízza, a 

Cantata Profana hangjaira és bevezetőjére. A kísérő képsor 

tartalma, kifejező ereje nincs egyensúlyban a felhangzó szöveggel 

és zenével. Ezért kissé hirtelen éri a nézőt a film befejezéséül a 

novella utolsó néhány sora, tanulságot kimondó zárótétele.

R É N Y I  P É T E R  
Népszabadság,  1963.  márc ius  31 . ,  8.  o.

Még aznap este egy különös művészklubban találkozunk vele újra, 

ott keres – meghasonulva önmagával – vigaszt. De nem lel sem 

vigaszt, sem nyugalmat az élveteg ifjak szellemi-erkölcsi 

züllöttségében, nem kell neki a magát kínáló spleenesen vérmes 

leány, undorral fordul el az absztrakcionista, Nyugat-majmoló 

esztétáktól, az egész „pinceegzisztencializmustól”.

Önmarcangoló vívódásaitól lényegében ez: az egyszerű emberek 

nyugalma, a nép természetes harmóniája oldja fel. Mire visszaindul 

Pestre, már megtalálta önmagát, túljutott a válságon – más ember.
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Hogyan éreztethetném a film sajátosan absztrakt stílusát? A 

legegyszerűbb volna a nyugati példákra hivatkozni, mindenekelőtt 

Antonionira és Resnais-re, akiknek formanyelvét Jancsó – 

bocsássuk mindjárt előre, igen tehetségesen – a maga szolgálatára 

rendelte. (…) Miféle művészet ez? A teljes nihilizmus művészete? 

Nem, azt nem mondhatnám: alkotóiban maradt, ha mégoly 

elvontan is, azért valamiféle tiltakozás. Nem látnak mást, mint a 

pangást, de szubjektív vágyaikban benne van még a szépség, 

jóság óhaja, s innen származik náluk a tragikumérzés. Csakhogy 

ennek a pozitívumnak rajtuk kívül, a valóságban nem felel meg 

semmi, az életben nincs kiút, nincs haladás, céltalan és 

értelmetlen minden. Jancsó meglepően finom érzékenységgel 

sajátította el ennek a filmiskolának a formai eszközeit. De 

lényegében a lehetetlent próbálta meg: a maga kicsit szimpla, egy 

kicsit oktató jellegű, de kétségtelenül világos, irányító szándékú 

mondanivalóját, egy ember erkölcsi fejlődésének történetét 

kísérelte meg elmondani – a lélek fejlődését és a művészi 

állásfoglalás lehetőségét tagadó stílus nyelvén.Jancsó munkája, 

úgy vélem, már azért is becsületre méltó, mert őszintén igényes, és 

valóban színvonalas eszközökkel dolgozik. 
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Nem arról van szó, hogy összezagyválja a két ellentétes szemlélet 

elemeit, hogy hol szocialista nevelő, hol meg egzisztencialista 

ábrázoló akar lenni. Jancsó mindvégig következetes, nem sandít hol 

erre, hol amarra. Becsületesen (és naivan!) arra törekszik, hogy 

összeötvözze azt, ami összeforraszthatatlan: a szocialista eszmei 

igényt és az absztrakt művészeti módszert.

De meglepődtünk ezen a filmen mi is, akik benne mindenekelőtt 

napjaink kérdéseire várunk választ: ugyanis a különös 

„morganatikus házasság”, amelyet Jancsó az egzisztencialista 

ábrázolásmóddal kötött, a Lengyel József elbeszéléséből merített 

egyszerű történetet, jóllehet nagyon ki is szélesítette, voltaképpen 

megfosztotta eredeti hitelétől.

Azután hirtelen már kint is vagyunk a tanyán. (…) Nem, kétség nem 

férhet hozzá, hogy életképnek, atmoszférikus számbavételnek 

szinte tökéletes a két környezet ábrázolása, de mint egy belső 

átalakulás indoklása, mégiscsak elvont és erőtlen. (…) Pedagógiai 

üzenetként pedig egyenesen naiv. (Küldjük el a fiatalokat néha a 

falura és akkor minden rendben lesz?) (…) Nem mi kívánunk 

pedagógiát minden filmtől, ennek a filmnek az az igénye, hogy 
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bebizonyítsa: miképpen találhatja meg egy kisiklott életű ember 

önmagát, a film igénye, hogy neveljen. Innen származnak belső 

ellentmondásai. 

Mert akárhogy forgatjuk is az esztétikát meg a filmszalagot, 

vannak áthághatatlan törvények: egy stílus, amely a kapitalista 

valóság pangását tökéletesen érzékeltetni tudja, nem lehet 

alkalmas arra, hogy a szocialista valóság dinamikus fejlődését 

sikerre vigye.

R A J K  A N D R Á S
Népszava,  1963.  márc ius  28.  3.  o.

Jancsó beszédes képsorai a probléma középpontjában álló, fiatal 

orvos mai, fővárosi életéről és falusi előéletéről egy állapot, egy 

hirtelen keletkezett elhatározás mélyen árnyalt indoklásai. Mindez a 

filmben a legjobb értelemben modern, akárcsak a villanásnyi utalás 

a Cantata profana szarvassá változott fiúgyermekeire, akik „csak 

tiszta forrásból” isznak immár. A nagyon mai probléma – 

legkevésbé sem korosztályi, hanem teljességgel erkölcsi probléma – 
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tárgyilagos, a maga helyén mégis erőteljesen poétikus 

megvilágítást kap.

Lépten-nyomon „beleszeret” saját, amúgy jó ideáiba, nem tud 

időben elszakadni tőlük, s ezzel elnehezíti, helyenként bosszantóan 

modorossá teszi alkotását. (Lásd: a szűnni nem akaró ökör-

szólongatás, a műtétjelenet részletezése stb.). Ez nem egyszerűen 

tempó-kérdés – amely egyébként ma szokásos túlzott 

lelassításaiban ugyancsak a modorosságok közé sorolódik –, 

hanem bizonyos mindenképpen érvényes ízlésbeli, s esztétikai 

ábécé-szabályok összebolondítása, amire semmi szükség.

Általában elismerési illeti a rendező (…) színész-vezetés munkáját 

is. Egy dolgot – s nem kicsinyt – tévedésnek tartunk. Latinovits 

Zoltán kiváló képességű színész, s ezt a bonyolult, központi 

szerepét is kifogástalanul oldja meg. Mégsem őt választottuk volna 

– minden ízében intellektuális alkatával nem képviselheti a falusi 

hajszálgyökereiből öntudatlan is örökre táplálkozó típust, akiről a 

novella és a film beszél.
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Oldás és kötés
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T U R A I  H E D V I G

Ígéret  és  m egbocsá j tás  –   
a  v isszaford í th atat lan   
és  az  e lő re láth atat lan

A ko l  n id re  je len et  Jan csó  Mik lós   
Oldás  és  kötés  c ímű  f i lm jében

Egy házibuliban, műteremben két kisfilmet vetítenek. Az egyik egy 

művészinek, meghökkentőnek szánt kísérlet, felakasztott, 

kopasztott libákról, amelyhez aláfestő zenét improvizál a 

házibuliban játszó jazzdobos, Kovács Gyula. A másik filmben a 

főhős, Járom Ambrus (Latinovits Zoltán) és szerelme, Márta 

(Domján Edit) látható. Egy nyitott Skoda Feliciával kirándulnak, 

Márta fürdőruhában játékosan ugrándozik, labdázik. Lehevernek a 

vízparton. A férfi olyan mozdulatokat tesz Márta arca előtt, mintha 

megigézné, majd a lemezjátszóra feltesz egy lemezt, s felhangzik a 

kol nidre. Márta táncolni kezd a vízparton, Járom Ambrus távolról 

nézi a csíkos leplet, tállitot magára öltve táncoló nőt, aki a 

töltésfalhoz megy, ráborul. A jelenet elkomorul, a töltésfalból 
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siratófal lesz, Márta a táncban átélt emlékek hatására összeomlik, 

felzaklatva megfordul, „ne! ne!” kéri, mire Járom Ambrus kezével 

intve leállíttatja a felvételt.

Hogy ebben a filmbetétben zsidóságról, emlékről, fájdalomról van 

szó, akkor is értjük, ha nem ismerjük a kol nidre pontos jelentését. 
[Többen egyszerűen siratóéneknek nevezik vagy kaddisnak vélik. Például Geszti Pál: Oldás és kötés. 

Film Színház Muzsika 7 (1963) no. 13. 2–4.] Az ének, a tallit, a fal, Márta 

fájdalmas összeomlása egyértelműen utal a holokausztra. A kol 

nidre (magyarul: minden fogadalom) „szívszaggató dallam”, amely 

„nemcsak zsidó szívekből vált […] ki megindultságot,” [Magyar zsidó 

lexikon. Az 1929-ben Ujvári Péter szerkesztésében megjelent kötet internetes változata. 497. http://

mek.oszk.hu/04000/04093/html/0504.html Nem zsidó zeneszerzők – köztük Beethoven és Max 

Bruch – is felhasználták ezt a 12. századból származó zenei motívumot. Mitch Glaser, Zhava Glaser: 

The Fall Feasts of Israel. Moody Press, Chicago, 1987. 114.] „egy gyász sújtotta nemzet, 

mártíromságát visszhangozza.” [Mitch Glaser, Zhava Glaser, i. m. 114.]

A kol nidrével a be nem tartott fogadalmak kötése alól kérnek 

felmentést a zsidók az Örökkévalótól. Mindazokat a fogadalmakat, 

eltiltásokat, esküket, ígéreteket, átok alá helyezéseket, 

vezekléseket és kijelentéseket, melyeket megfogadtunk, melyekre 

megesküdtünk és melyekre elköteleztük magunkat, melyeket 

megtiltottunk magunknak ettől a Jom Kipurtól a Jom Kipurig, mely 

javunkra jön el mindezeket megbántuk már! Mind legyen feloldott, 
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érvénytelen, nem kötelező és semmis, teljesen érvényét vesztett, 

hatály és kötelezettség nélküli! Fogadalmaink ne számítsanak 

fogadalmaknak, tilalmaink ne számítsanak tilalmaknak és esküink 

ne számítsanak esküknek! […] Bocsánatot nyer Izrael fiainak egész 

közössége, még az idegen is, aki közöttük tartózkodik, mert az 

egész nép tévedésből [tette]. …A Fenti tudtával és e közösség 

beleegyezésével, az égi és földi törvényszék előtt megengedjük, 

hogy a vétkezők velünk imádkozzanak. [ „…a könnyelmű, buta ígéreteken kívül 

vannak olyan helyzetek, veszélyek, fenyegetések, amikor a pillanatnyi impulzus arra ösztökél, hogy 

olyan esküt tegyen az ember, amit később nem tud betartani… Ezekben az estekben a rabbi 

kötelességének érzi, bizonyos körülmények és feltételek teljesülése esetén, hogy a könnyelmű vagy 

lehetetlen/be nem tartható ígéretek esküje alól felmentést adjon. Ezt egyvalaki nem teheti meg, csak 

három tanult törvényismerő ember, miután alaposan kivizsgálták az eset természetét és 

megállapították, hogy nem azért történt az eskü, hogy önmagának (self-improvement) jobb helyzetet 

biztosítson, vagy mások kárára történjen. Hiszen nem minden eskü alól lehet felmentést kapni. Nem 

lehet felmentést kapni olyan eskü, ígéret alól, amit másik embernek, legyen az akár gyermek vagy 

pogány, tettek, csakis annak a személynek a jelenlétében és egyetértésével, olyan eskü alól, amelyet 

az ember a bíróságon tett, semmilyen más hatalom fel nem menthet (csak a bíróság).” Mitch Glaser, 

Zhava Glaser, i. m. 116.] A szertartás menete, az előírt résztvevők száma 

arra utal, hogy eredetileg egy jogi szövegről van szó. Jom kippur, az 

engesztelőnap előtt a be nem tartott ígéretek alól kérnek 

felmentést a könyörgők, hogy másnap tiszta lelkiismerettel 
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állhassanak az Örökkévaló elé.[„4Mózes 15:26. A Fenti tudtával és e közösség 

beleegyezésével, az égi és földi törvényszék előtt megengedjük, hogy a vétkezők velünk 

imádkozzanak. Az előimádkozó háromszor – egyre hangosabban – elmondja a Kol Nidrét, a közösség 

halkan vele mondja.” http://zsido.com/fejezetek/zsido-liturgia-kol-nidre-fogadalmak-imaja/] Mivel 

ünnepnapokon jogi ügyletek nem végezhetők, ezért a kol nidre 

tulajdonképpen nem része a jom kippurnak, és még a naplemente 

előtt, az ünnepnap beállta előtt mondják el.[Mitch Glaser, Zhava Glaser, i. m. 

