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Az anglikánokról – magyar skótoknak
és magyar angoloknak

Fabiny Tibor – Faludy Alexander (szerk.): Az angli-
kán kereszténység évszázadai. A történelmi és a teológiai 
arculat változásai a 16. századtól a 21. századig. Lu-
ther Kiadó – Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest, 
2014. 

2014 őszén Révfülöpön tartotta kétévente megrende-
zett konferenciáját az Anglikán–Lutheránus Társaság. 
Ennek megnyitó alkalmán mutatták 
be a Hermeneutikai Kutatóközpont és 
a Luther Kiadó közös ki adványát Az 
anglikán kereszténység évszázadai – A 
történelmi és a teológiai arculat válto-
zásai a 16. századtól a 21. századig 
címmel. A kötetben hat ta nulmány, 
egy fontos ökumenikus do kumentum, 
továbbá kronológia, fo ga lomjegyzék és 
kislexikon található. 

Mi teszi szükségessé, hogy az angli-
kán egyházat s még inkább az anglikán 
szellemiséget ilyen alapos, történeti, 
teológiatörténeti, szellemi és ökumeni-
kus kitekintésben ismertesse ez a könyv 
úgy, hogy ebbe még a legutóbbi öku-
menikus fejleményeket is bevonja? Ha azt válaszoljuk 
erre, hogy azért, mert a magyar kereszténység – legyen 
az római katolikus vagy protestáns – történelmi okokból 
inkább a német kereszténység felé orientálódott, akkor 
csak részben adunk választ a kérdésre. Ha azt mondjuk, 
hogy azért, mert az anglikán kereszténység történelmi 
helyzeténél fogva számunkra inkább izoláltnak, távoli-
nak vagy éppen felfoghatatlanul különlegesnek mutat-

 * Elhangzott az Anglikán–Lutheránus Társaság konferenci-
ájának nyitóülésén a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium-
ban 2014. szeptember 11-én.

kozott, akkor is csak egy benyomásnak adunk hangot. 
A bemutatást alapvetően a jelenkori fejlemények, vagyis 
az anglikanizmus nyitottsága, a magyar kereszténység 
tájékozódási igénye, továbbá az európai civilizáció lénye-
ges változásai s mindenképpen a 20. század ökumenikus 
fejleményei indokolják. Ez utóbbiak terén az anglikán 
kereszténység mindig élen járt. 

A kötet első öt tanulmánya az anglikán egyház öt 
évszázadát mutatja be kitűnő szerzők 
jóvoltából, akik – Fabiny Tibort le-
számítva – valamennyien az anglikán 
egyház tagjai és egyházuk történetének 
jeles értői. A rövid tanulmányok termé-
szetesen vázlatszerűek, de igen jól érzé-
keltetik az angol egyház változásait, a 
reformáció kezdetétől a 16–17. századi 
viszontagságokon át a 18–19. századi 
nagy változásokig, illetve a legújabb kor 
meghökkentő sokféleségéig. A történe-
ti bemutatáshoz jól kapcsolódik a hato-
dik tanulmány Stephen Sykes tollából, 
aki az anglikán kereszténység gyöke-
reiről és mai lelkiségéről közöl elgon-
dolkodtató tényeket. Aki mindezeket 

végigolvassa, máris másképp lát mindent, amit eddig 
az angolokról, egészen pontosan az anglikán egyházról 
gondolt. Ami ugyanis általában elérkezik hozzánk, azt 
javarészt olvasmányélményeink vagy a 20. század vizuá-
lis kultúrája közvetíti: például az angolok szeretik a szép 
gótikus templomokat, a karénekeket, bár protestánsok, 
de inkább római katolikusnak tűnnek, az anglikán pap 
mindig papi civilben jár, kedvesek, okosak – és persze 
távoliak. Ezek azonban pusztán klisék, melyeket a kul-
turális emlékezet és a jelen kor tömegkommunikációja 
sugároz felénk. Valóban tény, hogy Magyarországon 
elsősorban német teológiát olvastak a 18–19. században; 

*
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ha mégis angol nyelvű hatások érték egyházunkat, az is 
inkább a skótoktól jött, később az amerikaiaktól. Ám 
mindezt megelőzően a 17. században az egész magyar 
protestantizmust, de különösen a református egyházat 
mindenestől átjárta és fenekestől felforgatta az a puritán 
mozgalom, amelyet az Angliában tanuló teológusok 
hoztak haza és próbáltak meg gyökereztetni. Ahogy 
Angliában is megszülettek azok a döntések és határo-
zatok, amelyek aztán inkább a magas egyház felé vitték 
az anglikán egyház útját, úgy nálunk is – a puritanizmus 
ellenhatásaként – inkább a régi formák kristályosodtak 
ki. Mégis számtalan traktátust, könyvet, szellemi belá-
tást, kegyes életszabályt, keresztény gyakorlatiasságot 
köszönhetünk mindennek, nem beszélve arról, hogy 
éppen a puritán mozgalom csikarta ki a református 
egyházban a presbitériumok beállítását. Ez egy furcsa 
paradoxon, mert a 17. század derekáig a magyar reformá-
tusság sokkal jobban hasonlított az anglikán egyházra, 
mint azután, amikor éppen az angol egyházból érkező 
hatásra változtatott szerkezetén. 

A 20. század már igen jelentős változásokat hozott, 
már csak azért is, mert az angol világnyelv lett, és így ez 
a nyelvi közeg az anglikán teológusok olvasóivá is tet-
te a magyar teológusnemzedékeket. Mellesleg az angol 
kultúra legnagyszerűbb alkotásai is elemi erővel irá-
nyítják a fi gyelmünket arra a keresztény szellemiségre, 
amely szüntelenül táplálja és alakítja azt. Az ökume-
nikus mozgalom pedig élő valóságában mutatta meg 
számunkra az angol egyházat, a találkozások, konferen-
ciák, a közös út keresése, a megengesztelődés igyekeze-
te, az anglikán gyakorlatiasság és türelmesség sok-sok 
erénye mind-mind tapasztalatunkká lett. Ennek egyik 
jellegzetes gyümölcse az a liturgiai útkeresés, amely a 
magyar protestantizmust az elmúlt harminc-negyven 
évben áthatotta.

A kötet derekánál olvasható az úgynevezett por vooi 
nyilatkozat, melyet az anglikán egyház és a skandináv 
evangélikus egyházak adtak ki 1993-ban, és amelyhez 
tizenhárom tagegyház csatlakozása után még az Egye-
sült Államok és Kanada episzkopális és lu the ránus 
egy házai is kiegészítő nyilatkozatokkal csatlakoztak. 

Bízvást mondhatjuk, az elmúlt száz esztendő számta-
lan ökumenikus nyilatkozata közül ez az egyik, amely 
maradandónak bizonyult. Ezt fontos hangsúlyozni, 
hiszen könyvtárakat lehetne megtölteni a bilaterális 
és multilaterális egyeztetések jegyzőkönyveivel, nyilat-
kozataival, világszövetségi megállapításokkal és dek-
larációkkal, amelyek nagy része legfeljebb csak annak 
dokumentálására elegendő, hogy valóban történt ott 
valami. Ez a nyilatkozat azonban gondosan számba 
veszi az aláíró egyházak közös alapját, fontos egyház-
tani megállapításokat tesz, tisztázza az egyházi közös-
ség természetét és célját, felsorolja a közös hitelveket, 
megjelöli a különbségeket, és megtalálja a közösség 
egyik lehetséges dimenzióját, ez pedig az igaz egyház 
apostoli szolgálata. Ez a tartalom egyszerre teológiai 
és történelmi, és ennek konszenzussal elfogadott be-
mutatása olyan lehetőségeket tár az anglikánok és a 
lutheránusok elé, mint a lelkészi szolgálat elismerése, 
a sákramentális szolgálat, a közös istentisztelet és a 
közös nyitás a többi egyház felé.

Mint református és mint Kálvin János olvasója, 
természetesen némiképpen másként látom az apostoli-
ságnak a püspöki folytonosságban rögzített biztosítékát, 
és jól ismerem az erre vonatkozó 16. századi és későbbi 
nézeteket és vitákat. Azzal is tisztában vagyok, hogy 
a közös nyilatkozatot aláíró egyházak nehéz terepen 
mozognak, mert az apostoli folytonosságnak nemcsak 
a bibliai értelemben vett episzkopé felől van eleven va-
lósága, hanem az egyházjogi megközelítés felől is, ez 
pedig olykor sokkal bonyolultabb kérdés, mint az egyház 
Urára tekintő evangéliumi és bizonyságtevő szolgálat 
(holott fordítva kellene lennie). Viszont más oldalról 
a közös nyilatkozat megnyitott egy már-már teljesen 
lezártnak hitt fejezetet, és újraéleszti reményünket, hogy 
talán még az egyháztanon keresztül is eljuthatunk meg-
alapozó teológiai kérdésekig.

