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A z önmegismerés, önismeret alapját képezheti az ember 
életében annak, hogy személyisége és lehetőségei legmaximáli' 
sabb fejlesztésére törekedjék. Erre inspirálja résztvevőit a pápai 
Művészeti Kollégium. Stíluskorszakok és alkotók, azaz a műal
kotások annak figyelembevételével kerültek kiválasztásra -
Szabó István szigorú értékrendje alapján - , hogy a ma emberé
nek rejtenek-e magukban valamilyen „üzenetet". A Művészeti 
Kollégium ugyanazt a módszert követi, amit Fehér Ferenc 
Dosztojevszkij, az antinómiák költője című művében alkalmaz. 
Műelemzés nincs a foglalkozásokon, csak a műelemzés „ered
ménye" hangzik el , a művek ontológiai üzenetének „átadása" 
történik meg. A z üzenet révén így mindig a ma embere, azaz a 
Kollégium közönsége kerül exponált helyzetbe. 

Pápán erre a feladatra vállalkozott Szabó István gimnáziumi 
tanár, társául választva Bárány Estilla zeneiskolai tanárt és 
Heitler László festőművész rajztanárt. 

Művészeti Kollégiumnak nevezték el azt a kétszer hat elő
adásból álló sorozatot, amely részben a X X . századi művészetek
kel, azt megelőzően pedig a modern művészetek értéséhez eljut
tató művészeti stílusokkal foglalkozik, mintegy előstúdiumként. 

A Művészeti Kollégium első két előadása a reneszánsszal 
foglalkozott, „A személyiség születése" és „Az alkotó és gátlás
talan önérvényesítő harca" alcímekkel. 

A z első előadást a középkor és a reneszánsz olyan jellegű 
szembeállítása vezette be, amelynek köszönhetően a közönség 
egyrészt a reneszánszhoz való szoros kapcsolódását, másrészt a 
reneszánsz korszakban saját problémáinak első súlyos kivetülé-
sét láthatta. 

Miközben középkori egyházi zene szól a hangszórókon ke
resztül magnetofonról, vetített diaképek érzékeltetik a közép
kor égiekkel foglalkozó nyugodt atmoszféráját. 

Aztán szétfoszlik a zenében és képben megjelenített közép
kor, véget ér Európa „gyermekkora". Felbomlik az egység, a 
közösség, ahol mindenki „otthon érezhette magát", ahol min
den ismerős volt, ahol minden biztos volt — mert egyszerűek 
voltak a viszonylatok, amelyeket elégségesen kormányozhatott 
erkölcsi normáival a tízparancsolat. 

S most mindez felbomlik, szűknek érzi ezeket a határokat az eu
rópai ember. Elsősorban az olaszországi városokban fejlett egyénisé
gek lépnek k i a névtelen közösségekből, akiknek „szűk a középkor 
ruhája". Tőlük származnak az első reneszánsz alkotások, amelyek 
révén megszületnek a művészetben az első személyiségek. 

Pinturiccio Fiúképmása a korszaknak az a személyisége, akit 
a Kollégium főszereplőül választ. Ez a tiszta tekintetű rene
szánsz ifjú hivatott arra, hogy a Kollégium közössége általa kí
sérje végig „az embert az úton". A z absztrakt Fiúképmás, amely 
absztrakt annyiban, amennyiben minden fiatal, mert minden 
lehet belőle, lehetővé teszi, hogy koronként visszapillantva 
őrá, a Kollégium megállapíthassa, az illető kor milyen lehető
séget adna az ifjúnak, hogy kibontakozhassak. Mivé lehet az 
ember? - vetíti előre az örök gondolatot az ifjú megjelenése, de 
megfogalmazhatnánk úgy is: milyen veszélyt rejt egy-egy kor 
magában a fejlődő személyiségre nézve? 

A reneszánsz képzőművészetben megnyilvánuló öntudat, ma
gabiztosság az emberiség önismeretének első megnyilvánulása. 
Ehhez reneszánsz emberek kellenek, akik a „mi teszi az embert 
alkotóvá, hatalmassá?" kérdéskörben a „nembeli lényeg" megra
gadásával válaszolnak a kor által feltett kérdésre alkotásaikkal. 