116.] 

A kol nidre keletkezésének magyarázatául a Magyar Zsidó Lexikon 

szerint a „legelfogadhatóbb az a felfogás, hogy a 

kényszerkikeresztelkedettekre (marannos) való tekintettel hozták 

be, kik nagy lelki depresszióban éltek, mikor fogadalmat tettek, 

hogy zsidó vallásgyakorlatukat abbahagyják és a keresztény 

szentségeket felveszik.”[Magyar zsidó lexikon, i.m. 497-498. http://mek.oszk.hu/

04000/04093/html/0504.html] Így azokban a zsidók számára nehéz 

időkben nyert rendkívüli jelentőséget, amikor kénytelenek voltak 

hűséget fogadni, saját hitüket látszólag feladni, mert csak így 

tudtak életben maradni. A spanyol inkvizíció jellegzetesen ilyen 

időszak volt. A jom kippurt megelőző napon titokban elmentek a 

zsinagógába és kérték az örökkévalót, mentse fel őket be nem 

tartott fogadalmuk alól, s kérték a türelmét is, amiért még nem 

tudnak visszatérni saját hitükhöz. Ugyanakkor a zsidó tudósok 
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hangsúlyozták veszélyeit is, amiért könnyen tett, felesleges esküre 

csábít a felmentés reménye, még akkor is, ha az ígéretek alóli 

felmentés nem vonatkozhat emberek közötti ügyletekre, 

szerződésekre, üzleti megállapodásokra, hiszen ezeket a világi 

törvény, a jogi hatóságok előtt kell rendezni. Ez a felmentés csak 

olyan ígéretekre vonatkozik, amelyek isten és ember között 

születtek.[Mitch Glaser, Zhava Glaser, i. m. 116.] „A kol nidre „egy gyászba 

burkolt hosszúlélegzetű éjjeli ének töredelmes, vezeklő emberek 

ajkairól […]”[ U. o.] Ilyenkor a rabbik beszédükben a mai napig azokra 

emlékeznek, akik hitük miatt szenvedtek mártíromságot. S innen 

ered a megbocsájtás is. Bocsánatot nyer Izrael fiainak egész 

közössége, még az idegen is, aki közöttük tartózkodik…. Ez az 

alkalom, amikor keresztények is jelen lehettek a zsinagógában, 

amire Jancsó így emlékszik „Gyerekkoromban jártam először 

zsinagógában is, akkoriban a Kol Nidrére a keresztények is 

elmentek. Nem emlékszem, hogy ez melyik városban történt, a 

szüleim vittek el egy híres kántor éneke miatt…”[Jancsó Miklós: A másság örök 

szimbóluma. Kőbányai János interjúja. Múlt és Jövő, 2013/4. 58.]

A kol nidre betéttel már a film 1963-as bemutatásakor 

meglehetősen sokat foglalkoztak. Az Egyetemi Színpadon rendezett 

vitán,[Beszélgetés Jancsó Miklóssal (1968) – 3. rész. Kötések és oldások. Közreadja Förgeteg 

Balázs és Szekfü András. http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=11944] ahogyan 
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erről Földes Anna beszámol, például felvetették, „Mi szükség volt a 

formalista kisfilmek vetítésére? Ha a rendező elítéli a kopasztott 

libák főszereplésével hivalkodó film-fintorokat, miért illeszti ezt bele 

a maga történetébe, miért ezzel jellemzi a maga hősét? Ha pedig 

nem a hős lelkiállapotának kivetítése végett kerültek be ezek a 

kockák a filmbe, milyen másféle – kritikai vagy motiválási – szándék 

vezette a rendezőt? Volt olyan hozzászóló, aki önmagában 

hatásosnak, szépnek érezte Márta közbeiktatott emlék-táncát, de 

élesen vitatta a beiktatott motívum funkcióját és 

közérthetőségét.”[Földes Anna: Visszhang – vitával. Filmvilág 6 (1963) április 15. 21.] 

Sükösd Mihály is emlékszik arra, hogy Jancsó barátainak 

magyarázta a kol nidre epizódot.[Sükösd Mihály: Seregszemle. Budapest, 

Szépirodalmi Kiadó, 1986. 361. Idézi Marx József: Jancsó Miklós két és több élete. Budapest, Vince 

Kiadó, 2000. 82.] Azaz a jelenet egyáltalán nem volt könnyen érthető. 

Jancsó később sem ad explicit magyarázatot: „Szociologikusan 

vagy nem szociologikusan került a filmbe a Kol Nidré képe? – a mi 

szakmánkban nem annyira kiszámított. Ott volt a helye.”[  U. o.]

Az Oldás és kötés forgatókönyve Lengyel József novellája alapján 

készült. Lengyel eredetileg is forgatókönyvnek szánta, azután mégis 

novellát írt belőle. Ahogyan a korszak más filmjeinek esetében is 

történt, a filmek gyakran „irodalmi művek adaptációiként készülnek 

el – mintegy a publikált irodalom legitimációs erőforrásait 
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felhasználva az engedélyezésért folyó küzdelemben”, ahogyan a 

Fábri Zoltán Utószezon című filmjéről írt tanulmány szerzői 

megfogalmazzák.[Zombory Máté, Lénárt András, Szász Anna, Lujza: Elfeledett szembenézés. 

Holokauszt és emlékezés Fábri Zoltán Utószezon c. filmjében. BUKSZ, 25 (3). 245–256.] Az 

irodalmi alkotások biztonságot adtak, s ezt maga Lengyel József is 

világosan látta: „mikor a filmnek a létéről vagy nem létéről volt szó, 

kizárólag csak dicsértem, mert nem akartam, hogy az én 

ellenkezésem folytán a filmet föltegyék a polcra.”[ Lengyel József: 

Beszélgetések. Budapest, Szabad Tér kiadó, 1988. 84–85. Idézi Marx, i. m. 82.] A novella 

főszereplője a két idős férfi, Ádámfi főorvos és Járom doktor 

édesapja, a filmé viszont a paraszti származású fiatal értelmiségi, 

Járom Ambrus, az ő helykeresése, identitáskeresése. A kol nidre 

jelenet nem volt benne Lengyel József novellájában, a filmen belül 

is önálló részt alkot, látszólag nem kapcsolódik szorosan a film 

történetének fő vonulatához, mégis találkozik azzal a szereplők 

révén, hiszen Járom Ambrusról és Mártáról is megtudunk valami 

igen lényegeset. 

Arra a kérdésre, „Hogyan született meg a két kisfilm gondolata?” 

Jancsó Miklós ezt válaszolta: „Az akasztott libák balladája egy már 

forgatás közbeni nyomasztó álom emléke. A Kol-Nidré dallamára 

készült film azonban előre elhatározott tudatos dramaturgiai 

funkciót tölt be.”[U. o.]
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A kol nidre jelenet előtt vetített kisfilmet Jancsó maga nevezte 

„kopasztott libák balladájának.”[Filmkantáta négy tételben. Lelkes Éva beszélgetése 

Jancsó Miklóssal. Film, Színház, Muzsika, 1963 április 5. VIII. évf. 14. sz. o. n.] Ennek a filmnek 

a jelentésén vitatkoznak a fiatalok a vetítés után a házibuliban.
[Ahogyan az Oldás és kötésről is vitát rendeztek az Egyetemi Színpadon.] A filmbeli művész 

azt mondja, ő megcsinálta, a többiek elé tette, s szomorú, ha nem 

értik. A filmbefűzés, a film gépezetének láttatása, eszközeinek 

megmutatása és a „művész” érzései, az őt körülvevő értetlenség, 

Jancsó önreflexiója, amibe a „meg nem értett művész” mítosza is 

vegyül – akár komolyan, akár ironikusan viszonyult hozzá. Az 

akasztott, lecsupaszított libák a kiszolgáltatottságra, az ölésre 

emlékeztetnek, és – egészen addig, amíg le nem vágják a kötélről 

őket, és nem jelennek meg késsel-villával, evésre, fogyasztásra 

felszolgálva a vízparton – iróniától is mentesek. Az utóbb megjelenő 

irónia az akadálya annak, hogy egyértelműen az ölésre, a 

holokausztra utaló metaforikus képnek tekintsük, egyfajta „marhák 

a vágóhídon” képnek. Iróniáról árulkodik Jancsó szóhasználata 

(„kopasztott libák balladája”), ahogyan a megelőző kávéházi jelenet 

során is érezhető a művészkedéssel szembeni kissé gúnyos attitűd, 

amikor az asztal körül beszélgető értelmiségi művészek 

kényszeredetten hallgatják meg egy dilettáns társuk írását.

A két kisfilmnek van köze egymáshoz, akkor is, ha a „kopasztott 
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libákban” több a tisztázatlanság. A házibuli magántér, amelyet 

átmenetileg megnyitnak, a család és a közvetlen barátok körét 

szélesebbre tárják, mégsem nyilvános tér. Itt vetítik le a két 

kisfilmet, mintegy a film fővonulatán kívüli betétként, ezzel jelezve, 

hogy az avantgárd kísérletezés és a holokauszt emlékezete nem 

kap helyet a nyilvános térben. „Második játékfilmemben – az Oldás 

és kötésben – össze van keverve a valóságos és a film-jelen. S az 

utóbbiban feltűnik a Kol Nidré.”[Kőbányai, i. m. 55.] A jelenet a nézése 

közben láthatóvá válnak a filmi keretek: visszatérünk a realitásba, a 

házibuliba, látjuk, ahogyan a szerelmesek egymást átkarolva nézik 

önmagukat. Amikor elkomorul a film a filmben, Járom doktor azzal 

teszi láthatóvá a kamerát, hogy eltakarja, leállítja a forgatást, 

hirtelen tudatosítja a filmkészítést.

A magánélet és a közélet közötti harmónia megteremtése a korszak 

egyik fontos kérdése volt. Az „igazi” problémák, dilemmák a 

közösséghez, az új szocialista élethez kapcsolódtak, a 

magánéletben a szerelem, a kapcsolatok játsszák a főszerepet. A 

magánszféra, szemben a nyilvános térrel, hagyományosan a nőkhöz 

kötődik.[Ahogyan a 19. században a társadalmi szerepek újrarendeződésével a nemek szerinti 

szerepeket felosztották, nő „helye” az otthon, a magántér, a magánélet. Számos feminista írás 

foglalkozik ezzel a művészet összefüggésében is, köztük például Griselda Pollock: Modernity and the 

Spaces of Femininity, in Vision and Difference. Femininity, Feminism and the Histories of Art, London, 
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1988.] A kritikák egy része foglalkozik is azzal, hogyan kapcsolódik 

Járom Ambrus szerelme, magánélete a film fókuszába helyezett 

dilemmához, amely ún. társadalmi probléma. Szekfű András ír arról, 

hogy a magánélet nem jelenthet megoldást Járom doktor számára. 

„Márta passzív egyéniség, ezért nem hozhat megoldást Járom 

életébe. Azonban még ez a problémafelvetés is kérdéses, hiszen 

nem valószínű, hogy Járom válságát egy bármilyen igaz férfi-nő 

kapcsolat önmagában tartósan megoldhatná. Társadalmilag-

történelmileg meghatározott konfliktust nem lehet érvényesen 

feloldani pusztán a magánélet szférájában.”[Szekfű András: Fényes szelek, 

fújjátok! Jancsó Miklós filmjeiről. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1974. 40. http://mek.oszk.hu/

03200/03213/03213.pdf] Szellemesen, mintegy fordított irányból közelíti 

meg ezt a kérdést Schubert Gusztáv a kádárkori szerelmek filmi 

megjelenítéséről szóló cikkében: „A hatvanas évek magyar filmjében 

a szerelem mindig súlyos közéleti terheket cipel [vagyis nem lehet a 

magánéletbe visszavonulni, csakis a közélet lehetséges – T. H.]. 