Köszönöm, hogy a kötet szerkesztői nem érték be 
a puszta történeti vázlattal, hanem közzétették ezt a 
fontos dokumentumot is. 

A kötet minden bizonnyal segíteni fogja a magyar-
országi evangélikus (lutheránus) és református (kál-
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vi nista) egyház közeledését is. Nyilvánvaló, hogy ha 
magyarországi evangélikus testvéreink anglikán lágyí-
tásban, hajlításban olvashatják, tapasztalhatják Kálvin 
teológiáját, akkor talán jobban megértenek minket, 
magyar kálvinistákat is. S megfordítva: amennyiben 
jobban beleláthatunk az anglikán spiritualitásba, ak-
kor mi, reformátusok is közelebb kerülhetünk az egész 

reformáció gyökérzetéhez, éppenséggel Lutherhez is. 
Luther lelkes olvasójaként és idézőjeként is tudom, hogy 
olykor-olykor egy-egy evangélikus és református gyüle-
kezet úgy tekint egymásra, mintha az egyik skót, a másik 
meg angol lenne. Köszönjük az Anglikán Lutheránus 
Társaság eszméltető és meggondolkodtató ajándékát.

Bogárdi Szabó István

Boldog purgatórium

Havasréti József: Szerb Antal. Magvető, Budapest, 
2013.

Azért is érdemes az esszé műfaj sajátosságai felől köze-
líteni Havasréti József Szerb Antal-monográfi ájához, 
mert a szerző (kutató)munkája is ahhoz 
az egyszerre kísérletező és mérlegelő at-
titűdhöz kapcsolható, amely a fi lológiai 
megfontolásokon, a vonatkozó szakiro-
dalom összegző feldolgozásán, illetve az 
ennek nyomán (vagy éppen ezek ellené-
ben) kialakuló értelmezői módszer alkal-
mazásán túl valami másra is vállalkozik. 
Ami miatt ez a szöveg több is, ám keve-
sebb is egy szaktanulmánynál, az ponto-
san a kötetlenebb, asszociatívabb és ezért 
óhatatlanul eklektikusabb esszéisztikus 
nyelvezet, amely a teljesség igénye nélkül, 
mégis esszenciálisan próbálja felvillantani 
az életmű mozaikos, ugyanakkor szintetizálható alka-
ti-irodalmi jelenségvilágát.

Érdekes, hogy Havasréti tartózkodik a kimondottan 
szövegközeli interpretációktól, az adott műveket mindig 
valamilyen alkotáslélektani, kultúr- vagy hatástörténeti 
szempont alapján vizsgálja, hogy aztán újra visszatérjen 
ahhoz a korántsem leegyszerűsíthető és kisajátítható, de 
mégiscsak körvonalazható alak(zat)hoz, amit a Szerb 
Antal-féle életgyakorlat, munkamódszer és esztétika ha-

tármezsgyéin kell keresnünk – hogy aztán újabb és újabb 
kérdésekbe ütközzünk. Mert honnan is indul ki és hova 
jut el a monografi kus portré „arcképzése”? Egy rendkí-
vül fogékony és tehetséges, mindenekelőtt az olvasással 
eljegyzett szellemről van szó, melyben ugyanúgy megvan 

az a konzervatív módon rendszerező, rend-
szerető hajlam, mint a formabontó irány-
zatok és stílusok iránt tanúsított rajongás; 
amely képes párhuzamosan polemizálni és 
harmonizálni saját korszellemével, illetve 
azzal az írásbeli hagyománnyal, amelyet 
éppen megidéz. A Szerb származásáról, 
identitásáról, vallásáról, életkörülménye-
iről, nézeteiről, társasági vagy magánéle-
téről szóló fejezetek is abban érdekeltek, 
hogy körülírják a szerző széles kiterjedésű 
és olykor szertefoszló szellemi sziluettjét. 

„Szerb esszéizmusát (és ennek kriti-
kai értelmezését) meghatározta, hogy az 

»esszéíró« képe jól illik Szerb irodalmi arcképzéséhez, 
szerzői önépítéséhez, az általa megragadni kívánt kul-
turális összefüggések sajátos természetéhez, könyvmá-
niájához, sajátos stílustörekvéseihez, és végül jól illik az 
irodalmi piac igényeit szem előtt tartó – az eddigiekben 
is professzionálisként jellemzett – írói-szerzői attitűdjé-
hez” – olvashatjuk az esszéíró Szerb Antalt középpontba 
állító rész egyik passzusát, amely elsősorban formanyelvi 
sajátosságként emeli ki az esszéista attitűdöt mint olyat, 
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ám a könyv többi, kaleidoszkópszerűen ide kapcsolódó 
részlete alapján arra következtethetünk, hogy a szöve-
gekben megnyilvánuló „kísérletezés” Szerb életében is 
ugyanolyan súllyal esett latba, mint írás közben. 

A „megformált élet eszméje” tehát mindvégig ott 
lebeg a művek felett, amely a szépség levegő feletti le-
vegőjét jelentette a folyamatos szellemi légszomjban 
„szenvedő” szerzőnek. „Egész ifj úságom azzal telt el, 
hogy vártam valami nagy-nagy abszurdumot, amitől 
egyszerre mindenki fellélegzik, valami olyan groteszk 
lehetetlenséget, hogy annak puszta megjelenése által 
érvénytelenné lesz minden, ami a fejünkön ül: hogy fel 
kell nőni, hogy pénzt kell keresni, hogy meg kell halni, 
hogy meg kell születni… Valamit vártam az irodalomtól, 
az üdvösségemet, mondjuk, mert ugyebár mindenki a 
saját fazonja szerint üdvözül, és nekem az irodalomban 
kellett volna üdvözülnöm. Nem üdvözültem; de bol-
dog purgatóriumban töltöttem egész ifj úságom, mert 
mindig úgy éreztem, hogy már csak néhány perc és meg 
fogom érteni, amit nem értek, és akkor Beatrice leveti 

fátyolát és feltárul előttem az Örök Jeruzsálem. Nem 
üdvözültem, de így jobb volt. Így voltam fi atal. Fiatalnak 
lenni annyit jelent, mint várni valamire.” (Szerb Antal: 
Könyvek és ifj úság elégiája – részlet) Vagyis a véget nem 
érő várakozás vákuumának vonzereje volt számára az a 
mindent érvénytelenítő és valamilyen szinten végzetes 
csoda, ami kiemelte őt a hétköznapokból.

Ha Szerb Antal életét és művét – Havasréti József-
hez hasonlóan – esszéisztikus módon képzeljük el, il-
letve egyfajta nagy esszéként értelmezzük, nem csupán 
az irodalomtörténeti tényeket, a biográfi ai adatokat, 
valamint a szövegek esztétikai hozadékát kell fi gye-
lembe vennünk és mérlegre tennünk. Szükség van saját 
kompilatív képességeink használatára is ahhoz, hogy 
megközelítsük a „könyvember” vagy a „neofrivol író” 
címkék mögött húzódó sorsvázlatot. Amit pedig csak 
abba a bizonyos boldog purgatóriumba való  alászállás 
tölthet fel tartalommal. És ahonnan a lélek még mindig 
„készül a további utazásra”…

Papp Máté

A semmisségből lett város

Géczi János: Jerusalaim. A képzelet szülte város. Múlt 
és Jövő Alapítvány, Budapest, 2014.

