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Egy „sűrű” fotós
Interjú Nagy Károly Zsolt antropológus fotográfussal

Mesélj az indulásodról! Mikor kezdtél el fotózni, mikor kerültél Sárospatakra?

10 éves születésnapomra kaptam egy Smena fényképezőgépet, azután egy komolyabb 
Zenitet, néhány évvel később kipróbáltam a labort is, ettől kezdve teljesen elköteleződ-
tem. Ha valaki belekóstol abba, milyen laborálni, az vagy egy életre megutálja, vagy rabja 
lesz. Érettségi után nem tudtam, mihez kezdjek, elég rossz tanuló voltam. Fotózni viszont 
szerettem, addigra pályázati díjakat is nyertem. Bár édesanyámnak nem tetszett az öt-
let, Miskolcra mentem a Szemere Bertalan Szakközépiskolába. Elsős voltam itt, amikor 
édesapámat meghívták a pataki teológiára tanítani. 1993-ban költöztünk Sárospatakra 
Makóról, a második fotós évemet már innen kezdtem. Jó volt két évet teljesen a fényké-
pezésnek szánni. Ekkor kezdtem el fotózni a pataki református temetőt, Újszászy Kálmán 
avatott be a rejtelmeibe, azóta is fényképezem, hogyan épül és pusztul folyamatosan.

Aztán elvégezted a teológiát, sőt, a kulturális antropológia szakot is. Sosem akartál lel-
kész lenni?

A fényképész iskola után újra szembe kellett néznem a problémával, mit szeretnék csinálni. 
Nem akartam esküvői fotós és tablókép készítő lenni, Patakon telített is volt ez a szakma, 
arra pedig nem sok esélyt láttam, hogy beverekedjem magam a nagy fotográfusok buda-
pesti közegébe, bár szívesen lettem volna fotóriporter Robert Capa-i példára. Édesanyám 
ötlete volt, hogy végezzem el a teológiát, ami azért fura, mert sohasem volt elhívásom arra, 
hogy lelkész legyek. Itt viszont rájöttem, nem is vagyok olyan ostoba, és harmadik évben, 
mikor az alapvizsgadolgozat próbatételére készültünk, azt is felismertem magamban, hogy 
kifejezetten szeretek tanulni. Lelkész változatlanul nem akartam lenni, de volt egy kiváló 
tanárom, Frank Sawyer, aki szociológiát tanított nekünk, és az óráin egyre erősebben el 
kezdett érdekelni a társadalomtudomány. Néprajzos és szociológus nem akartam lenni, de 
negyedévesen elővettem a felvételi tájékoztatót, és rátaláltam a Miskolci Egyetemen a kul-
turális antropológia szakra. Elmentem a felvételi előkészítő táborba, felvételiztem, felvettek. 
Ötödéves teológus koromban halasztottam egy évet az antropológián, akkor kezdtem el az 
egyetemet, amikor hatodévesként segédlelkész voltam. Ez ismét teljesen beszippantott, 
segített újragondolni a fényképezéshez való viszonyomat, a szakdolgozatot is vizuális ant-
ropológiából írtam. Két tanszék vezetője is felajánlotta, maradjak ott, de épp amikor végez-
tem, kezdődtek az egyetemen a leépítések, így másfél évig gyeses kispapa lettem. Borsos 
Balázs egykori tanárom hívta fel a figyelmemet az MTA Néprajzi Kutatóintézetének ifjúsági 
öszöntdíjára, amit 2005-ben megkaptam, azóta itt dolgozom.
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Milyen kutatásokban veszel részt?

Amikor bekerültem az intézetbe, elkezdtem egy doktori iskolát Horányi Özséb keze alatt 
a pécsi egyetemen. Ezt az időszakot is nagyon szerettem, rengeteget formált rajtam. 
Bán Andrással együtt Horányi Özséb az, aki a mai napig meghatározza a gondolko-
dásmódomat. Eredetileg azt akartam vizsgálni, hogyan lehet beemelni a társadalom-
tudományi kutatás módszerei közé az infokommunikációs tecnikákat, mit kezdhetünk a 
hipertextualitással mint szövegszervező elvvel. A Néprajzi Kutatóintézetben furán hang-
zott ez a terv, hiszen kevés antropológus dolgozott ott akkor, ma már ez nem így van. 
Érdekes fordulatot vett azonban a kutatás, mert arra a terepre, Homrogdra, ahol a szak-
dolgozatomat készítettem, nem tudtam visszamenni, és így a református identitás vál-
tozásával kezdtem el foglalkozni. Meghatározó élmény volt számomra a 2009. május 
22-i ünnepi istentisztelet, ahol sok szimbolikus esemény történt. Magam sem tudtam el-
dönteni, hogy református hívőként vagy résztvevő megfigyelést végző antropológusként 
vagyok jelen, aztán az utóbbi mellett döntöttem, megragadtak az ünnepség interpretációs 
lehetőségei. A doktori disszertációmat abból írtam, milyen kommunikációs technikákat, 
eszközöket használnak az egyház vezetői az új, megváltozott református identitás teríté-
sére. Ez a kutatás jelölte ki végül a helyemet az intézetben.
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Elmondanád, mi történt a 2009. május 22-i istentiszteleten, amely téged ennyire a refor-
mátus identitás kutatása felé fordított?

Ezen a Debrecenben tartott nagy ünnepségen egyesültek a Kárpát-medence magyar 
református egyházai, és létrehozták az országhatárokon felüli Magyar Református Egy-
házat. Egy szépen felépített, átgondolt, szimbolikus aktusokkal megerősített rítusa volt az 
ünnepségnek, amely kísérletet tett a trianoni trauma és az elmúlt hetven év meghaladá-
sára, és a magyar nemzet országhatárokon felüli újraegyesítésére. Sajnos azonban úgy 
érzem, az ebben rejlő potenciált nem használja ki az egyház. Más kérdés, hogy szerintem 
a nemzet fogalma is újragondolásra szorul, nem lenne szabad ezt szinte változatlanul 
átelmelnünk a 19. századból. Debrecenben viszont azt gondoltam, elindulhat egy diskur-
zus, ami esetleg még a nemzetfogalom újraépítéséhez is vezethez, de mindenképpen a 
reformátusság dinamikus újragondolását jelenti. Teológiai szempontból ugyan hiányoltam 
a bűnbánat határozottabb megjelenítését, de erős szimbolikus aktusaival az ünnep így 
is lehetővé tette, hogy magunk mögött hagyjuk a múltat. Sajnos azóta rengeteg visszalé-
pés történt. Felmerült például, hogy Trianon emléknapján harangozzanak-e a református 
templomokban. 2009 után az első egyházvezetőségi nyilatkozat erről az volt, hogy ne, 
már nem kell, később a felhördülésnek engedve mégis enyhítették ezt a hozzáállást, és a 
lelkészekre bízták ennek eldöntését. Több ehhez hasonló döntés is született azóta, ezért 
gondolom, hogy kimerülőben van május 22-e ereje.
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Hogyan kapcsolódik egymáshoz az antropológusi és a fotográfusi érdeklődésed?

