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A szembenállástól az önállóságig

Rajki Zoltán: Az Egervári-mozgalom. A Keresztény 
Advent Közösség kialakulása és vallásszabadsági küz-
delmei a Kádár-korszak második felében (1975–1990). 
Gondolat, Budapest, 2012.

Miért tarthat számot szélesebb körű érdeklődésre, ha 
egy négyezer főt számláló vallási közösség (hozzávető-
legesen ennyien tartoztak az adott korban Magyaror-
szágon az adventiekhez) mintegy negyede, élesen bí-
rálva hivatalos vezetői hittani gyakorlatát és erkölcseit, 
szembefordul velük? Nem beszélhetünk jelentősebb 
demográfi ai, kulturális vagy akár társadalmi súlyról, a 
történet mégis több okból túlmutat az egy felekezeten 
belüli összeütközések körén.

A Magyarországon a 19. század végén megjelenő 
adventizmus hívei évtizedekig féllegálisan gyakorol-
hatták vallásukat, hatósági zaklatásnak voltak kitéve, 
végül a II. világháború idején betiltották őket. Helyze-
tükben az 1945-ös politikai változások hoztak fordula-
tot a szabad működés lehetőségének biztosításával. Ezt 
azonban nem sokáig élvezhették, mert a berendezkedő 
diktatúra nem tűrte, hogy egy vallási közösség ne le-
gyen vele kapcsolatban, azaz ne álljon ellenőrzése alatt, 
pedig az adventisták hitelveivel ilyen gyakorlat nem 
fért össze. Kompromisszumok kötése után 1957-ben 
kapták meg a hivatalos állami elismerést, ám addigra 
létezésük egyik alapelemét, térítő missziójukat csak-
nem ellehetetlenítették. Helyzetük kényszerű befelé 
fordulással járt, belső feszültségeket keltett, ami hoz-
zájárult személyi és csoportellentétek kialakulásához, 
amelyeket fokoztak a pártállam bizalmát élvező egy-
házi vezetők erkölcsi, köztük botránkoztató magán-
életi problémái. Így következett be az első szakadás 
1956-ban, majd a második 1965–1966-ban, s bár ezek 
elrendeződtek, 1975–1976-ban jelentkezett az Egervá-
ri Oszkár nevével fémjelzett újabb mozgalom. Ennek 
történetét dolgozza föl Rajki Zoltán széles adatbázisra 
támaszkodó könyve.

Az események pontosabb megértése végett jegyez-
zük meg, hogy időnként ellentmondásba kerülve ma-
gával, a szerző mindvégig ingadozik, egyháznak vagy 
felekezetnek nevezze-e az adventista vallási közössége-
ket. Kétségtelen, hogy a jórészt az ókorban kialakult teo-
lógiai egyházfogalomnak maradéktalanul máig is csak 
a római katolikus egyház felel meg. Ám a valóságban 
a protestánsok – mind történetük, mind működésük 
szerint – szintén egyházként jelennek meg a közvéle-
mény előtt, és ebből a szempontból a polgári jog sem 
különbözteti meg őket. Mi sem tesszük.

Ráadásul az adventista világegyház területileg hie-
rarchikusan fölépülő szervezet, noha nem a „klasszikus” 
hierarchia elvei alapján működik. Amikor Rajki Zoltán 
arról ír, hogy az 1950-es években a kommunista egy-
házpolitika „egyháziasítani” törekedett az újprotestáns 
– Rajki által használt szóval – entitásokat, ezen azt érti, 
hogy működésük és szervezetük könnyebb ellenőrzése 
céljából a tradicionális egyházfogalom irányába terelte 
őket. Mégsem használja következetesen az egyház helyett 
a semlegesebb jelentéstartalmú felekezet megnevezést. 
Valószínűleg azért, mert számos újprotestáns közösség 
– köztük hivatalosan a hetednapi adventista – máig egy-
háznak nevezi magát. Sőt Rajki többször „az egyház”-nak 
említi könyve egyik főszereplőjét, a Hetednapi Adven-
tista Egyházat. Mindez nem terminológiai csűrés-csa-
varás, azért fontos, mert az adventista tanítás kezdettől 
ügyelt rá, hogy a történelminek mondott egyházakhoz 
ne hasonlítson vagy hasonlítsák. Más kérdés, és messzire 
vezetne annak taglalása, így nincs értelme itt foglalkozni 
vele, hogy mennyire sikerült megvalósítani ezt a célt.

Nem mellékes, hogy jóllehet lélekszámuk okán a 
magyarországi adventistákat „kisegyházként” szokás 
emlegetni, az adventizmus népes világegyházat alkot. 
Bizonyos, hogy a Keresztény Advent Közösség alakulá-
sához vezető alapkonfl iktusban szerepük volt személyi 
ellentéteknek is. Elfogadva azt a lélektani-szociológiai 
törvényszerűséget, hogy ha egy viszonylag kis közössé-
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gen belül több kimagasló, vonzó egyéniség bukkan föl, 
csaknem elkerülhetetlen a polarizálódás, jelen történet-
ben több kisegyházi hivatalos vezető anyagi és családi 
ügyeinek rendezetlensége fokozta a kritikus csoporto-
sulást. Ennél még nagyobb súlyú kérdésként merült 
föl az államhoz való viszony – ebben az esetben függés 
– és a más felekezetekkel való kapcsolat, amelyek az 
Egerváriék által képviselt adventista tanításba ütköztek. 
Ezek intézményes megtestesülései voltak az eredetileg 
a magyarországi újprotestáns feleke-
zetek érdekvédelmi szerveződéseként 
létrejött, később azonban a pártállam 
engedelmes eszközévé vált Szabad 
Egyházak Tanácsa és az általa működ-
tetett felekezetközi lelkészképző inté-
zet. A kötetből világosan kiderül, hogy 
az Egervári-csoport a neoprotestánsok 
azon vonulatával rokon, amelyek – ha 
nem is utasítják el tételesen megfogal-
mazva – általában idegenkednek az 
ökumenikus kapcsolatoktól. Minden 
más felekezettel elutasítják az úrva-
csorai közösséget. Továbbá hitelveik 
és szigorú életszabályaik között szá-
mos olyannal találkozni, amelyeket 
szakmunkák a vallási fundamenta-
lizmus ismérvei közé sorolnak (például a bibliakritika 
elvetése, prófétizmus, kizárólagosság). Föllépésükkor 
Egerváriék követelése szerint az adventistáknak el kellett 
volna hagyniuk az említett szervezeteket, megszakítani 
az állammal addig fenntartott viszonyt, és minden te-
kintetben csakis az általuk vallott tanításnak megfelelő 
hívő életet élni. 

A történet sajátsága, hogy egyidejűleg szövevényes és 
világosan áttekinthető. Szövevényes, mert Rajki archív 
források segítségével (felekezeti irattár, Magyar Orszá-
gos Levéltár, Történeti Levéltár) igen aprólékosan tárta 
föl az eseményeket, amelyek olykor nehezen követhetők; 
áttekinthető, mert kezdettől pontosan kirajzolódik a 
főszereplők köre. Noha a végkifejlet szakadás lett, akik 
ide vezették csoportjukat, azoknak egyáltalán nem ez 

volt az eredeti szándékuk. A Hetednapi Adventista Egy-
ház vezetőit szerették volna hitéleti és erkölcsi téren az 
általuk helyesnek tartott útra vinni, akár leváltásukkal, 
megbuktatásukkal is. Azonban a pártállam bizalmát 
élvező vezetők – álláspontjukon nem csodálkozhatunk 
– erősen ragaszkodtak pozícióikhoz, és ők is igyekez-
tek a velük szemben állókat maguk mellé állítani, majd 
amikor azok külön szervezetet kezdtek kialakítani, visz-
szaterelni az eredeti közösségbe. Támogatóik, az Állami 

Egyházügyi Hivatal és a vele összedol-
gozó belügyi rendőrség nemhogy nem 
pártolta a „szakadárokat”, ellenkező-
leg, akadályozta törekvéseiket. Az in-
tranzigens csoport fő reménysége az 
adventista világszervezet melléjük ál-
lása és a nemzetközi téren korántsem 
egységes adventi mozgalmak közül ki-
kerülő rokonszenvezők voltak. Bíztak 
benne, hogy a meggyőződésük szerint 
eredeti adventista tanítást képviselő ál-
láspontjuk azonos a világszervezetével, 
de azzal nem számoltak, hogy a világ-
szervezet egyházpolitikai okokból sem 
a magyarországi adventista többséggel, 
sem a pártállammal nem kíván szem-
bekerülni, hanem az egység helyreál-

lítását inkább az utóbbiakkal egyetértve szorgalmazza. 
Ezért nem kezdeményezte a világszervezet a magyaror-
szági vezetők leváltását, helyette ismételten elmarasztalta 
vagy magára hagyta az eltávolodó csoportot. 

Vajon miként volt lehetséges, hogy – amint a szer-
ző megfogalmazza – lényegében már 1976 első felében 
megtörtént a szakadás, mégis csaknem másfél évtized 
múltán vált jogi valósággá az új egyház alapításával? Ez-
alatt az Egervári-csoport többször változó, számára hol 
kedvezőbb, hol kedvezőtlenebb körülmények között 
megőrizte függetlenségét. Sok évre rögzült patthelyzet-
ről is beszélhetünk, mert hullámzottak ugyan a tárgya-
lások feltételei, ám folytonosan fennmaradt a kölcsönös 
kompromisszumképtelenség.

A direkt állami beavatkozás hamar lehetetlenné 
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tehette volna a szakadárokat. Csakhogy a kommunista 
egyházpolitika a ’60-as évek végétől nyílt rendőri esz-
közökkel nem avatkozott be a felekezetek belügyeibe, 
hanem vezetőikre bízta a „megoldást”. A hivatalos 
adventista vezetés azonban már kezdettől nem tudott 
megbirkózni a feladattal. Az Állami Egyházügyi Hiva-
taltól beadványokban, beszámolókban vagy a belügyi 
szervektől ügynöki jelentésekben folyamatosan kérte a 
segítséget. Rajki bőven dokumentálja, hogy az Egervári-
hívekkel, főleg hangadóikkal folytatott „beszélgetések”, 
munkahelyi fenyegetések, zsarolások, nyomásgyakor-
lások miként követték egymást, de a kezdeményezők 
számára viszonylag kevés sikerrel. Pedig a fokozatosan 
saját intézményrendszert kiépítő csoport engedély nél-
küli építkezésekkel, ingatlanvásárlásokkal ténylegesen 
megsértette a fennálló törvényeket. Ám ha büntetés 
kiszabására időnként sor került, azt kifi zették, vagy el-
szabotálták az intézkedés végrehajtását.

Az okok – az, hogy ez a pártállamban lehetségessé 
vált – többfélék; kül- és belpolitikaiak, valamint sze-
mélyfüggőek. A konfl iktus kirobbanása idején a hel-
sinki konferencia után a szovjet tömb országaiban a 
nemzetközi légkör enyhülésére tekintettel mérsékelték 
a belső politikai ellenzékkel és az egyházakkal szembe-
ni intézkedéseket. Ám a Kádár-korszak nyilvánosságtól 
sokáig elzárt dokumentumainak eddigi publikálásait 
ismerve tudható, hogy a vallás és az egyház elhalásának 
doktrínája, valamint a vallási közösségek bomlasztásá-
nak célja az Állami Egyházügyi Hivatal föloszlatásáig 
érvényben maradt. Ezért csak fenntartásokkal lehet 
megállapítani, hogy az egyházügyi és a belügyi szervek 
erejének hatékonysága csökkent. Pontosabb, ha mód-
szereik változásáról beszélünk. A Sola Scriptura nevet 
viselő, Budapest-Zugligetben épült „ellenzéki” adventista 
lelkészképző intézet és imaház fennmaradásának kérdése 
még az MSZMP Politikai Bizottságának napirendjén is 
szerepelt. De Kádár mint nem odavaló ügyet politikai 
megfontolásból levetette onnan, s talán ezért is maradt 
meg az intézmény. Rajki Zoltán a ’80-as évekből többször 
idéz megyei egyházügyi titkárokat, akik azon méltatlan-
kodnak, miért kell nekik tizenöt-húsz adventistával kü-

lön törődniük, amikor a társadalomra nem veszélyesek, 
és rendesen végzik a munkájukat. Az adventista ellenzék 
esélyeit nem mellékesen párhuzamos jelenségként erő-
sítették a metodista egyházból kiváló Iványi-csoport és 
például a maguk útját egyre radikálisabban járó római 
katolikus Bulányi-hívek is. Ezek ugyancsak sok fejtörést 
okoztak Miklós Imrének és stábjának.