Még azok sem bíznak a törékeny bokák, a szerelem 

pillangószárnyainak erejében, akik legalább tudnak róla. Az Oldás 

és kötésben egy korabeli házibuli valamely csendesebb zugából 

egyszer csak elővillan egy macskaasszony tekintete (Domján Edit), 

ha soha többé nem látjuk, már az is bőven elég lenne, valóságos 

szerelmi »ellenforradalom« a puszta léte. Magyar filmben ennyi nem 

41

http://mek.oszk.hu/03200/03213/03213.pdf
http://mek.oszk.hu/03200/03213/03213.pdf
http://mek.oszk.hu/03200/03213/03213.pdf
http://mek.oszk.hu/03200/03213/03213.pdf
file:///Users/ferenceln/Documents/AA_WORK/BUDAPEST_GALERIA/iBOOKS_4/txt/javascript:
file:///Users/ferenceln/Documents/AA_WORK/BUDAPEST_GALERIA/iBOOKS_4/txt/javascript:
file:///Users/ferenceln/Documents/AA_WORK/BUDAPEST_GALERIA/iBOOKS_4/txt/javascript:
file:///Users/ferenceln/Documents/AA_WORK/BUDAPEST_GALERIA/iBOOKS_4/txt/javascript:
file:///Users/ferenceln/Documents/AA_WORK/BUDAPEST_GALERIA/iBOOKS_4/txt/javascript:
file:///Users/ferenceln/Documents/AA_WORK/BUDAPEST_GALERIA/iBOOKS_4/txt/javascript:


elég. A holocaust terhét is magára kell vennie.”[Schubert Gusztáv: Kádár-kori 

szerelmek. Bebel nője. http://www.filmvilag.hu/xereses_cikk.php?&cikk_id=3602 ]

A magánélet fontos része a szerelem, s a kol nidre jelenet szerelmi 

jelenet is. A filmről szóló kritikákban, azaz a korabeli diskurzusban 

ott van az erotika és a zsidóság összekapcsolása. „A lehetséges 

értelmezések közül számomra hangsúlyos még a személyes és 

kollektív veszteség, a gyász, a mártírok siratásának fájdalma. 

Amikor Márta magára veti a taliszt, és ezzel a sállal játszik, az 

inkább a hétfátyol táncot idézi, mint egy vallásosság kifejeződését. 

Amikor azonban beleéli magát ebbe, valamilyen erotikus játékosság 

és drámaiság, feszültség reflexiójaként ledobja magáról a sálat, 

odamegy a falhoz, amely a siratófalnak a megjelenítője. Ez a 

magyar siratófal. Hirtelen kiesik a »játékból«, talán túl mélyen érinti 

mindaz, amit ez kifejez. Rejtett (mert elrejtendő?), nem manifeszt 

(nem tudatos?), jelzésszerűen kifejeződő zsidó sors, el nem mondott 

történet és identitás.”[Stark András: Bábeli fogságban. Zsidó motívumok Jancsó Miklós 

játékfilmjeiben. Szombat, 2014-02-01. http://www.szombat.org/kultura-muveszetek/stark-andras-

babeli-fogsagban-zsido-motivumok-jancso-miklos-jatekfilmjeiben-1352774046] – írja Stark 

András.

Jancsó pedig így fogalmaz: „Járom Ambruson érzésünk szerint 

egyetlen ember tudna segíteni: Márta! Csakhogy belőle hiányzik 

mindenfajta kegyetlenség. Még az a minimum is, ami a férfi 
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vállalásához nélkülözhetetlen lenne. Úgy hittük, erre magyarázatot 

kell adnunk. Mégpedig olyan magyarázatot, amely felmenti Mártát. 

A múltját kerestük, s mögötte üldöztetések emlékeit, az évszázadok 

kegyetlenségeit leljük. Megértettük, hogy miért hiányzik belőle a 

leszámolásra való képesség. Járom Ambrussal szólva vallottuk: 

»Éppen azt szeretem benned, hogy nem tudsz kegyetlen 

lenni.«”[Lelkes, i. m.] Vagyis Jancsó teljesen tudatosan kapcsolja össze 

az ún. női tulajdonságokat és a zsidóságot. Márta passzív, nem 

képes szakítani a férjével, vele sem tud kegyetlen lenni. Jancsó ezt 

múltjához, az üldöztetéshez, azaz zsidóságához köti.

A tallit a zsidóság egyértelmű jelzése, amit alapvetően férfiak 

boríthatnak magukra. Azzal, hogy Márta ölti magára, a zsidóság 

jelölője egy nő lesz. A vízparton táncoló Mártát Járom doktor 

távolról figyeli, nem lép be a nő világába, egy másik világba. Az 

idegenség, a „másság örök szimbóluma” a zsidóság – mondja 

Jancsó.[  Kőbányai, i. m. 59.] A kisfilm befejezetlensége, az esztétikai 

lekerekítés „kudarca” – amikor Márta összeomlik, s Járom doktor 

leállíttatja a filmezést – szimbolikusan jelzi a történelmi múlt 

lezárásának lehetetlenségét. A kol nidre énekét még akkor is hallani, 

amikor a film-a-filmben már véget ér, s a műteremben Járom 

Ambrus megcsókolja Mártát. A holokauszt nemcsak ábrázolhatatlan, 

hanem lezáratlan is. Ahogyan lezáratlan, kudarcba fulladt, elakadt 
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Járom doktor kapcsolata Mártával. Ez a két megoldatlan viszony – a 

történelmi múlthoz és a szerelemhez – Mártában egyesül. Járom 

doktor kapcsolata Mártával azért nem tud rendeződni, mert Márta 

nem képes szakítani a férjével, s életét Járom Ambrussal összekötni. 

S épp a múlt miatt nem tud a kapcsolatuk rendeződni, éppen a 

történelmi teher miatt, amit Márta hordoz, az átélt kegyetlenségek 

miatt ő nem képes „kegyetlen” lenni senkivel.

A filmben „természetes” módon férfiak világába lépünk. Férfiak 

alkotják a normát, amelyhez képest a nő a „más”. Mészáros Márta 

többször is Jancsó szemére vetette, hogy képtelen nőket ábrázolni 

a filmjeiben. Érdemes hosszabban idézni Jancsó válaszát erre: 

„Biztos tudjátok az adomát, hogy miért került bele a meztelen lány 

az Így jöttembe. Mert [Mészáros] Márta mindig azt mondta, hogy mi 

hülye buzeráns fráterek vagyunk, csak férfiakról tudunk filmet 

csinálni. Nem tudunk szerelmet ábrázolni. Soha sincsenek nők a 

filmjeinkben. Az Így jöttemnek elkészült a forgatókönyve, és nem 

volt benne nő. Márta elkezdett cseszegetni, hogy már megint olyan 

filmet csináltok, amiben nincs nő. Erre mondom, rendben van, lesz 

benne nő, de az meztelen lesz. Így került bele az Így 

jöttembe…”[Beszélgetés Jancsó Miklóssal (1968) – 3. rész. Kötések és oldások. Förgeteg 

Balázs, Szekfü András http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=11944 ] Vagyis 

Jancsó a férfi fantáziának megfelelően, meztelen nővel, a férfi 
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erotikus vágy jelenlétére utaló módon, odüsszeuszi ravaszsággal 

válaszolt Mészáros Márta kritikájára. Ez azt is jelenti, hogy a 

nőkhöz való ilyetén viszony természetesnek tűnt, nem kellett 

semmilyen módon kódolni. Ez a fajta „természetes viszony” az 

Oldás és kötésben jól látható.

A film azzal indul, hogy a fiatal, paraszti származású orvos és 

kollégái között vita alakul ki arról, helyes-e hogy az idős sebész 

operálja meg egy orvos kolléga feleségét. Az értelmezések 

elsősorban azt emelik ki, hogy generációk, nemzedéki ellentétek 

feszülnek egymásnak, majd a műtétet elvégző kiváló idős orvost 

látva, Járom doktor rájön, nem írhatja le az öreget, meginog saját 

biztosnak vélt értékeiben, s nekiindul a világnak, hogy megtalálja 

benne helyét, saját identitását. Fiatal és idős, régi és modern, 

korszerű és elavult, régi és új kerül konfliktusba. Ezt a nemzedéki 

ellentétet, önkeresést a film férfiak között jeleníti meg. Az 

értelmezések hallgatnak arról, hogy egy nő teste felett folyik ez a 

szakmai vita. Klasszikus patriarchális szituáció ez, ahol a tudás 

birtokosa a férfi orvos, s akin pedig ezt a tudást gyakorolják, az a 

nő. Az asztalon fekvő, műtétre váró, felülről fényképezett, passzív 

nő.[Az Oldás és kötést Antonioni Éjszaka című filmjéhez szokták leggyakrabban hasonlítani, Domján 

Editet pedig Monica Vittivel rokonítják, ahogyan Szekfű András írja: „Érdemes felhívni a figyelmet a 

fényképekkel is dokumentálható rokonságra Márta és Antonioni Éjszaká-jának Monica Vitti által 
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alakított figurája közt. Ő is gesztussal, tartással különül el a mulató társaságtól. A film – ezt főleg az 

alkotók nyilatkozatából tudjuk – éppen ezt a tartást kérdőjelezi meg, bemutatja, hogy Márta passzív 

egyéniség, ezért nem hozhat megoldást Járom életébe...” Szekfű, i. m. 40. A nőkhöz való viszony 

szempontjából további adalék lehet az Éjszaka elején a kórházi jelenet. Ez nem egyszerűen analóg az 

Oldás és kötés bevezető, kórházi képeivel, Antonioni – csakúgy, mint Jancsó – bármennyire modern, a 

hagyományokat megkérdőjelező életvilágot kíván bemutatni, a férfi-nő viszonylatában ez nem mentes 

a tradicionális sztereotip elemektől. A házaspár meglátogatja haldokló barátját a kórházban, s 

eközben találkoznak egy furcsa nőbeteggel. Ez a fiatal nő nemi vágyait féken tartani képtelen, a férfi 

főhős nem is tud neki ellenállni, s egy olyan hisztéria-jelenet bontakozik ki a film elején, amit akár 

Charcot klinikáján is felvehettek volna, s amit hagyományos, sztereotip módon nőkhöz kapcsolnak. ] 

Az idős főorvos így nyugtatja betegét, a kolléga feleségét „Nem kell 

tőlünk félni, kislány”. Bár az orvos-beteg viszony, ahogyan a többi 

beteghez intézett néhány mondatból is kiderül, alapvetően 

patriarchális, ez a mondat mégis más volna egy férfibeteggel 

kapcsolatban. A filmben a nők kiszolgáltatottságuk vagy 

viselkedésük miatt gyermeki viszonyban vannak a férfiakkal, még 

akkor is, ha valamikor majd orvos lesz belőlük. Az indexeket kiosztó 

orvos, Járom Ambrus rendreutasítja az osztályzatának gyerekesen 

ugrándozva örülő nő-hallgatót: „Kollegina, kórházban van, orvos 

akar lenni, nem? Akkor úgy is viselkedjen!” Majd a mellette álló 

férfi-hallgatóhoz fordul, akivel szemben nem érezteti patriarchális, 

hierarchikus fölényét, hisz nála egy modern képzőművészeti album 
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(Bernard Buffet) van, amit Járom doktor érdeklődéssel nézeget, 

majd kölcsön is kér. Az „igazi”, modern művészet, a magas kultúra a 

férfiak közötti viszonyban jelenik meg. A nő-hallgatónak úgy kellene 

viselkednie, mint férfi kollégájának; a férfi mutatja meg a 

példaszerű, helyes magatartást. Másként fogalmazva, ha egy nő 

orvos akar lenni, rendesen (értsd: úgy, ahogyan a férfiaknak) kell 

viselkednie.

Az öntudatos kuláklány, Etus orvos akart lenni, de közeledése 

láthatólag nem talált viszonzásra Járom Ambrusnál. Amikor 

kuláklánynak minősítették, Járom nem állt ki mellette, s nyilván 

ezért nem is tanulhatott, pedig okos nő. Kiváló memóriáját 

bizonyítja, hogy még sok évvel később is fel tudja mondani az 

anatómialeckét. Etus a helyére került, orvos ugyan nem lehetett, de 

most agronómus, két fia van, akikből vágyai szerint orvos lesz. 

Amikor Etus arról érdeklődik, szerette-e őt Járom Ambrus, 

szaggatott beszélgetésük során azt kérdezi: „Jó nő voltam?” Etus 

ekkor „rendesen”, azaz férfiként viselkedik, s férfi kérdést tesz fel. A 

férfi normáknak megfelelő, férfi viselkedés ára, hogy nem olyan 

nőként jelenik meg, akinek erotikus vonzása, szexuális hatalma 

volna Járom Ambrus számára.

