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A soproni evangélikus gyülekezet alapításának 450. évfordulóján, 2015 októberében 
nyílt meg a Soproni Evangélikus Gyűjtemények új állandó kiállítása az egykori evangé-
likus népiskola Színház utcai épületében. A kötet szerzői és Alpárné Szála Erzsébet által 
rendezett válogatás a gyűjtemény levéltári, könyvtári, valamint képző- és iparművészeti 
anyagából elsősorban a gyülekezet történetét kívánja bemutatni, ám jelentősége jóval túl-
mutat a felekezeti határokon. A gyülekezet és a város történetének szoros összefonódása 
miatt nélküle Sopron története sem érthető meg teljesen, az itt látható tárgyak tekintélyes 
részének magas művészi színvonala és kiemelkedő jelentősége pedig országosan is figye-
lemre méltóvá teszik az új állandó kiállítást.

Az új rendezés előzményének tekinthető a Templom utcai parókia épületében 1986-
ban megnyílt tárlat. Ahogy azt is kiállítási vezető kísérte, úgy megújult változatához is 
katalógus csatlakozik. Az akkori szerény, kétnyelvű füzet helyett most magyar és német 
nyelven külön kötetek jelenhettek meg. A kézbeillő formátumú, több mint száz, többsé-
gében színes képpel illusztrált kiadvány a gyűjtemény két munkatársának műve, amely 
egyben azt is jelzi, hogy a kiváló anyag értő kezekben van. A bravúrosan kialakított, de a 
műtárgyak gazdagságához mérten azért szűkös tér kevésbé a helyszínen kalauzoló veze-
tőt kívánt – a kiállítás követhető tagolása, gazdag feliratozása ezt amúgy sem teszik szük-
ségessé –, mint inkább egy, a látottakon elmélyedni kívánó látogató emlékeit megőrző 
kiadványt. Ennek a kötet a kiállítás hangulatát megőrző színvilágával, pompás grafikai 
kivitelezésével maradéktalanul meg is felel.

A bevezető tanulmány a protestáns tanok megjelenésétől a soproni németség kite-
lepítéséig vezeti végig olvasóját a gyülekezet és város történetén. Az adatokban gazdag, 
ám ennek ellenére olvasmányos szöveg könnyen követhető tagolásával, jól megválasztott 
egyedi példáival teszi átélhetővé a gyülekezet életének felívelő szakaszait és súlyos meg-
próbáltatásait. Az írást nem tudom eléggé méltatni. A felekezeti és nemzetiségi elfogult-
ságtól mentes előadásmód – a soproni evangélikusok hányattatott sorsát tekintve bőven 
lett volna alkalom hazabeszélni – példamutató történészi munkát sejtet. A feldolgozás 
korszerűségét jelzi az eseménytörténeti elbeszélés gazdagítása szociográfiai, lelkiség- és 
jogtörténeti elemekkel. Bár a szövegtől idegen bármiféle kesergés, az olvasóban óhatat-
lanul felmerül a kérdés, hogy miért ilyen, kényszerű megtorpanásokkal teli, zaklatott 
élet jut hazánkban egy olyan közösség osztályrészéül, amely mindig a város – és sokszor 
országhatáron is átnyúló környéke – javát szolgálta. Illusztrációként egy-egy családfa,  
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térkép és grafikon segít abban, hogy a szöveg szűk terjedelme ellenére a lehető legátfo-
góbb képet nyújthassa.

A könyv derekát jelentő vezető hűen követi a kiállítás felépítését, így annak jóleső 
változatossága a katalógust is kellemesen élénkíti. Kéziratok, nyomtatványok, metszetek, 
festmények és fotográfiák váltakoznak a vas- és üvegművesség, bútor- és ötvösművészet 
emlékeivel. A gyülekezet lelkészeinek és kiemelkedő személyiségeinek imponáló arckép-
csarnokát remekbe szabott kismonográfiák kísérik. Az életút ismertetését anekdotikus 
elemek színesítik, így tudjuk meg például, hogy az ellenreformáció által egy időre Sop-
ronból elüldözött lelkésznek, Sowitsch Kristófnak saját kulcsa volt a jezsuiták kertjéhez. 
A mai olvasóhoz ily módon közel kerülő személyek képmásai mellett prédikátori és gyü-
lekezetszervezői munkájuk, valamint szerteágazó irodalmi, tudományos és műgyűjtői 
tevékenységük dokumentumai láthatók. Az egyes műtárgyakhoz tartozó tételleírások jól 
egészítik ki az életrajzokat.