A személyi adottságokra térve Egerváriék a ma-
guk területén jó taktikusnak bizonyultak. Esetenként 
ügyesen kihasználták akár a Szabad Egyházak Tanácsa 
és a hivatalos adventista vezetés ellentéteit is. Mindig 
találtak ügyükkel rokonszenvezőket a nemzetközi ad-
venti mozgalomban a már-már reménytelennek látszó 
helyzetekben is, s közben nem adták föl álláspontjukat. 
A pártállami illetékesek többször döntöttek a fölszámo-
lásukról, elindítottak adminisztratív intézkedéseket, a 
hivatalos adventista vezetés pedig sorra hozta ellenük 
tiltó, kizáró vagy diszkriminatív döntéseit. Személyes 
bátorságuk és kitartó, hajthatatlan magatartásuk döntő 
tényezője volt az önállósághoz vezető történetüknek. A 
szerző kiemeli Egervári Oszkár kiemelkedő tekintélye 
mellett szellemi vezetőjükként Vankó Zsuzsanna teo-
lógusnőt (nem lelkészt, mert az adventisták nőket nem 
szentelnek föl), jeles igehirdetőjüket.

A félreértések elkerülése végett hangsúlyozzuk, hogy 
távol áll tőlünk a vallási fundamentalizmust és a tárgyalási 
merevséget döntő tényezőként kiemelni. A négyszereplős 
küzdelemnek végül nem lett „igazi” győztese. A külső 
szereplők mindvégig ellenezték a szakadást, egyfelől a 
világegyház vezetése elvből, másfelől a kommunista egy-
házpolitika hatalmi pozícióból nem támogatta. S mint 
említettük, a szétválást eleve sem a végül kiszakadók, sem 
az „anyaegyház” nem kívánták. A kisebbség magát az „iga-
zi” adventizmus letéteményesének tartva, változatlanul re-
formot követelt, ami tanításainak általános és kizárólagos 
elfogadását jelentette, a kritizált többség pedig, ha nem is 
mindenáron, de egy idő után már presztízsveszteségekbe 
is belement volna, ha sikerül a maga oldalán az egységet 
megvalósítani. A szétválás végül 1990-ben a Keresztény 
Advent Közösség jogilag megalapozott megalakulásával 
következett be, vagyis az évek óta meglévő status quo a 
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vallásszabadságról szóló törvény értelmében állami elis-
merésben részesült. A világegyház vezetése ugyan máig 
egynek tekinti a két magyarországi adventi felekezetet, 
de beletörődött a „mégis” kettősségbe, az Állami Egyház-
ügyi Hivatal pedig végórájáig sem tudta ezt a problémát 
fölszámolni. Ha Magyarország vallásügyi történetének 
távlatában „sikerről” beszélhetünk, az utóbbi tényt ne-
vezhetjük igazán annak.

Visszautalva könyvismertetésünk elejére, Rajki műve 
azért érdemel különös fi gyelmet, mert a Kádár-korszak 
egyházpolitikájának sajátos, eleddig kevés fi gyelmet kapó 
vetületét tárja elénk. Történészi semlegességére mindvégig 
ügyelve egy olyan vallási mozgalomról ír, amelyet a párt-
állam illetékesei különféle feltételek egyedi találkozása és 
vezetői kitartó bátorsága miatt nem tudtak fölszámolni.

Kósa László

Csupán a szavak hisznek bennem

Oszajca, Wacław: Az öröm szenvedése. Vál., szerk. 
Zsille Gábor. Magyar Napló, Budapest, 2012. 

A kortárs lengyel költészet egyik legkiemelkedőbb al-
kotójaként számon tartott szerző, Wacław Oszajca – 
akinek több mint három évtizedes alkotói tevékenysége 
ez idáig csak néhány versen keresztül volt hozzáférhető a 
magyar olvasóközönség számára – a közelmúltban rejté-
lyes című válogatáskötetével mutatkozott be hazánkban.

Az öröm szenvedése című versgyűjtemény már cí-
mében utal arra a lételméleti paradoxonra, amelyet a 
transzcendens felé törekvő ember teremtett voltának 
tudatában átél. Az 1994-es Napról napra című kötet 
szentenciaszerű Hamlet-parafrázisa az emberi létezésnek 
arra a meghatározottságára mutat rá, ami tőlem függetle-
nül adott: „lenni vagy nem lenni / álprobléma / vagyok”. 
Az igazi kérdés tehát az, mit kezdjek a ténnyel, hogy 
vagyok. Mit kezdjek létezésem korlátaival, a végesség 
tudatával, az emberi természet gyarlóságaival, mások 
és a magam kiszolgáltatottságával, azzal a ténnyel, hogy 
a létezés öröm és szenvedés egyszerre, hiszen – ahogy a 
harmadik ciklus címe üzeni – „mindig függőlegesen”, 
azaz ég és föld közé állítva élsz? Az emberi létezés e 
kettős meghatározottságának metaforájaként is értel-
mezhető napraforgó – az égre tekintő elragadtatottság 
aranykoronája és a fekete magoktól elnehezülő, földre 
hajló tányér – az igaztalan végítélet a napraforgótáblán 

című versben „függőleges” létezésünk kettősségének, ég 
és föld közöttiségének megjelenítője.

Vélhetően e meghatározottság felismeréséből fa-
kad a teljesség átélésének vágya egyetlen, időtlenné váló 
pillanatban: „egyszerre szeretnék birtokolni mindent / 
decemberi havat / a virágzó hársfa ágán / ugyanazon 
réten egy időben / zöld füvet és szénát / szeretném 
egymás mellett látni / az almafa virágát s gyümölcsét 
/ az elröppent éveket / szívélyes összhangban / a jelen 
napokkal / kis faházunkat / egy városi épülettel / és 
még / szeretném ha egyszerre lenne / sírom és bölcsőm” 
(vágy). Az időbeliség eff ajta megélése azonban az isteni 
létezés sajátja, azé az Istené, aki teremtőként van jelen az 
ember életében (Értekezések). Ez a jelenlét a versek lírai 
alanya számára bizonyosság, olyan bizonyosság, mely-
nek szerves része az emberi végességből fakadó kétely: 
„nem / őt / siratom / nem / őt / magamat / siratom // 
hogyan / szeressem / azt / ki / felfoghatatlan” (nem). Az 
ítéletnap című vers ambivalenciáját szintén kételkedés 
és bizonyosság kettőssége adja – bizonyosság, hogy a 
létezés egy másik dimenziójában lesz kitől megkérdezni 
az ember számára felfoghatatlan teológiai igazságokat: 
„ha majd előtted állok / mivel nem fogsz kikérdezni / 
hiszen úgyis mindent tudsz // majd én kérdezem tőled / 
miért kellett itt egész életünkben / valakinek a testét en-
nünk / valakinek a vérét innunk / mert így fest nálunk 
a szeretet // mivel semmivel sem vagy adósunk / áruld 
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el / miért / hogy az evangéliumban / az utolsó néhány 
szavad / az örömhír utolsó mondata / úgy hangzik / 
Istenem / Istenem / miért hagytál el.”

A kételyek őszinte megvallása tehát a hit megélé-
sének választott útját, annak alapvető igazságait érinti, 
ami a magyar egyházi költészet hagyománya felől nézve 
zavaró lehet a befogadó számára, lévén a versek írója maga 
is papköltő, jezsuita szerzetes. Oszajca vallomásos lírája 
azonban éppen attól válik megrázóan hitelessé, hogy 
a kételyeken keresztül a hit valódi mibenlétére világít 
rá. Arra a tényre, hogy a hit éppen a bi-
zonyosság hiányától válik hitté. Arra a 
törésvonalra irányítja tehát fi gyelmünket, 
mely a hitet a tudástól elválasztja. A hívő e 
versek kontextusában a felfoghatatlan és 
elfogadhatatlan vállalásával válik hívővé, 
igent mondva a „kövess engem” paran-
csára. A saját elhívástörténetét gyengéd 
iróniával szemlélő lírai alany enged a hívó 
szónak: „enyhén szökellve / lépdelek fel az 
Akropoliszra / nyomukban ott maradt / 
két szó / kövess engem // valaki mondott 
már ilyesmit nekem” (elhívás), még akkor 
is, ha a papi nőtlenség vállalása olykor ké-
telyeket ébreszt benne (vasárnapra esett), még akkor is, ha 
az Istentől kapott parancs az ember szemszögéből olykor 
megkérdőjelezhető.

Ezt példázza Rembrandt Ábrahám feláldozza Izsá-
kot című olajfestményének megrázó ekfrázisa, verssé való 
átírása az Árnyak mélyéből című ciklusban, melynek 
darabjai egy-egy képzőművészeti alkotás költői interp-
retációjával egyszerre példázzák a művészet médiumai 
közti átjárhatóságot és annak lehetetlenségét. A ciklus 
érdekessége, hogy a versben elénk tárt képzőművészeti 
alkotások – többek közt Rembrandt festménye a tékozló 
fi úról, Canova szobra Mária Magdolnáról, Antonio da 
Firenze Madonnája, Van Dyck képe a szent családról, 
Memling Utolsó ítélete vagy épp Salvador Dalí La Cène 
című képe az utolsó vacsoráról – mind-mind bibliai té-
mát dolgoznak fel, melynek alapja egy-egy szentírási 
szöveghely. Így a képzőművészeti alkotás maga is interp-

retáció, a bibliai textus értelmezésének eredménye, amit 
Oszajca versei újra szöveggé alakítanak át, az „értelmezés 
értelmezését” tárva az olvasó elé, amit persze magának 
az olvasónak is meg kell fejtenie, végtelenítve ezáltal az 
interpretáció folyamatát. Érdekes játék a verseket valódi 
ekfrázisként megközelítve „összeolvasni” a képzőművé-
szeti alkotásokkal, elgondolkozva azon, miért épp az a 
bizonyos részlet ragadta meg a versben megszólaló és a 
képet szemlélő lírai alany fi gyelmét. A fi nom erotikától 
sem mentes átirat Lagrenée Keresztelő János tanít című 

festményéről például a férfi test szépsé-
gét teszi meg témájává éppúgy, ahogy az 
egyetlen nem szakrális témájú „képvers” 
az örök és titokzatos nő emblematikus 
képét tárja elénk (Mona Lisa).

A versszövegek kapcsán kibontako-
zó másik szál a költői szó valóságteremtő 
erejébe vetett hit kinyilvánítása és meg-
kérdőjelezése, valamint az isteni üzenet 
kimeríthetetlenségének felismerése. A kö-
tet ars poetica-szerű nyitóverse – melynek 
címe Életrajz – a nyelv által vezérelt alko-
tásfolyamat refl ektálásaként is olvasható: 
„a szél soha egyetlen sárkányom sem / 

emelte fel a földről // tanáraim nem helyeztek belém / 
nagy reményeket // nem akadt nő aki szeressen / akár 
csak egyetlen éjen át / csupán a szavak hisznek bennem 
/ de nekik is csalódást okozok.” Ugyanakkor a szavak 
is csalódást okoznak, hiszen „ha szólunk / szándékunk 
dacára / hazudunk” (mi történik ha meghalok). Feszültség 
keletkezik tehát a hétköznapi kommunikációban használt 
szó, a költői szó és az isteni szó között: ezek metszéspont-
jában találja magát a versek lírai alanya, hogy aztán Mária 
alakján keresztül felismerje, „kinek kinek önnön létezését 
elfeledni / kell / hogy megérthető legyen az Úr egyetlen 
szava” (Mária). Hiszen mégiscsak ez a cél. A költői szó 
segítségével valami olyat mondani el az emberről, ami 
Istenhez viszi közelebb.

A versek színvonalas magyar nyelvű megszólaltatása 
Kovács Istvánnak és Zsille Gábornak köszönhető.

Érfalvy Lívia
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Követendő példa

Valčo, Michal – Slivka, Daniel (szerk.): Christian 
Churches in Post-Communist Slovakia: Current Chal-
lenges and Opportunities [Keresztény egyházak a poszt-
kommunista Szlovákiában. A jelen kihívásai és lehetősé-
gei]. Center for Religion and Society, Roanoke College, 
Salem, 2012.