Bán András kifejezésével élve az antopológiai fotó rossz fotó, abban az értelemben, hogy 
nem esztétizál, vagy ha ez nem is teljesen megvalósítható, hiszen belénk ivódik egy 
fényképszerű, esztétizáló látásmód, erre a megrögzöttségre a képkészítés során antro-
pológusként reflektálunk. Ez a reflexió elsősorban azt jelenti, hogy megpróbáljuk leírni 
magát a képet, illetve a kép készítésének és használatának különböző kontextusait. Az 
antropológiai fotó sűrű kép, sűrűségét pedig a benne vagy általa felfejthető, egymásra 
vonatkozó értelmezési rétegek, kulturális kontextusok adják. A református kutatásba ez 
háromféleképpen épül be. Egyrészt nemcsak interjúkon, kérdőíveken keresztül kutatom 
a református identitás változását, hanem a tárgyhasználaton vagy átfogóbban a kultúra 
vizuális aspektusain át is. Másfelől vizsgálom azt a képet, amit a reformátusok magukról 
felmutatnak. Rengeteg a fénykép: gyülekezeti kirándulások, egyházközségek honlapra 
kitett fotóin keresztül a reprezentatív albumokig. Harmadrészt én is készítek fotókat, ame-
lyek segítségével megpróbálom értelmezni mindazt, ami körülöttem történik. Ezek a saját 
képek általában nem szépek, nem arra törekszenek, hogy az események drámaiságát, 
hangulatát vagy érzelmi aspektusait ragadják meg, így szándékosan nem a mai riport 
vagy a korábbi szociofotó eszköztárát használják, inkább – olykor a szó szorosan vett 
értelmében is – távolságtartó, a lényeges személyek és történések mellett ezek környe-
zetét is bemutató „dokumentarista”, „lajstromozó” képek. Az antropológiai fotó önmagá-
ban nem él meg, szükség van szövegekre, amik reflektálnak a képekre, felfedik azokat 
a kontextusokat, amelyekről beszéltem. A szöveg és a kép kiegészíti egymást, és együtt 
hozzák létre a kutató által vizsgált társadalmi jelenség antropológiai olvasatát.

Idén jelent meg a Salgótarján utcai zsidó temetőről készült albumod, beszélj erről a mun-
káról!

Még egyetemista voltam, amikor Tóth Vilmos történész, antropológus, aki temetőkkel, 
temetkezési kultúrával foglalkozik, megtudta, hogy fotózom a sárospataki református 
temetőt. Tetszettek neki a képeim, és felajánlotta, hogy elvisz egy izgalmas helyre Bu-
dapesten. Ez volt a Salgótarján utcai temető, amely régen a Kerepes úti temetőből lett 
leválasztva. Rögtön beleszerettem és nagyobb kihagyásokkal, de 2002 után többször 
visszajártam ide fotózni. A Holokauszt-év kapcsán merült fel a Nemzeti Örökség Inté-
zetben egy reprezentatív zsidó témájú munka kiadása. Tóth Vilmos írta a szöveget, a 
fényképanyagot én készítettem.

Miért érdekes ez a temető?

Mert a budapesti zsidóság – amely a magyar zsidóság reprezentatív része – igen izgal-
mas korszakában, a 19. század második felében és a 20. század elején működött. Őrzi 
a zsidó polgárság felemelkedésének, megerősödésének lenyomatát. Itt van eltemetve a 
zsidó polgári elit jelentős része, akik igyekeztek reprezentatív képet kialakítani magukról: 
óriási síremlékeket emeltettek, a korszak építészeinek legjavát, többek között Lajta Bélát 
alkalmazták, és az is nagyon érdekes, ahogy a magyar nemzetbe betagozódó zsidóság a 
sírfeliratokban szövegszerűen felmutatja, hogyan gondolkodik a beilleszkedéséről. Ezen-
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felül vizuálisan is izgalmas nekropolisz: eklektikus, mégis karakteres építészet jellemzi. 
Azt gondoljuk, hogy a zsidók kerülik a figurális ábrázolásokat, ez a hely mégis tele van 
szimbolikus állatfigurákkal. Sasok és oroszlánok bukkannak elő váratlanul a dzsungelből, 
és ettől egy hátborzongató hangulata van a temetőnek. Emellett hihetetlen iramban pusz-
tul, csodálatos műalkotások mennek évről-évre tönkre benne: embernagyságú fák nőnek 
ki a mauzóleumokból, amelyek szétfeszítik ezeket az épületeket. Jó volna tenni valamit a 
megmentése érdekében.

A fotóid között láthatunk Szent László hermájáról készült képeket is, ehhez hogyan ke-
rültél ilyen közel?