Márta és Etus jelenetét egy korabeli kritika, a hatvanas évek 

(zsidókat és nőket) eltakaró szemléletére jellemző módon kapcsolja 
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össze: „Jancsót érzelmileg erősen foglalkoztatja az a tény, hogy az 

új világ gyászra épül, a régi elmúlásán kívül a fasizmus mártírjainak 

katakombáira (Kol nidré jelenet), az osztályharc és a személyi 

kultusz okozta szükséges, vagy szükségtelen erőszaktételekre (Etus 

problémája).”[Komlós János: Oldás és kötés. Filmvilág 7 (1963) no. 8. 7.] A kritika írója 

nem nevezi meg a zsidókat, és számára nem releváns, hogy mindkét 

problémakört, a kiszolgáltatott, áldozati helyzetet nők jelenítik meg. 

A filmben egyébként az egyetlen „modern nő” a házibuliban 

szexuálisan „kooperatívnak” ígérkező szőke nő (Demjén Gyöngyvér), 

aki viszont kettős játékot folytat, hiszen készen állna Járom 

Ambrussal megcsalni partnerét; tetszését nyíltan ki is mondja. 

Járom doktornak azonban ez a „modern nő” nem kell.

A film fókuszába állított kérdéshez, Járom Ambrus válságához, régi 

és új viszonyához, az ugyancsak férfi genealógián – Járom Ambrus 

apjához megy haza a faluba, bátyjával is találkozik, anyjának 

nyoma sincs – keresztül megmutatott társadalmi problémákhoz 

képest a tudás nemek szerinti felosztása, a nők gyermeki 

pozícióban tartása csupán háttérnek tűnik. De épp ezek a 

„lényegtelen”, marginális elemek, „elszólások” mutatnak meg 

lényeges jegyeket.[Carlo Ginzburg–Anna Davin: Morelli: Freud and Sherlock Holmes. Clues 

and Scientific Method. History Workshop, No. 9 (Spring, 1980). 5–36.]

Az Oldás és kötés alapkérdése a modernitás, a régi és az új viszonya 
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a hatvanas évek szocialista Magyarországán. A modernitás a film 

minden részletében felbukkan, Járom Ambrus belső konfliktusában, 

szakmájában, életmódjában, kapcsolataiban, érdeklődésében. A film 

– a vidéki helyszínek kivételével – olyan életszínvonalat tükröz, ami 

nem a hazai hatvanas évek realitása volt. Mindenhol a korban a 

legmodernebb tárgyakkal, környezettel, technikai eszközökkel 

találkozunk: a lakásbelső, a házibuli, az autó (amit Járom doktor 

kölcsön kap felettesétől), amit esetleg majd megvesz (feljebb lép). Az 

orvos az elérhető legmagasabb életszínvonalat, anyagi jólétet, 

intellektuális életet képviseli. Az autó elérhető ugyan, de csak a 

társadalom legmagasabb rétege számára, igazi státuszszimbólum. 

Etus is azt szeretné, ha fiaiból orvosok lennének majd. Minden a 

legmodernebb, a legdivatosabb, már-már olyan, mintha „nyugati” 

lenne. A modern fiatalok twistet táncolnak. Járom Ambrus Skoda 

Feliciát vezet, modern képzőművészeti albumot nézeget, jazzt 

hallgat, filmkészítésben vesz részt, művészetről beszélget, modern 

művész műtermében bulizik. A modernitás azonban a nőkkel 

kapcsolatban, a nők és a férfiak viszonyában nem jelenik meg. 

Jancsó, aki filmjeiben a hatalommal foglalkozik, a nemek 

viszonyában nem érzékeny a hatalmi viszonyokra. A Mészáros Márta 

kritikájára adott reakció arról tanúskodik, hogy ez nem is valami 

tudatalatti, feltárásra váró gondolkodásmód volt.
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*

„1944-ben, őszintén mondom, nem tudtam – senki sem tudta a 

környezetemből –, hogy itt arról van szó: kiirtják a zsidóságot. Azt 

tudtuk, hogy deportálják, elviszik… Azóta, egy életen keresztül, 

szégyenlem magam. Hogy nem tettem valamit. Teljesen mindegy, 

mit tehettem volna. Mert konkrétan fel sem merült bennem. Amikor 

1945-ben megtudtam, hogy mi történt, még jobban elfogott a 

szégyenérzés. Hogy nem fogtam puskát én sem, meg a barátaim 

sem. Pedig tudhattuk, milyenek a nácik.”[Kőbányai, i. m. 58. ]

1963-ban, a film bemutatásakor két év telt el a Magyarországon 

sem visszhangtalan Eichmann-per után, amikor Jancsó a kol nidre 

motívumot beillesztette második játékfilmjébe. Az Eichmann-per 

nemcsak egy főbűnöst mutatott fel az emberek számára, nemcsak 

a túlélők tanúságtételének teremtette meg lényegében az első nagy 

nyilvános alkalmat, hanem a be nem avatkozók lelkiismeretére is 

erősen hatott, s azokra is, akik nem tudták, mi történik – ahogyan 

Jancsó maga is emlékezik ezekre az időkre. A kol nidre azok 

számára is oldást kér, akik nem-tudásból tettek vagy nem tettek 

valamit: „Bocsánatot nyer […] még az idegen is, aki közöttük 

tartózkodik, mert az egész nép tévedésből [tette]”. Hannah Arendt 

az Eichmann-perről írt tudósításában minden őt ért váddal 
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szemben „elsősorban amellett érvelt, hogy a felelősség nem 

egyszerűen csak a megnevezhető bűnösöké.”[ Majtényi György: Hannah Arendt 

totalitarizmus elméletének a hasznáról. Kritika,-2014. november-december http://

www.kritikaonline.hu/kritika_14november-december_majtenyi.html]

„Az Oldás és kötés kissé biblikus csengésű cím a Kossuth-díjas 

Lengyel Józsefnek az Igéző című kötetében megjelent és azonos 

című novella filmváltozatát takarja. De a Jancsó Miklóssal közösen 

filmmé átköltött novella tágasabb, szélesebb horizonton keresi a 

korszakváltás szocialista etikájának szilárd alapját, hogy biztos 

bázisra építse a kommunista humanizmus tartópilléreit.”[Molnár István: 

Oldás és kötés. Lengyel József és Jancsó Miklós filmje. Új Írás, 1963. 5. sz. 639.] – szólt a 

korabeli címmagyarázat.

A novella a társadalmi változásokról, a régihez, hagyományhoz való 

kötődésről, és az attól való eltávolodásról szól. A film, s benne a kol 

nidre jelenet, fontos kiegészítéseket tesz ehhez hozzá, de a biblikus 

hang nem véletlen. Hannah Arendt Vita Activa (angol fordításban 

The Human Condition) című munkájában[  Hannah Arendt: The Human Condition. 

Chicago, London, The University of Chicago Press, 1958.] a zsidó-keresztény 

viszonyban vizsgálja az ígéretet és a megbocsájtást mint az emberi 

lét két alapvető eseményét. Arendt gondolatmenetét [Arendt, i. m. 236–

247.] követve, az ígéret és a megbocsájtás két olyan szférája az 

emberi létnek, amely egyszerre kapcsolódik a gyarlósághoz és a 
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nagyvonalúsághoz. A megtörtént, visszafordíthatatlan tettek 

kötelme, és az igazságtétel kegyetlensége alól a megbocsájtás old 

fel. Az emberi természet kiszámíthatatlan sötétjében az ígéret kínál 

valami biztosat, fogódzót, a megbocsájtás pedig a továbblépés 

lehetőségét nyitja meg. Megbocsájtás nélkül a múltbeli, meg nem 

történtté már nem tehető hibás cselekedetek, bűnök béklyójából 

sosem lehetne szabadulni, sosem lehetne újrakezdeni, örökké 

ugyanannak a bűnnek a fogságában élne az ember. Az emberek 

közötti megbocsájtás erejét Jézus Krisztus „fedezte fel”. Jézus, 

ahogyan Arendt kifejti, azt bizonyítja, hogy nemcsak isten képes 

megbocsájtani, hanem az ember is, és már itt a földön. [„És néked adom a 

mennyek országának kulcsait; és a mit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és a mit 

megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.” (Máté 16:19) ] Megbocsájtani csak a 

nem szándékosan elkövetett rosszat lehet, a szándékos, előre 

eltervelt gonoszság megbocsájthatatlan. Arendt szerint a 

megbocsájtás a szeretetben valósulhat meg, hisz az, aki 

megbocsájt, nem a bűnt bocsájtja meg, és nem az elkövetett bűn 

alól oldoz fel, hanem valakinek a kedvéért teszi. Aki szeret, az 

megbocsájt.

A megbocsájtást a szerelem kontextusába helyezi Jancsó, aki saját 

lelkiismeretével is küzdve, a kol nidre jelenetben tabusítás nélkül, 

absztrakt, de nem kódolt nyelvet használva néz vissza arra, amiért 
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„egy életen keresztül, szégyenli magát”. Jancsó – ahogyan az 

Utószezonnal kapcsolatban Zombory Máté, Lénárt András, Szász 

Anna Lujza fogalmaz – összevonja „a történelemvizsgálatot az 

önvizsgálattal.”[Zombory, Lénárt, Szász, i. m. 246.] „[Járom] még az a típus, 

amelyik nyitott. Aki tudja, hogy a világot csak akkor értheti meg,  
ha mindenkihez tartozik és mindenkinek a barátja. Aki közösködik.  
A zsidókkal is. Mindenkivel.”[Kőbányai, i. m. 59.]

Amit Jancsó Járom Ambrusról mond, azt önmagáról is mondja, 

miközben megvannak a maga vakfoltjai is. Ezek a marginális, a 

korban „természetes” elemek azok, amelyeket visszatekintve tudunk 

értelmezni. Itt találhatók azok az ottfelejtett nyomok, elszólások, 

amelyekről utólag kideríthetjük, hogy egyáltalán nem 

„természetesek” és nem is lényegtelenek.
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Oldás és kötés | A film vége / Kihallgatás
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56

A FILM VÉGE /  K IHALLGATÁS

Elkésett  inter júkérdések  2016 nyarán   
Jan csó  Mik lósh oz  és  Hern ád i  Gyu láh oz

A szarvassá változott (eltévedt és vissza nem tért) fiúk metaforája 

vonatkoztatható-e az 56-os emigránsokra?

Járom Ambrus elkerülte a balesetet a magyar kiskatonával. 

Értelmezhető mindez az 1956-os forradalom kontextusában?

Járom Ambrus délután indul el a Hortobágyról, az éjszaka nagy 

részét úton tölti, és csak reggel érkezik Budapestre. Miközben a 

film tér-idő rendszere ezen kívül hibátlan, hogyan lehetséges,  
hogy Járom Budapestre érve az Alagút nyugati bejárata felől hajt 

a Lánchídra? Nem lehetséges, hogy autójával a nyugati határról 

fordult vissza?
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Lehetséges-e a film végének olyan értelmezése, mely szerint  
Járom Ambrus eredeti szándéka a disszidálás volt?

Van-e szimbolikus jelentése annak, hogy Járom Ambrus az Alagút 

sötétjéből a Clark Ádám téri vörös csillagnál bukkan ki a fényre?

Visszatekintve mennyiben ad pontos képet a film utolsó jelenetsora 

az értelmiség dilemmáiról?