Ha nyitott szemmel járunk a világban, akkor megfi -
gyelhetjük, hogy a hozzánk hasonló (bár arányaiban 
lényegesen magasabb) lélekszámú szlovák evangélikusok 
jobban, ügyesebben pozicionálják magukat a tengeren-
túlon, az angolszász világban, mint mi, magyar luthe-
ránusok. Ez nemcsak azzal magyarázható, hogy törté-
nelmi okok miatt az Amerikai Evangélikus-Lutheránus 
Egyház (ELCA) keretein belül külön szlovák „Synod” 
is van, de – talán ennek is köszönhetően – az egykoron 
Amerikába kivándorolt szlovák evangélikus lelkészek, 
teológusok és leszármazottaik sok mindent megtettek 
azért, hogy a rendszerváltozás után a politikai és teo-
lógiai elszigeteltségből kiemeljék a hazai egyházukat.

Egy kisebbségi egyháznak – mint például a szlo-
vák evangélikus egyház (és a miénk!) – létszükséglet az 
angolszász egyházi kapcsolatok ápolása. A szlovákok 
nemcsak teológushallgatókat küldenek az Egyesült Ál-
lamokba, hanem például a pozsonyi Comenius Egyetem 
evangélikus teológiai fakultásán rendszeresen adnak elő 
amerikai teológusok, ezáltal is bekapcsolva hazai szlo-
vák hittestvéreket a nemzetközi teológiai vérkeringésbe. 
Hazatelepült például David P. Daniel, a reformációt 
kutató egyháztörténész, s több éven át tanított, s közben 
a pozsonyi evangélikus teológián habilitációs fokozatot 
is szerzett Paul R. Hinlicky rendszeres teológus, aki 
jelenleg annak a Roanoke College-nak a professzora, 
amely az alábbiakban recenzált kiadványt is megjelen-
tette. Szlovák hittestvéreink mintha nálunk jobban fel-
fi gyeltek volna arra, hogy korunkban – mint a legtöbb 
tudomány esetében – a teologia lingua fr ancája is az 
angol nyelv lett az egykoron domináns német helyett.

Nemcsak a ma leggazdagabb angol nyelvű teológiai 
irodalomban való jártasságuk imponáló, hanem nagy-
szerűen élnek azzal a lehetőséggel, hogy a szlovák keresz-
ténység mai helyzetét és problémáit a nagyvilág elé tárják.

A keresztény egyházak a posztkommunista Szlováki-
ában című, több mint félezer oldalas, tizenhárom tanul-
mányt tartalmazó kötetet kezünkbe véve azonnal felsó-
hajtunk: mi, magyarok miért nem tudjuk megmutatni 
magunkat a világnak egy ilyen kiadvány formájában? 
Az egyes tanulmányokat olvasva pedig egyre erősödik a 
meggyőződésünk, hogy a problémáink igen hasonlóak.

A kötetet egyik szerkesztője és a leghosszabb tanulmány 
szerzője Michal Valčo evangélikus lelkész és teológus, annak 
a túrócszentmártoni (Martin) bibliaiskolának a vezetője, 
amelynek képzését a Zsolnai Egyetem (Žilina) akkreditálta, 
s így iskolájuk a maguk biblikus személetével egy világi egye-
tem tanszékévé avanzsált. Nem véletlen tehát, hogy a tizen-
négy szerző közül négyen kötődnek a Zsolnai Egyetemhez. 
A szerzők másik nagy tömbje (hat szerző, közöttük a má-
sik szerkesztő, Daniel Slivka) az Eperjesi Egyetem (Prešov) 
többnyire görög katolikus történészei, illetve teológusai kö-
zül verbuválódott. Ketten a katolikus Rózsahegyi Egyetem 
(Ružomberok) oktatói; s (csak!) egy szerző képviseli a pozso-
nyi Comenius Egyetem evangélikus fakultását (František 
Ábel), egy szerző pedig a túrócszentmártoni bibliaiskola 
PR-felelőse. A szerzők felekezetileg vagy az evangélikus 
egyházhoz, vagy a görög katolikus egyházhoz kötődnek. 
Feltűnő, hogy a római katolikus többségű Szlovákiának a 
mai egyházi helyzetét bemutató könyvben csak két – vél-
hetően római katolikus – szerző kapott helyet, azok, akik 
a Rózsahegyi Egyetemen dolgoznak.

A kötet kiadója a Roanoke College Vallás és Társa-
dalom Kutatóintézete, amelynek igazgatója az egyház, 
illetve a teológia és a politika kapcsolatát régóta kutató 
Robert Benne professzor.

A kötet első része (A mai helyzet és a jövő útja) hét tanul-
mányt; a második rész (A görög katolikus egyház története és 
megújulása) három tanulmányt, a harmadik rész (Zsidó–ke-
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resztény dialógus Szlovákiában) mindössze egy tanulmányt, 
s a záró negyedik rész (Egyház és a médiumok) három tanul-
mányt tartalmaz. Mindegyiket releváns bibliográfi a követi. 
A kötet kompozíciójában tehát némi aránytalanság fi gyel-
hető meg, de ezeket bizonyára a különféle problémák eltérő 
súlya magyarázza. A kötet végén mindegyik tanulmányt 
egy absztrakt foglalja össze, s – egész szokatlan módon – a 
szerkesztők arról is informálják az olvasót, hogy a szerzők 
hány százalékban kontribuáltak a kötethez.

Daniel Slivka kötetnyitó tanulmánya a szlovák 
egyház és társadalom kapcsolatát vizsgálja történeti és 
szinkron áttekintésben. A legtragikusabb a görög kato-
likus egyház helyzete, amelyet a kommunizmus idején, 
1950. április 28-án likvidáltak, s beolvasztották őket az 
ortodox egyházba. Tizennyolc év alatt százhuszonhá-
rom görög katolikus pap halt meg börtönben (30. o.). 
A ta nulmány összehasonlítja az 1991-es, a 2001-es és 
a 2011-es népszámlálások vallási hovatartozásról szóló 
adatait. Ugyanazokat a tendenciákat fi gyelhetjük meg 
Szlo vákiában, mint Magyarországon: a rendszerválto-
zás után növekszik, majd az elmúlt tíz évben feltűnően 
csökken a vallásosság a különféle egyházakban körülbelül 
hasonló arányban. Íme az adatok:

A kötet következő tanulmánya a mindennapi val-
lásosságról (templomba járás, imádkozás, hitgyakorlás 
stb.) készült szociológiai felméréseket mutatja be Lukáš 
Bomba és Adrian Kacián tollából. A deszocializáció és 
a dehumanizáció társadalmi problémáját világítják meg 
Kamil Kardis és Mária Kardis írásai.

Ezután két teológiai írás következik: Katarina Val-
čo va a szlovák evangélikus liturgiai megújulást mint az 
egyház megújulásának kérdését mutatja be. Itt is hasonló 
a helyzet a magyar egyházéhoz, 1954-ben jelent meg Pet-
rik agendája, az istentisztelet két pólusát (igehirdetés és 
úrvacsora) hangsúlyozó új liturgikus könyv pedig 1996-

ban. Az istentiszteletnek a lutheri teológiára támaszkodó 
alapját a szerző ugyanúgy hangsúlyozza, mint nálunk a 
liturgikus megújulás teológiájának képviselői.

A kötet terjedelmében és minőségében is legnagyobb 
ívű, legkidolgozottabb tanulmánya a szerkesztő, Michal 
Valčo írása, amely a nyilvános teológiának (public theology) 
a posztkommunista kontextusban való szükségéről szól. 
A mintegy nyolcvanoldalas – néha talán túlságosan is 
szerteágazó – dolgozat számos elvi kérdést vet fel, és több 
esettanulmányt is közöl. Kiindulópontja, hogy a posztkom-
munista társadalmak legégetőbb nyilvános teológiai prob-
lémája az, hogy az egyházak hogyan tudnak a múltjukkal 
szembesülni és azzal kiengesztelődni (187. o.). Rámutat, 
hogy míg a szekularizáció alapvetően pozitív folyamat 
(Bonhoeff er), a szekularizmus mint ideológia viszont igen 
veszélyes az egyházakra nézve (203. o.). A nyilvános teoló-
gia egyik esettanulmánya az 1861-es túrócszentmártoni 
szlovák memorandum, amelyben szlovák lelkészek teo-
lógiai alapokon emelték fel hangjukat a szlovákok lakta 
Monarchia erőszakos magyarosítási törekvéseivel szemben. 
Valčo másik esettanulmánya Hinlicky professzor szlovákiai 
tapasztalatairól szól. Az amerikai professzor teológiai ala-
pokon érvelt az ökumené s azon belül is a római katolikus 

egyházzal való jó kapcsolatok mellett, ám kollégái és diák-
jai részéről nem várt ellenkezésbe ütközött. Az ökumené 
ellenzői ugyanis történelmi és nem teológiai alapokon 
érveltek: a múlt sok sérelmét hozták fel; szerintük ez az 
akadálya az ökumenének. A szerző ezt „az ellenreformáció 
terhének” nevezi. A náci múlttal való szembesülés után 
Valčo rátér a kommunista múlt terheivel való szembené-
zésre. Részletesen tárgyalja a Charta 77-es iratot is, amelyet 
sok katolikus pap is aláírt. A posztkommunista kontextus 
legnehezebb terhe azonban kétségtelenül a kollaboráció 
kérdése. A Szlovák Katolikus Püspöki Konferencia 2005. 
február 23-án egy nyilatkozatot adott ki, amelyben a ka-

1991 2001 2011
Római katolikus 3 187 383 (60,4%) 3 708 120 (68,9%) 3 347 277 (62,0%)
Evangélikus 326 397 (6,2%) 372 858 (6,9%) 316 250 (5,9%)
Görög katolikus 178 733 (3,4%) 219 831 (4,1%) 206 871 (3,8%)
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tolikus egyház nyilvánosan megvallotta papjai bűneit, s 
megbocsátást kért azoktól, akiket sérelem ért. A nyilatkozat 
egyúttal különbséget tett azok között a papok között, akik 
a karrierjük érdekében, esetleg anyagi ellenszolgáltatásért 
jelentettek, s olyanok között, akik pszichológiai nyomás 
hatására szolgálták ki az állambiztonságot (227–228. o.). 
A szlovák evangélikus egyház azonban tizenhat évig el-
hallgatta ezt a kérdést, noha – kölcsönös vádaskodásba 
torkolló – esperesi értekezleteken számtalanszor felvető-
dött, valódi megoldás mégsem született. Bár a tanulmány-
ban van egy utalás egy 2005. novemberi 
nyilvános diskurzusra, ahol evangélikus 
világiak és lelkészek vitatták meg ezt a 
kérdést, a cikk írója azonban nem utal 
semmilyen írásbeli dokumentációra ezzel 
kapcsolatban. Valčo ugyanakkor hossza-
sabban szól egy közelmúltbeli nemzetkö-
zi projektről, amelyet Risto Lehtonen, 
a Lutheránus Világszövetség egykori 
tisztségviselője irányít. Ennek egyik 
eredménye az a konferencia, amelyet 
2011. szeptember 5. és 8. között rendez-
tek Pozsonyban. A konferencia anyaga 
megjelent az egykori szlovák evangélikus 
püspök, Július Filo szerkesztésében 2012-
ben. Valčo ugyanakkor megemlíti, hogy 
a Szlovákiában tartott konferencia tizenhét előadása közül 
csak Filo tanulmánya foglalkozott a szlovák evangélikus 
egyház kommunizmus alatti helyzetével. Filo azonban 
– Valčo szerint – „elmulasztja az egyházi tisztségviselők 
kudarcainak bemutatását kollaboránsaival, s alig van jel a 
sajnálkozásra, s a bűnbánatnak semmi nyoma sincs benne” 
(230. o.). Ha az egyházi vezetők nem mutatnak példát a 
kiengesztelődéshez elengedhetetlen bűnbánatra, akkor 
a megújulás az egyházi struktúrákon kívül érzékelhető 
csupán. Ennek esettanulmányaként mutatja be a szerző a 
már említett túrócszentmártoni bibliaiskola szolgálatát az 
elmúlt évtizedben. A jelen helyzetben a keresztény oktatás 
tölti be a nyilvános teológia funkcióját.