Tóth Vilmos felesége, Kristóf Lilla kért meg a fotózásra, aki egyszerre kulturális és fizikai 
antropológus, és paleoradiológiával foglalkozik. Az első általa szervezett kutatás, amely-
ben részt vettem, Széchényi Pál érsek nagycenki múmiájának a tudományos vizsgálata 
volt. Több diszciplinából érkező kutatócsoport vizsgálta, vajon megmérgezték-e az ér-
seket, és hogyan jött létre a múmia. A kutatásról megjelent könyvben is szerepelnek a 
fotóim, Nagycenken a Széchenyi-kastélyban kiállították az anyagot, és hamarosan lesz 
egy nagy vándorkiállítás is a kutatásról. Utána részt vettem a mosonmagyaróvári óke-
resztény vértanú szentek maradványainak a vizsgálatában, ezután jött meghívás a Szent 
László fejereklyéjének a feltárására. Óriási élmény volt személyesen ott lenni. Erős, tipi-
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kusan antropológiai képek születtek, ahol a fókusz a történésen van, és ennek vizuális 
megjelenítésén, értelmezésén. A kedvenc képem azt a pillanatot fogja meg, amikor a 
szegedi antropológusok körülállták az ereklyetartóból kiemelt koponyát, percekig némán 
nézték, és aztán egyszerre, mint egy varázsütésre, elővették a kis fényképezőgépüket. 
Protestánsként nem tisztelem Szent László koponyáját szentként, mégis számomra is 
numinózus ez a tárgy, és miután a kutatók közt többen római katolikusok, izgalmas volt 
figyelni, hogyan mozognak olykor szinte pillanatról pillanatra a vallásos és a tudományos 
hozzáállás pólusai között.

Hogyan lett belőled a Zempléni Fesztivál fotósa?

Mivel nagy zenerajongó vagyok, amikor Patakra költöztünk, elkezdtem járni a Zempléni 
Művészeti Napok koncerteire. Már fényképésztanulóként is szerettem figyelni és fotózni 
a zenészeket. A bátyám oboaművész, a felesége, aki énekművész szokta mondani, hogy 
a hangszereseknek úgy kell bánni a hangszerükkel, mintha énekelnének, az énekesek-
nek pedig hangszerként kell kezelni a testüket. Nagyon érdekel ez a folyamat. Amikor 
átvette az Interkultur Hungária a Fesztivál szervezését 2004-ben, megkeresték a Fiatal 
Fotóművészek Stúdióját, amelynek akkor Bán András volt a vezetője, hogy jó lenne a 
fesztivál hangulatát megragadó képeket készíttetni. Ő lovagiasan azt ajánlotta, oldjuk meg 
ezt helyiekkel, így kerültem a képbe. Be is szerveztem a miskolci antropológus csapatból 
néhány kollégát: az első évben hárman fotóztunk, ebből lett is egy kiállítás, aztán a máso-
dik évtől egyedül maradtam. Nagyon élvezem, mindig nagyon várom. A sok antropológiai 
fotó mellett felüdülés: mégis más embereket, mint múmiákat fotózni. A Zempléni Fesztivál 
művészportréinál inkább az esztétizáló fotózás szabályait alkalmazom, bár a fesztiválról is 
vannak antropológiai fotóim, amelyek a fesztivál légkörét tárgyak, emberi kapcsolatok ré-
vén próbálják megragadni. Ezek nem annyira szépen komponáltak, kicsit bemozdult fotók, 
de talán elkapják azokat a momentumokat, amelyek összesűrítik számomra a fesztivált. 
Ez a hobbim: szeretem fényképezni, hogyan válik hangszerré a zenész teste, hogyan feje-
zik ki a testükkel a zenében történteket, mi ebben a mítosz, a rájátszás, milyen az, amikor 
valami elementáris tör föl, és persze hogyan lehet ezt hangok nélkül képekben visszaadni. 
Szeretnénk majd ebből is készíteni egy albumot a lefotózott művészek szövegeivel együtt.

Feleségeddel és három gyermekeddel Sárospatakon élsz, Budapesten dolgozol. Milye-
nek a sárospataki hétköznapok és az ingázás?

Az ingázás tragédia: hetente kétszer jövök Budapestre, örülnék, ha sikerülne visszaál-
lítani a Sárospatak–Budapest közötti intercityt, mert nagyon fárasztó a napi nyolc óra 
utazás. Ugyanakkor van pozitív hozadéka: a doktori disszertációmat teljes egészében a 
vonaton írtam, munka közben megtanultam tökéletesen függetleníteni magam a körülöt-
tem történtektől, gyakorlatilag a vonaton dolgozom. Így több idő marad otthon a családra. 
Nagyon szeretek Patakon élni, mindig az volt a vágyam, hogy egy olyan városban éljek, 
ahol van vár, hegyek és folyó. Szeretem a levegőjét, és azt is, hogy kisváros, de nehezen 
viselem a vidéki kisvárosokra olyan jellemző kicsinyességét. Zavar, hogy látom, kicsit 
több odafigyeléssel mennyire jobban mehetnének a dolgok, és az is nagyon bánt, hogy 
nem lehet kritikát megfogalmazni. Ez nemcsak Sárospatakon, de az egyházban és a ma-
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gyar társadalom más szintjein is zavar. Ha mondok valamit, rögtön visszavágnak, csináld 
jobban! Ezzel nem értek egyet, fontos lenne létrehozni olyan közösségeket, amelyek a 
kritikus, de építő hozzáállást gyakorolják! Zavar az is, hogy a civil szféra szét van esve a 
városban, és rendkívül rossz az információáramlás.

Antropológusként milyennek látod a kortárs pataki lokális indentitást?

Kutatóként nem foglalkoztam a témával, a megérzéseimre, mindennapi tapasztalataimra 
hagyatkozva úgy gondolom, a rendszerváltozás után nem lett koncepciózusan újragon-
dolva a pataki identitás. Sokféle irányba fut, jellegzetes például az egymással párhuza-
mos, de egymás mellett elmenő Szent Erzsébet és Lorántffy Zsuzsanna-kultusz. Nem 
kellene sok energiát fordítani arra, hogy Sárospatak megfogalmazható legyen a nagyasz-
szonyok városaként. Ezzel a szimbolikus aktussal kezelhető lehetne a városban jelenlevő 
buta felekezeti ellentét. Nincsenek olyan szimbólumaink Patakon, amelyek a helybéliség 
gyújtópontjai lennének, vagy ha vannak is, ezek nincsenek egymással szervesülve. Pél-
dául a Református Kollégium nincs igazán benne a város társadalmi, kulturális életében. 
Még teológus koromban A Művelődés Házával együtt szerveztünk koncertsorozatot, ame-
lyet mindkét oldalról, de főleg a Kollégium részéről erős idegenséggel fogadtak. Ez csak 
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egyetlen példa, ám ennek az idegenségnek a feloldódását a mai napig kevéssé látom, s 
talán ennek is köszönhető, hogy a Kollégium inkább helyben működő intézmény, de nem 
válik igazán helyivé, nem vesz részt a helyi kulturális élet mozgatásában. Ez az egész 
ügy azért fontos, mert egy református kollégium mint intézmény mindig közvetítő szere-
pet játszik: mindig helyi, de mindig túl is mutat az adott hely határain. Begyűjt és szétszór. 
A Kollégium úgy terebélyesedik nemzeti vagy európai kulturális értelemben fává, hogy 
gyökereit a helyi vagy regionális társadalomba mélyeszti. Belőle táplálkozik, míg a helyi 
társadalom rajta keresztül teremhet gyümölcsöt. A mai körülmények között, különösen a 
mi régiónkban az ilyen szervesüléseknek a túlélés a tétje. Ezért lenne fontos a verseny-
istállók nevelése helyett a tehetséggondozás régi református gyakorlatának felélesztése, 
amelynek központi eleme volt az a gyakorlat, hogy a környékbeli vallástanárok, lelkészek 
figyeltek a tehetséges gyerekekre, és behozták őket a Kollégiumba. Ez most nincs így, a 
református általános iskola például inkább a pataki, többé-kevésbé református kötődésű 
elit iskolájának tűnik.