„Megérkezésem pillanatáig biztos vagyok abban, hogy 
ahová indulok, ott semmit sem fogok látni.” Erről elsőre 
a vallásszociológus által sikerrel alkalmazható módszer-
tani ateizmus jutott eszembe, majd a ránk nehezedő kul-
túrával bátran szembeszegülő „azért sem” anarchizmusa. 
Amikor ehhez azt is hozzáolvastam, hogy „a városban 
föladom magam, elfogadom a semmisséget, azt, hogy 
erre a semmisségemre tart igényt a világ, ebbe magam is 
beleolvadok”, már jóval inkább a keleti meditáció habi-
tusát éreztem ki ezekből a sorokból, amikor – szemben 
a nyugati emberrel – nem valamin meditálunk, hanem 
kikapcsolni igyekszünk a fogalmakat, a vágyakat, kiüre-

síteni próbáljuk magunkat, hogy beengedhessük magát 
a létet. Az esszéíró kiszorítja önmagából a művelődés-
történészt, de még a biológusból is a „lógust”, csupán a 
bogarászt, a madarászt, a füvészt enged i fi gyelni. Kívül-
állóként először még csodálkozó iszonyattal nézi, aho-
gyan a zarándokokból turistává, turistából zarándokká 
váló furcsa kétéltűek (vagy inkább kiborgok) megpró-
bálnak testközelbe kerülni a szentséggel, adott esetben 
magával a szent sírral, de eközben már maga is csupán 
testén, érzékszervein keresztül érintkezik a várossal, nem 
engedi magához másképpen, „csak testemen keresztül”. 
A „föladom magam” természetesen eszembe juttatja a 
megtestesült Istent is, aki „kiüresítette önmagát”, hogy 
magába tudjon fogadni mindent, ami az embereké, más-
különben nem tudná megváltani őket. Géczi János is 
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vállalja ezt a megváltó szerepet, hiszen semmisségére 
igény tart a világ.

Mindebből következik, hogy az alcím (A képzelet 
szülte város) meglehetősen felszínes és/vagy földhözra-
gadt ahhoz képest, ami az esszékötetben történik. Jobb 
lenne „A semmiből születő város” vagy „A semmiből 
megszólaló város”. Ez a semmi akkora tér, amekkorába 
a Jerusalaim egész kontextusa belefér, nem is csak mű-
velődéstörténeti, hanem ontológiai kontextusa. Paul 
Ricoeur szerint az etikai gondolkodás 
egyetlen útja, hogy először nem etikai-
lag gondolkozunk. A ricoeuri preetikai 
helyzet a fi gyelés, a hallásnak teret nyitó 
hallgatás, a lét igenlése a lét hiányának kö-
zepette. Ezt az utat, ezt a hermeneutikai 
kalandtúrát járhatja be Géczit követve a 
Jerusalaim olvasója. A kertek, a sivatag, a 
gránátalma, az imádkozó sáska, a mozdu-
latlan szír medve, a haszidok által letépett 
harsány plakátok maradványai, a sivatagi 
rózsa, a szunnyadozó macskák csendjében, 
vagyis a partikularitásokban megpillant-
ható lét csendjében megszólal a lét. Ezt a 
könyvet olvasva valamit megérezhetünk 
Heidegger ama gondolatából, mely szerint a nyelv nem 
valamiféle kifejező eszközünk, hanem hajlékunk, mert 
benne létezünk a nyelvben. A nyelv (a megnevezés, a 
megszólalás) hatalma – mint Ricoeur fejtegeti – nem 
általunk elsajátítható, hanem minket sajátít ki, a létet 
(ha tetszik, a logoszt, Istent) érzékletesen megjelenítő 
nyelv engedi a dolgokat (köztük Jeruzsálemet is) lenni. 

Az okoskodó kulturális sztereotípiák és a jól menő 
üzletek bálvány-Jeruzsáleme ebben a könyvben szemünk 
láttára pusztul el, de aztán fokozatosan életre kel a kö-
vekből, a színekből, a szagokból, a dolgokat kijelentődni 
engedő, a kijelentődést katalizáló költői nyelv hatalma 
által, amely ebben a folyamatban a mindent egybefogó 
logosz sajátos dimenziója, halmazállapota. A nyelv által 
érzékletesen megjelenítődő részletek a nyelv által képvi-
selt egészben lelik meg értelmüket, jelentésüket. Ennek 
az esszékölteménynek csak a kötet végére kirajzolódó 

dramaturgiája miatt valamennyire még szo fi sz tikáltnak 
tűnő első fejezete után következőben már jócskán el-
merülünk az érzékletes részletekben. Az útikalauzok 
muszlim piacáról előbb lehámlik a turistákat menetrend 
szerint elkápráztató egzotikum, lelepleződik a kiszol-
gáltatottság és megszorultság, de a szociologizálás és 
a moralizálás – egyébként megrázó – földhözragadt-
ságából hirtelen felröppenünk, és a piaci kavalkádból 
egyszerre lesz kozmosz (vagyis rend) és hajlék. Kala-

uzunk lehetőséget ad számunkra, hogy 
Jeruzsálem legprofánabb lerakódásaiban 
is megpillanthassuk a szentet, akár – ki-
nek hogyan sikerül – magát a nem ember 
teremtette Istent is. Ez a varázslatos esszé 
még olyan eretnek gondolatokat is meg-
enged az olvasónak, hogy Jerusalaim csak 
ürügy, lehetőség arra, hogy a szerző és az 
olvasó egy belső zarándoklat keretében, 
ha talán még nem is azonnal önmagára, 
hanem legalábbis útjára, útjának értelmére 
találjon. Ismerve a szerző eddigi munkás-
ságát, meggyőződésem, hogy egy ilyenfajta 
könyvet meg kellett volna írnia, ha nem Je-
ruzsálemben, akár még – bocsánat a profa-

nizálásért – Makón is. (Persze tudom, félig-meddig már 
megírta félig-meddig szent városában, Veszprémben.)

Géczi Jerusalaimjában megélhetjük azt is, hogy az 
„infernális élményt nyújtó, hitványságokban bővelkedő” 
nagyváros részleteinek – legyen az egy idétlen veréb, egy 
Down-szindrómás arc – alázatos fi gyelése, előítélet-men-
tes, nagylelkű befogadása kisebb-nagyobb csodákkal 
ajándékoz meg minket, olvasókat is: egy semmiből fel-
bukkanó dobszólóval, egy kavicsnyi fényességes fénnyel, 
egy szeráff al, egy rendhagyó módon viselkedő verébbel. 
A morzsákat – a szó szoros értelmében is – felfogni kép-
telen idétlen verébről nekem először Bulgakov hihetetlen 
verebe jut eszembe, aki foxtrottot táncol Kuzmin profesz-
szor íróasztalán, majd még a tintatartóba is belerondít. 
Csakhogy az esszéíró másfajta asszociációi magukkal 
rántanak: előbb a szülőház udvarának verebeihez, majd a 
gyermekkori éjjeliedények színére emlékeztető „bilikék” 
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égbolthoz, ahol maga Isten sétál át, végül a „Krisztus 
lábnyomai között csapkodó madárseregletben” megpil-
lantott anya utolsó arcához, legvégül a kórházi terem vas-
ágya melletti bádogkasztni egyik rekeszében megtalált 
jeruzsálemi emlékhez, a leveles, préselt olajágacskához, 
mely anyját és most őt is, az olvasót is arra emlékezte-
ti, hogy Isten városában járt. „Aztán szétrepül az arc, s 
egyetlen veréb marad, az is a földön ugrál”, fejeződik be 
A Mennybemenetel temploma című fejezet. A földhöz-
ragadt veréb azonban furcsa módon, már-már idétlenül 
éppen hogy szárnyalásra készteti az olvasót.

Az ezt követő, Az ima háza címet viselő záró fejezet-
ben mi is – hitetlen, hitetlenül hívő vagy másként hívő 
olvasók – feszengve ülünk be az imaházba Tórát olvasni. 
Nem kell értenünk a szöveget, mert ha átadjuk magunkat 
a fi gyelésnek, erősítget a szerző, mi magunk is a szent szö-
veg láb- és kézjegyzeteivé válhatunk, és átérezhetjük azt, 
hogy a szent szöveg szerzője és olvasója „akként olvasnak 
egybe, hogy nem kizárólag egymást tükrözik, de alkal-

massá alakulnak egymás megjelölésére, mi több, egymás 
képviselésére is”. És ekkor a szerzővel együtt kérdezhetjük: 
„Hogyan bírja ez a közös, asztaltáncoltató szövegolvasás 
nem csak megjelölni hármasunk emberi cselekvését, de 
ezt a jelen lévő pillanatot, ezt a helyet, ezt a várost, ezt a 
kultúrát, ezt a világmindenséget is, hogyan olvashat így és 
éppen bennünk – a szöveg alkotója, Isten? Hogyan válik 
képessé, miként formálódik az olvasott anyag és az olva-
só szimbolikus viszonya egyszer csak, nem, nem is Isten 
megjelenítésévé, hanem Isten ittlétének bizonyítékává?” 
És legvégül, esszéje befejező soraiban – mondhatni a ri-
coeuri hermeneutika jegyében – az esszéíró megcsavarja 
a perspektívát, és immár Isten szemszögéből így láttat 
minket, életre kelt talmudi lábjegyzeteket: „Meglehet, 
ugyanezt a sok tekercsnyi feliratot szimultán felrajzolta 
valamennyi emberre, és ő tudja, miért van, ha mindenki-
ből mást is olvas ki, habár mindenkiben benne lakozik a 
világ teljességének szövege.” 

