
KOVALOVSZKY MÁRTA: 
HARAP UTCA 3.

„Ha most innen pillant visszafelé az ember, mást is
lát-e, mint egykor, vagy ugyanazt látja másként?”
— teszi fel a kérdést Kovalovszky Márta a székes -
fehérvári Szent István Király Múzeum művésze ti
vezetőjeként eltöltött négy évtized után. A 2013-ban
megjelent, ezt az időszakot feltáró és bemutató
könyv azt a művészeti bázist mutatja be, amely a
hatvanas évektől elsőként vált hazánkban a kortárs
művészek hivatalos kiállítóterévé. Kovalovszky
Márta és férje, Kovács Péter vezetésével a múzeum
kiállításai országos, majd nemzetközi hírnévre
tettek szert. A múzeum meghatározó eseményei,
fejlődése, bővülése, a munkatársi és művészi kö-
zösség bemutatása és a kultúrpolitikai történések
Kovalovszky tárgyilagos, mégis szellemes meg-
jegyzéseivel érezhetően hitelessé és rendkívül él-
vezhetővé teszik a múzeumi történelmet. Ki gon-
dolná például, hogy a hatvanas években régészet,
néprajz, művészettörténet és helytörténet olyan szo-
rosan összekapcsolódott ebben a múzeumban,
hogy olykor a művészettörténész volt az idegen-
vezető a gorsiumi római feltárásokon, a néprajzos
pakolta le a kiállításra érkező festményeket a te-
herautóról, a régész pe dig kiállítást rendezett, ha
úgy adódott? A teremőrök között volt juhász, a bé-
csi Burg királyi testőrségének egykori tagja, a
kiállításrende zés ben pedig a gorsiumi ásatások két
dolgozója, majd később postások segédkeztek.

A művészettörténész házaspár elsősorban a
kor társ képzőművészetet kívánta bemutatni a mú  -
zeum tárlatain keresztül, amely során egyrészt a 20.
század kiemelkedő alakjainak akartak helyet adni
(nagybányai festők, Rippl-Rónai József, Gu lácsy La-
jos), másrészt pedig azoknak a fiatal művészeknek,
akiknek „másként való gondolkodásuk” miatt
akkor még nem volt alkalma kiállítani (Roskó Gá-
bor, Hajas Tibor). A kiállítások abban is újszerűnek
mutatkoztak, hogy a megnyitók legtöbbször
összművészeti eseményekké váltak, előadások,
hangversenyek, filmvetítések, performanszok kí-
sérték a tárlatokat, így pél dául Sebestyén Márta éne-
kelt a csákvári kerámiákat bemutató kiállításon és
Pilinszky nyitotta meg a Kondor Béla-kiállítást.
A hatvanas-hetvenes évek során egyre népszerűb -
bek lettek a fehérvári kiállítások és a szombati meg-
nyitók, s ahogy Esterházy Péter jegyzi meg Ko va -
lov szky ékról szóló, az Élet és Irodalomban 2011
márciusában megjelent írásában: „Időnként, szom-
batonként Székesfehérvár volt a világ közepe. És
erről nem lehetett újságban olvasni.” A Harap utca
3-ból az is kiderül, hogy a hatvanas években még
nem létezett a kortárs és 20. századi magyar mű-
vészetet felölelő gyűjtemény, Kovalovszkyék pedig
éppen ezt a hiányt igyekeztek pótolni.