N
a

g
y

ít
á

s
o

k
 –

 1
9

6
3

 

Nagyítások – 1963
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A z  ó r i á s  b á l n a  s i ke r e  ( r é s z l e t e k )

„Az óriás bálna tehát befejezte vidéki turnéját, s néhány napig ismét 

Nagy-Budapesten látható, mielőtt végképpen elhagyja szép hazánkat. (…) 

Hamarjában nem is emlékszem olyan közönségsikerre, mint amilyent az 

óriás bálna nálunk aratott, beleértve a Csárdáskirálynőt is. Keresztül-kasul 

járta az egész országot, sok százezer nézőt vonzott (ha ugyan nem több 

milliót), s mindenütt osztatlan megelégedést keltett. (…) A bálnatetem a 

lehető legkellemesebb emlékekkel hagyhatja el Magyarországot: olyan 

közönséget talált itt, mely meg tudja becsülni az érdekes látnivalót, s tudja 
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A hatvanas évek elejére a lakberendezés átalakult, a masszív 

kárpitozott fotelek, hatalmas ruhásszekrények helyét ekkorra 

átvették a kisebb, könnyebben mozgatható bútorok, beépített 

szekrények. De a modern bútorzat nem csak a lakásokban tűnt fel, 

az új középületek, a fellendülő turizmus számára épülő balatoni 

üdülők és a szállodák, szórakozóhelyek gyakran szokatlan 

formákkal, merész színhatású belső terekkel akarták 

korszerűségüket bizonyítani. Egy-egy elegáns étterem vagy szálló 

számára a belsőépítészek igényes egyedi berendezést terveztek, 

ugyanakkor az egyszerűbb, sorozatban gyártott bútorok közül is 

kikerültek olyan sikeres darabok, mint a hajlított háttámlájú, 

„lyukas” Erika-szék (Burián Judit, 1959). A divatos presszókban 

pedig éppúgy feltűntek festett fém keretű, háncsból, vesszőből 

készült fonott ülőbútorok, mint élénkpiros műbőr székek.
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A kiállított tárgyak eredete: Iparművészeti Múzeum Bútorgyűjteménye, Kiscelli Múzeum 

Bútorgyűjteménye, Peter Langh gyűjteménye
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Ú r i  u t c a i  h á z a k

A második világháborúban a budavári épületek jelentős része megsérült 

vagy elpusztult. Felújításuk különböző elvek alapján történt: míg a királyi 

palota épületeit a tervezők az ötvenes évek kötelező stílusában 

újraalkották, a budavári Nagyboldogasszony templomot pontosan a 19. 

század végi, Schulek-féle helyreállításnak megfelelően építették vissza. A 

polgárvárosi lakóházak esetében másképp jártak el, a sérülések nyomán 

FARKASDY ZOLTÁN (1923–1989) 

Ybl-díjas építészmérnök, számtalan 

pályázati terve mellett jelentősebb 

megvalósult munkái az 500 ágyas 

dunaújvárosi kórház, a zugligeti 

Népművelési Gimnázium (ma a MOME 

főépülete), több foghíjtelekre tervezett 

lakóház a budai várnegyedben (Úri 

utca, Fortuna utca, Dísz tér).  
A hatvanas évek végén tervei szerint 

épültek meg a kelenföldi lakótelep 

csúszózsalus toronyházai, később a 



73



74



75



76



77



78



79



HUBERT MONTARIER 

(Genf | Geneva, 1913 – Jeruzsálem 

| Jerusalem, 1973)

Svájci festő, építész, műfordító. 

Franciaországban, 

Olaszországban, majd a hatvanas 

években Magyarországon élt. 

Számos művén örökítette meg a 

budapesti kávéházakat, 

mulatóhelyeket. Rajzai, illusztrációi 

többek között a Nagyvilágban, az 

Alföldben, a Kortársban és az Új 

Írásban jelentek meg. Műveiből 

1962. VIII. 24.

Menjünk a Belvárosi Grillbe! – 

invitál a születésnapozó Hernádi.  
Ő persze éppoly császár a 

pincérek közt, mint Sárosi Bálint  
a muzsikus cigányok között.  
A „Szerkesztő úrnak” mindjárt 

kerítenek asztalt. A kéttagú 

zenekar nagy zajt csap, valami 

elektromos hangszert is 

működtetve. Ott ül körülöttünk az 

aranyifjúság. Kisvártatva rázzák 

magukat kegyetlenül: járják az  
új táncot, a twistet. Itt már 
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GRUBER BÉLA (1936–1963)  FESTŐMŰVÉSZ

Gruber az Óbudai Hajógyárban volt segédmunkás majd dekorációs, 

közben az üzem rajzszakkörét és a Bókay János utcai 

szabadiskolát látogatta. 1956-ban vették fel a Képzőművészeti 

Főiskolára, ahol mesterei, Kmetty János majd Bernáth Aurél hamar 

felismerték kivételes tehetségét. A tehetség mellé Grubernél erős 

hivatástudat és példátlan munkaintenzitás társult. Alapvetően 

klasszikus műfajokban (portré, tájkép, enteriőr, csendélet, narratív 

kompozíció) alkotott; művészete a modernizmus tanulságait 

formafelfogásába beépítő, a korszakban progresszívnek tekinthető 

ábrázoló festészet. Pályája alakulása szempontjából fontos 

epizódok voltak az 1957-től nyaranta látogatott 

hódmezővásárhelyi művésztelepek.

A feszített munkatempóból, majd monumentális diplomamunkája, a 

2×3 méteres Festőműterem létrehozásából következő feszültség 

1962-ben tüdő- és mellhártyagyulladással valamint  
magánéleti problémákkal súlyosbodott; a fiatal művésznél 

idegösszeomlását követően pszichés betegséget diagnosztizáltak. 

1962–1963-ban, változó állapotától függően – akárcsak az  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Oldás és kötés főszerepét alakító Latinovits Zoltán – kórházi, 

szanatóriumi kezelés alatt állt vagy eltávozást kapott. Betegsége 

dacára termékenysége nem változott, keze alól egyetlen, a végül 

tragikusnak bizonyult utolsó éve, 1963 alatt is több mint háromszáz 

– köztük számos, főműként értékelhető – festmény, pasztell és rajz 

került ki. Ezek közül is kiemelkednek a szanatóriumi környezetét – 

alkalmi műtermét, a kertet és építményeit, betegtársait és önmagát – 

megörökítő alkotásai.

A 27 évesen, 1963. szeptember 29-én meghalt festő – halálokát 

belgyógyászati eredetűként jelölték meg, ám előtte áthelyezték 

addigi sikeres orvosát, akinek utódja Gruber romló állapota miatt 

elektrosokk kezelést alkalmazott – emlékét és hagyatékát testvérei 

és a Gruber család példásan őrzi; munkáiból számtalan 

emlékkiállítást szerveztek, 2007-ben pedig monumentális kötetben 

adták közre életművét.
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AZ ABSZTRAKT VITA (1961–1963)

Az 1957 elején megrendezett Tavaszi Szalon művészeti csoportok 

szerinti megrendezése, a szélsőséges naturalisták és a volt Európai 

Iskola absztraktjainak nyilvános szereplése, több művész 

formanyelvének, stílusának hirtelen megváltozása mind azt 

bizonyította, hogy az 1949-56 közötti szakaszt megtagadja 

képzőművészetünk, s némiképp, amennyiben a művészeti 

fejlődésben egyáltalán visszalépés lehetséges, vissza akar térni az 

1949 előtti alapokra. A Tavaszi Tárlat mutatta kép azonban később 

módosult, hiszen a szélsőséges naturalistákat és az absztraktokat 

ismét kiszorították a területről, a nonfiguratív törekvéseknek a 

későbbiekben csak bizonyos épületdíszítési feladatot juttatván. (…) 

Persze nehéz, és pontosan nem is lehetséges a különféle művészeti 

ágak sajátos jelenségei között párhuzamot vonni, de az bizonyos, 

hogy képzőművészetünk modernsége fél évszázaddal elmarad 

Bartók korszerűségétől, pedig Bartók is immár másfél évtizede 

halott. Ha pedig valaki elfogadja az Allegro Barbarót, akkor az nem 

állhat idegenül Picasso néger periódusa előtt sem. (…) S vajon 

megnyugtató-e, hogy a talán legtehetségesebb két fiatal festőnk, 

az egyéni úton járó Kondor Béla és Csernus Tibor, művészetének 
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problémáit egyszerű lektori intézkedésekkel igyekeznek megoldani, 

s a két festőt csupán mint illusztrátort kívánják foglalkoztatni?

Németh Lajos: Megjegyzések képzőművészetünk helyzetéről. Új Írás, 1961/8

Különösen ijesztő eredményre jutunk, ha ezekkel a tilalmasnak ítélt 

festőkkel szembehelyezzük azt, amit államilag is támogatunk. 

Ismétlem, az absztrakció bizonyos, már nem közérthető fokozatai  
nem zárják ki azt, hogy egy festő vagy szobrász a mi életünk nagy 

eszméinek, haladó világnézetének és nemes érzelmeknek a 

kifejezésére törekszik. Ugyanakkor a legvégső absztrakció üressége 

és tartalmatlansága sem okozhat komoly ideológiai károkat. 

Akkorát semmi esetre, amilyet példáulokoz állandóan és állami 

támogatással akár az ósdi operett-giccs kultusza vagy akár a 

futballőrület. (…) Csupán annyit szerettem volna mondani és 

bizonyítani, hogy az absztrakt, az absztrakció fogalma nem 

jelenthet egyszerűen ártalmast, rosszat. De nem egyenlősíthető a 

modern, korszerű előadásmóddal sem.

Miklós Pál: A festészeti absztrakcióról. Valóság, 1961/6
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Ezen az egyetértésen túl azonban felvetődik a kérdés: azért 

helyteleníti-e Németh Lajos az absztrakt irányzatot korlátozó 

hivatali intézkedéseket, hogy ezek helyett nyilvános művészi és 

elméleti vitákban győzze le, segítse legyőzni az absztrakt 

irányzatokat, vagy pedig azért, mert az absztraktizmusban látja a 

művészet, ezen belül: a szocialista művészet holnapját. Németh 

Lajos e tekintetben nem fogalmaz tisztán, de cikkéből arra lehet 

következtetni, hogy ez az utóbbi elképzelés foglalkoztatja.

Hadházi László: Megjegyzések Németh Lajos cikkéről. Új Írás, 1961/10

Nem maradt hatástalan Németh Lajos polemizáló, tényekre 

hivatkozó s felvetett kérdéseiben már választ is elrejtő írása sem. 

Felbolygatott egy sor zavaros fejű művészt vagy féltehetséget, 

akiknek munkáiban évek óta bíráljuk az egzisztencialista filozófia 

különféle árnyalatainak hatását, mert éppen e veszélyes utak 

művészi fölényét érzékelteti. (…) Az 1957-es Tavaszi Tárlat valóban 

nem oldotta meg a magyarországi absztraktok problémáját, de a 

közönség egyértelmű elutasítása világosan megmutatta, milyen 

bázisra számíthat nálunk a nonfiguratív művészet. Ténykérdés, hogy 

az ellenforradalom utáni félévben a Képcsarnok Vállalat csak három 
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képet tudott eladni a mintegy 70 000 forintért vásárolt absztrakt 

anyagból. S az is tény, hogy nonfiguratív művész kaphat ma nálunk 

épületdíszítő, ornamentális síkdíszítő megbízást. Feladata lehet-e 

az államnak ezen túlmenően, hogy – a közönség határozott 

elutasítása ellenére – szubvencionálja az absztrakt művészetet? 

Nyilvánvalóan nem. (…) Nem természetes-e, hogy a szemléletünkkel 

ellentétes törekvések végletes megnyilvánulásainak nem szánjuk 

ugyanazt a nyilvánosságot, mint a többi alkotásnak? (…) Németh 

Lajos írása mindvégig figyelmen kívül hagyja, hogy a világon ma két 

társadalmi rendszer van, s a mai egyetemes képzőművészetet is 

áthatja az állandóan élesedő világnézeti harc.

Aradi Nóra: Válasz egy vitacikkre. Új Írás, 1962/1

És ahogyan a tudomány mai eredményeit sokoldalú kísérletezés 

előzte meg, ugyanúgy a művészettől sem várható korszerű 

eredmény merész és sokoldalú kísérletezés nélkül. Adjuk meg tehát 

a lélek mérnökei, vagy ahogy József Attila mondja: az adott világ 

varázsainak mérnökei számára is a szabad kísérletezés lehetőségét.

Papp Oszkár: A valóságábrázolás korszerűsége a képzőművészetben. Új Írás, 1962/1
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Németh Lajos, aki becsületesen közelíti meg a kérdést, maga is 

szakadatlanul jelzi, hogy a festészeti absztrakció „nem tudta 

leküzdeni az individuális önkényt”, de annak kimondásáig nem 

jutott el, hogy egy háromszög hegyesszögének és egy körnek az 

érintkezésében művészileg az égvilágon semmi objektív nincsen. 

Ezzel a határozatlansággal viszont cikkének azt a főgondolatát 

veszélyezteti, amely szerint a modern művészetet éppen az sodorta 

a szakadék szélére, hogy elszakadt a klasszikus humanista 

tradícióktól, ahelyett, hogy korszerűen megújította volna őket.