Bár nem vagy lelkész, de teológus próbálsz maradni, a református identitást kutatod, 
és szakértőként kapcsolódtál be a református egyházban tervezett egyházszociológiai 
felmérés előkészítésébe. Miért tartod fontosnak ezt az aktív, kritikusi részvételt az egy-
házban?

Egy kedves tanárom egyszer azt mondta, hogy az antropológus olyan állat, amelyik vizs-
gálja magát, amint épp vizsgálja magát. Ez a reflexív attitűd legalább olyan fontos a teo-
lógus, mint az antropológus esetén. A reflexió – bűnbánat, önértelmezés – azonban nem 
csak egyéni, hanem közösségi dimenzióval is bír. Igyekszem Krisztust követő református 
keresztényként élni, és ilyenként zavarnak az egyházon belüli anomáliák. Van a reformá-
tus indentitásomnak egy olyan történetileg megalapozott összetevője, ami azt mondatja 
velem, hogy reformátusként beszélnünk kell arról, ha valami olyat látunk, ami nem jó, 
reflexíven kell viszonyulnunk magunkhoz, ez a mi felelősségünk. El kell mondanunk, ha 
valami nem az evangélium eszménye szerint működik, még inkább, ha valami emberhez 
sem méltó. Kritikusan szemlélem, ahogy a református egyház a politikával összefonódik, 
ahogy nem tudjuk megkülönböztetni a közéleti szerepvállalást, ami egyébként az egyház 
prófétai feladata, és a pártpolitikát. Az egyháznak nem lenne szabad egyik pártpolitikai 
oldalon sem elköteleződnie. A társadalmi igazságtalanságok ellen fel kell lépni, az igazság 
mellett kell kiállni pártpolitikai aspektusoktól függetlenül. Sajnos nem látom ma a magyar 
református egyházban, hogy mindig következetesen kiállna az emberi önkény és a társa-
dalmi igazságtalanságok ellen. Az egyházszociológiai szakértő bizottságnak magam sem 
tudom, tagja vagyok-e, több mint egy éve volt néhány összejövetel és egy konferencia 
a református egyház egyházszociológiai felmérésével kapcsolatban, ahol én az antro-
pológiai szempontokat képviseltem, azóta nem hallottam felőlük. Az egyházszociológiai 
kutatás célja egyébként az, hogy értelmezze a 2001-es és a 2011-es népszámlálás meg-
lepő eredményeit, hogy szociológiai jellemzőkkel körülírja az egyház tagságát és azokat, 
akik a népszámlálásokon reformátusnak vallják magukat. Elképesztő gyorsasággal alakul 
át a református egyház társadalma: egy döntően rurális, kevésbé értelmiségi egyházból 
egy alapvetően városias, magasabban kvalifikált egyházzá kezdünk válni, ugyanakkor a 
posztmodern vallásosság jelei is gyorsan terjednek. A kutatóintézetben épp egy reprezen-
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tatív, kérdőíves kutatáson dolgozom, amit először református középiskolásokkal töltettem 
ki. A kutatás eredményei jól körülírják ezt a változást: a református azonosságtudat jellem-
ző elemeinek, a rendszeres bibliaolvasásnak, imádságnak vagy a közösség gyakorlásá-
nak erózióját, az olyan sarkalatos református teológiai igazságok mint az egyedül kegye-
lemből, hit által való üdvözülés, az Isten dicsőségére folytatott élet vagy a predestináció 
feladását. Sok válaszadó határozta meg magát úgy, hogy „református magyar vagyok, 
amíg élek az maradok”, de ennek alig van már valami tartalma, hiszen sokan azt is hozzá 
teszik, hogy egyébként a magam módján vagyok vallásos. Annak a református történeti 
tapasztalatnak az igazságában pedig, mely szerint a reformáció a magyarság számára 
nemzetmegtartó erő volt, a válaszadók többsége legalábbis kételkedik. Fontos lenne tehát 
tisztázni, hogy kik vagyunk, miben hiszünk. Fontos lenne, hogy megszólítsuk az evan-
géliummal ezeket a reformátusokat, tudjuk, milyen közösségszervező stratégiákkal lehet 
őket megközelíteni. Erről szólna az egyházszociológiai kutatás, amit viszont szerintem ki 
kellene egészíteni egyéni életutak vizsgálatával, hogy azt is megtudjuk, hogyan élik meg 
különböző emberek saját környezetükben a reformátusságukat és egyáltalán, mit értenek 
azon, hogy református. Az MTA-n Bolyai-ösztöndíjasként én ezt kutatom, de úgy gondo-
lom, hogy a közösségünk szempontjából az lenne a legjobb, ha sikerülne az egyházat 
különböző perspektívából vizsgáló kutatók eredményeit közös horizont alá rendezni.