A kötet második része a szlovákiai görög katolikus egy-
ház történetét, üldöztetését, megszüntetését, majd újjáéledé-

sét mutatja be három szerző tollából. Részletesen Pe ter Štu-
rák írása foglalkozik az egyház már említett 1950-es likvidá-
lásával. A tanulmányok egyik része némileg hagiografi kus 
stílusban mutatja be Pavol Gojdič (1888–1960) és Vasiľ 
Hopko (1904–1976) görög katolikus püspökök mártíriu-
mát, akiket II. János Pál pápa boldoggá avatott.

A harmadik rész a pozsonyi újszövetséges evangé-
likus teológus, František Ábel tanulmánya alapján a 
szlovákiai zsidó–keresztény dialógus kérdését tekinti át. 
Pozsony zsidó lakossága a II. világháború előtt 15 000 

fő volt, ma viszont már kevesebb mint 
1000 zsidó él Pozsonyban (366. o.). 
A szerző elsősorban a zsidó–keresztény 
párbeszéd kontextusában értelmezi új-
ra a páli koinonia (közösség) fogalmát. 

A negyedik rész három tanul-
mányban az egyház és a média szerepét 
tekinti át. Hedviga Hanna írása arra fi -
gyelmeztet, hogy a posztkommunista 
kontextusban a vallás szerepét a média 
veheti át. Teresa Rončáková írása arra 
mutat rá, hogy a média vallásos üzenetet 
is hordozhat, Imrih Gazda írása pedig a 
katolikus médiumok szerepét tárgyalja 
a posztkommunista Szlovákiában.

A Michal Valčo és Daniel Slivka 
szlovák teológusok és történészek által szerkesztett, a 
vallás és a politika kapcsolatával foglalkozó amerikai 
kutatóintézet, a Center for Religion and Society által 
támogatott és megjelentett kötet igen lényeges esemény 
a könyvkiadás történetében. Egy kis ország kis egyhá-
zainak képviselői meggyőző tudományos apparátussal 
állnak a nyilvánosság elé, s teológiai alapokon mutatnak 
rá sajátos helyzetük – a posztkommunista Szlovákia – 
kontextusára. Lokális perspektívából globális érvénnyel 
szólnak. Tudományosan, őszintén, meggyőzően érvel-
nek. Hasonló perspektívából mi, magyar keresztények 
csak egyet tehetünk: a példájukat követhetjük. Köszönet 
a módszertanilag és teológiailag is úttörő vállalkozásért. 
Tanulhatunk belőle.

Fabiny Tibor
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Pontosan egy gyülekezetről

Kovács Eleonóra – Kollega Tarsoly István: Evan-
gélikusok Lajoskomáromban. Tarsoly Kiadó, Budapest, 
2012.

Mindig örvendetes, ha egy-egy gyülekezetünk neki-
fog múltja feldolgozásának, összegyűjti és megírja saját 
történetét. Egyházunkban rendszeresen jelennek meg 
gyülekezettörténeti kiadványok, amelyek azonban rit-
kán ütik meg a szakma által a műfaj 
iránt támasztott igényeket, és hasz-
nálhatóságuk is gyakran megkér-
dőjelezhető. A nemrégiben, 2012 
végén napvilágot látott gyülekezet-
történeti kiadvány Kovács Eleonóra 
és Kollega Tarsoly István tollából 
azonban messze kiemelkedik a ha-
sonló műfajú kötetek közül, és min-
tául szolgál a következő kiadványok 
számára. A könyv tartalomjegyzé-
kének logikus felosztása és a benne 
felsorolt források precíz közlése 
miatt könnyen olvasható és hiteles 
olvasmány. Ugyanakkor a szerzők 
a további kutatások számára is jól 
felhasználható kézikönyvet tárnak 
az olvasók elé. 

A kötet egyik erénye, hogy a 
gyülekezet történetét nem önmagában tárgyalja, ha-
nem abban a közegben, amelyben létrejött és amelynek 
ma is szerves részét képezi. A szerzők előszava szerint 
alapvető fontosságú volt számukra, hogy bemutassák 
a közösség történetének fordulópontjait, egyházi al-
kalmait, szokásait, lelkipásztorait, a közösség jelleg-
zetességeit, sikereit és nehézségeit. Azonban a legtöbb 
hasonló kiadvány is ugyanezt a célt tűzi ki maga elé. A 
lajoskomáromi evangélikusok életét és történetét be-
mutató kötet értékét elsősorban a széles körű levéltári 
kutatásokon alapuló kutatómunka jelenti, amelynek 

során a szerzők a gyülekezet levéltári anyagán túl fel-
használták az Evangélikus Országos Levéltár, a Magyar 
Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, a Fejér Megyei 
Levéltár, valamint a Szent István Király Múzeum anya-
gát is. Sőt a szerzők a gazdagon és precízen lábjegyzetelt 
gyülekezettörténeti írásukban – a további kutatásra is 
gondolva – az egyes fejezetek végén szakszerűen közlik 
a különben nehezen hozzáférhető, a munka során ala-

posan feltárt forrásszövegeket. A 
forráskiadványként is használható 
munka nagy előnye a hasonló gyü-
lekezettörténetekhez képest, hogy 
csak olyan adatot és tényt közöl és 
dolgoz fel, amelyet levéltári hivat-
kozásokkal és forrásokkal is hite-
lesen igazolni tud. 

A kötet 12 nagyobb fejezetre 
oszlik, amelyet végül a gyülekezet 
múltját és jelenét bemutató képek 
sora zár. Az első fejezet a számok 
tükrében mutatja be a falu törté-
netét. 17 alpontban járja körül a 
település életét meghatározó kö-
rülményeket a földrajzi környezet-
től a közigazgatás változásain és a 
lélekszámot befolyásoló tényezőkön 
keresztül a gazdaság szerkezetének 

bemutatásáig. Külön alpontot szánnak a szerzők a ki-
emelkedően fontos események, mint a kolerajárványok, 
az 1848–1849-es szabadságharc vagy a népességmozgás 
bemutatására. Az események leírásakor elkerülik azt a 
hasonló kiadványokban gyakran elkövetett hibát, hogy 
kommentálják a számokat és a történéseket. A szerzők 
gondosan ügyelnek a levéltári iratokban őrzött adatok 
szakszerű és pontos közlésére, hivatkozására.

A község bemutatását az evangélikus gyülekezet 
történetét tárgyaló négy fejezet követi. Az elsőben 
megismerhetjük az evangélikus közösség szerveződé-
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sének körülményeit és életének első néhány évtizedét. 
Kronologikus sorrendben, az itt szolgáló lelkészek 
életútjának bemutatása mellett helyi munkásságuk 
levéltárilag igazolható leírása következik. A tisztség-
viselői hivatal kialakulásának bemutatását az anya-
könyvek vezetésének sajátosságai követik. Külön 
alfejezet tárgyalja a közösségi életre és az itt lakók 
vall ásosságára vonatkozó feljegyzéseket. Az első részt 
a gyülekezet gazdasági helyzetének és gazdálkodásá-
nak bemutatása zárja. A második fejezet 1868-tól, 
az 1867. évi kiegyezést követő korszakhatártól a II. 
világháború végéig tárgyalja a gyülekezet történetét. 
A harmadik rész a közösség krónikájának 1945-től a 
rendszerváltásig tartó korszakát mutatja be. Az utol-
só rész pedig a rendszerváltástól napjainkig terjedő 
időszakkal foglalkozik. 

A szerzők úgy ítélték meg, hogy a kötet kezelhető-
sége miatt a gyülekezet történetének kronológiai bemu-
tatása után külön fejezeteket szentelnek a népmozgalmi 
adatoknak, a nemzetiségeknek, a templom épületének, a 
felekezeti iskolaügynek és a temetőnek. Azon túl, hogy 
ettől a felosztástól olvasmányosabbá vált a könyv, a to-
vábbi kutatás számára is könnyen kezelhetőbbek lettek 
a csoportokba rendezett fontos gyülekezeti adatok.

A kötetet a gyülekezeti levéltár bemutatása, a gyü-
lekezet tisztségviselőinek időrendi felsorolása és a fellel-
hető képek sora zárja. 

Az igényes, keménykötésű, színes gyülekezettörté-
net 240 oldalon taglalja Lajoskomárom és annak meg-
alakulásától szerves részét képező evangélikus gyüleke-
zetének történetét. 

Harmati Béla László

Az ember, akiben van művészet

Olescher Tamás: Sommaire 60–30. A szerző magán-
kiadása, Budapest, 2013.

„Akiben művészet van, az a létezés egészét, a fény ra-
gyogását, robbanását, sugárzását, az ürességet, isten 
csendjét, a misztériumot, a feltámadást, az öröklét üd-
vösségét éli, a halhatatlant.” (Molnár Sándor: A festészet 
útja, 2013)

Olescher Tamásban van művészet, sőt ő valóban s va-
lódian művész, csendes ember csendes küldetéstudattal, 
de hangos képi szóval. Alázattal és fennhangon művész.

Olyan alkotó, aki – mint Fitz Péter megjegyzi róla 
egy írásában – „egyedi jelenség a magyar képzőmű-
vészeti élet palettáján”. Vagy ahogy Szakolczay Lajos 
méltatja: „különleges hely illeti meg Olescher Tamás 
festészetét.” (87. o.)

Ahonnan mindezt kiolvasom, nem más, mint – 
az éppen hatvanéves – Olescher Tamás festőművész 
summázata harmincéves életpályájáról. Az alkotó egy-

begyűjtve adja át olvasóinak-nézőinek mindazt, amit 
alkotott: képek, rajzok és performanszok fotói láthatók 
az elegáns albumban. Mindaz, amit az elmúlt évtizedek-
ben róla írtak, e szépen illusztrált könyvben mintegy 
válogatott esszékötetben jelenik meg.

Olescher építkező életműve a ’80-as években Né-
metországban alapozódott, de szemléletmódja már eb-
ben az időben kialakult. Gesamtkunstwerknek is nevez-
hetnénk, kulturális és szellemi, hitbéli ökumeneiának 
ugyancsak hívhatjuk mindazt, amit a vallás, a hit érzé-
keny lazúrjával át- meg átfestve alkotott és alkot mind-
máig Olescher Tamás.

A népi gyökereiről el nem feledkező, magyarságát 
és szász felmenőit egyként élete részének tekintő, hité-
ben meg nem alkuvó alkotó egyszerre naiv-népi, ugyan-
akkor poszt-pop-artos és akcionista, líraian tömör és 
harcos-agitatívan elkötelezett. Ez utóbbi dupla jelző 
(harcos-agitatív) megejtő bájú előadásokban és fi lmes 
produkciókban ölt testet, amelyek nem a ’20-as évek 
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agitációs művészetének lenyomatai, hanem belső elkö-
telezettségének megnyilatkozásai. Olescher festészete, 
amely egyre letisztultabb az utóbbi években, számos 
érdekes elemzés tárgyává vált, melyeket – összegyűjt-
ve – e kötetben olvashatunk. Beke László például így 
foglalja össze Olescher munkás-
ságának sokféleségét: „Részben 
szituációkat rögzítő vázlatok, 
részben teret jelölő installációk, 
melyek a jelenet hangulatát vagy 
szimbolikáját erősítik.” (15. o.) 
Keserű Katalin szerint: „Az ér-
zelmes realista életképek motí-
vumainak (ablak, virág, harang) 
ilyen összerendezésével egyúttal 
ismét egy letűnt festői kultúrát 
jelenít meg.” (56. o.)

Olescher művészetében egy-
idejűleg van jelen a népi naiv 
szakralitást felmutató táblakép, 
a romanika-gótika emelkedett 
absztrakciója és szimbólumrend-
szere, amely nála dekoratív for-
mát ölt, felbukkannak a pop-art 
kollázs elemei, de még 19. századi impresszionista 
reminiszcenciák is (például balatoni tájképein). Ezzel 
a magyar kortárs művészetben talán csak Ganczaugh 
Miklós hasonló szellemiségű és sokfelől táplálkozó 
művészete rokonítható.

Szöveg és kép együvé tartozása: a formának és fo-
galomnak a művészettörténet évezredei során annyit 
használt kapcsolatát Olescher új tartalommal tudja 
megtölteni. Jó példák erre Örömhír táblái, melyek 
piktogramszerű ábrákat, szövegeket egyaránt tartal-
maznak, vagy a Jöjjön el a te országod és más kollázsok 
szövegei-képei.