Kamarás István OJD

„…az élet megy tovább…”

Dragomán György: Máglya. Magvető, Budapest, 
2014.

Tudjuk jól, hogy a politikai elnyomás olyan trauma, 
amelytől nehezen lehet szabadulni. Az irodalomban, 
különösen az Erdélyből elszármazott szerzők prózájában 
(Bartis Attila, Csender Levente, Szabó Róbert Csaba 
stb.) korántsem idegen, hogy egy-egy mű ilyen történel-
mi helyzetet tegyen meg témájául. Dragomán György 
Máglya című regénye vállaltan ehhez a tematikához 
kapcsolódik. Azonban mindannyiunkban felmerülhet a 
kérdés, hogy a regény túl tud-e lépni azon, hogy öncélúan 
feldolgozza az átélt megrázkódtatást? 

Emma, a történet elbeszélője egy tizenhárom éves 
árva lány, akinek a szülei autóbalesetben vesztették 
életüket. Intézetben nevelkedik egészen addig, amíg 

váratlanul megjelenik a nagymamája, akiről eddig nem 
is hallott. Ezután élete új irányt vesz, a sosem látott 
nagyszülő magához veszi, és bevezeti babonás világába. 
A szigorú szabályok, szertartások szerint élő nagyma-
ma mitikus alak, aki nem tud szabadulni a múlttól: 
halott férje a legfontosabb személy az életében, szinte 
minden cselekedete hozzá köthető. A történet folya-
mán rájövünk, hogy tetteinek legfőbb mozgatórugója 
a bűntudat. Általa kerül a regénybe egy másik cselek-
ményszál, az ő fi atalkorának a meséje. Míg Emma egyes 
szám első személyben mesél, a nagymama egyes szám 
második személyben beszéli el történetét, ezzel is mint-
egy Emmára hárítva saját múltjának súlyát. A lányra 
marad tehát az a feladat, hogy megszabaduljon családja 
negatív örökségétől. Az események a nagymama tör-
ténetével elválaszthatatlanul összefonódnak az addig 
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pusztán háttérben zajló történelmi eseményekkel: Em-
ma a holokauszttól a rendszerváltásig mesélt családtör-
ténetben a saját traumája mellé örökli a családjáét is; 
így az egyéni és kollektív történelmi múlt feldolgozása 
is a feladatává válik. 

Az elbeszélés nyelve töredezett. A regény rövid epi-
zódjai sajátos motívumhálón szerveződnek, amely az 
egyes részeket e motívumok kapcsolódásain keresztül 
köti össze. Dragomán ezzel egy olyan 
magyar prózatörténeti ha gyo mányhoz 
kapcsolódik, melynek kezdetét talán 
Mészöly Miklós Meg bo csátásánál je-
lölhetjük ki, és ame lyet Nádas Péter 
teljesített ki az Egy családregény vége 
című regényében. Nádas regényéhez 
hasonlóan a Máglyát is a hálószerű-
en szerveződő bibliai-mitikus motí-
vumok az allegorikus jelentésterem-
tés erejével szervezik egésszé. Ebben 
rejlik a szöveg erős sodró ereje, ami 
átlendíti az olvasót az első elgondo-
lásra eseménytelennek tűnő részeken, 
mint például a tájfutás epizódjai vagy 
a korcsolyázás a jégen. Dragomán 
szövegében minden egyes szónak és 
pillanatnak jelentősége van, semmi sem történik vé-
letlenül. Ily módon fontos szerep jut a címben kiemelt 
máglyamotívumnak is: az elbeszélés végéhez közeledve 
a kislány és a nagymama tüzet gyújt életük addigi ne-
gatív darabjaiból, ezzel a cselekvéssel csaknem teljesen 
maguk mögött hagyva a múltat. A tűz és annak foko-
zatai az elbeszélés több pontján jelen vannak, csakúgy, 
mint a hangyamotívum, amely képileg is megjelenik a 
szövegben (egy-egy hangyarajz választja el egymástól a 
fejezeteken belüli epizódokat). A hangya szimbólum-
ként való használata szintén nem idegen az irodalom-
tól, már a népmesékben is megjelenik, köztudottan a 
kitartás, összefogás és felvirágzás jelképe – azt sugallja, 
hogy a továbblépés lehetséges. 

A könyv borítóján is kiemelt szerepet kap a róka-
motívum, amely ugyancsak sokszor van jelen a szö-

vegben. Mindig akkor jelenik meg, amikor valami-
lyen, nagypapával kapcsolatos dologról van szó, ezzel 
is erősítve a nagymama babonás világának jelenlétét, 
hiszen a róka lélekszimbólum, a hőst segítő holt lelket 
jeleníti meg. Emmát azonban nemcsak a hiedelmek és 
szertartások segítik, hanem szerelme, Péter is. A Péter 
név jelentése kőszikla, ily módon a fi ú beteljesíti nevébe 
kódolt sorsát, ő lesz a lány támasza. A találkozásaik 

egyik helyszínének is jelentősége van: 
egy hídon látják meg egymást, a híd 
pedig közismerten a régiből az újba 
való átmenet jelképe. A regény ezzel 
is előrevetíti Emma végzetét. 

Az elbeszélő legvégül korábbi el-
lenlábasának segítségével mondja ki 
a feloldozást egyéni sorstragédiájára: 
„…nem mi vagyunk a hibásak, nem mi 
tehetünk róla. […] most már nincs mit 
csinálni, az élet megy tovább.” (377. 
o.) Ennek ellenére a szöveg nem áll 
meg ezen a ponton, nem elégszik meg 
azzal, hogy a főhős látszólag esélyt kap 
arra, hogy feldolgozza saját múltját. 
További fontos kérdéseket is az ol-
vasónak szegez. Elegendő például a 

rajzszakkörön elhangzó mondatokra gondolnunk, 
amikor – miután fehér lapot tesz diákjai elé – „a rajz-
tanár azt mondja, ő azt hitte, ide olyanok járnak […], 
akik maguktól is tudnak dolgozni, nem csak akkor, 
ha megmondják nekik, hogy mit csináljanak. Olya-
nok, akiknek maguktól is vannak ötleteik. […] Úgy 
látszik, hogy nem tud itt senki se kezdeni semmit a 
szabadsággal.” (367. o.)  Emma elbeszélése végéhez kö-
zeledve szintén kifakad: mi értelme van annak, hogy 
az erőszak további erőszakot szül, lesz-e egyáltalán 
itt igazság? 

Valóban úgy van tehát, ahogyan a könyv fülszövege 
ígéri: a regény minden pillanata magában hordja a katar-
zis lehetőségét. Azonban a szöveg mindvégig az olvasóra 
bízza: válaszolja meg a kérdéseket.

Palkovics Beáta
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A mellettünk megszólaló Jézus

Sayers, Dorothy L.: Aki királynak született. Tizenkét 
hangjáték Jézus Krisztus életéről. Encián Kiadó, Veres-
egyház, 2014.

A közelmúltban mutatták be az Írók Boltjában Dorothy 
L. Sayers tizenkét hangjátékot tartalmazó kötetét. Ma-
gyarországon meglehetősen ritkán kerülnek írott formá-
ban kiadásra rádiós előadásra szánt művek. A brit írónő 
az evangéliumokból merítette témáját, 
Jézus életét mutatja be születésétől a 
mennybemenetelig. A magyarra ültetés-
re Pásztor Péter vállalkozott, aki Sayers 
Kilenc ütés egy ember című bűnügyi regé-
nyét már a ’90-es évek végén lefordította, 
s aki hosszú ideje foglalkozik keresztény 
szerzők műveinek tolmácsolásával. 

