
nyeinek értelmezése során a pszichoanalízis
ben való nem mindennapi jártasságát méltá
nyolhatjuk. S ami különösképpen izgalmassá
és tanulságossá teszi fejtegetéseit: az analó
gia-teremtő készsége, ehhez pedig ismeretek
olyan bőségére van szükség, amely kevesek
nek adatik meg. A másik megkapó sajátossága
a jelenségek értelmezésének időszerűsítése. A
konzulok kora című tanulmányában Ivo Andrié
művének elemzéséből kilépve egyszerre a sza
badság adta lehetőségekkel és korlátaival
szembesülünk. S ez a probléma - mint a bal
káni háború is igazolta - fölveti annak szük
ségességét, hogy Dél- és Közép-Európában
"más közös nevezőre van szükség", mint az
eddigi volt. Napóleon korából a jelenbe léptet
az elemző, s olvasója döntésére bízza, milyen
lehet ez a közös nevező a valóságban, s egyál
talán van-e annak esélye, hogy a különbözö te
óriák egyensúlyából emberi léptékű szabadság
szülessék. (Bizonyos vonatkozásban kiegészí
tője ennek a tanulmánynak egy másik, a nyi
tott kérdéseket még hangsúlyosabban felvető

Balkanisztikai kétségek. Miközben Európa felé
haladunk, szemünk előtt kellene tartanunk,
hogy ne egymást késelő kocsmai szolgák le
gyünk, eképpen jellemezte ugyanis Faludy
György a dunai népeket. Fried István újra meg
újra a kölcsönös nyitás és az egymásra való
fokozott figyelem jegyében annak is példáját
adja, hogyan valósítható meg mindez a művé
szet világában az összehasonlító elemzések
útján.)

Az egyik legérdekesebb tanulmány George
Orwell államregényét, az 1984-et tárgyalja.
Megjelenése idején úgy olvastuk nehezen meg
kaparintható példányát, mint a diktatórikusari
felépített államrend szatíráját, s mert szelíd
diktatúrában éltünk, saját világunk leírására
véltünk ismerni. Ujra olvasva valóban hátbor
zongatónak érezzük, ahogy az író egy új nyelv
megteremtésének első lépéseit ábrázolja. (Ezt a
folyamatot joggal állítja elemzése középpontjá
ba Fried István.) Olyan szavakat száműznek a
nyelvből, mint a becsület, törvényesség, er
kölcs, internacionalizmus, demokrácia, tudo
mány, vallás ... Eltűnődhetűnk, nem egy fordí
tott folyamat játszódik-e szemünk láttára. Nem
halljuk-e túl sokszor, ám eltérő jelentésekben e
szavakat? Mit szóljunk, amikor azt tudatosítják
bennünk, hogya tettek egyetlen mércéje a jog,
erkölcsi tartalmuk másodlagos? El kell-e fo
gadnunk, hogy a becsületet egyéni és pártmeg
fontolások keresztezik? Folytathatnánk e kér
déseket, amelyeket Fried István nem közvetle
nűl vet föl, de indukálja őket. S ez éppen
egyik legnagyobb erőssége. Gondolkodni ta-
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nít, arra serkent, hogy következtetésekre jus
sunk, s hogy megkeressük a felvetődő kérdé
sekre adható személyes, felelősségtudattólát
hatott választásainkat. A tudomány itt lép át
az életbe, s lesz annak formálója. Ennél többet
pedig aligha adhat egy tudós. (Tiszatáj Ala
pítvány, Szeged, 2002; Lucidus Kiadó, Budapest,
2002)

RÓNAY LÁSZLÓ

SZOBRÁSZOK A GÖDÖLLŐI
MŰVÉSZTELEPEN

Március 21-én a fenti címmel nyílt kiállítás a
Gödöllői Városi Múzeumban, s csaknem egy
évig, jövő február 28-ig látogatható.