Hihetnénk, hogy Olescher Tamásnak elegendő 
mindaz a kulturális szövet, szövedék, amelybe élete 
során itt Közép-Európában beburkolták. Ám őt, a 
hit szelíd harcosát a távol-keleti hittáblák ábrázolá-
si formái is lenyűgözik, így keletkeztek az Új ég, új 

föld mandalaszerű festményei is. „Ezt mondja nekem 
Olescher Tamás titokzatos ellipszise, de egész szim-
bólumvilága (…), ragyogó színei is” (75. o.) – fedezi 
fel a különleges „vigasztaló” forma- és színhangulatot 
Dóka Zoltán.

Feltétlenül szót kell ejtenünk 
a panteista gondolkodás szép 
példájaként megszülető Csend-
életek-virágok című anyagáról is 
(2002–2012 között). E táblák 
„kép a képben” virágcentrumok 
és -perifériák vagy épp optika-
ilag kiemelkedő virágegészek és 
-részek színes – néha szimbolista 
módon érzéki színezésű – csend-
életrészletek. Mindegyik egy-egy 
jelentéssel bíró, ezért üzenethor-
dozó virágkép (Nárcisz, Pipacs, 
Hortenzia). Itt is felbukkan a 
körmotívum (virágmandala?), 
a képsarkokon pedig jelzésszerű 
bordűrzárás. Kép? Metafora? 
Templomdísz? Ki tudja…

„A művészet sose »egyenes 
közlés«, mint egy matematikai tétel, egy filozófiai 
igazság, egy konkrét tett vagy egy üzleti levél. A kül-
dönc, aki határozott céllal közvetít egy határozott 
üzenetet, mint szimbólum, semmiképpen se a köl-
tészet, a költő, a művész szimbóluma. A művészet: 
séta. Az alkotó művész – szemben a küldönccel – a 
magányos sétálóhoz hasonló, kinek nincs ugyan sem-
mi konkrét föladata, de épp ezért »minden eszébe 
juthat«, épp ezért gondolatait szabadon rendelke-
zésre bocsájthatja a mindenségnek (…). A művész az 
univerzum küldönce.”

Pilinszky János sorai tökéletesen illenek az uni-
verzum eme komoly, szemérmes küldöncére, akinek 
Sommaire kötetéből naponta legalább egy-két oldalt 
evangéliumként érdemes forgatni. Látni-, nézni- és ol-
vasnivalók gazdag tárházaként.

Sinkó István
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Tárlatvezetés Bibliával a kézben

„Elvégeztetett”. Felekezeti tárlatvezetések Munkácsy Mi-
hály Krisztus-trilógiája előtt. Szerk. Galambos Ádám. 
Luther Kiadó, Budapest, 2013.

Mivel jómagam nem lehettem részese annak a „fele-
kezeti tárlatvezetés-sorozatnak”, amelynek keretében 
2011 húsvétja előtt római katolikus, református, evan-
gélikus és görög katolikus egyházi vezetők tartottak 
rendhagyó tárlatvezetést a Magyar Nemzeti Galériá-
ban Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája előtt, kíván-
csian vettem kezembe az előadássorozat könyv alakban 
megjelent foglalatát. Annál is inkább, mert – ahogy az 
előszóban és a könyv hátsó borítóján olvasható – „bár 
a kereszténység számára központi jelentőségű nagyheti 
eseményeket dolgozzák fel ezek a közel százéves alkotá-
sok, mégsem volt még olyan kezdeményezés, amelynek 
segítségével az érdeklődők a trilógia teológiai tartalmá-
ról hallhattak volna. Mint ahogy nem volt példa arra 
sem, hogy kötet formájában jelenjenek meg a felekeze-
tek sajátos lelkiségének megfelelő, biblikus alapokon 
elhangzó megközelítések.”

Bevallom, az alcímet olvasva még az is felmerült 
bennem, hogy a Felekezeti tárlatvezetések Munkácsy 
Mihály Krisztus-trilógiája előtt esetleg valóban „úgy 
igyekeznek betekintést nyújtani a felekezetek horizon-
tális és vertikális világszemléletébe” (8. o.), ahogyan 
az előszó ígéri, de szerencsére erre nem került sor: az 
olvasó elvont teológiai eszmefuttatások helyett valódi 
szellemi és lelki táplálékot, élvezetes műelemzéseket 
kap. Olyanokat, amelyek bár a szentíráskommentá-
rok alaposságával, a vonatkozó bibliai szöveghelyek 
alapján értelmezik a Krisztus-trilógia képeinek kom-
pozícióját és motívumait, mégis közérthetőek. A szó 
valódi értelmében „műértő” és műértelmező elemzé-
seket olvashatunk, olyanokat, amelyek élményszerűen 
és meggyőzően szemléltetik a sokak által még ma is 
vitatott tényt, miszerint a műalkotások befogadása 
alapos műelemzés nélkül még megközelítőleg sem lehet 

teljes. Ahogy Ternyák Csaba római katolikus érsek 
megfogalmazta: „…a trilógia önmagában is hatással 
van ránk, de még jobban felfedezhetjük a képek szép-
ségét és mélységét, ha ismerjük a passiót, és rendelke-
zünk a szükséges szentírás-tudományi és kortörténeti 
ismeretekkel.” (119. o.)

A Credo olvasóit valószínűleg nem szükséges bib-
liaolvasásra biztatni, de talán még őket is inspirálhat-
ják a könyvben található elemzések. Mégpedig kettős 
értelemben. Hiszen nemcsak a bibliai témájú művek 
egyes értelmezésre szoruló, rejtélyes motívumainak 
megfejtése, a kompozíciók szemantikai összefüggései-
nek a megértése érdekében lehet hasznos a „Bibliával a 
kézben” (29. o.) módszer, ahogyan Fabiny Tamás evan-
gélikus püspök javasolta a Munkácsy-trilógia előtt, 
hanem maga a képelemzés mint intellektuális feladat 
is gyümölcsözően hathat a bibliai szöveghelyek össze-
függéseinek, az előre- és visszautalások rendszerének 
felismeréséhez azok számára is, akik nem „biblikus 
teológusok”.

Hogy mi mindent tudhatunk meg ebből a könyv-
ből? A teljesség igénye nélkül néhány izgalmas kérdés: 
Miért Krisztus áll Munkácsy képén Pilátus előtt, és nem 
Jézus, ahogyan az evangélisták nevezik? Miért van Jé-
zus fehér ruhában ugyanezen a képen? Ki lehet Pilátus 
mögött az a titokzatos anya gyermekével? Miért nincs 
a keleti egyház ikonjai között olyan ikonográfi ai típus, 
amelyen Jézus Pilátus előtt áll, és olyan, amely az „Ecce 
homo”-jelenetet mutatja be? A Golgota című képen van-e 
valami szimbolikus jelentése a létrának, és ki lehet a 
titokzatos fehér lovas?

Nos, ezt a valóban kuriózumszámba menő köte-
tet elsősorban azoknak ajánlom, akik kíváncsiak az 
említett kérdések megfejtésére, és szeretnének többet 
tudni Munkácsy Krisztus-trilógiájáról. Másodsorban 
azoknak a szerencséseknek, akik ott lehettek ezeken 
a „felekezeti tárlatvezetéseken”, és a helyszínen, a ko-
rábban Budapesten együtt soha nem látható három 
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világhírű Munkácsy-festmény előtt hallgathatták végig 
az avatott előadók Bibliával a kézben megtartott elő-
adásait. Akik ott voltak, e könyv segítségével bármikor 
felidézhetik helyszíni élményeiket, és nyomtatott for-
mában is elolvashatják az ott hallottakat. Azok a ke-
vésbé szerencsések pedig, akik annak idején lemaradtak 
arról a kivételes élményről, hogy ezekből az intellektu-
ális és lelki táplálékokból a 
Munkácsy-trilógia szakrális 
erőterében és „biblikus te-
ológusok” avatott tolmá-
csolásában részesüljenek, e 
könyv segítségével legalább 
utólag és írásban nyomon 
követhetik ezt a példa nél-
küli „beavatássorozatot”. 

Ráadásként mindehhez 
– Zászkaliczky Zsuzsanna 
tollából – kapnak még egy 
utószónak álcázott kiváló 
összefoglaló tanulmányt 
is, amely nemcsak Munká-
csy Krisztus-trilógiájának 
korabeli fogadtatásáról és 
– egészen napjainkig ívelő 
– kritikai utóéletének főbb 
állomásairól villant fel képeket, hanem a három kép 
újabb alapos elemzésével is megajándékozza az olvasót.

Talán meglepő lehet, hogy a könyv törzsanya-
gát képező megannyi lélekemelő és értő műelemzés 
mellett külön is kiemelésre méltónak találom ezt a 
tanulmányt, mert olyan távlatokat nyit, amelyek az 
avatott műelemzéseket is tágabb összefüggésbe he-
lyezik, mintegy a Munkácsy-életmű végletesen ellent-
mondásos kritikai megítélésének folyamatába, vagyis 
a szó szoros értelmében vett művészettörténeti dis-
kurzusba is bevonja.

Anélkül, hogy jelen recenzió keretei között ma-
gam is művészettörténeti fejtegetésekbe bocsátkoznék, 
mi több, magát az utószót recenzió tárgyává tenném, 
szeretném felhívni az olvasó fi gyelmét néhány fontos 

szempontra. Mindenekelőtt arra, hogy a könyv érzé-
keny műelemzéseit is érdemes az utószóban felvázolt 
tágabb művészettörténeti összefüggésben elhelyezni és 
eltöprengeni azon, hogy mennyiben gazdagítják azt a 
Munkácsy-képet, amely bennünk él.

Ami például engem illet, a könyv elemzései és a 
kísérő tanulmány által felvázolt szempontok meg-

erősítettek abban, ami a 
képekkel való új találkozás 
során bennem is felmerült: 
ideje lenne a Munkácsy-
trilógia kompozíciós-festői 
érdemeit újraértelmezni, és 
egy tárgyilagosabb, ha tet-
szik, méltányosabb kritikai 
kontextusba helyezni. Amit 
például Fülep Lajos megle-
hetősen igazságtalanul – 
mintegy elmarasztalólag 
– írt a képek „színpadsze-
rűségéről”, azt én éppenség-
gel erényként fogom fel, és 
zseniális „kompozíciós dra-
maturgiaként”, netán egy 
színpadi dramaturg festői 
kompozíciójaként értéke-

lem, pontosan abban a kettős értelemben, ahogyan 
az elemzők külön-külön is hangsúlyozták Munkácsy 
kompozíciós dramaturgiájának a lényegét: egyrészt 
az eseménysor művészi belesűrítését egy „termékeny 
pillanatba”, másrészt a képek (és események) nézőre 
vonatkoztatásának festői-kompozíciós gesztusának a 
nyomatékosítását, amelynek újszerűségét nem lehet 
eléggé méltatni, hiszen a nézőknek szinte a kép te-
rébe való bevonása – ilyen módon – a maga korában 
igazi újdonságként hathatott egy történelmi-bibliai 
téma esetében. (Éppen az utószó által is idézett egyik 
visszaemlékezés bizonyítja, hogy ebben a tekintetben 
mennyire tudatos törekvésről volt szó).

Az illúzió tökéletes: a nézők tényleg úgy érezhetik, 
mintha maguk is ott állnának a megfestett helyszíne-
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ken. És ami igazán különös, a kompozíciós „térnyitás-
nak” ez az újszerűsége, a kép néző felé nyitott terében 
való „levés” illúziója még ma is megragadja a szemlélőt, 
olyannyira, hogy nemcsak szemlélőnek, hanem szinte 
résztvevőnek, mi több, állásfoglalásra késztetettnek 
érezheti magát – ahogy az előadók is nyomatékosan 
utaltak rá –, jóllehet azóta a fi lmművészet és a modern 
színházi dramaturgia szinte már unalomig elcsépelte 
ezeket az eszközöket.