A BBC a II. világháború alatt kérte 
fel a rádiójátékok terén már jártas szer-
zőt a szövegkönyv megírására. A csak-
nem kilencórányi anyag megalkotása 
két évig tartott, s egy sajtótájékoztatón 
felolvasott részlet is elegendő volt, hogy 
az indulatok a bulvársajtótól az alsóhá-
zig összecsapjanak miatta. A felzúdulás oka többek 
között a párbeszédek nyelvezetében keresendő. A szer-
ző azzal a feltétellel vállalta a rádiótársaságtól érkező 
megbízást, hogy Jézus alakját hétköznapi szavakkal 
élő, valóságos alakként ábrázolhatja, lehántva róla és a 
többi szereplőről is az évszázadok során rájuk rakódott, 
egyháziasnak tűnő rétegeket. Azokat az áhítatkeltés és 
a tisztelet jelzésének céljából kialakított sémákat, ame-
lyek mára sokszor inkább eltávolító elemként hatnak. 
Számos támadás érte a műsor készítőit a rádióadások 
elhangzása után is, sokan a Biblia megszentségtelení-
tésének tartották a sorozat elkészítését. Bevezetőjében 
az író is megemlíti azt a nagyon is érthető magatartást, 
mely a Szentírás minden szereplőjét – függetlenül va-
lódi jellemétől és szerepétől – olyan megközelíthe-

tetlen kegyességbe burkolja, amely nem tűri a nyelvi 
nyerseséget. „Különös, hogy némelyek szörnyülködve 
méltatlankodnak, valahányszor egy macska megöl egy 
verebet, de semmi borzalmat nem éreznek, miközben 
vasárnapról vasárnapra hallják az istengyilkosság tör-
ténetét. Mai nyelvet használó és az alakokat eltökélt 
történeti realizmussal ábrázoló drámával lehet elérni 
a döbbenetnek ezt a kívánt hatását.” A függelékben 

található, köszönőlevelekből összeál-
lított idézetek bizonyítják, milyen ha-
tást váltottak ki az előadások azokból 
a hallgatókból, akik készek voltak elő-
ítéleteiket félretenni.

Jézus tréfálkozik, indulatosan ma-
gyaráz, visszakérdez – mint ahogy ezt 
földi élete során is tehette. A szerzőnek 
sikerült elkerülnie az anakronizmus 
csapdáit, anélkül korszerűsítette sze-
replői megnyilvánulásait, hogy azok 
eklektikussá váltak volna. Alakjait ezzel 
nem csupán testközelivé tette, de az őket 
mozgató indítékok is érthetőbbé lettek, 
érzéseik kifejezése hitelesebbé vált. Az 

elbeszélői szöveg nélküli beszélgetések egészen közel 
kerülnek hozzánk: az egyes szereplők hangot kapnak az 
olvasóban, a képzelőerő segítségével ehhez hozzáadód-
nak a gesztusok, arcok, ahogy a karakterek lassan ki-
bontakoznak. A befogadóban felépül az a saját színház, 
ahol a világtörténelem legfontosabb történetét játsszák. 
Azt a tragédiába hajló, mégis boldog véget érő drámát, 
melyet Sayers kortársa, J. R. R. Tolkien „a legnagyobb 
és legteljesebb Eukatasztrófának” nevezett. Ez a tra-
gédia tökéletes ellentéte, mely „örömmel kezdődik és 
az örömmel ér véget”. Ennek átélésére készteti minden 
befogadóját a szöveg, meghagyva a történet fi kcióként 
vagy egzisztenciális döntésre való felhívásként való ér-
telmezésének a szabadságát. 

Az írói képzelőerő és az alapos teológiai tanulmá-
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nyok együttműködésével megalkotott jelenetek előtt 
ott találjuk a rendezőnek és a színészeknek szánt meg-
jegyzéseket is. Ezek nem utasítások, inkább elmélke-
dések, melyek bepillantást engednek a műhelymunka 
egyik legfontosabb fázisába. Segítségükkel nyomon 
követhetjük a szereplők fokozatos alakulását, s felfedez-
hetjük azt az írói céltudatosságot, amely elengedhetet-
lenül szükséges volt egy ekkora terv megvalósításához. 
Érdekes látni, milyen műgonddal tervezte meg az egyes 
játékok hangulati íveit, a bennük megszólaló fő- és mel-
lékszereplők alakját. Hogyan igyekezett az események 
láncolatát olyan következetesen kapcsolni össze, hogy 
egyetlen szereplő se kerüljön feleslegesen a történetbe. 
Nincsenek indokolatlanul megszólaló személyek, sem 
elvarratlan szálak. A Bibliában nem is szereplő, de szük-
ségszerűen a darabba illesztett alakok is épp csak annyit 
és úgy beszélnek, hogy elősegítsék az egyes helyzetek, 
helyszínek hangulatának megteremtését. Fellazítják azt 
a feszességet, melyet az újszövetségi iratokat forgatva 
érezhetünk a tömör leírások és dialógusok olvastán, 
mégsem zavaró a jelenlétük.

Noha Sayers az egyes epizódokat – a rádióadásban 
játékokat – önállóan is kerek egésszé formálta, össze-
tartozásukat egy-egy szereplő többszöri felbukkanásá-
val is megerősítette. A szolgája gyógyulásáért Jézushoz 
forduló római százados ifj ú testőrkapitányként már az 
első részben is megjelenik Heródes palotájában, hogy 
a kereszthez vezényelt katonák élén, a Golgotán is ott 
találjuk. Boldizsárral, az első játékban szintén szerep-
lő szerecsen királlyal való találkozása nyomán ébred 
benne a bizonyosság, hogy a megfeszített valóban Isten 
Fia. Együttes szerepeltetésük a lezártság érzetét sugallja, 
így a tizenkettedik – egyben utolsó – játék fokozottan 

az új korszak kezdeteként mutathatja be a feltámadás 
körülményeit.

Az író különös fi gyelmet szentelt azoknak a bib-
liai alakoknak, akiket a leegyszerűsítő gondolkodás 
szívesen tekint szörnyetegeknek. Júdása szenvedélyes 
és intelligens fi atalember, aki hazaszeretettől fűtve 
igyekszik Jézust is felhasználni saját céljai érdekében. 
Ugyanakkor gyanakvó, s e hiányossága akadályozza 
meg abban, hogy megértse azt, amit nála kevésbé ér-
telmes tanítványtársai tisztán látnak: a názáreti tanító 
több embernél. Szellemi felsőbbrendűségének tuda-
tában fordul el mesterétől, mikor kételyeit igazolva 
látja, s az igazság kései felismerése után alázat híján 
nem találja a visszautat. „A büszkeség taszította le a 
mennyekből Lucifer arkangyalt, és zárta ki Ádámot az 
őseredeti ártatlanság édenéből: az az első lépés minden 
bűnök útján, és az a megrögzött bűne a különösen 
erényes és értelmes embereknek” – írja Sayers a be-
vezetőben.

A hangjáték kiváltképp alkalmas lehet az evan-
géliumok eseményeinek feldolgozására. A bemutatón 
ízelítőt is kaptunk a hangzó szöveg erejének, lendüle-
tességének hatásából a fordító és a szerkesztő felolvasá-
sa közben. Még a nem hivatásos előadóművészek által 
megszólaltatott jelenetek is érzékeltették, mennyire 
frissek ma is ezek a több ezer éves mondatok. Ráadásul 
egy-egy hang minősége, hangsúlyai magukban hor-
dozzák az értelmezés egy lehetséges változatát. Ezért 
is lenne rendkívül érdekes, ha az egyébként nagyon 
igényes kiadású köteten túl a rádió révén is eljuthat-
na minél többekhez ez a tizenkét előadás. Hogy a 
készüléket bekapcsolva egyszer csak megszólaljon 
mellettünk Jézus.

Marjai Éva 
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Idealizmus és realizmus

Rippl-Rónai és Maillol – Egy művészbarátság története. 
Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában. 2014. december 
17. – 2015. május 17.

A Rippl-Rónai-recepció és - kutatástörténet egyik legiz-
galmasabb és szinte minden monográfi ában helyet kapó 
témája, Aristide Maillol és Rippl-Rónai József barátsága, 
amely nemcsak emberileg, de művészi kölcsönhatások 

tekintetében is egyedül-
álló, régóta feldolgozás-
ra váró téma. A művész-
barátság bemutatása a 
nagyközönség számára 
eddig elmaradt, a kiállí-
tás most megszületett, és 
nem is akárhogy; reme-
kül tagolt, látogatóbarát 
és hiánypótló. Az igazat 
megvallva, csak néhány 
technikai részlet ront az 
egyébként szinte hibát-
lan összképen.