Ezért került sor 1964-ben az úgynevezett „Tisz -
telt Mester”-akcióra, amely egyrészt felhívta a fi-
gyelmet a múzeum létezésére és irányelveire,
másrészt pedig megteremtette az országban egye-
dülálló kortárs gyűjteményt. Mint a könyvből
megtudjuk, 1965 nyarán Kovalov szky Márta és Ko-
vács Péter levelet írtak a művészeknek, Tisztelt Mes-
ter megszólítással egy „mai magyar gyűjtemény”
létrehozásának reményében, és alkotásokat kértek
tőlük. Később pedig olyan művészek műveiből
szerveztek kiállításokat, amelyek addig hivatalo-
san más gyűjteményekben nem szerepeltek (Kor-
niss De zső, Csernus Ti bor, Kondor Béla alkotása-
iból). Kovalovszky egy kicsit talán túloz, amikor azt
állítja, hogy abban az időben nem léteztek más kor-
társ képzőművészeti gyűjtemények — érdemes
megemlítenünk a hatvanas évek végén a szent end-
rei Vajda Lajos Stúdió által szervezett első szabadtéri
kortárs művészeti tárlatot, vagy az 1970-es évek-
ben „alternatív művészeti intézményként” működő
balatonboglári kápolnát, amely kortárs képző-
mű vészeti tárlatoknak adott helyet —, kétségtelen
azonban, hogy a székesfehérvári múzeumban ke-
rült sor számos kortárs művész első ki állítására (pél-
dául Erdély Miklós).

A múzeum történetét bemutató könyv tema-
tikusan rendezi csokorba az eseményeket, ki-
emelve a legfőbb, legmaradandóbb tevékenysé-
geket. Néhol ennek köszönhetően elveszünk a
múzeum ideiglenes épületeinek, éppen aktuális
tárlatainak időrendi beazonosításában, ám ösz-
szességében egy jól strukturált, képekkel sűrűn
alátámasztott sajátos „archívumot” kapunk.

Mint az a könyvből kiderül, a jelenleg az Or-
szágzászló tér 3. alatt álló székesfehérvári múze-
um ihlette Weöres Sándor A kutya-tár című versét
(a költő ugyanis a II. világháború alatt egy évig a
múzeum igazgatója volt). Ha tehát a „Harap-utca
három alatt” kezdetű verset halljuk, akkor most már
nemcsak Weöres költeménye fog eszünkbe jutni, ha-
nem talán mi magunk is mást látunk ben ne, mint
egykor, vagy ugyanazt látjuk másként. (Városi Kép  -
tár — Deák Gyűjtemény, Székesfehérvár, 2013)

HORÁNYI ANNA

FARKAS GÁBOR: 
VALLÁSÁT KERESŐ HIT

Élvezettel olvastam Farkas Gábor tanulmánygyűj -
teményét. Tetszett, tetszik a szerző szemlélete, ma-
kacs kitartása, s ahogy nyíltan szembeszegül ko-
runk öncélú szövegelemző áramlataival. Nem áll
be a fősodorba. Szembemegy. Eltökélten, kérdé-
sekbe kapaszkodva, okokat boncol va, összefüg-
géseket feltárva és a részletekre figyelve, ahogy
azt mesterétől, Görömbei Andrástól tanulta.
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Már a könyv címe is kedvemre való (Vallását
kereső hit). Farkas Gábor ugyanis „a nemzeti, nyel-
vi és vallásos identitás irodalmi reflexióit” mutatja
be írásaiban. Az öncélú helyett a szakrálist. Nem
véletlen, hogy Kányádi Sándor, Pilinszky János
— vagy a fiatalabb nemzedék tagjai közül egye-
bek mellett például Iancu Laura és Csender Le-
vente munkássága foglalkoztatja.

A kötet négy fejezetre tagolódik. Az első rész
(Moldovának szép tájaind) a csángóköltészet miti-
kus világába vezérli az olvasót. Már a tény, hogy
létezik csángóköltészet, is csodaszámba megy.
A szerző maga is idézi Kovács Istvánt, aki Mol-
dovából hazatérvén keseregve írta Weöres Sán-
dornak: „A csán gók ma már csak suttogva szólnak
magyarul.” Mire Weöres így válaszolt: „Attól tar-
tok, hogy ők még mindig suttogni fogják ezt a nyel-
vet, amikor itt már rég nem beszélik.”