Kétségtelen, hogy Munkácsy Krisztus-trilógiá-
ja sem festőileg, sem kompozíciós szempontból nem 
tartozik bele a modern festészet fősodrába – és akkor 
még fi noman fogalmaztam –, ennyiben tehát részben 
igazat adhatunk Fülep Lajosnak, ám a méltányosság 
kedvéért azt is tegyük hozzá: ez nem is volt a célja a fes-
tőnek. A trilógia megfestésekor ugyanis nyilvánvalóan 
egészen más szempontok vezérelték, mint amelyeket 
egykori szigorú kritikusa mintegy normatív módon 
számon kér tőle. Ideje lenne végre kimondani a tri-
viális tényt, miszerint Munkácsy Krisztus-trilógiája 
a szakrális művészet körébe tartozik, annak mintegy 
illuzionista-színpadias vég- és csúcspontja. Aligha le-
het vitás, hogy ezen az úton festőileg továbbmenni 
nem lehet, de annyit el kell ismerni, hogy a trilógia 
méltó lezárása ennek a tradíciónak. 

A trilógia képei ugyanis a szó funkcionális ér-
telmében „szentképek”, romantikus-realista módon 
megfestett, historikus-akadémikus jellegű, grandiózus 
méretű „ikonok”, és mint ilyenek, a vallásos-biblikus 
elmélkedés és szemlélődés tárgyai. Bár nem templom-
ba, pláne nem oltárképnek készültek, valójában mégis 
az a legfőbb céljuk, hogy az emberfi ához közelebb 
hozzák az Emberfi át. A Krisztus-trilógia ebben az 
értelemben felfogható akár egy 3D-s triptichonként 
is, amely funkcióját tekintve nagyon hasonlít a keleti 
egyházak ikonjainak műfajához, csak természetesen 

a reneszánsszal kezdődő nyugati illuzionizmus által 
iskolázott, ha tetszik, a színpadszerűség által kondici-
onált nyugati nézők percepciós igényeit maximálisan 
kiszolgálva, sőt hatásvadász módon az élőképszerűség, 
az itt és most illúziójának megteremtéséig fokozva. 
Ahogy a keleti egyház ikonjainak is megvan a szi-
gorú ikonográfi ai kötöttségük, úgy a nyugati festé-
szet passiójeleneteinek is kialakultak a kompozíciós 
sémáik, amelyek bár értelemszerűen sokkal kevésbé 
kötöttek, ám mégis nagyon erősen beleágyazódnak 
egy több évszázados festészeti tradícióba. Munkácsy 
nyilvánvalóan ezt a hagyományt kívánta folytatni, 
csak a történelmi-bibliai szituáció itt és most illúzióját 
igyekezett megteremteni, hogy korának emberéhez 
közel tudja hozni a szakralitást. Lehet ezen fanyalogni, 
de az akkori nemzedékekre – és megkockáztatom, a 
későbbiekre is – elsősorban ezekkel az illuzionista és 
teátrális eszközökkel lehet hatni.

Érdekes, hogy Fülep Lajos református lelkészként 
sem érzett rá Munkácsy trilógiájának erre – az illu-
zionista teatralitása ellenére is – bensőséges szakrális 
funkciójára. Pedig lelkészként nemcsak tudnia, hanem 
éreznie is kellett volna, hogy a tiszta festőiség oltárán 
mégsem lehet feláldozni a bárányt, mert nemcsak for-
ma, hanem transzcendens lelkiség is tartozik hozzá. 
A több évszázados festészeti tradícióról nem is be-
szélve. A passiójeleneteket éppen ezért nem lehetett 
Munkácsy korában olyan szabadon és tisztán festői 
eszközökkel megfesteni, mint mondjuk a Fürdőzőket 
(nota bene: Cézanne is éppen eleget kínlódott ezzel a 
témával). Különösen akkor, ha azt is tudjuk, mi volt 
Munkácsy igazi célja: „Sosem próbáltam isteni sze-
mélyt festeni, mivel ami isteni, azt az ember nem képes 
megfesteni. Én az emberi alakban megjelent Istent 
akartam ábrázolni.”

Szőnyi István
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Nyugat kincsei

Luther magyarul. Evangélikusok Vas megyében. Az Evan-
gélikus Országos Múzeum, a sárvári Nádasdy Ferenc 
Vármúzeum és a Vasi Evangélikus Egyházmegye közös 
kiállítása. Sárvár, 2013. május 26. – szeptember 29.

Egy viszonylag nagy kiterjedésű terület egyház- és köz-
történetét, ehhez szorosan kapcsolódóan kultúrtörté-
netét ismertetni, több évszázad eseményeit bemutatni, 
a főbb tudnivalók mellett a jellemzőt és az érdekeset 
is felszínre hozni nem könnyű feladat. A most bemu-
tatandó kiállítás ezzel az igényes célkitűzéssel készült.

A címválasztás frappáns és világos: Luther magya-
rul, és az alcím: Evangélikusok Vas megyében szerencsés 
választás, hiszen azonnal utal arra, amit el szeretne mon-
dani. Vas megye különleges abból a szempontból, hogy 
többnemzetiségű egyházunkban a németek és a vendek 
mellett itt találunk nagy számban olyan magyar anya-
nyelvű lutheránus közösségeket, amelyek a reformációtól 
kezdve napjainkig evangélikusok maradtak. Vallási és 
etnikai kisebbségként fennmaradásukban komoly sze-
repet játszott társadalmi helyzetük mellett kulturális 
teljesítményük is. Ennek ereje az itt bemutatott anya-
gokban is – helyesen – megmutatkozik.

A kiállítás nemcsak a bő négyszáz esztendővel ezelőtt 
hazánkban elsőként megalakult egyházmegye, a kemenes-
alji esperesség alapítását ünnepli s ennek az eseménynek 
állít emléket, annál jóval többről szól. A megye mint köz-
igazgatási egység és az egyházmegye nem feltétlenül fedi 
egymást (általában nem), s mindkettőnek változnak is a ki-
terjedései. Beszélhetünk a régi Vas vármegyéről, a mai Vas 
megye mint közigazgatási egység területén lévő egykori és 
mai egyházmegyékről és gyülekezetekről, tárgyalhatjuk az 
idők során létrejött különböző egyházmegyék történetét, 
s közben jelezhetjük, hogy a szóban forgó terület közigaz-
gatásilag melyik megyéhez tartozott éppen vagy tartozik 
ma, s beszélhetünk a mai Vasi Evangélikus Egyházmegye 
területének előzményeiről. Ezt az igen bonyolult és nehéz 
feladatot is vállalta a kiállítás. 

Vas megye hol tágabb, hol szűkebb területén ta-
láljuk az egykori kemenesalji egyházmegyét, amelynek 
területe a 18. században a közigazgatási egység (Vas 
vármegye) kiterjedését jóval meghaladta. Később belőle 
jött létre az alsó-, felső- és közép-vasi egyházmegye, 
ugyanakkor a mai Vasi Evangélikus Egyházmegye 
egyes gyülekezetei korábban még más egyházmegyék-
hez tartoztak. Fontos tehát látni, amikor a kiállítást 
értékeljük, hogy egy elég bonyolult közigazgatási és 
egyház-igazgatási történeti folyamatot is végigkövet, 
s ez komoly szakmai felkészültséget kíván. 

Alapvetően két részre oszlik a bemutatott anyag: 
az egyháztörténet és a kultúrtörténet tárgykörére. 
Nem elszigetelten tárgyalja azonban ezeket a folya-
matokat, hanem beágyazva a magyar, s ahol indokolt, 
az európai történelem eseménysorába, s ugyanígy a 
kultúrtörténet fontos mozzanatait is kapcsolatba hozza 
a magyar szellemi élet történéseivel, sőt más országok 
evangélikus egyházainak irodalmi, kulturális, teológiai 
alkotásaival.

A kiállítás tagolása a fontosabb történeti korszakokat 
veszi alapul – itt is, akárcsak a főcím esetében –, igen 
jó és szemléletes címválasztásokkal. A reformáció kapuja 
elnevezésű egység mutatja be azt a folyamatot, ahogyan 
az új tanítás igen korán elterjed a vasi területeken, s azt 
a tényt, hogy Sárvár, e Nádasdy-birtok, a magyarországi 
reformáció kiemelkedő központja volt. Vas megye a 16. 
században az egész dunántúli evangélikusság centruma, 
innen indult az egyházkerület szervezése. A láthatatlan 
gyülekezetek című rész foglalja magában az ellenrefor-
máció korát. A nemesi birtokosok gyülekezetet oltalma-
zó szerepe lényeges volt. A földesúr katolizálása komoly 
csapást jelentett a birtokukon élő gyülekezetek számára. 
A gyászévtized, az áttérni nem akarók üldözése, a gá-
lyarab prédikátorok korszaka ez. Az artikuláris helyek a 
szabad vallásgyakorlás szerény és mégis fontos szigeteiként 
jelennek meg ebben az időszakban. A mai szemlélőnek 
döbbenetes adat, hogy az 1730-as években a kemenesalji 
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egyházmegye felszámolásakor a katolikus királyi hatalom 
52 templomot vett el és adott át a katolikus egyháznak. 
Ebben a visszaszorított helyzetben kulcsfontosságú volt 
a belső vallásos élet megőrzése, a hit megtartása, a luthe-
ránus elvek továbbadása. Kivezető utat a 18. század új 
teológiai irányzata, a pietizmus jelentett, amely e kény-
szer szülte helyzetben prédikátorok helyett könyvekkel 
hatott a Dunántúlon, és tudatos oktatási és könyvkiadási 
programjával hozzásegítette a magyar nyelvű evangélikus 
családokat ahhoz, hogy megőrizhessék hitüket. Ezért lett 
fontos és hangsúlyos eleme e kiállításnak is a könyvkiadás, 
a szellemi alkotás bemutatása. Lelkészek, lelkész-írók, 

költők és tanárok legfontosabb köteteit tekinthetjük meg, 
iskolai tankönyveket, szertartáskönyveket, énekesköny-
veket, teológiai, de szépirodalmi alkotásokat is. Jellemző 
és fontos például, hogy Kis János szuperintendens nem 
csupán mint püspök és a Szentírás iránt elkötelezett lel-
kész, de mint klasszicista költő is megjelenik. A korra 
jellemzőek voltak a kényszerűségből hamis nyomdajelzés 
alatt kiadott kötetek. A cenzúra elkerülése céljából felvi-
déki vagy német városok feltüntetésével jelentek meg a 
valójában Kőszegen készült könyvek. E sajátos jelenségre 
több példát is bemutat az anyag.

A könyvkiadás mellett fontos eleme a kiállításnak a 
múzsák magyar nyelven, vagyis a magyar nyelvű evangé-
likus szerzők szerepeltetése. A 16. században Sylvester Já-
nos, később Kis János és Döbrentei Gábor tettek sokat e 
téren, s a kiugró tehetség, Berzsenyi Dániel. Nem csupán 
pályájukat ismerhetjük meg az itt leírtakból, látottakból, 
de azt a közeget is, amelyben mozogtak, s azt is, hogy 
miként álltak egymással kapcsolatban a kor emberei, a 
mecénások és szerzők, az irodalomalakítók, az elméleti 
írók és a „gyakorló” költők, s milyen esztétikai és morális 
elvek mentén alkottak. A pályafutások különbözősége 
is tanulságos: a somlószőlősi prédikátor fi a, Döbrentei 
Gábor, ki egy időben az akadémia első embere, a Győr 
megyei jobbágygyerek, a későbbi szuperintendens, Kis 
János életútja, a lázadó lelkületű Berzsenyi Dániel vagy 
éppen „a nő létére” verselő Dukai Takács Judit mind-
mind a magyar nyelvű evangélikus szépirodalom, s így a 
magyar irodalom jeles alkotói. A felsorolás az éppen száz 
éves Weöres Sándorral folytatódik.

A türelmi rendelet utáni korszak, a 19. század sok 
újat hozott az evangélikus egyház életében. A hagyomá-
nyos népegyházi keretek mellett kialakultak és fejlődtek 
az egyesületek, amelyek szociális, missziói, sőt kulturális 
feladatokat is vállaltak. A kiállítás a 20. század meg-
próbáltatásokkal teljes időszakán keresztül a közelmúlt 
lényeges eseményeivel, a Nyugati (Dunántúli) Egyház-
kerület 2001. évben történt újjáalakulásával zárul.

Külön blokkot szenteltek a rendezők a gyülekezetek 
legfontosabb épületeinek, a templomoknak. A templom-
építészet rövid áttekintésén keresztül végigkövethető 
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az evangélikus egyháztörténet, az épületeken nyomot 
hagyó történelem is. A protestáns templomépítészet 
a templombelsőt illetően újat hozó jelentőségét, majd 
az építés módjait korlátozó intézkedések miatti sajátos 
épületeket s a türelmi rendelet után épült templomok 
jellegzetességeit is bemutatva jutnak el a rendezők nap-
jaink templomaiig.