Fehér Ferenc: Modern művészet és „természettudományos világkép”. Valóság, 1962/1

Az absztrakciót tehát a maga – érdeme-értéke szerinti – helyére 

kell állítani. Ha nem várjuk az absztrakciótól azt, amit természetes 

és vállalt korlátai miatt, teljesíteni nem tud, vagyis hogy betöltse a 

művész legmagasabb rendű funkcióit – tehát hogy szolgálja 

valóságunk megismertetését, társadalmunk eszméinek hirdetését –, 

és megelégszünk azzal, hogy sajátos szépségeit az elemi élmények, 

az egyszerű és tiszta vizuális örömök szolgálatába állítjuk, azt 

hiszem, valóban a maga helyére tettük.

Major Máté: Művészetünk helyzetéről – érintőlegesen, képzőművészetünkéről – 

részletesen. Valóság, 1962/2
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Nem, a formalizmust, a valóságtól és az élettől idegenkedő 

tendenciákat, a l’art pour l’art-t, az absztrakciót le kellett küzdeni. 

Bizonyos tendenciákat eszmeileg meg kellett volna cáfolni, másokat 

viszont segíteni, és nagy türelemmel fejleszteni. (…) …a Szovjet 

Művészettörténet című sokszorosított kiadvány legújabb számában 

olvastam egy tanulmányt. Mondhatom, ebben az egy tanulmányban 

több érvet találtam (és meggyőzőbb érveket) az absztrakt 

festészet ellen, mint amennyi tizenöt év alatt összesen eljutott 

hozzám, és gondolom, nemcsak hozzám. Ilyen munkákra lenne 

szükség haza műtörténészeink tollából is, kritikákra és 

tanulmányokra, amelyek a mi sajátos képzőművészeti viszonyainkra 

alkalmazzák a marxista-leninista esztétikát.

Rényi Péter: Melyik N. L.-nek van igaza? Új Írás, 1962/2

Hiba, hogy Kondor Bélának és egy-két kollégájának hamis 

életérzést és eszmei zűrzavart mutató festészeti tevékenysége 

szenvedélyesebb vitákat kelt, mint számos tehetséges 

képzőművészünknek az az erőfeszítése, hogy hűségesen ábrázolja a 

festészet vagy a szobrászat eszközeivel mai valóságunkat, népünk 

életét és harcait. (…) A szocialista realizmussal szembenálló polgári 
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és kispolgári szemléleti mód végleges legyőzésének is az a feltétele, 

hogy a pozitív tartalmú művekből levont tapasztalatok alapján 

minden részletében kimunkáljuk és gazdagítsuk a szocialista 

realizmus esztétikáját. (…) A művészeti absztrakció és a 

formalizmus tehát idegen, járhatatlan utat jelent a 

szocializmusban, elsősorban azért, mert eltorzítja, hazuggá teszi a 

kifejezni kívánt tartalmat.

Szecsődi László: Művészeti közéletünk vitáiról. Társadalmi Szemle, 1962/3

Tudja a fene, de én a képzőművészetünk jövőjét optimista módon 

reményteljesnek vélem. (…) Viszont meg kell mondanom azt is, hogy 

én nem tudok veszélyt látni (hogy a mánál maradjak) az építészeti 

klubban rendezett kiállítás absztrakt anyagában, hogy az ne 

lehetne nyilvános. Annak elhallgatása inkább lehet veszélyes.

Kmetty János: Megjegyzések képzőművészetünk helyzetéről. Új Írás, 1962/4.

Elképzelhető, hogy valaki eléggé „össznépi gond”-nak érezze az 

„absztrakt irányzat problémáját” ahhoz, hogy érdemes legyen egy 

évtizeden keresztül állandó adminisztratív intézkedésekkel 
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megakadályozni akár egyetlen ilyen festő nyilvános bemutatkozását 

– de nem érezze annyira „össznépi gond”-nak, hogy egyetlen 

ugyanilyen egyszerű intézkedéssel beeresszen egy-egy festőt és 

képet abba a – csodálatosan magasztosnak amúgy sem nevezhető 

– szentélybe, ami egy-egy képzőművészeti kiállításunk? Alig 

elképzelhető.

Somlyó György: Válasz Kassai János széljegyzetére. Új Írás, 1962/4.

A finnyás moderneskedők nem képesek megváltoztatni a 

képzőművészet klasszikus hivatását, megakadályozni a valóságra 

vonatkozó ismeretek gyarapodását; nem sikerül nekik a szellemi 

anarchiát élenjáró koráramlatként elfogadtatni. A szocialista 

művészet erősödése anakronisztikussá teszi a non-figuratív 

izgágaság minden válfaját. A kulturális közhelyek, az ásatag 

divatok továbbélését már a kispolgári makacsság se szavatolhatja, 

ami az édeskés naturalizmus népszerűségére, az absztrakcionizmus 

iránti félájult rajongásra egyaránt vonatkozik.

Pogány Ö. Gábor: A IX. Magyar Képzőművészeti Kiállítás. Művészet, 1962/5
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Kialakult tehát egy önkényes kategorizálás mindkét fél 

hallgatólagos beleegyezésével: élnek napjainkban kísérletező 

művészek és realista művészek. (…) Az is igaz, hogy a 

temperamentum és a gondolkozásmód a művészeknél különböző 

munkamódszereket eredményez. Ezen belül vannak olyanok, akik 

csendes szemlélődők, vagy a megelőző eredmények szintézisére 

törekszenek, és vannak olyanok is, akik „kutató” jellegű munkájukkal 

inkább problémákat kereső műveket hoznak létre. Bármelyiket 

akarjuk azonban – magas szinten – művelni, nagy erőfeszítést 

igényel és a mondanivalót kifejező forma keresését. Formakeresést 

a meglévő tartalomhoz. Ha úgy tetszik, kikísérletezését annak a 

formának, amelyre a kifejezésre váró mondanivalónak szüksége van. 

De ez nemcsak a „kísérletezőkre” vonatkozik. A maiság problémáját 

nemcsak ők vetik fel. (…) Az elmondottak alapján tehát minden 

művész, ha úgy tetszik, kísérletező, ha úgy tetszik, realista 

kategóriába tartozik. Ebből viszont az következik, hogy mindegyik 

„besorolás” helytelen és túlságosan szubjektív. Nincs tehát realista 

és kísérletező művészet külön-külön.

Lantos Ferenc: Fogalomtisztázás. Jelenkor, 1963/9
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DR.  VÉGH LÁSZLÓ ZENEI  K ÍSÉRLETEI

A hatvanas évek elejének információhiányos környezetében 

fölértékelődtek azok a csatornák és közvetítői praxisok, amelyek a 

hivatalos kulturális kánonokon kívüli, progresszív közösségek 

tájékozódását szolgálták. A zeneszerző és röntgenorvos dr. Végh 

László a korszak egyik legfontosabb kulturális közvetítőjeként 

terjesztette és értelmezte a kurrens, nemzetközi avantgárd 

zeneműveket Budapest különböző underground és fél-hivatalos 

helyszínein. A magnószalagról lejátszott új zene szokatlan 

hangzásvilága vitákat generált ugyan a modernizmus idősebb és 

fiatalabb, progresszív művészköreiben, ugyanakkor a hivatalos 

kulturális életből teljességgel hiányzó kortárs zene  
közösségszervező funkciókra is alkalmas volt. A különböző 

magánterekben folytatott zenehallgatások a titkosszolgálati 

figyelem, sőt, manipuláció ellenére is meghatározó és erősen  
orientáló kulturális eseményekként maradtak fenn az egykori 

résztvevők emlékezetében.
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Maga dr. Végh a Nyugat-Európából visszatérő Korniss Dezsőtől 

ajándékba kapott hanglemez hatására 1958-tól kezdett konkrét és 

elektronikus zenei kísérletekbe. A Philips Technische  
Rundschau melléklete a kor legújabb technikai eszközeivel 

létrehozott, tanulmányozásra szánt zenei példát tartalmazta, amely 

jó kiindulást jelentett Végh László kompozíciói számára. 

Professzionális felszerelés híján, primitív eszközökkel, kölcsönzött 

szinuszgenerátorral, zengetővé átalakított zongorával, 

magnószalag vágásával és ragasztásával komponálta az első 

konkrét zeneműveket, amelyeknek nagy sikerük volt mind az új 

generációs táblaképfestők (a szürnaturalisták: Csernus Tibor, 

Lakner László, Szabó Ákos), mind az experimentális költők és 

majdani happenerek (Altorjay Gábor, Szentjóby Tamás) körében.

Végh László konkrét zenei kísérletei 1960-ra értek be. A művek 

pontos kronologikus sorrendjét ma már nehéz megállapítani, 

azonban valamennyi az 1960–1962 közötti időszakból való: Idők, 

Idom, Közöny, Doxológia I-II-III, Férfi és nő dinamikus különállása,  
A teremtés folyamata. Hangzásviláguk a fémes ütőhangszerek 

dominanciájáról árulkodik, szinuszos és visszhangos effektekkel, 

melyek közé hagyományos instrumentális hangok (zongora), vagy 

108



konkrét hangok (óraketyegés, emberi beszédhang) épülnek.

Az első egy-két év pozitív fogadtatása és a nemzetközi 

szinkronitás ellenére azonban dr. Végh érzékelte a 

professzionalizálódó külföldi stúdiókkal szembeni elkerülhetetlen 

lemaradást, így hamarosan fölhagyott a saját avantgárd zene 

komponálásával. Az avantgárd és az experimentális zene 

inspirációja azonban hozzájárult a happening és a fluxus 

megjelenéséhez Magyarországon. 
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A kiállításon bemutatott kísérleti zeneművek mellett 

meghallgatható egy másik, ugyancsak dr. Végh archívumában 

fennmaradt hangjáték, Altorjay Gábor és Dúl Antal Razzia. 

Párbeszéd rendőrül (1964) című paródia-improvizációja, amely a 

körükben érvényes, a rendőrapparátus nyelvéhez kritikusan 

viszonyuló attitűd jellegzetes példája.

ORSZÁG LILI 1963-ban készítette el hét táblából álló sorozatát az 

azt megelőző évek munkáinak összefoglalásaként. A táblákat egy 

képzeletbeli románkori kápolnának szánta, bár levelezéséből kiderül, 

hogy terve feltételezhetően konkrét helyszínhez és megbízáshoz 

köthető. Egy Robert Ferdinand Frick nevű osztrák művész – mint 

ezt Árvai Mária kutatásaiból tudjuk – éppen ezzel egy időben 

készült felújítani a XV. századi feldkirchi Szent Margit kápolnát, de 

a renováció végül meghiúsult. A hét tábla valószínűleg a nyolcszög 

három oldalával záruló szentélyében helyezkedett volna el.

Ország Lili Rekviemje, azaz a keresztény gyászmise nevét viselő 

táblakép-sorozata zsidó és keresztény motívumokat egyesít: az 

első és a harmadik kép a katolikus katedrálisok felfelé törekvését 

érzékelteti, miközben a képeken zsidó motívumok is megjelennek: a 

hétágú gyertyatartó, a mózesi kőtáblák, a héber betűkre 
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emlékeztető alakzatok, valamint a jeruzsálemi Szent Sír  
alaprajza.

A Rekviem tábláinak fala, annak kövei idő- és térbeli 

széttöredezettséget mutatnak: Ország Lili archeológiai jellegű 

gyászmunkával oldja és köti össze a különböző történelmi 

eseményeket és korokat. Jancsó filmjében Márta látomásszerű 

tánca, izoláltsága, rejtőzködése, sejtelmes nőisége, magánya, az, 

ahogyan saját korából és magából a filmből egyaránt kitekint, kilép, 

elveszíti kapcsolódási pontjait, Ország Lili alkotói módszerét és 

történelemszemléletét tükrözi. A Duna-parti téglafal, amelyet már 

néhány képkockával korábban megelőlegez a filmbéli vetítővászon 

mögötti hasonló fal, a jeruzsálemi Siratófalat idézi, és ez szinte 

ugyanaz a fal, mint ami Ország Lili korai képein is megjelenik. Az 

imakendő és a Kol Nidre dallama egyértelműen, ugyanakkor 

sematizálva és általánosítóan utal a zsidóságra, és jelöli a 

holokausztra való emlékezést, csakúgy, mint Ország Lili hatvanas 

években festett műveinek zsidó motívumai, héber betűi.
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Kol  n id re

A kol nidrét a zsidók az engesztelés napja, azaz jóm kippur 

előestéjén éneklik, s benne feloldozást kérnek az örökkévalónak 

tett, be nem tartott fogadalmak alól, és feloldozást kérnek 

mindenki, azok számára is, akik azért követtek el valamely hibás 

cselekedetet, mert nem voltak tisztában a körülményekkel, vagyis 

nem tudásból cselekedtek, vagy nem cselekedtek.
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A kol nidre jelenetet film-a-filmben módon, egy házibuliban vetítik 

le és nézik a fiatalok, köztük maguk a kisfilm szereplői, a 

szerelmesek: Márta (Domján Edit) és Járom Ambrus (Latinovits 

Zoltán) is. A szomorú dal és a táliszt magára öltve táncoló, a 

töltésfalra mint siratófalra boruló, majd érzelmileg összeomló 

Márta egyértelműen a zsidóságra és a holokausztra utal. 
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Ami szerelmi jelenetként, vidám kirándulásként indul, komor 

történelmi utalással folytatódik, a fim félbehagyásával pedig 

lezáratlan marad. A feloldozás kérését, a megbocsájtást Jancsó a 

szerelem kontextusába helyezi.