 (Az interjút készítette: Földy-Molnár Lilla)
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Ónodi Béla

Molnár István expresszionista, 
avantgárd korszaka

Molnár István (1908–1987) táncművész, koreográfus, táncpedagógus, szobrász „életútja 
minden kanyarulatának feltárásával, az okok és összefüggések kiderítésével, a teljes – 
előadóművészi, pedagógusi és kutatói – életmű analízisével máig adós az utókor.”1 Az 
európai látókörrel és a kor különleges történelmi lehetőségét kihasználó, Erdélyben is 
végzett néptánc gyűjtései, néptánc filmjei által valós hagyomány-ismerettel rendelkező 
expresszív táncművész műveivel nemcsak a magyar koreográfiai iskola megteremtője 
volt, hanem helyszíni gyűjtéseivel a korszerű táncfolklorisztikai kutatások alapjait is lefek-
tette, táncnyelvét pedig – a magyarság problémái iránt fokozottan fogékony – szuverén 
formanyelvvé alakította. Molnár István alkotásainak köszönhetően kitágult a művészeti 
horizont, előtérbe került az egyén és a társadalom problémáira választ kereső művészi 
szándék, valamint az új formanyelv teremtésére való törekvés. Ugyanakkor a Molnárnál 
megjelenő, a bartóki mintát követő formai és komponálási elvek – egészen napjainkig – 
ihlető forrásként hatnak koreográfusainkra.2

A modern táncművészeti mozgalmak
Molnár István alkotói korszakainak megértéséhez és értékeléséhez nélkülözhetetlen a 
rövid tánctörténeti kitekintés az egyetemes és hazai, modernnek tekintett táncművészeti 
mozgalmak fejleményeire, valamint azok Molnár István alkotói munkásságára gyakorolt 
hatására. Az egyetemes tánctörténet 1890-től 1950-ig terjedő időszakában, az ún. sza-
badtánc, azaz a különböző moderntánc irányzatok kialakulásának, megerősödésének 
lehetünk tanúi. Az európai néző, egészen a 19. század végéig, a tánc művészi formájá-
nak a balettet tartotta. Európában a francia, dán, orosz klasszikus balettek jutottak el a 
legmagasabb művészi szintre, de mindig csak a társadalmi elit szórakozását szolgálták. 
Az Egyesült Államokban hiányzott az udvari gyökerekre visszavezethető balett, azonban 
a társas-, karakter- és akrobatikus táncokat is bemutató szórakoztató zenész színház a 
lehető legváltozatosabb formában működött. Ez a forma Európában is egyre nagyobb 
teret nyert, de a mulatók, varieték, revük világát élesen megkülönböztették a komoly tánc-
művészettől, azaz a balettől.3

Megjelent azonban egy olyan táncos nemzedék, amelynek minden képviselője a táncot 
– eleinte a saját táncát – művészetnek, a balettet pedig kiüresedett formának találta. Az 
új nézőpont elfogadása és érvényesülése néhány évtized alatt a színpadi tánc kiszéle-
sedéséhez vezetett. Megszületett a balett alternatívája: a szabad, plasztikus, új, kifeje-
ző táncforma, amelyet eleinte az ún. szabadtánc elnevezéssel illettek. E korszak úttörői 
közül Isadora Duncan eszméi és táncai gyakorolták a legnagyobb hatást a kortársakra.
Az új táncművészeti irányzat sorsát a születése után a helyi társadalmi és politikai kö-
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rülmények és lehetőségek határozták meg. Amerikában például a szabadtánc akadály-
talanul fejlődhetett Ruth Saint-Denis, Ted Shawn, Martha Graham, Doris Humprey, José 
Limón kísérletezései és iskolaalapítási lehetőségei nyomán. Így szakszerűen megalapo-
zott új táncstílussá válhatott, amely a jazztánc és sok más mellett ma már szerves része 
a színpadi táncművészetnek.
A szabadtánc első amerikai képviselői európai fellépéseinek köszönhetően a tízes évek-
től néhány európai táncos is új művészeti utakkal kísérletezett. Ennek köszönhetően Eu-
rópában megjelentek a mozgás új művészi lehetőségeit kutató táncosok, akik főként a 
weimari Németországban, Ausztriában és Magyarországon tevékenykedtek. A németor-
szági Lábán Rudolf, Mary Wigman és Kurt Jooss mellett a modern tánc magyarországi 
megalapozóinak – Madzsar Alice, Dienes Valéria, Szentpál Olga – köszönhetően művészi 
pezsgés indult meg, amelynek során táncközpontok, tánckongresszusok és táncfesztivá-
lok szerveződtek.4 A Szentpál-iskola külön kiadványban válaszolt a társadalom és a sajtó 
kérdéseire.5 1939-től ebbe a táncéletbe kapcsolódik be Molnár István a párizsi avantgárd, 
expresszionista előadóművészi sikerei után hazatérő táncművész, koreográfus.

Molnár István és a modern tánc
Molnár István ún. „expresszionista” korszaka meglehetősen rövid időt, mindössze tíz évet 
(1930–40) ölelt fel művészi pályáján. A szakemberek szerint e korszaknak nyomait mind-
végig megőrizte művészetében, ezért nagyon is jelentősnek mondható.
Molnár Kolozsváron született és a bukaresti Testnevelési Főiskola elvégzése után az 
1936-os berlini olimpián szertornászként vett részt. Már főiskolás éveiben érdeklődni 
kezdett a tánc iránt, és az olimpia után megkezdte táncos felkészülését. Óriási belső 
elhivatottságát jelzi, hogy ekkor már 29 éves volt, ami normál esetben már egy táncos 
életpálya középső szakasza. Az elkövetkező évek az autonóm táncművészi bemutat-
kozásra való intenzív alapozással teltek. Felkészülésének körülményeit és valóságos 
időszakát sohasem lehetett kideríteni, azonban ekkor kezdett új mozgásmódszert ki-
alakítani, amely egyre erősebben mutatta az expresszionizmus jegyeit. „Már tudatosan 
akartam koncertező művészként dolgozni, mert éreztem, hogy tele vagyok különböző 
ötletekkel (…) Szakítottam természetesen a nagyon elavult balettal (…) magam terem-
tettem egy új mozgásmódszert (…), ami az expresszionizmus kezdő jeleit mutatta, és 
egyre erőteljesebben.”6