A történelem sokféle szempontból ábrázolható, a 
világot többféleképpen leírhatjuk. Attól függően, hogy 
minek, kinek a történetét akarjuk elbeszélni, bemutat-
hatjuk a múltat a nagy történelmi folyamatok szintjén, 
a gazdaság, a kultúra, de egy közösség, egy család vagy 
akár egyetlen ember történetén keresztül. Tanúi lehe-
tünk annak, hogy nem csupán a történeti folyamatokat 
mutatja be a kiállítás anyaga, hanem egy-egy jelentős 
személy tevékenységét is kiemeli. A Nádasdy család, 
Szegedi Máté, aki az első Vas megyei esperesnek tekint-
hető, a Perlaky lelkészcsalád, Sartorius János nemescsói 
lelkész, Edvi Illés Pál nemesdömölki lelkész, kemensalji 
esperes, az ismert tankönyvszerző neve és pályája egy-
aránt felbukkan, s a sor folytatható. A rész és az egész 
szerencsés aránya jellemzi az összeállítást.

A kiállítások készítésekor mindig komoly dilemma 
– persze a célkitűzéstől függően – a képek, tárgyak, írá-
sos dokumentumok (iratok, könyvek, nyomtatványok) 
arányának megválasztása. A tárgyak sok esetben első 
látásra érdekesebbek, apró részleteik is komoly informá-
ciókat hordozhatnak a korszakra vonatkozóan azoknak, 
akik ezt meg tudják fejteni, ugyanakkor fontos, hogy 
olyan írott források is megjelenjenek, amelyek különösen 
lényegesek az adott történet szempontjából. A vallásgya-
korlás itt bemutatott tárgyai mellett megtaláljuk haszná-
latuk módját, a rajtuk szereplő szimbólumok jelentését, 
s a rendezők hozzájuk kapcsolódó irodalmi idézetekkel 
vagy a Szentírásból vett szakaszokkal is gazdagítják az 
egy-egy tárgyra vonatkozó magyarázatot. Úrvacsorai 
kehely és kanna, paténa, ostyatartó doboz, ostyavágó, 
halotti lepedők töredékei láthatók. Érdemes megnéz-
ni az egyes tárgyak származási helyét is, és láthatjuk, 
hányféle helyről gyűjtötték össze a kiállított anyagot. 
A tárgyak kölcsönzői körében szerepel szinte az egész 

egyházmegye. Különleges és ritka tárgy Dukai Takács 
Judit 1836-ból származó halotti címere. A magyarázó 
feliratból megtudhatjuk, mi is az az epitáfi umcímer, 
milyen célt szolgált.

A tárgyak mellett a felvonultatott dokumentu-
mok az egyházmegye korai időszakától indulnak: 
a kemenesalji egyházmegye protokolluma 1695 és 
1765 közötti bejegyzésekkel látható, egyházlátogatási 
jegyzőkönyvek, iskolai iratok (a kőszegi leányiskola 
iskolai értesítői), lelkészi oklevél, ingatlanleltár (az 
EOL gyűjteményéből). Kiemeli a kiállítás az anya-
könyvek jelentőségét, amelyekben nem csupán egész 
történetünk rejlik benne, de a történészek számára is 
pótolhatatlan források.

A kiállítás megközelítésében, tárgyalási módjában 
s a bemutatott anyag kiválasztásában is komplexitásra 
törekszik. A tárlat egységein belül kiállított anyagok 
kiegészítik egymást (kép, irat, könyv, tárgy), s ezt még 
teljesebbé teszik a magyarázó szövegek.

Fontos jellemzője a kiállított anyagnak, hogy nem 
másolatokat, hanem eredeti dokumentumokat, tárgyakat 
mutat be. Jóllehet az információ, a hitelt érdemlően iga-
zolt adat az elsődleges egy-egy történeti esemény kutatása-
kor, de vitathatatlan, hogy nagy jelentősége van annak, ha 
egy eredeti irat szemlélői, egy eredeti tárgy nézői lehetünk. 
Időszaki kiállítás lévén ez állományvédelmi szempontból 
is megfelelő, s növeli a kiállított anyag értékét.

Szakszerű, követhető, világos, ugyanakkor szépen 
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Piri Magda, a Vasi Egyházmegye esperese és Gyarmati 
István sárvári lelkész a tárgyak összegyűjtésében segítettek.

Nem csupán komoly szakmai megalapozottsága és a 
szemlélő számára élményszerű érdekessége miatt értékes e 
munka, hanem amiatt is, mert egy evangélikus egyházme-
gye volt a rendezvény kezdeményezője és gazdája. Előremu-
tató példa lehet mások számára is, hogy a kiállítás megvalósí-
tásához sikerült felkelteni az érdeklődést és megszervezni az 
összefogást. Ez a munka azt is tükrözi, hogy a gyülekezete-
inkben és gyűjteményeinkben őrzött tárgyak és iratok nem 
csupán egyházunk díszei, hanem közösségeink történetének 
értékőrző hordozói, hiszen a saját múltunkat őrzik, így mi 
magunk is benne vagyunk. Összetartozásunkat erősíti, ha 
bemutatjuk és megismerjük, s az is fontos, hogy egyházun-
kon kívüli barátaink, testvéreink is megismerkedhessenek 
a munka gyümölcsével. Azt hiszem, nagyon aktuális, ha 
mindezt így jellemezzük: „láthatóan evangélikus”. 

Kovács Eleonóra

A Kaukázusból Erdélybe, a török elől a pesti belvárosba

Távol az Araráttól. Örmény kultúra a Kárpát-medencé-
ben. Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma. 2013. 
április 6. – szeptember 15.

Ötszáz éve nyomtatták ki az első örmény nyelvű köny-
vet, a világszerte megünnepelt évforduló alkalmából 
nyílt tavasszal a Budapesti Történeti Múzeum és az 
Országos Széchényi Könyvtár közös tárlata, amely ál-
talános kitekintést nyújt a Kárpát-medencei örmény 
identitás és kultúra történetére. Hét teremben túlnyo-
mórészt most először kiállított tárgyakat láthatunk, 
köztük a világ első örmény nyelven nyomtatott Bibliáját 
(Amszterdam, 1666).

Az örmények először a 17. században települtek 
nagyobb számban Magyarországra, és viszonylag gyor-
san integrálódtak. A hagyomány szerint 1672-ben há-
romezer örmény érkezett Moldvából Erdélybe, főként 

iparosok és kereskedők. Ők alapították Szamosújvárt 
(Armenopolis, vagyis ’örményváros’), és jelentős ko-
lóniájuk élt Gyergyószentmiklóson, Csíkszépvízen, 
Erzsébetvárosban. A kiállítás festményei, műkincsei, 
nyomtatványai, kéziratai jórészt e városok örmény temp-
lomi gyűjteményeiből valók.

A könyvkultúrát bemutató teremben egyedülál-
ló válogatást láthatunk a Kárpát-medencei örmények 
1512 és 1772 között megjelent gazdag könyvállomá-
nyából. A kötetek Amszterdam, Velence, Konstantiná-
poly, Róma, Párizs, Jeruzsálem, Szentpétervár örmény 
nyomdáiból kerültek ki. A tárlókban örmény–latin szó-
tár, örmény–magyar ábécéskönyvecske, mise-, ima- és 
zsoltároskönyek kaptak helyet, kuriózumként pedig egy 
magyar nyelvű, de örmény betűkkel átírt kézirat is. Ez az 
asszimiláció azon szakaszának tárgyi emléke, amikor az 
örmények a magyar közegben már nem beszélték őseik 

megírt kísérőszövegek készültek a bemutatott anyag-
hoz. Ezek nem csupán sok adatot közvetítenek, de az 
adott korszakban is eligazítanak minket, ugyanakkor 
jó stílusukkal is kitűnnek, itt-ott még a kedves humort 
sem nélkülözik.

A kiállításokkal szembeni követelmény a szakmai 
újdonság mellett az összegzés, az új kutatási eredmények 
bemutatása s a még ki nem állított tárgyak publikálá-
sa. A tárlat ennek a követelménynek is eleget tesz. Az 
egyházmegye történetének bemutatása mellett olyan 
tárgyak és tárgyegyüttesek kerültek a közönség elé, ame-
lyeket összegyűjtve nem láthattunk eddig.

A kiállítás szakmai rendezői az Evangélikus Orszá-
gos Múzeum muzeológusai voltak, Harmati Béla László 
igazgató és munkatársai, Zászkaliczky Zsuzsanna és Ker-
tész Botond. A házigazda Nádasdy Ferenc Vármúzeum 
részéről Takács Zoltán Bálint igazgató és munkatársa, 
Reichardt Gabriella vettek részt a munkában. Rostáné 
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nyelvét, de a betűket még ismerték, s ebben az írásos 
formában is őrizték identitásukat. 

A kaukázusi nép a világon elsőként, 301-ben vette 
fel a kereszténységet, a legenda szerint Jézus Krisztus 
mennybemenetele után külön 
leszállt hozzájuk, hogy megala-
pítsa az apostoli örmény egy-
házat. Az erdélyi örménység 
– megtartva saját liturgiáját és 
szentjei, elsősorban Világosí-
tó Szent Gergely és Hripszime 
tiszteletét – csatlakozott a ka-
tolikus egyházhoz. Számukra 
a vallás a kezdetektől fogva 
fontos identitásképző elem 
volt, a templom pedig nemcsak 
kultikus hely, hanem a nem-
zeti összetartozás jele is: egy-
ház- és szenttiszteletük tárgyi 
emlékeit külön terem mutatja 
be, benne a kiállítás plakátján 
is látható, 17. század végi ara-
nyozott ezüst talpas kereszttel, 
mely a szamosújvári örmény 
katolikus plébánia tulajdona.

Magyarország nemzeti-
ségei közül az örménység ve tt 
részt létszámához képest a leg-
nagyobb arányban az 1848–
49-es szabadságharcban, a tár-
lat erre a kevéssé ismert tényre is ráirányítja a látogatók 
fi gyelmét. Örmény származású volt Kiss Ernő altábor-
nagy és Lázár Vilmos honvédezredes, Czetz János hon-
védtábornok, valamint hetvennél is több tiszt. Anyagilag 
is segítették a szabadságharc ügyét, a Kossuth-bankó ki-
bocsátását hét erdélyi örmény város is támogatta. A 19. 
század második felében a magyarok úgy jellemezték az 
örménységet, mint legfőbb szövetségesüket.

A történelmi arcképcsarnokban jelentős örmény 
származású politikusok és művészek portréit láthatjuk. 
Bár e nemzeti kisebbség aránya hazánkban az első vi-

lágháború előtt mindössze egytized százalék volt: egy 
miniszterelnököt, öt minisztert és körülbelül hetven or-
szággyűlési képviselőt adtak Magyarországnak. Örmény 
családból származott Hollósy Kornélia operaénekes, „a 

magyar csalogány” és Hollósy 
Simon festőművész, a nagybá-
nyai művésztelep alapítója is. A 
meggazdagodott örmény keres-
kedők ebben az időben magyar 
nemességet szereztek.

A 19–20. század fordu-
lóján kialakult armenizmus 
ideológiáját bemutatva a kiál-
lítás kiemeli Szongott Kristóf 
és Lukácsy Kristóf elméletét, 
amelyben örmény forrásokból 
levezették, hogy a magyarok 
az örményektől származnak. 
A feltevés nem valamiféle 
romantikus megközelítésből 
született, hanem a tudomá-
nyos körök felkérésére, és a ko-
rabeli Akadémia is elfogadta.

Az utolsó teremben a 
budapesti örmények törté-
netét ismerhetjük meg, akik 
1915-től, a törökországi nép-
irtás elől menekülve érkeztek 
Magyarországra. Körükből 
mesteremberek is szép szám-

mal kikerültek: a két világháború között örmény sző-
nyegkereskedők és -javítók dolgoztak a Belvárosban, 
ahol boltjaik is voltak, a Nemzeti Múzeum szőnyegeit 
ők restaurálták a ’20-as, ’30-as években. A fővárosi 
örmények 1919-ben saját lapot is kiadtak, az Új Világ 
(Nor tar) címen megjelenő folyóirat a viharos időkben 
három számot ért meg. 1920 áprilisában jött létre a 
Magyarországi Örmények Egyesülete, mely a 20. szá-
zad megpróbáltatásai közepette igyekezett megőrizni 
a kisebbségi identitást és kultúrát.