Ismerve az elmúlt század elején alapított
művésztelep tőrténetét. azt kell mondanunk,
hogy a szobrászat nem volt igazán "gödöllői"

műfaj. Igaz - mint ahogyan ezt ez a mostani
kiállítás is mutatja -, az alapítók egyike, a más
műfajú munkáiról sokkal inkább ismert Körös
fői-KriseschAladár is szívesen kirándult erre a
területre. Érzékeny mintázású, karakteres port
réi beszédesen illusztrálják azt az általános mű
vészi kultúrát, amelyet egykor Gödöllő jelen
tett. A kifejezetten "gödöllői" szobrászi tevé
kenységre azonban minden bizonnyal jellem
zőbbek lehettek azok a kerámia munkák, ame
lyek egykor elsősorban Sidló Ferenc műtermé

ből kerültek ki. Ezeket sajnos alig ismerjük, a
mostani kiállításon is csak egyetlen kisméretű

majolikalapot láthatunk, amelyet egy magán
gyűjtemény őrzött meg. A grafikus Mihály Re
zső szintén foglalkozott keramiával. az ő ismert
fajansz-kompozíciöit a pécsi Zsolnay gyárban
kivitelezték. jelenlegi tudásunk szerint Sidló
mellett Moiret Odön volt a művésztelep alkotói
közül szintén kimondottan szobrász. Kettejük
közül Sidló Ferenc munkássága kapcsolódott a
művésztelephez közvetlenebbül.

Sidló Ferenc pályájának az első szakasza
hosszú éveken át helyileg is elválaszthatatlan
volt Gödöllőtől. Ott élt éveken át, és egyik igen
tevékeny résztvevője volt a telep sokszínű mű

ködésének; a kerámiázás mellett alkotó módon
kötődötta szövőműhely munkájához, szobrász
ként pedig a kezdetektől elsőszámú munkatár
sa volt a kőrhöz tartozó építészeknek. elsősor

ban Megyaszay Istvánnak. Eltekintve néhány
korai, a szecesszió sejtelmes életérzését közvetí
tő stilizált művétől - mi~t a kiállításon szerep
lő jellegzetes torzója, az Ebredés -, Sidló plasz
tikai munkásságával is Gödöllőnek az inkább
merkantil jellegű gondolatvilágához kapcsoló
dott. A "merkantil" szót itt nem valamiféle pe-



joratív értelemben használjuk: a konkrét eset
ben a "gödöllőieknek" arról a kifejezetten mo
dern szemléletérőlvan szó, ahogyan a népi ha
gyományt - építészetet, tárgyformálást, a mű

vészi ábrázolás és látás mikéntjét, a gondolko
dás formáit - a maguk eszközeivel igyekeztek
a mindennapos élet és a kulturális gyakorlat
mindennapjainak szolgálatába állítani. Gondol
junk csak az egyik, sokak által ismert példára, a
Györgyi Dénes és Kós Károly építette budapesti
Városmajor utcai óvoda-, illetve iskolaépületen
a népmeséket tiszta, világos plasztikai egyértel
műséggel idéző reliefekre! A jól képzett művész
tökéletes professzionizmusával tudott alkal
mazkodni az adott környezet elvárásaihoz, a
föladat sajátos gondolatvilágához. - Később, a
húszas és a harmincas években aztán ugyanígy
tudott megfelelni egy elbizonytalanodott társa
dalom a művészetben és a kultúrában kapasz
kodókat kereső hivatalossága által megfogal
mazott kihívásoknak is. Akkoriban egyike lett a
legtöbbet foglalkoztatott köztéri szobrászoknak,
de Sidlónak volt ereje - és persze: tehetsége 
megkerülni a neobarokk általános divatjának
buktatóit. Sikeres pályáján mindvégig követke
zetesen ragaszkodott a világos formaadásnak és
a szilárd kompozíciónak azokhoz az elveihez,
amelyeket tanulóévei során a reneszánsz meste
reitól, mindenekelött Michelangelótól lesett el.