A Művészeti Kollégium során „nembeli gondnak" nevezték 
el azt az állapotot, attitűdöt, amely előbb Michelangelo prófé
táit és szibilláit jellemezte, majd Rembrandtnál az egyszerű 
dolgozó és szenvedő emberek arcán jelent meg. Ez a „nembeli 
gond"-állapot tarthatott érdeklődésre számot az előadások 
során, hiszen a ma személyiségére nézve ennek az attitűdnek 
ismerete a kiteljesedés feltétele. 

M i l y e n problémák gyötrik a reneszánsz emberét? - csap át 
az irodalomra, Dantéra a figyelem. M i t mond Dante az Isteni 
színjáték elején? 

„Az emberélet útjának felén 
egy nagy sötétlő erdőbe jutottam, 
mivel az igaz utat nem lelem. 
O, szörnyű elbeszélni m i van ottan, 
s milyen sűrű, kusza, vad vadon: 
már rágondolva reszketek legottan." 

A reneszánsz ember Dantét olvasva elgondolkodott, s az 
együttgondolkodásból, ha maiságát megérzi, nem maradhat k i 
a ma embere sem, a Kollégium egyetlen résztvevője sem. 

Dante ezekben a sorokban válságérzetét fogalmazza meg. 
Tulajdonképpen ez a 30 évesekre jellemző nagy válság, amikor 
érzi az ember, hogy az ifjúság lendületéből nem lehet már meg
élni, amikor rádöbben, hogy az élet sok mindent összemorzsolt 
az első vágyakból, várakozásból, s amikor minden személyiség
nek újra ke l l fogalmaznia magát és életcélját. Ez az a válság, 
amelynek átélési intenzitása és mélysége meghatározza az em
ber további életét. 

A z önismerethez Dante sok mindent adhat. Dante kiválasz
tása igazolja a Művészeti Kollégium koncepciójának tudatos 
végiggondolását. 

M a harmonikus személyiséggé csak az az ember válhat, aki 
vállalkozik arra, hogy az emberiség történetét saját gazdagságá
vá alakítja át. A k i elveszti a kapcsolatát „múltjával", az képte
len önismeretre. 

Ahogy a Kollégium koncepciója érzékletessé válik a közön
ség számára, megváltozik az előadók kérdésfeltevése. M i c h e l 
angelo esetében már így hangzik a kérdés: Tartalmaz-e M i c h e l 
angelo olyan ontológiai magot, üzenetet - az emberi létezés 
legáltalánosabb üzenetét —, ami indokolttá teszi, hogy foglal
kozzunk vele? 

Michelangelo a születő személyiség lehetőségeit vizsgálja, s 
m i érdekelhetné jobban a ma emberét annál, mint hogy mit 
ke l l tennie ahhoz, hogy saját sorsát mindjobban kiteljesítse?! 

Michelangelo jellemzője az emberiség sorsáról való gondol
kodás. Dávidja az öntudatra ébredt, öntudatos ember. Olyan lel
kiállapot megragadása a szobor, amikor az ember nagy tettre ké
szül. Dávid felméri Góliátot. Dávid magabiztos kamasz - az ifjú-

* Megjelent a Horizont, a Veszprém megyei Tanács V B Művelődésügyi Osztálya és Intézményei Közművelődési Tájékoztatója 73/4-es számában. 
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ság magabiztosságával. Olyannak, amilyennel a fiatal Michelan
gelo nézhetett végig szobrász kortársain, akik márványban még 
jót nem csináltak, s mondhatta: Várjatok, majd én megmutatom, 
én a fiatal Michelangelo, hogy kel l szobrot csinálni! 

Ez a magabiztosság az, ami miatt a kortársak magukra is
merhettek a szoborban. Ezek vagyunk mi ! Ez az erőt adó ma
gabiztosság ke l l a ma emberének ahhoz, hogy önmagát ki te l 
jesíthesse. 

Túl Dávid magabiztosságán, van benne valami esendő. N e m 
olyan ideális alkat, mint a görög atléták s éppen ezért érezhet
jük inkább a magunkénak. 

Michelangelo kortársai a terribilita szót gyakran használták 
Michelangelo szobraira. Ez a terribilita, ez a rettenetesség, ami 
Michelangelo által felfedezett fokon visszatér az utódoknál, 
képi kivetülésben figyelmeztetés az emberiség „gondjára". 