Járom és Márta szerelme problémákkal teli, Márta nem tudja 

vállalni a férfit, s erre magyarázatot Jancsó a nő múltjával, az 

üldöztetések, kegyetlenségek emlékével ad; a kol nidre ennek a 

történelmi múltnak a jelzése.

Szokás volt, hogy a kol nidrére zsidók és nem zsidók is elmentek a 

zsinagógába, hogy meghallgassák a fájdalmas, szép éneket. 

Jancsót gyerekkorában vitték el a szülei egy ilyen alkalomra. Egy 

interjúban bevallotta, hogy 1944-ben nem tudta, mi történik a 

zsidókkal, ezért nem is tett semmit. A kol nidre jelenetben Jancsó 

saját lelkiismeretével is küzdve tekint vissza arra, amiért – saját 

szavaival élve – egy életen keresztül szégyellte magát.
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SZAKÁTS MIKLÓS (1920–1984) színész

Az ötvenes-hatvanas években a Vígszínház színészeként a 

magyar színjátszás meghatározó alakja volt, gyakran 

szerepelt filmekben és a rádióban is. 1956-ban részt vett a 

forradalomban. 1957-ben letartóztatták, internálása idején 

beszervezték, Cyrano fedőnévvel magyar állambiztonsági 

ügynök lett; korábban, illetve ugyanebben az időben az 

angol titkosszolgálat számára is dolgozott. 1969-ben 

Angliába, majd az USA-ba emigrált.

Jelentősebb filmszerepei 1962–1963-ban: Mici néni két 

élete (Polyák, idegorvos); Házasságból elégséges (Zoli úr); 

Az utolsó vacsora (Dánusz Endre); Oldás és kötés 

(docens); Bálvány (igazgató); Foto Háber (Háber, 

fényképész, kém)

Az Oldás és kötésben a Szakáts Miklós által alakított 

docens figuráját Littmann Imréről, a korszak egyik 

kiemelkedő szívsebészéről mintázhatták. Littmann (1913–

1984) 1949–1951 között a III. sz. Sebészeti Klinikán 

tanársegéd volt a szovjet tanácsadóként hazánkban 
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KOVÁCS GÁBOR szívsebész,  
professor emeritus

Kovács Gábor szívsebész emeritus professzor (1929–) 

annak az orvosnemzedéknek a tagja, akiket a szakma 

gyakran a szívsebészek második generációjának tart. A 

második világháború után szinte a semmiből formálódó 

magyar szívsebészetet úttörői – Eisert Árpád, Littmann 

Imre, Kudász József, Petri József – első eredményei után 

tanítványaik nyugat-európai és amerikai tapasztalatokat 

gyűjtve felgyorsították a tudományág fejlődését. Kovács 

professzor a Petri vezette szegedi Sebészeti Klinikán 

1958-tól tanársegéd, 1966-tól adjunktus, majd 1969-től 

docensként működött. 1962-ben 10 hónapot töltött 

ösztöndíjjal Angliában, ahol a mesterséges szív-tüdő 

készüléket tanulmányozta. Visszatérte után Szegeden is 

bevezette a műszer használatát, melynek segítségével 

biztonságosan megindulhattak a nyitott szívműtétek. 

1965–1966-ban az USA-ba látogathatott, amely újból 

előremozdította a Sebészeti Klinika Szívsebészeti 

Osztályán folyó munkát. 

A professzornak köszönhetően kezdték el Szegeden a 

szívbillentyűk beültetését, valamint a csecsemőkori 

szívműtéteket, itt hozták létre az ország első Intenzív 

Terápiás Osztályát, ő indította el az önálló szívsebészeti 

osztályt. 1995-ös nyugdíjba vonulásáig számos jelentős 

változás indikátora, több mint 150 publikáció szerzője, jó 

néhány, most is meghatározó szívsebész tanára.
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Budapest, I. Tárnok utca 7.

A ház

A telken álló középkori eredetű utcai épületrész a török 

kiűzéskor (1686) megrongálódott, maradványait barokk 

stílusban tovább építették, majd a szomszédos épületekkel 

összevonva az Eszterházy hercegek palotájává alakították, 

végül az 1900-as évek elején historizáló stílusban 

átépítették.

A második világháborúban jelentősen megsérült 

épületegyüttest az 1960-as években többlakásos 

lakóházként állították helyre, a várfal (bástya) felőli 

SEDLMAYR JÁNOSNÉ BECK ZSUZSANNA (1932–) 

Ybl- és Forster Gyula-díjas építészmérnök, a hatvanas 

évektől műemléki városmagok (Sopron, Kőszeg, Eger, Győr, 

budai Várnegyed, stb.) rendezési tervezésével foglalkozott. 

Később tervei szerint állították helyre a nyírbátori 

Református templomot, a győri Kreszta-házat, a soproni  
Fabricius-ház utcai szárnyát, Budapesten a Váci utcai 

Szent Mihály templom homlokzatát. Műemléki környezetben 

álló épülete a soproni Várkerület 108. szám alatti 

foghíjbeépítés.

SEDLMAYR JÁNOS (1932–2004) 
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Az ökörkalap

A bombatalálatot szenvedett vári házat az Országos 

Műemléki Felügyelőség saját munkatársainak építette újjá, 

a tizenhét lakást fiatal családok számára tették 

elérhetővé. Apám tervezési feladatai között az immár 

véglegesnek szánt otthon különleges szerepet kapott, az 

épület vágyainak és vízióinak emlékét őrzi. A szűk telket 

maximálisan kihasználó alaprajz, sok faanyag, nagy 

ablakfelületek, az akkor elérhető legszebb burkolatok, 

beépített konyhabútor, de kevés elvonulásra alkalmas, 

személyes terület. A hatvanas évek közepére elkészült az 

épület, a lakók hatalmas örömmel vették birtokba a nem 

túl nagy, de sok közös térrel, udvarral, pincével, padlással, 

előterekkel és csodálatos kerttel rendelkező új otthonukat. 

Az első években a lakások nyitott ajtain ki-be mászkált a 

gyereksereg, együtt éltük a hétköznapokat és az 

ünnepeket.

Családom a harmadik emelet egyik kétszintes lakásába 

költözött – alul nappali, konyha, étkező, felül a háló, a 

gyerekek része és fürdőszoba. Apai nagyszüleim három 

gyerekükkel 1956-ban elhagyták az országot, itt maradt 

ingóságaikból telt ki szüleim berendezése. Sok szép régi 

bútor, használati- és dísztárgy, de fájdalmas örökség. 

Szüleim az új lakásba több, korábban nem használt, vagy 

csak eltűrt bútordarabot asztalossal modernizáltattak, és 

vásároltak néhány új kiegészítőt, leginkább lámpát, 

textíliát is. Az étkezőbe Mezei Gábor-tervezte asztal került, 

négy szalmafonatú, örökségből származó támlás székkel. A 
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A filmbéli jelenet lezáratlan, hiszen a főszereplő leinti a filmfelvételt. 

A Rekviem tábláinak és Ország Lili több művének is jellemzője a 

befejezetlenség, a sokszorosíthatóság, a folytathatóság, az állandó 

ismétlődés, aminek forrását és rejtett témáját a művész örökös, 

befejezhetetlen gyászmunkája jelenti.
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Nagyítások – 1963
V á l o g a t á s  a  k i á l l í t á s  a n y a g á b ó l  |  4 .
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Nagyítások – 1963
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PAPP GÁBOR tervezőgraf ikus

Papp Gábor (1918–1982) évtizedeken át a magyar tervezőgrafika 

egyik meghatározó alkotója és szervezője volt. Konecsni György 

hatása alatt kezdett dolgozni az 1940-es években, ekkori 

plakáttervein mestere két világháború közti plakátjainak 

klasszicizáló formanyelve és szürrealista megoldások köszönnek 

vissza. Az ötvenes évek szocreál időszakán való túllépés a 

grafikusok által szervezett, minőségi változtatásokat célzó  
1956 tavaszi II. Magyar plakátkiállítással kezdődött.

Az ötvenes-hatvanas évek fordulójára Papp munkái egyre 

letisztultabbak és minimalistábbak lesznek. Az alakrajz kisebb 

szerephez jut, fontossá válnak a tipográfiai játékok. A 

mondanivalót a legalapvetőbb információk „bemozgatásával” 

közvetíti; ha mégis kiegészíti valami a betűket, számokat, 

írásjeleket, piktogramokat, az a reklámozott termék, intézmény 

vagy esemény emblematikus, logószerűen megfogalmazott jele.  
A redukcióval olyan jeleket keresett, melyek a tervezőgrafika 

minden műfajában használhatók. A hatvanas években főleg 

kulturális plakátokat tervezett, illetve olyan megbízásai voltak, 

melyek Magyarország nemzetközi reprezentációját szolgálták 
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(Budapesti Nemzetközi Nemzetközi Vásár, idegenforgalmi 

reklámok, a Hungarian Foreign Trade külkereskedelmi lap 

címlaptervei).

Papp privilegizált helyzetben volt, de kiállt az autonóm  
alkalmazott grafikáért. Az állami cenzúra – a kádári konszolidáció 

és az új gazdasági mechanizmus miatt – engedékenyebb volt  
a plakátokkal, mint a képzőművészeti alkotásokkal, de a 

megrendelők és a közönség értetlensége arra ösztönözte a  
Papp körül csoportosuló grafikusokat, hogy kiállításokon mutassák 

be a tervezőgrafikát, és népszerűsítsék a modern megoldásokat. 

Tárlataikat 1963-tól rendezték meg a Kulturális  
Kapcsolatok Intézete Dorottya utcai kiállítótermében.
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Nagyítások – 1963 | válogatás a kiállítás anyagából | 6.
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Nagyítások – 1963
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SZABÓ ÁKOS d ip lom avédésén ek  jegyzőkönyve  

( rész letek)

Képzőművészeti Főiskola, Budapest, 1960

Bernáth Aurél: /Freskó egy iskola számára, a történet Bartók  
Cantata profana szövege, fogadják el, jó munka./

Pátzay Pál: /Nagy feladatra vállalkozott, túl is megy egy 

diplomamunka keretein./

Bence Gyula: Az elhangzottakkal szemben oppozícióban vagyok.

1/ Nézzük meg a munka tartalmi vonatkozását: maga a téma 

kiválasztása nem szerencsés

a) azért, mert egy iskolában a festőnek olyan témát kellett volna 

választania, mely a gyerekek mindennapi életéhez jobban 

kapcsolódik. Már a vázlat bemutatásakor az volt a véleményem, 

hogy – miután többszöri áttétel kell a freskó megértéséhez – egy 

zenei iskolába kerüljön kivitelezésre,

b) a témával azért sem tudok egyetérteni, mert Bartóknak a 

Cantata profana egy olyan műve, amely a fennálló társadalmi 

rendszerrel oppozícióban áll, vagyis nyílt elutasítása annak a 
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társadalmi rendszernek, amiben Bartók élni kényszerült. Hogy a fiúk 

nem mennek vissza a szülői házba, az alatt azt kell érteni, hogy 

nem mennek vissza abba a társadalmi rendszerbe, mely számukra 

idegen. (…)

2/ Formailag (…) Azok a figurák, akikkel az apa elment vadászni, 

szellemükben ijesztőek. Idegen világ ez számunkra. Az az érzésem, 

nagy hatással van Szabó Ákosra Lakner. Hasonlóság van abban, 

ahogyan a figurákat megfogja, megjeleníti, tartalommal tölti meg. 