Moiret Odön tevékenysége nem kötődött

olyan szorosan Gödöllőhöz,mint Sidlóé. A mű

vésztelepen valójában mindössze talán ha egy
fél esztendőt töltött hosszúra nyúlt tanulóévei
közepén, 1907 ősze és 1908 tavasza között. Gö
döllőre Thoroczkai Wigand Ede és Körösfői

Kriesch Aladár barátsága vonzhatta eredetileg,
de tán fontosabb lehet az a déja vu érzés, amely
ott a két év előtti belgiumi élményeire emlékez
tette. 1903 és 1905 között Brüsszelben, a sze
cesszió egyik központjában a legjobb mesterek
nél tanulhatott. Nagy Ildikó (a mostani kiállítás
rendezője és a tudományos igényű, olvasmá
nyos katalógus szerzöje), a korszak szobrásza
tának egyik legjobb ismerője idézi Moiret egy
levelét, amelyben "megszentelt világ"-ként em
lékezett mindarra, amit Belgiumban látott és ta
pasztalt. Egyértelműnek tűnik, hogy a szob
rászt Gödöllőnugyanaz a moralizáló, misztikus
tartalmú elkötelezettség érintette meg, amelyet
először a brüsszeli műtermek atmoszférájában
érzett meg. Ugyanez az érzelem és elkötelezett
ség kapcsolta korábbi és későbbi munkásságát
is Körösfőiék köréhez - de talán pontosabbak
vagyunk, ha a Nagy Sándor-képek világát idéz
zük ide. Persze, igazában nem stiláris kapcso
latról van szó (arról isl), hanem sokkal inkább
arról a szinte naivan spirituális világlátásról,
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amely a későbbiekben egyik meghatározó aka
dálya lehetett annak, hogy ez a valóban briliáns
tehetség a méltán megérdemelt földi sikert is el
nyerje pályáján. 1911-ben mintázta egyik fő mű

vét, a Női képmás című büsztöt. (Pillanatnyilag
ez a szobor a bécsi magyar kiállításon látható,
de késöbb ez is Gödöllőre kerül.) A kompozíció
arányaiban, tömegelosztásában, szimmetriájá
ban és a részletformálás szigorú finomságában
egyaránt a reneszánsz portrészobrászatának ha
gyományos harmóniáját idézi; ami mégis más
ebben a műben, az a fiatal nőnek önmagába
mélyedő, önvizsgáló módon elgondolkodó,
majdnem úgy mondanám, hogy "nem e világi"
arckifejezése. - Nagyon úgy néz ki, hogy
Moiret töprengő lénye sem termett egészen e
világra. Ideig-óráig otthon volt, otthon lehetett
a századfordulónak múltra és jelenre, érzelmek
re és csapongó gondolatokra nyitott társadal
mában, de többé nem igen találta a helyét az
első háború után egyszerre csak gyanakvóvá
vált, kerítéseket és karámokat építő szellemi vi
szonyok között. Jórészt feledésbe veszett életét
és művét (nem ismerjük még halála pontos évét
sem, a legújabb hazai kortárs művészeti lexikon
pedig nevét sem említi!) csak most kezdi újra
fölfedezni a kutatás. Ez a "fölfedezés" a mosta
ni kiállítás legfőbb érdeme; nemcsak egy mű

vésznek, hanem annak a fajta emberi és társa
dalmi magatartásformának is igazságot kíván
szolgáltatni, amely éltető eleme lehetett Moiret
és a hozzá hasonlók művészetének.

A Gödöllői Városi Múzeum kiállításokon rit
kán látható műtárgyakat gyűjtött össze a rnos
tani alkalomra. Saját raktárai mellett válogatott
magángyűjteményekbőlés a Magyar Nemzeti
Galéria anyagából, néhány Sidló-szobrot pedig
a Gödöllői Premontrei Perjelség kölcsönzött a
tárlat idejére. A szobrok mellett az alkotóktól
néhány szép grafikát, képet is láthatunk. A kor
ról és a művészekről kialakuló élményünket
gazdag dokumentációs értékű egykori fény
kép-anyag teszi teljessé.

KOVÁCS PÉTER

KLAUS DOUGLASS: AZ Új
REFORMÁCIÓ
96 tétel az egyház jövőjéról

Manapság sokan érzik úgy a keresztény egy
ségtörekvések elkötelezettjei közül, hogy az
ökumené lendülete megtorpanni látszik, mind a
felekezetközi teológiai párbeszéd, mind a helyi
kezdeményezések szintjén. Magyarországon
ugyan éppen nemrég került sor az Okumenikus
Charta aláírására. s nem hiányoznak a kölcsönös