. A győzelem, a rettenet szülője az a közöny, amivel az „ifjú
ság" lenyomja az „öregséget". A fiatal és a meggörnyedő öreg 
között nincs érzelmi kapcsolat. A fiatal lenyom valakit, de nem 
figyel rá. Legalább addig figyelhetne, de nem! 

A fiatalságnak ugyanaz a magabiztos öntudata ez, amivel a fi
atal baka, Petőfi Pápára jön, kopottan és kilátástalanul, és mégis 
arról az emberről, Tarcziról, a kollégium tanáráról, aki segíti őt, 
felöltözteti, állást szerez neki, így ír első levelében Pápára: „.. .ez a 
jó Tarczi." S mi más érződik ebből, mint annak elismerése, hogy 
él Pápán egy nagytudású ember, de ő túllát rajta. Tisztában van 
képességeivel, s magabiztosságát nem zavarja meg a mindennapi 
élet szintjén adódó kellemetlenség, gond. 

V a l a h o l a terribilita érződik itt is - ahogy Bartók: Cantata 
pro/ana-jában is - a mindennapi élet területén. A z öregapótól 
és öreganyótól a kilenc szép szál fiú elmegy vadászni az erdőbe, 
s nem jön többé vissza. Megy a maga útján. 

Michelangelo első látásra áldott, szelíd témájúnak tűnő 
madonnáin is a terribilita süt át. 

A Lépcsős-, Brüggei', Pitti-, Medici-madonna mindegyike ál
matag, félrenéző anya, akinek nincs lelki kapcsolata gyermeké
vel . De miből adódik, hogy anya és gyermeke között nincs kap
csolat?! Mi re gondolnak az anyák, a madonnák? 

Michelangelo az emberiség sorsáról való gondolkodása a 
madonna-sorban a „mire nőttél fel?" anyai kérdésben fogalma
zódik meg. 

M i r e nő fel a gyermek a háborúk időszakában, ha nem a há
ború rettenetére. Michelangelo valamennyi felnövő gyermek 
jövőjére gondolva a még gyermekét karjában tartó anyának 
arcán sűríti korszaknyi gondját. A z anya gyermeke iránti érzel
meit elnyomja a gond: „mit tesz vele a világ, ha kikerül a ke
zemből?" 

Michelangelo Pietóján fordul elő, hogy anya gyermekére 
koncentrál. A z ölében halott fiát tartó anya nézi gyermekét, de 
arcát nem torzítja el fájdalom. A beletörődés, belenyugvás ér
zetén túl - ami a „hiszen én tudtam, hogy ez lesz a fiam sorsa, 
kegyetlen a világ, megkínozza, megcsúfolja, megöli" - a „vissza
kaptam a fiam" érzése dominál, a „most először az enyém vagy, 
célod után rohantál, az emberiséget akartad, s ide kerültél az 
ölembe. Most már nem vehet el senki." 

A z emberiség sorsában való gondolkodás legpregnánsabb 
megnyilvánulása a Sixtusi-kápolna „vallomása". Próféták és 
szibillák valamit lázasan keresnek a könyvekben. A r r a kíván
csiak, lehet-e segíteni az emberiségen?! 

A „mi célunk e világon?" válaszát megadni nem tudó del-
phi szibilla eszelőssége egy túlhaladott állapota annak a magas 
hőfokú szenvedélynek, amivel a két próféta és öt szibilla tépe
lődik. „Van-e lehetőségünk, hogy megtaláljuk az utat?" 

Robosztus és intellektuel - erővel és értelemmel egyaránt 
szenvedélyesen kutatja az emberi élet lehetőségeit. Teljes em
berré csak így lehet válni. 

A z Utolsó ítélet hét prófétája és öt szibillája az ószövetség, 
valamint az antiquitás alapjai. Kultúránk „két lába" ez, az ószö
vetség, a zsidó és keresztény kultúra és a görög-római kultúra. 
Ebből lettünk! 

N e m érthetjük meg ma sem Ady t , József Attilát, Weörest, 
ha nem ismerjük ezeket a „gyökereket". 

II. Gyu la pápa síremlékén kifejeződik, amit Michelangelo 
az emberiségről gondolt. A megvalósult részek és a következ
tetni engedő rajzok „fentről és lentről" értesítenek. 

Fent a személyiségek, az alkotó ember, nembeli gonddal — s 
nembeli haraggal. Lent alvó lelkű emberek, a világ terhét vál
lukon cipelő rabszolgák, nem személyiségek. Ez az öntudatra 
még nem ébredt tömeg. 

