
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



nagyrabecsülés gesztusai a történelmi adottság
ként (vegyes vallású települések, vegyes házas
ságok magas száma) egymás mellett élő gyüle
kezetek és lelkészek között, mindazonáltal a
mai szituációban, a "vallások modern piacán"
szinte szükségszerű lenne, hogy nagyobb ér
deklődéssel forduljunk a testvéregyházak prob
lémái, lelkipásztori tapasztalatai és jövőképe

felé, s ezáltal erőt és bíztatást merítsünk saját
szolgálatunkhoz.

Klaus Douglass német evangélikus lelki
pásztor nálunk is sok lelkész által olvasott és vi
tatott könyve már címében provokál: új refor
mációt tart szükségesnek, pontosabban a refor
máció egyházainak reformját, s ennek program
ját adja - Luthert meghaladó módon - 96 té
telben. Célkitűzését röviden így foglalja össze:
gondoljuk újra végig, mit is akartak annak ide
jén Luther és társai? Douglass ezért újra meg
újra szembesíti egymással a német evangélikus
egyház jelenét a reformátori tanítással. Mind
azonáltal nem "harci riadót" akar fújni, munká
ját úgy jellemzi, mint "szerelmi vallomást az
egyháznak", s arra buzdítja olvasóit, hogy le
gyenek álmaik a jövő egyházáról, ne csak sod
ródjanak a megszokottság nehézkedési ereje ál
tal. Amit a lutheri "forradalom" máig ható üze
netének tekint, az így foglalható össze: óvakodj
astruktúrák megmerevedésétől! A könyvből

számos hasznos és gyakorlatias szempontot
meríthetünk az egyházszervezet egyszerűsíté

sére és hatékonyabbá tételére vagy egy, a ma
emberéhez közelebb álló istentiszteleti rend ki
alakítására nézve, jóllehet nyilvánvaló, hogy
egészen mást jelent a meghaladnikívánt "nép
egyháziság" az organikusan fejlődött német
evangélikus egyházban, mint Magyarországon,
ahol ezt a fejlődést az erőszakos állami beavat
kozás megakasztotta.

Ami a könyv ekkléziológiai alapállását illeti,
a szerző - mint gyülekezeti lelkipásztor - az
egyházat alapvetően a bázis, vagyis a gyüleke
zet felől értelmezi, s ennek jegyében sürgeti a
visszatérést az eredeti reformátori egyházmo
dellhez. S valóban, az egyház a reformátorok
szerint a gyülekezetben realizálódik, a "köz
pontnak" nem irányító, pusztán kisegítő (szub
szidiaritív) funkciója lehet. Douglass szerint a
sajátosan protestáns gyülekezeti élet fellendíté
sének első lépéseként az egyetemes papság
gondolatát kell visszahelyezni jogaiba, hiszen
"Luther tanítása az egyetemes papságról a leg
fontosabb tényező, ami még ma is megkülön-
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böztet bennünket a katolicizmustól" . Sőt még
azt is megkockáztatja, hogy - ami a hívek
nagykorúsítását és a liturgikus szolgálatba, il
letve a plébániai életbe való bekapcsolódásukat
illeti - "a katolikus egyház ma bizonyos mér
tékben evangéliumibbnak" mutatkozik a pro
testáns gyakorlatnál. A gyülekezet primátusá
nak és az egyetemes papságnak ezen presbiteri
ánus programja jelenti tehát Douglass szemé
ben a reformátori tanítás magvát. Annak szá
mára azonban, aki a reformáció gondolatrend
szerét akár csak felszínesen is ismeri, meglepő
lehet a gyülekezet primátusának ilyen hangsú
lyozása, hiszen Lutherről leginkább az Ige pri
mátusa jut eszünkbe, s ha van sajátosan protes
táns emberkép. akkor az elsősorban az Ige hatá
sa alatt élő hívő ideáljában ragadható meg.
Douglass azonban az Igét mintha csak másodla
gosnak tekintené, hiszen a "biblia szeretete"
gondolatmenetében csak mint a gyülekezet ak
tivizálásának eszköze jelenik meg. Talán össze
függ ezzel az opcióval. hogya szerző eltér a ha
gyományos protestáns teológiai érveléstől ak
kor is, amikor javaslatainak kifejtésekor kevéssé
támaszkodik biblikus megalapozásra, s inkább
bizonyos szociológiai szemléletet tesz magáévá.
Ennek jele például az a programadó kijelentés,
miszerint "az újszövetségi gyülekezeteket nem
lelkipásztorok, hanem munkacsoportok vezet
ték" r illetve amikor a szerző "a gyülekezet terv
szerű működéséről" vagy arról értekezik, hogy
a lelkipásztornak a szűkebb munkatársi gárdát
kell animálnia, hogy aztán a munkatársak meg
felelően tudják mozgatni a gyülekezetet. Két
ségtelen, hogya szervezettség és minél többek
érdekeltté tétele a közös feladatokban hatéko
nyabbá teszi a pasztorációt, ám a legfrissebb ka
tolikus tapasztalatok közül érdemes felhívni a
figyelmet éppen a német egyházmegyék lelki
pásztori terveire, amelyekben kritikusan fogal
mazódik meg, hogy a menedzser-szemlélet, a
pap kivonulása a közvetlen pasztorációból egy
személytelen irányító funkcióba egyrészt az
emberi kapcsolatok rovására megy, másrészt
megrendíti a papi identitást. Bár a fentiek alap
ján úgy tűnik, hogy Douglass az egyházat első

sorban szociológiai valóságnak láttatja, mégis
ajánlható a könyv forgatása a gyülekezeti és
egyházközségi élet megújításán fáradozó lelki
pásztoroknak és elkötelezett híveknek. (Kdlvin
Kiadó, Budapest, 2002)
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