Székács István
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Béke veletek!

A tolerancia évszázada. Protestáns egyházi élet a 19. szá-
zad első felében. Evangélikus Országos Múzeum, Buda-
pest, 2013. április 30. – 2013. október 31.

A reformáció kezdetének közelgő 500. évfordulóját elő-
készítő tematikus évek sorában idén a Reformáció és to-
lerancia évét hirdette meg a Magyarországi Evangélikus 

Egyház. Ebből az alkalomból nyílt meg az Evangélikus 
Országos Múzeum A tolerancia évszázada című kiál-
lítása, amely II. József türelmi rendeletéhez (edictum 
tolerantiae) kapcsolódva a vallási tolerancia történetének 
legjelentősebb időszakát dolgozza fel. A protestánsok 
és a görögkeletiek részére türelmet biztosító rendelet az 
ellentmondásos megítélésű uralkodó maradandó tet-
tének bizonyult, melyet halálos ágyán sem vont vissza, 
az 1791-es országgyűlés pedig törvényerőre is emelte. 
II. József célja a felvilágosodás jegyében az államérdek 
érvényesítése, ezáltal pedig az alattvalók szolgálata volt. 
Szakítva a megelőző évszázadok felfogásával, amely a 
vallási egységben látta az állam erejének biztosítékát, 
úgy vélte, felekezeti különbség nélkül mindenki az ál-
lam hasznos polgára lehet. Ez a protestáns egyházak 
történetében is fordulatot hozott, mivel a gyászévtized 
nyílt üldözése, majd a csendes ellenreformáció hátrányos 
megkülönböztetése után szabadabb életet, több lehető-
séget engedett számukra, igaz, a teljes egyenlőséget csak 
az 1848. évi XX. törvénycikk hozta el. 

A kiállítás ebbe az izgalmas időszakba enged bete-
kintést. A látogatókat a kiállított emlékek kinagyított 
részleteit bemutató fényképgaléria és a korszakról átte-
kintést adó molinó fogadja. Itt kapott helyet az Evangé-
likus Országos Levéltár féltett kincsének, Luther Már-
ton 1542-ben kelt végrendeletének fakszimile változata. 
A dokumentum a korszak nagy műgyűjtője, a katolikus 
Jankovich Miklós révén kötődik a kiállítás témájához, 
aki 1804-ben egy helmstedti árverésen szerezte meg az 
értékes okiratot, és a felekezeti tolerancia szép gesztusa-
ként adományozta az evangélikus egyháznak. 

Az első nagyobb egység II. József korába nyújt 
bepillantást, részben személyes vonatkozású tárgyak 
(az uralkodó evangélikus templomból származó port-
réja, Kálvin Institutiója a még trónörökös II. Józsefről 
megemlékező kéziratos bejegyzéssel), részben a II. Jó-
zsef-kultusz emlékei révén. A röpiratok, metszetek, 
festmények a protestáns egyházak háláját fejezték ki, 
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egyúttal a propaganda céljait is szolgálták, dicsőítve 
a felekezeti békét megteremtő uralkodó alakját. Az 
utóbbi évtizedekben kerültek a kutatás látókörébe azok 
az allegorikus festmények, melyeken a korabeli négy 
egyenjogúsított egyház (római katolikus, görögkeleti, 
evangélikus, református) képviselői a császár társasá-
gában, egy asztalnál ülve jelennek meg. Valószínűleg 
egy dunántúli templomból származik a kiállítás „ar-
caként” is megjelenő naiv táblakép, amelyen a császári 
sas és II. József arcképe védelmezően lebeg a vallásokat 
megjelenítő lelkipásztorok fölött. A Johann Christian 
Reich emlékérme nyomán készült kép a kultusz ter-
jedése mellett a magas és populáris művészet közötti 
kapcsolatot is dokumentálja.

A következő egység a protestáns egyházi élet 
emlékeit tárja a látogatók elé. A türelmi rendeletnek 
köszönhetően számos egyházközség jöhetett létre 
vagy alakulhatott újjá, fogadhatott lelkészt, kántort, 
tanítót, építhetett templomot és iskolát. A kiállított 
könyvek és liturgikus eszközök nemcsak az istentisz-
telet gyakorlatát idézik fel, hanem a magyarországi 
protestánsok társadalmi tagozódását is. Az egyszerű, 
naiv stílusú tárgyak a falusi gyülekezetek jobbágyi-pa-
raszti kultúráját képviselik, a keresztelői és úrvacsorai 
edényeken, oltárterítőkön olvasható adományozó fel-
iratok – így például a Wattay család címerével díszített 
sziráki kannán – a nemesi családok mecenatúrájáról 
és egyháztámogatásáról tanúskodnak, a pesti egyház-
község jelképekben gazdag oltárterítője ugyanakkor 
a felemelkedő polgárság áldozatkészségét bizonyítja. 
A latin és magyar nyelvű szövegek mellett több tár-
gyon, így a mezőberényi gyülekezeti ládán találkozhat 
a látogató német vagy például a kiskőrösi úrvacsorai 
kannákon szlovák feliratokkal, a hazai evangélikusság 
jelentős részét kitevő nemzetiségek anyanyelvű hitéle-
tének emlékeként. 

A közös tapasztalatok a reformkor folyamán meg-
érlelték a protestáns unió gondolatát, ezért a szemlélő 
képet kaphat az evangélikus és a református egyházi 
élet hasonlóságairól és különbségeiről is. Az evangéli-
kus liturgiát egy Luther-kabát, oltárterítők és kelyhek, 

a református liturgiát egy lelkipásztori palást és egy 
megterített úrasztala szemlélteti úrvacsorai kannával 
és kenyérosztó tányérral. A tárgyak rendeltetését vi-
lágítják meg a terem közepén felfüggesztett zászlók, 
amelyek a katolikus, az evangélikus és a református 
egyház tanítását foglalják össze a keresztségről és az 
eukharisztiáról. A szentségek szerzőjére, magára Jézusra 
mutat rá a kiállítás talán legmegragadóbb alkotása, az 
utolsó vacsorát ábrázoló varsádi oltárkép, melynek csak 
egyetlen töredéke, a kenyeret nyújtó Krisztus alakja 
maradt fenn.

Bár a kiállítás nem a kiemelkedő egyéniségek életére, 
hanem az egész egyházi közösség történetére koncentrál, 
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láthatók jeles személyekhez kötődő tárgyak is, így az a 
tállyai keresztelőkészlet, amellyel Kossuth Lajost keresz-
telték, valamint a sátoraljaújhelyi evangélikus gyülekezet 
később általa vezetett jegyzőkönyve. Az egyházi író és 
műfordító, Göböl Gáspár kecskeméti református lelkész 
nemcsak az egyház tanítását összefoglaló műve, hanem 
a gyülekezet anyakönyvi képén elrejtett portréja révén 
is helyet kapott a kiállításban, míg barátjára, az izsáki 
születésű Mátyási József költőre is emlékeztetnek szülei, 
a templomépítő református lelkész, Mátyási János és 
felesége arcképei.

A kiállítás záró része a korabeli templomokról 
ad keresztmetszetet. A türelmi rendelet korlátokkal 
ugyan, de engedélyezte a protestánsoknak a templom-
építést, 1786 óta pedig már tornyot is építhettek, erre 
emlékeztetnek a kunszentmiklósi református templom 
csillag és kakas formájú toronycsúcsdíszei. A 19. század 
első fele ezért a protestáns templomépítészet virágkorát 
jelentette, amelyről a korabeli építkezéseket először 
összegző térkép is tájékoztat. Olyan meghatározó, a 
közösségi identitás jelképeivé vált emlékek épültek 
föl ekkor, mint a debreceni és a ceglédi református 
Nagytemplom vagy az ország központjává váló Pesten 
a mai Deák téri evangélikus és a Kálvin téri református 
templom, amelyek a városi térben is kifejezték a pro-
testáns egyházak jelenlétét és egyenjogúságát, egyúttal 
a korban megjelenő klasszicizmus elterjedését is segí-
tették, amit a kiállított tervrajzok és egykorú látképek 
érzékeltetnek. 

A vallásközi összefogásnak állít emléket a Deák téri 
templom árvízi kelyhe. Miután az 1838-as nagy dunai 
árvíz idején a pesti zsidóság a közeli evangélikus temp-
lomban talált menedéket, hálából adományozták a héber 
feliratos kelyhet az egyháznak. (A kiállításon látható a 
kehely reliefj ének felnagyított másolata is, melyen kö-

zelebbről megtekinthető, megérinthető a hullámoktól 
ölelt templom.)

A bemutatott iratok tanúsága szerint a türelem 
gyakorlása azonban az egyházak életén belül sem volt 
mindig sikeres, a gyermekek felekezeti hovatartozásáról 
szóló viták mellett előfordultak a templomi ülésrendet 
érintő székperek, amelyek az egyes családok közösségen 
belül elfoglalt helyét voltak hivatottak tisztázni. A hí-
vek életének ellenőrzése, az egyházfegyelmezés szükség 
esetén radikális eszközeit pedig egy korbács jelképezi. A 
kiállítás vizuális lezárását adja a látogató tekintetét már 
a kezdettől vezető, rekonstruált szószékoltár, amely az 
evangélikus templomok jellegzetes berendezését, egy-
úttal a liturgikus kellékek eredeti környezetét mutatja 
be. Ennek részeként látható a mucsfai templom oltár-
korlátja, amely színpompás díszeivel jelzi, hogy a késő 
barokk és a rokokó a protestáns egyházművészetben is 
utat talált.

A kiállítás rendezői gazdag anyagot vonultattak fel, 
a tárlat mégsem hat zsúfoltnak, egyaránt befogadható a 
laikus látogató és a szakmai közönség számára is. Sze-
rencsés módon egészíti ki egymást a tárgyak látványos 
bemutatása és a rövid, de tartalmas feliratok elhelye-
zése. A fellapozható információs táblákon kérdések 
és válaszlehetőségek segítik a látottak élményszerű és 
játékos feldolgozását, elsősorban a fi atalabb korosztá-
lyok számára. A kiállítás ezért különösen is ajánlható 
diákcsoportoknak rendhagyó órák megtartására, annál 
is inkább, mivel a toleranciára nevelést nem lehet elég 
korán kezdeni. A tolerancia gyakorlásának történelmi 
példái a mai kor számára is jelentős aktuális üzenetet 
hordoznak, mivel „türelemre”, a másik elfogadására és 
összefogásra nagy szükség lenne számos feszültségtől 
terhelt korunkban.

Székely Gábor
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Kiegészítés

Almási Zsolt Az internet és a Shakespeare-kutatás – Szakmai blogok és adatbá-
zisok címmel a Credo 2012/2. számában (30–38. o.) publikált tanulmányának 
megjelenése az Európai Unió támogatásával, a TÁMOP 4.2.1. B-11/2/KMR-2011-
0002-es számú – A tudományos kutatások kibontakoztatása a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetemen című – projekt keretében valósult meg.

Az általános illusztrációként felhasznált képek forrása, készítői:

Evangélikus Országos Múzeum (Véssey Endre): a borítón és a 6., 16., 20., 21., 27., 
28., 30., 31. oldalakon.
Camera Club Sicolorum (Sepsiszentgyörgy): Kovács László Attila fotói a 22., 32. és 
Sebestyén Béla fotói a 34. oldalon.
Regős Mária Rózsa fotói a 14., 15., 25., 37., 38., 39., 40., 41., 42. oldalakon.
A 18. oldalon látható kép forrása: http://hatterportal.hu/vitorlashajok-hatterkepei/
vitorlashajo-hatterkep-119/.
Az 52. oldalon látható bártfafürdői látkép forrása: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/B%C3%A1rtfaf%C3%BCrd 
%C5%91 _ - _ Fedett _ s%C3%A9t%C3%A1ny _ az _ orvos _ %C3%A9s _ f%C5%91-
forr%C3%A1ssal _ %285%29.jpg.

A természet értékeinek védelme közös ügyünk és keresztény felelősségünk. 
Ebből a megfontolásból a Credo Evangélikus Folyóirat Cyclus ofszet környezetbarát 
papíron jelenik meg.
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