A fent és lent Michelangelo félelmetes vallomása arról, k ik 
tartják a személyiségek világát - s m i a feladatuk a személyisé
geknek. 

H a Pinturiccio Ftóképmását helyezzük be ebbe a világba, s 
megnézzük, mint személyiség mivé lehet, a válasz: nembeli 
gonddal a lentért vívódó személyiség. 

A Kollégium Reneszánsz I. foglalkozásán a személyiségek 
öntudata minden esetben felelősségei párosult. A fent felelős
séget vállalt a lentért, az egész emberiségért. 

A Reneszánsz II.-ben, amelynek alcíme: A z alkotó és a 
gátlástalan önérvényesítő harca, a személyiségeknek egy má
sik arca is megmutatkozik. Amíg Michelangelónál a szemé
lyiség öntudatosan vállal, Shakespeare-nél például már a 
személyiség másik, „pokolra szálló" oldala is jelenvaló. M i 
chelangelo eszménye szerint akinek hatalma van, aki „fent" 
van, annak lehetősége van az emberiségért élni, áldozni a 
tömegért. 

Shakespeare-nél a siker, a hatalom, a pénz megszállottai 
mindenen keresztülgázolnak. Látszat és valóság külön válik, 
képmutatás, kegyetlenség, embertelenség lesz úrrá, s a „fent" 
elmerül a pénzben és a hatalomban. 

A reneszánsz ember extrovertált. H a jót nem tud tenni, 
rosszat tesz. így válik külön a reneszánsz személyiség Miche lan-
gelo-i felelősségérzettel rendelkezőkre és Shakespeare-i „félel
metes" személyiségekre. Ez az extrovertált ember a barokkban 
válik introvertálttá. A barokkból hoztuk magunkkal a lelki 
életet. Itt csírázik k i a barokk zene és a templomok misztiku
mának hatására a bensőséges átélés, érzelemgazdagság, nyugta
lanság - (de ez már a Kollégium barokk foglalkozásainak té
mája, melyeknek alcíme: A bensőséges érzelmek megszületése 
és A lélek leigázása). 

Visszatérve a részletesen tárgyalt reneszánsz témához, két 
gondolatkört feltétlenül k i ke l l még emelni, amelyek a X X . szá
zadi művészetértést megkönnyítik. 

Egyrészt beszélni ke l l a reneszánszban kialakult művészi ön
tudatról, másrészt a férfi-nő-viszony Európában kialakult szem
léletéről. 

A z alkotói gőg a reneszánszban válik először a művész jel
lemzőjévé, a művész féktelen öntudata a reneszánszban fejlődik 
k i . A modern művészet nem érthető meg ennek a reneszánsz
korabeli féktelen öntudatnak érzékelése nélkül. A reneszánsz 
ember megértése szükséges ahhoz, hogy elkezdhessük az „uta
zást" magunk felé. A reneszánsz magyarázza a X X . századi mű
vészetben elszabadult dolgokat. M i n d e n művész halálosan 
„beteg", ha nem tud valami olyant alkotni, amit más még nem 
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csinált. Ennek az alkotói magatartásnak megértése visz el a X X . 
század „meghökkenti a polgárt" megértéséig, s magyarázza, 
hogy kerülhet kiállításra egy kiégetett zsákdarab. 

A férfi-nő-viszony alakulása s a mai szexuális forradalom 
magyarázata is a múltban gyökeredzik. M i n d e n kultúra speciá
lis férfi-nő-viszonyt alakít k i . A z európai nőkultúra meghatáro
zója a keresztény biblia - mint „kulturális gyökér" - , tehát en
nek megfelelően a „tiltás" dominál. Correggio: Moíi me tangere 
(Ne érints engem) alkotása jól kifejezi ezt. 

A testiség ellen - a kereszténység hatására - kialakult felfo
gás, a magas célra törő férfieszmény véleménye: a nő lehúz! A z 
európai kultúrában ennek felszámolásához forradalom kel l . A z 
irodalomban Boccaccio, Dante, Petrarca oldják ezt a kialakult 
véleményt, de tulajdonképpen a dezillúzió, az „elfáradtság" 
hozzák csak a férfi és nő egymásra találását. 