Kissé megtévesztő 
a kiállítás felütéseként 
elénk táruló, egész falat 
befedő vetítés, melyen 
a két művész portréi il-

lusztrációként váltakoznak egymásról szóló idézeteik 
alatt, melyeket két narrátor hangja szólaltat meg. A két 
idézet egy valóban mély barátság tanúja, melyet Föl-
di Eszter kurátor nem véletlenül helyezett a kiállítás 
első termébe. A videó azonban talán mégsem illik 
egy alapvetően festészeti kiállítás felvezetéséhez, hi-
szen egyrészt – félrevezető módon – dokumentarista 
kiállítást sejtet, másrészt indokolatlanul megnövelt 
méreteivel nem könnyíti meg a befogadását, és ki is 
lóg az egyébként jó arányokkal dolgozó, nem túlzsú-
folt termek sorából. Mellesleg a vetítés kivitelezése 

is hagy némi kívánnivalót maga után. De ennyit a 
negatívumokról… 

A kiállítás szerencsére nem dokumentarista, így 
kerüli a már oly sokszor szerencsétlenül sikerült kora-
beli műterembelsők rekonstrukcióit, és szerencsére a 
művész ecsetjeit és egyéb relikviáit sem tartja fontosnak 
bemutatni. Éppen ellenkezőleg: a kiállítás a művekre és 
alkotóik kölcsönhatására koncentrál, mindvégig meg-
tartva a helyes arányokat a képek, az értelmező szövegek 
és a kordokumentumok mennyisége között. A kurátor a 
kronologikus felépítést jól elkülönülő – a falak színeiben 
is megmutatkozó – tematikus termekkel tagolja. A kon-
cepció végeredménye egy világos, igen jól befogadható, de 
nem szájbarágós tárlat, melynek megtekintése egyszerre 
esztétikai élmény és történeti utazás, megannyi érdekes, 
cseppet sem felesleges információval, melyeket a vizuális 
élménnyel összekötve később is könnyen felidézhetünk.

Korai évek – egy barátság kezdete

Az első termekben bepillantást nyerhetünk egy fi atal-
kori művészbarátság kezdeteibe, amikor még mindkét 
művész saját hangja megtalálásán fáradozik. Minden-
fajta művészi rátartiságot nélkülözve emelik munkáikba 
egymás invencióit, valamint a nagy mesterek, Puvis de 
Chavannes, Vuillard és Gauguin látványvilágát. Maillol 
korai munkái között egyaránt megtalálni a posztimp-
resszionizmust és a szimbolizmust egyesítő képeket, 
Gauguin természetközeli aktjainak közeli rokonait és 
a szecesszió stilizáló formáit követő kompozíciókat is. 
Míg Maillol művészetében sokféle hatás egyszerre van 
jelen, Rippl-Rónai látványvilágában két jól azonosítható 
irány rajzolódik ki. Az egyikben a pasztell érzékenységét 
és erős színeit, a lágy kontúrozást, a homályosítást az 
olaj technikájába is átültetni kívánó művészi szándék 
jelenik meg, ahol a grafi ka és a festői technika sokszor 
egymást kiegészítve vannak jelen egyazon képen. Eze-

Rippl-Rónai József: Aristide Maillol portréja.1899
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ken a munkákon a valós fi gurák és az idealizált, olykor 
allegorikusnak tűnő lények szinte egybeolvadnak. Vajon 
könnyed, kecses, testetlen jelenéseket vagy valós port-
rékat látunk? Nehéz eldönteni, de talán pont ettől a 
kétértelműségtől válnak a valós portrék oly légiessé, az 
ideák pedig mégis jelenvalóvá. 

A másik irány egy erőteljesebb, lendületesebb, néhol 
vadul elnagyolt, szinte már monokróm, de mindenképpen 
sötét – szürke, barna, okker – tónusokat használó képi 
világ, ahol az erőteljes kontúrok nagyon is valódi, saját él-
ményeken alapuló és éppen ezért nagyon személyes festői 
világot teremtenek. Ezeken a képeken a szimbolizmust fel-
váltja valamiféle, talán a lautreci realizmussal rokonítható 
látásmód, amely már megelőlegezi a későbbi „kukoricás” 
stílus képeinek összetéveszthetetlenül rippl-rónais stílusát. 
Ezt a részt ragyogóan zárja három szorosan összetartozó 
festmény: a Rózsát tartó nő, a Nő fehér pettyes ruhában és 
az életmű egyik fő darabja, a Kalitkás nő, melyben az előző 
két kép tapasztalatai olvadnak remekművé. A stilizált, 
szinte monokróm, testetlen alak (Rózsát tartó nő) és a 
nagyvárosi hölgy valódi testisége, a drapéria anyagsze-
rűsége (Nő fehér pettyes ruhában) egyszerre érezhető a 
Kalitkás hölgy titokzatos atmoszférájú képén. 

Szőnyegek és iparművészeti munkák

A következő termek a két művész iparművészeti mun-
káit, szőnyegterveit és ezek hatására készített alkotása-
it mutatják be. Nem titok, hogy Maillol nagy szerepet 
játszott abban, hogy Rippl-Rónai az iparművészet és a 
design felé fordult. A közvetlen hatást jól mutatják az 
egymás mellé helyezett faliszőnyegek és szőnyegtervek. 
Rippl-Rónai egyik sajnálatos módon elpusztult szőnye-
gének csupán tervei maradtak ránk. Az Idealizmus és 
realizmus névre hallgató szőnyeg tervei és részletesen 
dokumentált előkészületei meggyőzően mutatják, hogy 
Rippl-Rónait mennyire izgatta a korban egymás mellett 
élő irányzat, az idealizmus és a realizmus ellentmondá-
sossága, amely folyamatosan visszatérő motívumként 
jelenik meg saját műveiben. Informatív és jól installált 

az Andrássy Tivadar által 
rendelt úgynevezett And-
rássy-ebédlő bemutatása, 
amely a művész egyetlen 
ismert, minden részletre 
kiterjedő lakberendezési 
munkája. Sajnos az ebéd-
lőből – egy-két darabot és 
a néhány tervet leszámít-
va – csak egy korabeli fotó 
maradt meg. A részleg leg-
szebb darabja a híres Vö-
rös ruhás nő, melynek üde 
megfogalmazásában egy-
szerre van jelen a szecesz-
szió stilizáló díszítőkedve, 
az idealizálás és a festő valóságból táplálkozó elbeszélő 
stílusa. Ez utóbbi legjobb példája a háttérben húzódó 
nagyon is valóságos kert egyszerű fakerítése. 

A „próféták” körében – grafikai művek

Az életmű egyik fő darabjaként számon tartott Öreg-
anyám című kép hozta meg Rippl-Rónai számára az iga-
zi áttörést. A párizsi évek kezdeti szárnypróbálgatásai 
után Munkácsy műhelyéből szabadulva végre elismer-
ték művészetét, és a hosszú évek izoláltságát követően 
megtalálta azt a közeget, amely inspirálóan hatott mű-
vészetére, és ahol nemcsak friss szellemi impulzusokat 
kapott, hanem megismerkedett számos grafi kai techni-
kával is. Ettől kezdve tudatosan alkotott önálló – nem 
tanulmánynak szánt – művészi grafi kákat és grafi kai 
sorozatokat. Ez a közeg az 1888-ban alakult Nabi 
(próféták) festőcsoport volt, amelynek tagjai Gauguin 
művészetét szem előtt tartva, nem kizárólag a festészet 
műfaján belül, de a társművészeteket egyenrangúan ke-
zelve, már-már összművészeti látásmódot követtek. Mű-
vészetükre erősen hatott a japán fametszetek síkszerű-
sége és dekorativitása, amely legfőképp plakátterveik és 
grafi káik kompozícióin érzékelhető. A „nabik” körének 

Rippl-Rónai József: Patakiné portréja. 1892
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olyan kiemelkedő tagjai hatottak Rippl-Rónai művésze-
tére, mint Paul Bonnard és Éduard Vuillard. Műveik 
hatása érzékelhető Rippl-Rónai első grafi kai munkáin. 
Egymás mellé állítva őket azonban jól látható, hogy 
a képi hatások mellet Rippl-Rónainak ekkor már jól 
felismerhető, önálló stílusa alakult ki. A terem egyik 
leginkább fi gyelemre méltó, egyéni hangvételű darabja a 
Falusi ünnep színes litográfi ája, melyben Renoir Moulin 
de la Galette-jének könnyedsége és Toulouse-Lautrec 
súlyos fi guráinak anyagszerűsége egyszerre jelenik meg, 
miközben a vonalvezetésben összetéveszthetetlenül 
jelen van Rippl-Rónai egyéni karaktere. Kiemelkedő 
alkotás még a Madame Mazet-t ábrázoló Fekete fátyolos 
hölgy című, szinte monokróm olajkép, melynek fősze-
replője egy nagyvárosi femme fatale, akinek titokzatos 
tekintete és sötétségbe burkolózó alakja sejtelmesen 
anyagtalan. A látvány szuggesztív hatással van a nézőre.