Ezek a figurák nekem nem rokonszenvesek, nem tudok egyetérteni 

azzal, hogy az emberből csak a rosszat, az ijesztőt, az idegent 

emeljük ki. Egy figura megjelenítése a jónak, rossznak ötvözetéből 

kell megszülessen.

3/ Végül nem tartom szerencsésnek, hogy ez a diplomamunka a 

nyilvánosság előtt áll. Felmerül a kérdés bennem, hogy vajon ez a 

nyilvánosan elkészített freskó tükrözi-e azt a törekvést,  
amivel a főiskola a nagy nyilvánosság elé állhat.

Aradi Nóra: (…) Ezt a munkát tehetségesnek tartom és hatalmas 

erőfeszítés eredménye, viszont számunkra aggasztó az a tény, hogy 

ezzel a motívummal egyrészt eszmeileg kibúvót talált minden olyan 

alkotói probléma alól, amely a mai művészet továbbvitele 
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szempontjából foglalkoztathat egy fiatal művészt, másrészt 

felmentést kapott, hogy minden létező formai játékát legálisan 

folytathassa. Felvetődik bennem a kérdés, amikor látom, hogy ezek 

a törekvések a főiskolán belül megvannak Laknernál, Pásztornál, 

Szabónál, vajon nem válik-e ez a festészeti nevelés uralkodó 

irányzatává? Ez bizony sok veszélyt hordoz magában, amikor a 

témaválasztásban, az élménykiválasztásban a növendékek 

megtalálják a kibúvót, ami eltereli a figyelmet a tulajdonképpeni 

művészeti mondanivalóról – lehet, egyiknél-másiknál csupán 

átmeneti próbálgatások ezek. (…) Nem tudom, helyes-e a 

növendékre ennyire rábízni a feladat kiválasztását, különösen akkor, 

amikor elég nehéz a kül- és belföldi hatásokat száműzni, és a 

veszély különösen akkor áll fenn, ha nagyon tehetséges 

növendékekről van szó, ez esetben elég sok erőkifejtéssel lehet 

számolni. Egyetértek a torzítással kapcsolatos felszólalással is. 

Maga a téma is felhatalmazza a növendéket arra, hogy önkényesen 

bánjék a valósággal. Van egy csomó képzavar, de egy ilyen 

hallatlanul igényes munkánál az ilyesmin nem lehet fennakadni.

Ék Sándor: (…) ha a főiskolai falakon belül lenne látható ez a 

munka, aminek nincs közéleti jelentősége, akkor nem lenne kétséges 

az elfogadása (…) /Nem akar precedenst teremteni/ (…)
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Aradi: /Megerősíti, hogy elfogadja a munkát./

Pátzay: (…) Figyelembe kell venni, hogy az ifjúság egész más 

szemmel látja a világot, mint mi, ami számunkra nem mindig 

elfogadható. Belőlem kíváncsiságot vált ki, hogy vajon, amikor az  
ifjúság megtagad bennünket ezekkel a képekkel, mire megy ezzel a 

tagadással. Furcsa, hogy éppen a tehetségesebbeknél nyilvánul 

meg, azért, mert önálló invencióra mer lépni. Tőlem teljesen távol áll 

ez a szemlélet, de elismerem ezt a szövevényt, amit megpróbál 

képpé formálni. A téma ellentmondásaiban pedig nem találok 

semmi problémát.

Végvári Lajos: Egyet nem szabad elfelejteni, hogy ezek a fiatalok az 

ideológiailag legzavarosabb korszakban, a legnagyobb 

ellentmondásokban nőttek fel.

Kádár György: (…) Nem vagyok meggyőződve arról, hogy ebben 

ellenséges álláspont volna képviselve.

Bernáth: Attól a megállapítástól vagyok legjobban megdöbbenve, 

amely ellenséges szándékot lát ebben a munkában. (…) Nem tudok 
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azzal sem egyetérteni, hogy mind Szabó, mind Lakner stílusát 

ellenséges magatartásnak minősítsék. Az útkeresésnek igen sok 

kitérője van és ez az út igen kanyargós, de ha újat akarunk 

teremteni… (…)

Bence: Elvileg nem értek egyet Pátzay és Bernáth mesterekkel.  
(…) Végső soron megállapítható, hogy a mi társadalmi problémánkat 

megkerülve, egy olyan témához nyúlt a növendék, amiben az ő 

állásfoglalása nyilvánvaló.

Bernáth: Szabó Ákos mentségére kijelentem, hogy 4 diplomatervet 

készített. Egyiket a másik után utasítottam el nem tartalma miatt, 

hanem mert olyan formalista törekvéseket láttam benne, amibe nem 

voltam hajlandó belemenni. Ezután merült fel bennem ez a gondolat – 

mivel nevezett egyben zenész is. Ez a munka pedig azért került ide, mert 

az épület tervezője nevezettnek barátja, aki ragaszkodott Szabóhoz.

Domanovszky Endre: Emlékeztetni kívánom a megjelenteket arra a 

Tanácsülésre, amelyen ennek a vázlatnak a problémáit tárgyaltuk. 

A magam részéről nagyon határozottan elleneztem a terv  
nyilvánosság számára való kivitelezését éppen azért, mert 

gondoltam, hogy milyen konzekvenciákat vonhat maga után.  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Annak idején a tanácstagok nevetségessé tették álláspontomat, 

most bebizonyosodott, hogy aggodalmam nem volt hiábavaló. 

Természetesen én is amellett vagyok, hogy erre a munkára diplomát 

adjunk, vállalva az összes következményeket. (…) Problematikus  
a szemléleti mód, az irányzat, amely most felmerül. (…) Én úgy 

képzelem a főiskola festő szakán történő oktatást – mint Pátzay 

mester saját osztályán belül kifejtette – hogy a tanár végső  
soron a saját tudását és az általa ismert és képviselt kultúrát tudja 

adni és ebbe az irányba viszi a növendéket. Végül is örömmel 

üdvözlöm, hogy Szabó kiprovokálta magának ezt a munkát és 

magát a tényt is szerencsésnek tartom, hogy megszülethetett egy 

ilyen kísérlet, de nem tartom szerencsésnek, hogy ilyen környezetbe 

került. (…) Magunkra vonatkozóan kívánom megjegyezni: óvakodjunk 

attól, hogy a tanácsüléseken a jövőben hasonló felületes döntések 

jöjjenek létre.

HATÁROZAT: elfogadva (8:1:3)
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K i á l l í t á s

NAGYÍTÁSOK – 1963. Az Oldás és kötés kora

Képzőművészeti és történeti kiállítás

BLOW-UPS – 1963. The Age of Jancsó’s Cantata

An Exhibition of Art and History

Új Budapest Galéria, 2016. június 8. – szeptember 18.

New Budapest Gallery, 8 June – 18 September, 2016

 
Kurátor | Curator

MÉLYI József

Kurátorasszisztens | Assistant Curator

JUHÁSZ Anna

Kiállítás design | Exhibition design

BATISZ Miklós

Grafika, arculat | Graphic design

ELN Ferenc

A kiállítás megvalósításában közreműködtek | The exhibition was realized with the assistance of

A Budapest Galéria részéről | On behalf of the Budapest Gallery 

ANDRÁSI Gábor, CSÁBI Ádám, MURÁNYI Sándor, STEFFANITS István, SZABICS Ágnes,  
SZEGEDY-MASZÁK Zsuzsanna, TÖRÖK Tamás, VERES Anna, ZOMBORI Mónika 

Az építészeti és design-témakörök kurátora | Curator of the architecture and design sections 

BRANCZIK Márta



A Kol Nidre témakör koncepciója | Conception for the Kol Nidre section

TURAI Hedvig, FARKAS Zsófia, KEREZSI Nemere 

A Dr. Végh témakör anyagait összeállította | Content specialist of the section on Dr Végh 

KÜRTI Emese

A Rozsdatemető-fal kialakításában közreműködött | Planning for the Generation of Rust wall was 

done in collaboration with

BÓDI Lóránt, MATYUS Dóra

A filmek készítői | Films by

FORGÁCS Péter, HEVESI Nándor, SIMON Zsuzsanna – BOGNÁR Benedek, SOPRONYI Gyula

A filmek készítésében közreműködött | Production of films was done in collaboration with

BORDÁS Róbert, KALOTÁS Csaba, KODOLÁNYI Sebestyén, MARTINKOVICS Máté, MESSAOUDI Emina, 

MÉSZÖLY Anna, SEDLMAYR Krisztina, SZÉKELY Katalin

A Dr. Kovács Gáborral készült interjú létrehozásában közreműködött | Interview with Dr Gábor 

Kovács was done in collaboration with

BERÉNYI Mariann

Külön köszönet a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumnak | Special thanks to the Semmelweis Medical 

History Museum

Fotómunkák | Photography and photo editing

SOPRONYI Gyula

Kiemelt kölcsönző és együttműködő partner | Principal lending and collaborative partner 

Fővárosi Képtár – Kiscelli Múzeum | Municipal Gallery – Kiscell Museum BAKOS Ágnes, KÖBLÖS Péter, 

LEPOSA Zsóka, LORÁNYI Judit, PAPP Sándor, RÓKA Enikő, SIMON Magdolna, SPRINGER Ferenc, 

TIHANYI Bence, VINCZE Dóra 

Külön köszönet | Special thanks to

BAKOS Katalin, DARVAS István rabbi | Rabbi, FARKASDY Zoltán, FÉNER Tamás, HORÁNYI Éva, JENEY 

Alexandra, JUHÁSZ G. Tamás, LANGH Peter,  LOVAS Lajos MaNDA főigazgató | Director of MaNDA, K. 



HORVÁTH Zsolt, Dr. KOVÁCS Gábor, PATAKI Gábor, PEJKÓ Balázs (Studio H), PERENYEI Monika, 

POHÁRNOK Mihály, POLNAUER Flóra, ROGOVSZKY Máté, SEDLMAYR JÁNOSNÉ BECK Zsuzsa,

SÜMEGI György, SZABÓ Ádám, SZÖRÉNYI Péter, SZŐKE Annamária, TÓTA József, VARGA Balázs, 

VÁRKONYI György, WILHEIM András

Budapesti Történeti Múzeum | Budapest History Museum

dr. FARBAKY Péter főigazgató és a Főigazgatóság | Director-general and the Office of the Directorate

SZABÓNÉ FORGÁCS Erika gazdasági igazgató és a Gazdasági Igazgatóság | Financial director and the  
Directorate of Finances 

Üzemeltetési Osztály | Department of Operations 

Köszönetet mondunk a kölcsönzésért a Gruber-családnak, dr. Brunecker Györgyinek, Németh Katalinnak és 

Jánosi Kornélnak, a Gruber-művek tulajdonosainak; Sárosi Bálintnak, Kecskeméti Kálmánnak, az 

Iparművészeti Múzeumnak, a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltárnak, a pécsi Janus Pannonius Múzeumnak 

és a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumnak

We would like to express our gratitude to the Gruber Family, dr. Györgyi Brunecker, Katalin Németh, and 

Kornél Jánosi, private collectors of works by Béla Gruber, and also to Bálint Sárosi, Kálmán Kecskeméti, 

the Museum of Applied Arts, the Hungarian Jewish Museum and Archives, the Janus Pannonius Museum of 

Pécs, and the Rómer Flóris Museum of Art and History in Győr for lending works of art from their 

collections.

Együttműködő partnerek | Collaborating partners

Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (MaNDA) | Hungarian National Digital Archive and Film 

Institute

Támogató | With the support of 

Nemzeti Kulturális Alap | National Cultural Fund of Hungary
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i B o o k s

NAGYÍTÁSOK – 1963. Az Oldás és kötés kora

Képzőművészeti és történeti kiállítás

BLOW-UPS – 1963. The Age of Jancsó’s Cantata

An Exhibition of Art and History

Szövegek: 

Mélyi József, Kürti Emese, Turai Hedvig

Szerkesztők:

Andrási Gábor, Török Tamás, Mélyi József, Szegedy-Maszák Zsuzsanna, Zombori Mónika

Fordítás:

Szegedy-Maszák Zsuzsanna

Fotók: 

Juhász G. Tamás

Grafika, iBooks szerkesztés 

Eln Ferenc

Felelős kiadó: 

DR. FARBAKY PÉTER főigazgató,

Budapesti Történeti Múzeum 



Támogató | With the support of 

Nemzeti Kulturális Alap | National Cultural Fund of Hungary
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