Először Párizsban az Archives Internationales de la Dance, azaz a Nemzetközi Táncmű-
vészeti Intézetben mutatkozott be önálló, Prelude című műsorával 1939. január 19-én.7 
Az előadáson többek között Babits Mihály (Az örök folyosó, Csillag után), Ady Endre (A 
halál rokona, Aki helyemre áll, Új vizeken járok) és Juhász Gyula (Milyen volt) verseit, 
valamint klasszikus zeneműveket – Rahmanyinov: Prelude, Beethoven: Dervistánc, Liszt: 
Dal, J. Neaga: Elégia – interpretálta az önmaga által kitalált mozdulatrendszer által. A si-
ker átütő erejű volt. A bemutatkozásról a korabeli újságok közül a százezres példányszá-
mú párizsi L’Intransegeant így írt: „Molnár István, a tehetséges erdélyi táncművész olyat 
hozott Párizsnak, amely új fejezet lesz a klasszikus tánc újjászületésének történetében.”8 
A neves táncintézet tagjai sorába választotta, és elismerő kritikát kapott a Le Figaro és 
a Temps hasábjain is. Az MTI 1939. január 23-i gyorshíre így fogalmaz: „Molnár műsora 
zajos sikert aratott, s új szellemű alakításai: haláltánca, kardtánca, Babits „Örök folyosó”-
jának alakítása, stb. táncművészeti körökben nagy feltűnést és elismerést keltettek.”9
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A párizsi bemutatkozást kolozsvári majd hazai sikerek követték. A budapesti előadások 
utáni hazai kritikák is hasonlóan méltatták a művészt: „Molnár nem csak zenére tán-
col, de verseket fejez ki mozdulatokkal. Elgondolása az érzést, a hangulatot, a történést, 
amit a költő szavakkal, versben, kifejez, ő mozdulatokkal, tánccal interpretálja. Szinte 
észre sem vesszük a zene hiányát annyira lenyűgözőek mozdulatai.” (Nemzeti Újság, 
1939. június 10.)10 Az 1939. február 12-i Nemzetőr újságban szuverén formanyelvéről 
így nyilatkozik: „Tánctanulmányaimat részben idegen mestereknél végeztem, mai tánco-
mat azonban már saját tapasztalataim és elgondolásaim jellemzik. A zene belső világát 
igyekszem kifejezni anélkül, hogy ez a forma rovására menne. A táncot önálló műfajnak 
tartom, nem feltétlenül szükséges hozzá zenei vagy más kíséret.”11 Évtizedekkel később: 
„Amit csinálok magam fejlesztettem ki. Nem utánoztam senkit, és semmiféle hatással az 
úgynevezett táncművészek nem voltak rám.”12

Kolozsvári tanítványaival még ugyanabban az évben (1939) olaszországi turnéra indult, 
azonban a szeptemberben kitört világháború véget vetett a nagy reményekkel induló 
nemzetközi táncos karriernek.
Olaszországból 1939 őszén hazatérve Molnár megpróbálta megvalósítani régi álmát és 
klasszikus tánccsoportot szervezett, amelyhez nagy segítséget kapott a hazai mozdulat-
művészet egyik megalapítójától, Dienes Valériától. Klasszikus és modern szerzők alkotá-
sait vette elő – Beethoven: VI. szimfónia, Liszt Ferenc: Haláltánc – valamint Dsida Jenő 
és Reményik Sándor verseket tűzött műsorára. A folyamat azonban csak egy évig tartott, 
mert párizsi sikerei alatt olyan katartikus élmény érte, amelynek hatására az 1940-es 
évekre végleg búcsút mondott a modern színpadi táncművészetnek és a hagyományos 
magyar néptánckincs felé fordul.

Molnár István és a tradicionális magyar folklór
Molnár István második alkotói korszakát, amely 1940-től nyugdíjazásáig, 1971-ig tartott, a 
tradicionális magyar folklór megismerése, színpadon történő terjesztése és tanítása hatá-
rozta meg. Nem mindennapi azonban, hogy mi késztette a sikeres táncművészt sportolói 
karrierje után immár másodszor az újrakezdésre.
„Bemutatómra készültem Párizsban – beszélte el a későbbiekben – amikor karácsony 
előtt levelet kaptam az ottani Magyar Intézettől. Arra kértek, mint Párizsban tartózkodó, 
magyar származású művészt, hogy tartsak egy „magyar estet” az intézet székházában.” 
Mivel Molnár nem tudta értelmezni a maga számára ismeretlen tartalmú fogalmat, ezért 
Huszár Károly Párizsban élő szobrászművészhez fordult segítségért, aki – székely szár-
mazású lévén – így szólt: „Táncolj nekik egy székely verbunkot! Ilyet ni!” És mindjárt meg 
is mutatta. Molnár így emlékszik vissza arra a pillanatra: „Dermedten álltam… sohasem 
hallottam székely verbunkról és sohasem láttam ilyen táncot, pedig én is székely szárma-
zásúnak tartottam magamat. Huszár barátom szavai elmélyítették megdöbbenésemet. 
Kialakították elhatározásomat is: végérvényesen szakítok korábbi, évtizedes művészi 
törekvéseimmel és jövőmet minden erőmmel a „magyar” táncművészet kiteljesítésének, 
megismertetésének szolgálatába állítom.”13

Filmfelvevő gépet vásárolt, vidéki gyűjtőutakba kezdett, és a modern tánctól teljesen elfor-
dult. Az általa rögzített néptánc felvételek a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi 
Intézetének Néptánc Archívumában ma is megtalálhatóak. Alig egy évtized alatt az egész 
magyar népterület tánckincséről átfogó képet alkotva végezte el a korszerű tudományos 
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néptánc kutatást megalapozó gyűjtőmunkáját.14 1948-ban jelent meg Magyar tánchagyo-
mányok című könyve, amely az első tudományos igényű néptánc gyűjtemény volt.15 A ma-
gyar táncok figurális sajátosságainak csoportosítási lehetőségeiből indult ki, nem pedig a 
néprajzkutatás által használt dialektikus rendszerezésből. Ezt a korszakát klasszikus tö-
mörségű néptánc feldolgozások, önmaga alkotta mese és balladajátékok jellemzik, ame-
lyek a később fejlődésnek induló színpadi néptánc mozgalom alapvető műveivé váltak.16