Banyuls-sur-Mer

Az évszázad utolsó évében Rippl-Rónai és Lazarine 
három hónapot töltött Maillol szülőfalujában, ahol 
a festőbarátok intenzíven dolgoztak. Ebből az idő-
szakból származnak Rippl-Rónai talán legkevésbé 
ismert festményei, melyek főként a délfrancia tenger-
part és falu tájait ábrázolják. Maillol és Rippl-Rónai 
stílusa ekkor már markánsan megkülönböztethető. 
Rippl-Rónai képein az elnagyolt, lendületes ecsetvo-
nások és a mély, meleg tónusok dominálnak. A medi-
terrán éghajlat és a napfényes tájak a párizsi időszak 
komor, sötét színvilágához képest színesedést hoztak. 
Átmeneti időszak ez Párizs sötét tónusú képei és a ku-
koricás stílusú festmények ragyogó színei között. Míg 
Maillol grafi káin már a plasztikai formákhoz keresi az 
utat, Rippl-Rónai a táj géniuszát szeretné megragadni. 
Egyik legszebb munkája ebből a korszakból az Aristide 
Maillol portréja, melyen a festő barát személyisége 
és a táj géniusza időtlen harmóniában olvad össze. 
A portré mellett látjuk kiállításon Rippl-Rónai egyik 
legfontosabb önarcképét is. A két barát ezen a helyen 

egymás mellől tekint a nézőre. Mi azonban nehezen 
tekintünk vissza rájuk, mivel a képek sajnálatos mó-
don egyszerűen nem lettek megvilágítva. A kiállítás 
egyik legnagyobb hibája, hogy pont a koncepció két 
legfontosabb darabjánál feledkeztek el a megfelelő 
megvilágításról, így a képek a félhomályba száműzve 
várják a látogatókat. Kár értük.

Barátság Kaposvár és Banyuls-sur-Mer között

A kiállítás utolsó etapjában a hazatérést követő évek 
alkotásait láthatjuk, mindvégig párhuzamba állítva a 
két barát egymástól távoli, mégis folyamatos kapcsolat-
ban lévő művészi útját. Miután 1900-ban Rippl-Rónai 
elhagyta Párizst, még két évnek kellett eltelnie, hogy 
végleg hazaköltözzön. Ez alatt az idő alatt több euró-
pai városban megfordult, hogy szerencsét próbáljon, 
végül 1902-ben telepedett le Kaposváron. Ebből az idő-
szakból is jelentős alkotások kerültek be a válogatásba. 
A tájképeket enteriőrök váltják fel, melyekről a meg-
érkezés hangulata, az otthon harmóniája felett érzett 
megelégedettség köszön vissza mind kompozícióban, 
mind színvilágban. Talán elsőre furcsának tűnhet, hogy 
a párizsi pezsgéshez szokott művész a szinte falusias Ka-
posváron is megtalálja saját hangját, témáit. Sőt talán 
itt találja meg leginkább azt az egyedi, semmivel össze 
nem téveszthető stílust, amelyet később mindannyian 
az ő védjegyének tekintünk. A látszólag banális témák 
a vásznon természetes, jóleső hitelességgel engednek be-
pillantást egy polgári művészcsalád mindennapjaiba, 
ahol a mindennapiság már valamiféle időtlenségben, 
avagy időn kívüliségben látszik feloldódni. Ahogy erről 
Rippl-Rónai maga is őszinte meglepődöttséggel ír: „Itt 
festem a képeimet, ezek a szobák a modelljeim […] Ezek 
a kis szobák, melyeket nem unok meg festeni.”

Hazatérését követően 1906-ig kellett várnia, hogy 
itthon is igazi sikereket érjen el. Ekkor rendezett kiál-
lításának anyagából a legtöbb kép árverésen talál gaz-
dára. Ezt követően vásárolja meg a kaposvári Római 
villát, ahova családjával; Lazarine-nel és nevelt lányával, 
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Anellával beköltöznek. Ebben az időszakban válik meg-
határozóvá művészetében a festő védjegyeként is ismert 
úgynevezett „kukoricás” festésmodor. Ezek legszebb 
darabjai közül láthatjuk a Lazarine és Anellát, valamint 
a Kaposvári műtermem című képet. 

A kiállítást és szimbolikusan a két művész ba-
rátságát is az első világháború képei zárják. A nagy 
háborúval nemcsak Rippl-Rónai és Maillol életében 
zárul egy időszak, hanem az európai kultúra történe-
tében is véget ér az a korszak, amelyben a kulturális 
közvetlenségnek, egy nemzeteken átívelő barátságnak 
és a szellem szabad áramlásának hatására az itt látható 
művek létrejöhettek. A festő utoljára 1914-ben látogat-
ja meg barátját Párizsban, majd osztrák kémként esik 
francia hadifogságba, ahonnan csak nagy nehézségek 
árán sikerül barátai segítségével szabadulnia. Haza-
térése után mindketten befutott, sikeres művészként 
alkotnak, és a barátság ugyan a levelek tanúsága sze-
rint tovább él, de a közös, egymást inspiráló alkotás 
folyamata megszakad. A művészi utak elválását szépen 
követi a kiállítás felépítése: a termek egymással szem-

közti falain elhelyezett Rippl-Rónai- és Maillol-művek 
már nem lépnek igazi párbeszédbe egymással, csak két, 
egymással egy időben, de egymástól függetlenül alkotó 
művész munkáit mutatják be, amitől az utolsó terem 
talán kissé szomorkássá is válik.

A kurátor összességében egy gondosan megrendezett 
és alaposan végiggondolt koncepció mentén mutatja be 
Rippl-Rónai és Maillol egymással sokáig kölcsönhatásban 
álló művészi útját a kezdeti próbálkozásoktól egészen az 
elválásig. Talán természetes – és ez nem csak a bemuta-
tott munkák mennyiségéből adódik –, hogy a hangsúly 
szinte végig Rippl-Rónai művészetén van, amely mellett 
viszonyításképpen Maillol nézőpontját, látásmódját és a 
franciaországi művészeti hatásokat is láthatjuk. A kiállí-
tás után pedig büszkén mondhatjuk, hogy Rippl-Rónai 
egyenrangú partnere volt mind Maillolnak, mind francia 
kortársainak. Majd gyorsan hozzá is tehetjük, hogy ő volt 
az első és egyben talán utolsó ilyen művészünk. Így az sem 
véletlen, hogy nagyjából ő az egyetlen magyar név, akit 
számon tartanak a francia gyűjtők.

Schneller János

Mielőtt

Megtörtént, holott nem követtem el. Forgács Péter kiál-
lítása. Molnár Ani Galéria. 2015. február 13. – 2015. 
április 10. 

„A szent megborzadás, a legmélyebb megrendülés, ami 
poézisből csak érhet: egy nagy »nemértés«. Mintha lé-
tünk kerítéséhez ütődnénk, mintha partjára léptünk volna 
az életszigetnek és kicsodálnánk a sötétbe.” (Balázs Béla)

Művészet és halál evidens összekapcsolódására 
számtalan példát találhatunk évezredek irodalmából 
és képzőművészetéből, kezdve a sort akár Orpheusz mí-
toszával vagy az írországi Newgrange Kr. e. 3200 kö-
rül épült tumuluszaival, vagy egy közismertebb példát 
idézve a csaknem ezer évvel fi atalabb egyiptomi pira-

misokéval. Könnyen belátható annak igazsága is, hogy 
a trauma, a gyász még a racionálisabb lelket is megnyitja 
a megválaszolhatatlan kérdések irányába. A megszülető 
válaszkísérlet lecsapódása lesz az alany érzékenységé-
nek, érintettségének, intelligenciájának, kreativitásának, 
kontrolljának (a sor szabadon folytatható). 

Számos neves műalkotás született trauma nyomán 
Arany Jánostól József Attiláig vagy a képzőművészet-
ből véve példát Van Goghtól Egon Schieléig. Sokszor e 
művek expresszivitása, töredékessége szinte szétfeszíti 
a forma, a műfaj vagy a festővászon keretét. De mi van 
akkor, ha a művész még szinte időbeli távolságra sincs a 
traumától? Ha szinte a tetthelyről, a test mellől alkot?