Nálunk A d y , József A t t i l a , Nagy László költészetében a nő 
mint utolsó menedék jelenik meg. 

A pápai Művészeti Kollégium reneszánsz foglalkozásai után 
beszélgettem Szabó Istvánnal. Mielőtt erre a beszélgetésre rá
térnék, szeretném megemlíteni, hogy a két reneszánsz és két 
barokk témát egy foglalkozáson a klasszicizmus ( A z összegezés 
és befejezés százada), majd befejezésképpen a romantika (Az 
otthontalan ember életérzése) követte. 

Szabó István a Művészeti Kollégium fogantatásáról el
mondta, hogy Mátyus Ferenc, a pápai Pedagógus Művelődési 
Ház igazgatójának elképzelése alapján, a Városi Tanács Műve
lődésügyi Osztálya és a Pedagógus Művelődési hláz vezetőségé
nek támogatásával jöhetett létre ez a „nagyarányú vállalkozás". 

A művészeti élvezet érdekében a teljességigény kielégítésé
re bravúros technikai apparátus áll a Kollégium rendelkezésére. 
A képzőművészeti alkotások bemutatására - csak az első 6 fog
lalkozásra - 300 színes dia készült. (Kaprinay Károly munkáját 
dicséri.) Ennek mintegy felét stílus-blokkokban vetítik, a má
sik feléről bővebben esik szó, „kibogozzák" és „veszik" ezeknek 
a műalkotásoknak ontológiai magvát és üzenetét. 

A zenei felvételek összeállítása hasonlatos a képzőművé
szetéhez. Bárány Estilla érdeme, hogy magnószalagról felhangzó 
korreprezentáns zeneművek kerülhetnek elemzésre - a „nem
beli gond szintjén" Bach, Mozart és Beethoven - , illetve az ő 
összeállítása és válogatása alapján szól a kép vagy irodalmi 
anyag aláfestő zenéje is. 

A z irodalmi alkotások saját magnófelvételről, művészleme
zekről, illetve élő előadásban szólalnak meg. Ezek közül Dante, 
Shakespeare, majd Goethe „üzenete" kerül középponti helyre. 

Szabó István meggyőződése, hogy ha a Kollégium X X . szá
zadot előkészítő hat előadása során azok az alkotások kerülnek 
bemutatásra, amelyek leginkább őrzik az ember totalitás-igé
nyét, amelyek a legsúlyosabb humánus mondanivalót képesek 
közvetíteni, akkor a X X . századi művészeteket már „önismeret
tel" rendelkező emberek alkotó befogadásra képes közössége 
fogja emocionális kötődéssel magáévá tenni. 

A X X . századdal ősztől kezd foglalkozni a pápai Művészeti 
Kollégium. A z előkészítő első hat előadást az érdeklődésre való 
tekintettel meg kellett ismételni. Első ízben 120, majd 131 
ember vett részt a foglalkozásokon. 

A sorozat hatására jellemző, hogy a hetedik alkalomra 
meghirdetett összefoglaló-értékelő foglalkozáson felvetődött 
a hallgatók részéről: miért ke l l várni őszig a X X . századdal?! 

A Kollégium résztvevőinek szemléletében beállt változást 
megnyilvánulásaikon kívül számszerűen jellemzi a Városi Könyv

tár foglalkozási témákhoz kapcsolódó könyveinek olvasottsága, 
valamint az a tény, hogy a könyvesboltban megtalálható szakiro
dalmat, művészeti albumokat a résztvevők felvásárolták. 

Nehéz a közművelődés hatékonyságát mennyiségi muta
tókkal mérni. Egy azonban bizonyos. A Művészeti Kollégium I. 
sorozat foglalkozásain résztvevők várják az ősz folyamán meg
valósításra kerülő Művészeti Kollégium II.-t, amiről elöljáró
ban annyit, hogy az első sorozat 6. foglalkozásának végén az 
őskor és a X X . század képzőművészeti alkotásainak diaképvá
logatásával, s Bartók-zenével kaptak belőle „ízelítőt" a résztve
vők, - s amely a Pedagógus Művelődési Ház munkaterve sze
rint: „...a korszerű művészetszemlélet kialakítása, a perspektivi
kustól eltérő ábrázolási és kifejezési módok élvezetéhez kellő 
biztonságot nyújtó művészeti ismeretterjesztés." 
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