A gyülekezet történetéhez kevésbé kapcsolódó, bár önmagukban gyakran jelentős 
festményeknek és ötvösmunkáknak ennél jóval rövidebb ismertetés, néhány esetben 
csak alapadatokra szorítkozó megnevezés jutott. A meghatározások – hála az adott te-
rület szakértőinek segítségéért – azonban ezekben az esetekben is szabatosak. Főleg a 
kiemelkedő jelentőségű 17. századi ötvösanyag esetében a kötet szakirodalomként való 
használata javára vált volna az egyes műtárgyak részletesebb ismertetése. Azt ugyanakkor 
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el kell ismernünk, hogy jelen formájában a katalógus jobban tud koncentrálni a kiállítás 
gyülekezettörténeti mondanivalójára.

Az állandó kiállítási vezetők örök problémája, hogy a katalógus csak megszületé-
se pillanatában tudja pontosan leképezni az adott tárlatot. A nevük által sugalmazottól 
eltérően az állandó kiállítások sem változatlanok, időről időre – műtárgyvédelmi okok-
ból, restaurálásokat követően – bizonyos tárgyak cserélődnek bennük. E kötetet kevésbé 
kezdi majd ki az idő, köszönhetően annak, hogy nem minden kiállított tárgy szerepel a 
katalógusban. A döntést csak helyeselni tudjuk, még akkor is, ha a kihagyott műtárgyak 
között jelentősebbek is akadnak.

A kötet elegáns megjelenése, áttekinthetősége a tördelést végző Mihala Juditnak 
köszönhető. A választott betűtípus jó olvashatóságot biztosít, szöveg és kép összetarto-
zása mindig egyértelmű, fáradságos keresgélésre nincs szükség. A változatos elrendezés 
igen szép oldalpárokat eredményezett. Az egyes képek méretének kiválasztása sokszor si-
keres, bár előfordul, hogy részletekben szegény, jelentéktelenebb tárgynak jutott túl nagy, 
vagy fontos műtárgynak túl kicsiny kép. A gyülekezet egyik legjelentősebb kincsének, a 
Gálffy Ádám megrendelésére Hans Jakob Baur augsburgi műhelyében készült 17. századi 
keresztelőtálnak sem méretét, sem jelentőségét nem érzékelteti az apró kép, míg egy tel-
jesen dísztelen és meglehetősen érdektelen 19. század végi kehelynek egész oldal jutott 
(77. o.).

A fotóanyag, Tóth Tamás Richárd munkája ízléses, a beállítások gyakran ötletesek. 
A kelyheknél a választott alulnézeti perspektíva azonban aránytalanná teszi a tárgyakat, a 
Lorenz Biller serlegére helyezett paténa trébelt díszítésének csak a fonákját látjuk (82. o.). 
Az ötvöstárgyakról készült egész oldalas képek azt is megmutatják, hogy milyen nehezen 
fotózhatók ezek a tárgyak, a fényképezőgép sehogy sem talál fókuszt az aranyozott felü-
leten. Ezért is elismerésre méltó a képek többségének élessége, a tárgyak volumenének 
érzékeltetése. Sajnálatos, hogy a kötetben nincsenek részletfotók. Éppen a jelentős ötvös-
munkák egy-egy részlete többet árulna el a tárgyról, mint a csillogó összkép.

A kötet német változatának nyelvezete szabatos és természetesen gördülő. A fordító 
Krisch Imre hűen követte a magyar eredetit. Ennek eredményeképpen a két kötet azonos 
oldalbeosztással készülhetett el, ám ugyanez néhol érezhetővé teszi a szöveg magyarból 
fordított voltát. A stilisztikai élénkítésre használt szinonimák helyett gyakran akadunk 
szóismétlésre (kép és festmény a magyar, mindkétszer Gemälde a megfelelő német mon-
datban, 37. o.) A német szöveg a széleskörű ismeretanyagot kívánó terminusokat többsé-
gükben jól adja vissza, az olyan pontatlanságok, mint egy ezüstből készült pohár Becher 
helyett Glas-ként való feltüntetése (34. o.) nem sokat rontanak az összképen.

A kötetet a soproni lelkészek teljes névsora és a felhasznált irodalom jegyzéke zárja. 
Egyetlen rövid előszava pedig – köszönet azért, hogy a kötetet kiadó gyülekezet ellen 
tudott állni annak a kísértésnek, hogy itt mindenféle rendű-rangú neves személyiségek 
ajánló sorai kövessék egymást – az evangélikus templom 17. század végi perselyládájának 
üzenetét felhasználva tud szólni gyülekezetről, műgyűjtésről és arról a Jézus Krisztusról, 
aki a kiállításnak és a katalógusnak is a középpontjában áll.