Akkor a benyomásunk olyasmi lehet, mint Forgács 
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Péter Megtörtént, holott nem követtem el című kiállítása 
kapcsán, mely abból az apropóból született, hogy 2014. 
december 28-án a művész barátja, a Budapesten élő 
francia állampolgárságú Pierre Valent súlyos kövekkel 
a hátizsákjában besétált a Dunába. 

Forgács Péter (1950) korunk egyik legjelentősebb mé-
diaművésze, számos hazai és nemzetközi díj birtokosa, 
akinek műveit megtalálhatjuk hazai és nemzetközi gyűj-
teményekben Párizstól New Yorkig, Melbourne-től Ber-
linig. Legismertebb a Privát Magyarország című sorozata, 
melyben az 1930–40-es évek amatőr fi lmjeit felhasználva 
mutatja be a háború előtti időszakot. Legnagyobb nemzet-
közi sikerét a Bartos család című munkájával aratta 1988-
ban, mely szintén amatőr felvételekre épül. A szélesebb 
magyar közönség legutóbb a Szépművészeti Múzeumban 
tekinthette meg Rembrandt Morfók című videóját.

Jelen kiállítás anyaga a belvárosi Molnár Ani Galé-
riában, három teremre osztva látható. Pierre holttestét 
Forgács találta meg, aki állampolgári kötelezettségének 
eleget téve értesítette a megfelelő szerveket, majd mint 
művész kamerát ragadt, és felvette az intézkedő rendőrö-
ket, a kimért, higgadt mozdulatokat vagy a fekete fóliával 
való szakszerű pepecselést. A kiállítás alapmotívuma e 
fi lm, mely a három teremben három változatban kerül 
bemutatásra. A három teremre osztott anyag egy művészi 
egységet képez, folyamatot állít fel. Az első terem a fi lm 
utólag színezett változatával indít, miközben Charles 
Baudelaire-verseket hallhatunk Pierre előadásában. Köz-
ben a feliratokból értesülünk, kiről szól és milyen apropó-

ból a kiállítás, itt látható ugyanakkor egy fényképekkel 
teletűzdelt, de fóliával fedett tükör, néhány (profán) 
személyes tárgy (fogkefe, nadrág), az első rajz Pierre-ről 
és Pierrot-ról, akik közül az utóbbi Forgács megfelelője. 
A következő teremben már szembenézhetünk Pierre-rel 
néhány vászonra nagyított fotónak köszönhetően, vala-
mint itt kap helyet néhány ugyancsak manipulált tájkép. 
Forgács vagy alakot fest beléjük, vagy a vásznat felhasítva 
(vö. a ruha megszaggatása mint a gyász kifejeződése) pár 
négyzetcentis területen kép-a-képben kompozíciót hoz 
létre egy mögé helyezett fotográfi a segítségével. Ezek a 
titokzatos részletek, melyek szinte „behúzzák” a nézőt, 
a kiállítás legönállóbb darabjai. A második teremben 
a fi lm alatt Pierre és Pierrot angol barátjának szövegét 
halljuk. Az említett szöveg az egyetlen forrás, amely in-
formál az áldozat személyiségéről is. Ebből derül ki, hogy 
Pierre régóta küzdött a depresszióval, tanár volt, szerette 
a zenét, két lány és unoka maradt utána. A teremben az 
öngyilkosság további lehetséges eszközei (kötél, pisztoly, 
nyakkendő) mint pszeudo ready-made-ek jelennek meg, 
valamint egy fekete öltönyös, afrikai maszkot viselő báb. 

Az utolsó helyiségben ezúttal vizuális manipulálás 
nélkül láthatjuk a fi lmet, alatta Forgács Bálintnak, a mű-
vész fi ának költői szövegét halljuk. Egy nagyméretű pano-
rámaképen a Forgács család Pierre társaságában egy nap-
fényes (lux aeternum?) szabadtéri ebédlőasztalt ül körül.

A kiállítás tárgyainak jelentős része ready-made vagy 
akként bemutatott tárgy, a műleírások kézzel, ceruzával 
kerültek közvetlenül a csupasz falra, a helyszínelés része-
ként hatóan felfestett x-ek közé. Megértjük, hogy a há-
rom terem végeztével is még az út 0. állomásán vagyunk. 
Pierre „nemlétének” értelmi megértése is most, a sze-
münk előtt megy végbe. Forgács hangsúlyozottan nem 
manipulálja a nézőt Pierre előnyös tulajdonságainak 
bemutatásával, mindössze azt szeretné a tudomásunkra 
hozni: aki elment, neki fontos volt, egy közülünk, „aki 
szerette ezt vagy azt az ételt”, „szólt ajka”…

Gyászáldozatának része ez a zavarba ejtő, nem kész 
kiállítás, mely ugyanakkor mégis felkavar, pedig messze 
még „a mélypont ünnepélye”.

Nagy Villő

Helyszín, 2014, vegyes technika, 100×178 cm
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Fennállásának 80 éves jubileuma alkalmából A Vigilia folyóirat pályázatot hirdet 

A keresztény értelmiség szerepe korunk társadalmában címmel.

A pályázóktól a következő kérdésekre vagy azok egy tetszés szerinti részére várunk 
választ:
• Hogyan kapcsolódik egymáshoz a hívő keresztény és az értelmiségi létforma? 
•  A keresztény értelmiségiek hogyan tudnak részt venni a közéletben, szolgálni a 

közjót, a társadalmat, a kultúrát, párbeszédet folytatni nem keresztény értelmi-
ségiekkel?

•  Hogyan tudják saját tudományukkal, sajátos szakmai ismereteikkel segíteni 
egyházuk életét? Mennyiben tartoznak azért felelősséggel?

A pályázaton felekezettől függetlenül bárki részt vehet beküldött írásával, elsősor-
ban azonban egyetemi oktatók és hallgatók, teológusok, filozófusok, a társada-
lomtudományok művelői és írók műveit várjuk. A 30 év alatti fiatalok pályaművei 
külön „junior” kategóriában kerülnek elbírálásra.

Az írások maximális terjedelme 30 000 leütés, szóközökkel.
A pályázatok beküldési határideje: 2015. augusztus 31.
A pályázat jeligés, a pályázó anonimitása és az elbírálás pártatlansága 

érdekében kérjük, hogy az írásokat kinyomtatva és adathordozón (CD vagy DVD), 
jeligével ellátva juttassák el a Vigilia szerkesztőségének címére (1052 Budapest, 
Piarista köz 1. IV. em.); a pályázó személyi adatait (a 30 év alattiak életkoruk meg-
jelölésével) lezárt borítékban mellékeljék, a borítékra csak a jeligét írják rá. 

A bírálóbizottság elnöke Bábel Balázs kalocsai érsek, a pályázat fővédnöke és 
támogatója.

Ünnepélyes eredményhirdetés: 2016 januárjában rendezendő konferencián.
A közlésre alkalmas pályaműveket a Vigilia folyóirat megjelenteti, a legjobbnak 

ítélt három pályázat pedig pénzjutalomban is részesül:

I. díj: 300.000 Ft II. díj: 200.000 Ft III. díj: 100.000 Ft

A „junior” kategóriában
I. díj: 100.000 Ft  II. díj: 50.000 Ft III. díj: 30.000 Ft

Csáki Tamás tanulmányában a 32. oldalon található kép a Magyar Pályázatok, a 
33–34., 36–37. és 39–40. oldalon látható képek Budapest Főváros Levéltára, a 35. és 
42. oldalon lévő képek pedig a BTM Kiscelli Múzeum Fényképtára tulajdonát képezik.

A Gálos Miklós tanulmányában található képek forrásai:
45. o. Universitätsbibliothek Heidelberg
46. o. http://www.peterskirche-leipzig.de/kirche/geschichte/die-peterskirche-zu-leipzig/
48. o. Iparművészeti Múzeum (adattár FLT 28234).
47. o. C. Gurlitt: Kirchen. Stuttgart, 1906
49. o. K. E. O. Fritsch: Der Kirchenbau des Protestantismus. Berlin, 1893
55. o. Evangélikus Országos Levéltár (Pesti Egyház 48.) 
56. o. Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség

Mirák Katalin tanulmányának 62., 66. és 71. oldalán az Evangélikus Országos Levél-
tár képei láthatók, a 72. oldal fotója az Evangélikus Országos Múzeum tulajdona.

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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