Molnár István pedagógiai téren az önmaga által kitalált mozdulat- és táncosképző rend-
szerét hagyta az utókorra, amelyet az expresszionista alkotói korszakában kezdett ki-
fejleszteni, és később a magyar néptánccal való egyre szorosabb előadói és alkotói 
kapcsolat hatására tökéletesített napjainkban is elismert, de már kevesek által ismert 
technikai rendszerré. Tánctechnikájának leírását Magyar tánctanulási rendszerem című 
három kötetes művében 1983-ban publikálta.17 Táncosait azonban nem csak fizikailag és 
technikailag képezte, de az előadásmód szempontjából számára fontos színészi játék el-
sajátítására és fejlesztésére is voltak gyakorlatai. Ezeket az improvizációs helyzetgyakor-
latokat csak tanítványainak visszaemlékezéseiből rekonstruálhatjuk, írott formában csak 
Zsédenyi Mária említ néhányat.18

Molnár István életművének történeti és esztétikai távlatokba helyezett vizsgálata mind a 
hazai koreográfiai szemlélet, mind a táncos képzés szempontjából fontos feladatunk.19
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Bolvári-Takács Gábor

A kaposvári színház a 
kultúrpolitika sodrában

Az utóbbi évek színháztudományi kutatásaiban előtérbe került a politikatörténeti össze-
függések vizsgálata. A közelmúlt kiadványaiból tallózva említsük meg a Színház és politi-
ka (szerk.: Gajdó Tamás, OSZMI, 2007), valamint a Színház és diktatúra a 20. században 
(szerk.: Lengyel György, Corvina Kiadó – OSZMI, 2011) tanulmányköteteket; Lengyel 
György Színházi emberek c. munkáját (Corvina Kiadó, 2008); Heltai Gyöngyi Az operett 
metamorfózisai 1945–1956 c. elemzését (ELTE Eötvös Kiadó, 2012); vagy legújabban 
Imre Zoltán A nemzet színpadra állításai c. monográfiáját (Ráció Kiadó, 2013). Valameny-
nyi mű közös vonása annak illusztrálása, hogy a színházművészet és a hatalom viszony-
rendszerében egyes művészetpolitikai jelenségek – eltérő történelmi helyzetekben is – 
mindenhol egyformán megjelennek.
A „Kaposvár-jelenség” kifejezés nem új keletű. Mihályi Gábor harminc évvel ezelőtt e 
címmel megjelent könyve (A Kaposvár-jelenség, Múzsák Kiadó, 1984) interjúk keretében 
mutatta be a színház működését és elemezte legjellegzetesebb előadásait, elsősorban 
Zsámbéki Gábor főrendezői, majd igazgatói periódusára (1971–1978) fókuszálva. Eörsi 
László a most ismertetett kötetében más módszert választott. Nála az interjúk nem köz-
lésre szánt egységek, hanem kiegészítő forrásként szolgálnak a történeti elemzés egyes 
megállapításainak alátámasztására. A szakirodalom, elsősorban a korabeli sajtó széles-
körű felhasználása általában is jellemző a szerző munkamódszerére, a kétszáz oldalas 
könyv több mint 350 – sokszor terjedelmes – lábjegyzetet számlál. Mindez mégsem teszi 
nehézkessé a művet, sőt, a szöveg néhol krimiszerűen fordulatos, s a térbeli-időbeli tá-
volságtól függetlenül a mai olvasó számára is a beleélés lehetőségét és élményét nyújtja.
Eörsi a kötet elején leszögezi: csak azokkal az előadásokkal foglalkozott, amelyek va-
lamely okból kultúrpolitikai tényezővé váltak, tehát nem színháztörténeti vagy esztétikai 
szempontok szerint szelektált. Azokra sem fordított figyelmet, amelyeket utólag, a rend-
szerváltozás után minősítettek áthallásosnak. A kötetből tehát kitűnik, hogy a szerző nem 
annyira a Kaposvár-jelenséget, mint inkább a Kaposvár-élményt vizsgálta és ábrázolta 
– bár ez a kifejezés a kötetben nem szerepel. Ettől függetlenül a színház alapításának és 
első másfél évtizedének áttekintése nem marad el, hiszen Kaposvár tényezővé válása az 
előzmények ismerete nélkül teljeskörűen nem rekonstruálható.
Az Ascher Tamás, Babarczy László, Szőke István és Zsámbéki Gábor nevével indult peri-
ódusban a fordulatot Eörsi – Koltai Tamásra hivatkozva – az 1973-as Homburg hercegé-
től számítja, bár az 1971-es Sirály is áttörés volt, amennyiben újszerű „színházcsinálást” 
indított el. Budapesten a színház az Ahogy tetszik vendégjátékával hívta fel magára a 
figyelmet, az 1976-os Állami Áruház vígszínházi bemutatásakor már a jegyekért csata 
alakult ki. A kultúrpolitika nehezen talált fogást a színházon, amely ügyesen lavírozott 
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az 1975-ben KB-titkári pozícióját elvesztő, miniszterelnök-helyettessé „buktatott” Aczél 
György-féle kézi vezérléses irányítás, az önálló útját kereső, Pozsgay Imre-féle kulturális 
tárca szakmai felügyelete, valamint a színházat lokálpatrióta büszkeséggel szemlélő So-
mogy megyei tanácsi és pártvezetés fenntartói követelményei között. 1978-ban azonban 
Zsámbékit (és Szolnokról Székely Gábort) a Nemzeti Színház élére állították, és az igaz-
gatót Kaposvárról más művészek is követték a fővárosba. Mutatkoztak ugyan válságjelek 
a társulaton, de az igazgatóvá kinevezett Babarczy kiváló érzékkel tartotta mederben az 
eseményeket, és Szőke István távozása után új rendezők váltak meghatározóvá: Ács 
János, Gazdag Gyula, Gothár Péter.
A történelem olykor elképesztő helyzeteket produkál. A kaposváriakkal a 80-as évek 
fordulóján kétszer is előfordult, hogy bemutatójuk olyan politikai szituációba keveredett, 
amely legkevésbé sem volt előre kiszámítható. Az 1980-ban színpadra állított A nehéz 
Barbarának a szovjet csapatok afganisztáni bevonulása adott különös pikantériát, míg az 
1981-es, Peter Weiss-féle Marat/Sade mondanivalóját a Jaruzelski-féle szükségállapot 
bevezetése értékelte át. (Bár az is kétségtelen, hogy az igazán jó darabok minden korban 
megtalálják az áthallást.) Ugyancsak problémát okozott az 1982-es III. Richárd, amely-
ben egyes politikusok szintén lengyelországi párhuzamot véltek felfedezni. A társulat 
egyébként is a szakadék szélén táncolt: a Weiss-mű háttérfüggönyét a rendező Ács Já-
nos a budapesti Corvin köz panorámafotójával töltötte ki, nyilvánvaló utalással az elbukott 
1956-os forradalomra. A kép csak azért nem tűnt föl senkinek, mert a valóságban ilyen 
nézet nem létezik: a díszlettervező függőleges sávokban fotózta le az épületet, amelyből 
így kimaradt a teret uraló mozi sziluettje. A Kádár-korszakot közvetlenül nem ismerő mai 
olvasó számára elképzelhetetlen, mekkora kockázatot jelentett akkor egy ilyen lépés.
A 80-as évek elején a Köpeczi Béla által vezetett kultusztárca beavatkozásra szánta el 
magát, amelyet Tóth Dezső miniszterhelyettes és Knopp András KB-alosztályvezető haj-
tott végre. Az 1978-tól dramaturgként működő Eörsi Istvánnak el kellett hagynia a színhá-
zat, és szigorítottak a műsorterv „szocialista” jellegén is. A társulat egysége és vezetőinek 
elszántsága azonban töretlen maradt, és a 80-as évek második felében már érezhetően 
lazult a politikai számonkérés veszélye. A színház Eörsi István A kihallgatás és Mohácsi 
János Ármány és szerelem c. előadásaival búcsúzott el a Kádár-korszaktól, az utóbbi da-
rab ismét aktuálpolitikai felhangú lett: 1989 decemberében a romániai forradalom szinte 
„lemásolta a színházat” – ahogy Koltai Tamás fogalmazott korabeli kritikájában.
A rendszerváltozást követő első évtized a színház életében a korábbiakhoz képest visz-
szafogott, csendes építkezést jelentett. Babarczy érdekérvényesítő és szervezőképessé-
ge, a megváltozott helyi politikával való együttműködése (a színház a megyétől a város 
fennhatósága alá került) kiszámítható gazdálkodást és nyugodt műsortervezést tett le-
hetővé. Az első „robbanásra” az ezredfordulóig kellett várni. A Mohácsi-testvérek által írt 
és rendezett Megbombáztuk Kaposvárt kurrens témát keresett és talált: a taszári NATO-
légibázis közelsége és a jugoszláviai háború tragédiája kínálta a témát a katonaság ab-
szurditásának megjelenítésére. Az igazi felhördülést azonban mégsem ez a mű, hanem 
a 2001-es Operett váltotta ki, s még csak nem is politikai, hanem erkölcsi okok miatt: a 
színpadi meztelenség kavart vihart a magukat konzervatívnak valló önkormányzati kép-
viselők köreiben. Többen előzetes cenzúra bevezetését szorgalmazták – évtizedekkel 
korábbi hatalmi mechanizmusokat idézve. A színház és a helyi hatalom közötti viszony 
fokozatosan kiéleződött, néhányan már Móricz Rokonokjának bemutatását is provokáci-
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óként élték meg. A színház igazgatói álláshelyéért 2003 óta tartó pályáztatási folyamat 
zaklatott körülményei között – Babarczy 2003-ban végül vállalt még egy utolsó ciklust 
–, szinte szükségszerűen bekövetkezett a pillanat, amikor az indulatok felszínre törtek. 
Mindez egybeesett az 1956-os forradalom 50. évfordulójával. A Mohácsi János rendezé-
sében színpadra állított 56 06 / Őrült lélek vert hadak a hazai színházi életben addig nem 
tapasztalt botrányt kavart. A kivégzett Tóth Ilona történetén alapuló színdarabot – figyel-
men kívül hagyva a mű fikciós jellegét – egy jogászprofesszor szabályosan feljelentette, 
személyiségi jogi pert kezdeményezve a darab írói, rendezője és a színház igazgató-
ja ellen. Az Eörsi László által részletesen bemutatott hecckampány önmagán túlmutató 
jelentőségűvé vált, az alkotmányban (is) rögzített művészi alkotói szabadság betartha-
tatlanságának szimptómájává. Ilyen körülmények között a színházigazgatói pályázat is 
gellert kapott: az utódnak kinevelt Znamenák István csupán egyetlen évadot irányíthatott, 
ezután az önkormányzat Schwajda Györgyöt hívta meg igazgatónak. A Nemzeti Színház 
éléről visszavonult drámaíró reaktiválása meglepetést keltett. Schwajda megváltoztatta a 
műsorpolitikát, szabályozta az általa kaotikusnak tartott belső intézményi működést, és 
erejét elsősorban az épület felújítására koncentrálta, amely jó apropót adott a színház 
gazdasági társasággá alakítására – és teljes személyi átszervezésére. A 2010-ben várat-
lanul elhunyt direktort Rátóti Zoltán követte, s ezzel már napjaink színházi közéletében 
járunk. Eörsi szerint az utolsó néhány év során az egykori Kaposvár-jelenség elhalt, s az 
intézmény besorolt a többi, általa kommersznek nevezett vidéki színház közé.
Eörsi László könyvének unikuma, hogy úgy mutatja be egy színházi műhely kultúrpolitikai 
szlalomozásait, hogy közben átlépi a történettudományban misztifikált cezúrát, az 1989–
90-es politikai rendszerváltozás határvonalát. Nem színháztörténetet írt, hanem olyan 
kultúrpolitikai esettanulmányt, amely egyetlen (nem a szó közigazgatási értelmében in-
tézménnyé vált) társulat életre kelését, továbbélését, túlélését – és elmúlását vizsgálja, s 
ezzel szemléletesen ábrázolja a színház(művészet) politikai kiszolgáltatottságát.

(Eörsi László: „Megbombáztuk Kaposvárt” A kaposvári Csiky Gergely Színház és a kul-
túrpolitika. Napvilág Kiadó – 1956-os Intézet Alapítvány, Budapest, 2013. ISBN 978-963-
338-323-0. A cikk az OTKA K81672 számú kutatás keretében készült.)
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