A bevezető tanulmány a Dsida Jenőtől kapott út-
mutatás alapján munkálkodó Demeter László köl-
tészetét mutatja be, akinek életműve „jelenleg
még nyelvtörténeti, nyelvjárástani, néprajztudo-
mányi érdekesség”, de a szerző sejteti, hogy az élet-
műben ennél több rejlik. E fejezetben kap helyet
Duma-István András költészetének vázlatos be-
mutatása is, akiről Sántha Attila írta, hogy „elhoz-
ta az újjászületés, a csángó reneszánsz ígéretét”, és a
Iancu Laura munkásságát vizsgáló két írás is — kö-
zülük az egyik Iancu Laura három verseskötetén
keresztül vizsgálja az identitás-kérdés folytonos
megjelenését, míg a másik egy Csángóföldön ját-
szódó regény (Szeretetföld) szálait bogozva állapít-
ja meg, hogy a vizsgált mű balladai sejtelmessége,
szimbolizmusa, lírai hangneme miként helyezi az
identitást egy a szülőföldnél egyetemesebb pers-
pektívába.

Három erdélyi kötődésű alkotó (Kányádi Sán-
dor, Csender Levente és László Noémi) A val lomás
ösztöne című fejezetben kaptak helyet. Csender 14
éves kora óta Magyarországon él, ezért is különö-
sen izgalmas a róla szóló írás, amelynek alcíme is
(„Az identitásválság ábrázolása Csender Levente
novelláiban”) érdeklődésfelkeltő. „Az embernek kö-
tődése lehet több, de identitása csak egy” — szögezi
le Farkas a tanulmány nyitómondatában. Alig hanem
igaza van Técsy Editnek, aki úgy tekint erre az írás-
ra, mint amelyik Elek Tibor Csenderről szó ló írásával
folytat vitát: „Elek Tibor az elbeszélői pozíciót érin-
tő következetlenségekről, a túlságosan publicisz-
tikusra sikerült zárómon datokról kiküszöbölendő
hibaként beszél a Fordított zuhanás kapcsán, s nem
tartja előrelépésnek a kötetet a szerző eddigi írá-
saihoz képest, szerinte az igazán jelentős prózával
még adósunk. Farkas Gábor ezzel szemben ezek-
nek a sutaságoknak is a funkcióját keresi, s az el-
beszélő megélt világának a leképeződéseként tekint
rá, mintegy az identitásválság megjelenéseként.”

László Noémi költészetét vizsgálva arra a kö-
vetkeztetésre jut Farkas, hogy a költő a korai ver-
seiben tetten érhető konzervatív-romantikus láto-
másos lírától az „Előretolt Helyőrség” körül gyü-
 leke ző kortársak által preferált hétköznapiságon
keresztül, az iróniát sem nélkülöző, szemlélődő ma-
gatartásig jut el. „A 2008-as Lámpagyújtás című cik-
lus verseiben az identitás kérdése a versszubjektum
szerepvállalásaival kapcsolatos — leszögezhető,
hogy a kívül maradás, a szemlélődés, a vallani aka-
rás László Noémi számára nemcsak ösztönös cse-
lekmény, hanem tudatos vállalás…”

Farkas a 2. fejezetben Kányádinak csupán a ha-
iku-költészetével foglalkozik. Az életmű mélyebb
áttekintése, elemzése a következő egységben (Meg-
tartó irgalom) található, amely — mintegy folyta-
tásaként a korábbi gondolatmenetnek — az iden-
titásválság és identitáskeresés kérdését tekinti
meghatározó jelentőségűként. Megállapítja, hogy
Kányádinál a téma három aspektusban mutatható
ki: közösségi (Krónikás ének), személyes (Fától fáig)
és vallásos szinten (Valaki jár a fák hegyén). Farkas úgy
véli, hogy „a nyolcvanas évek költészetében a kö-
zösségi identitás válsága az egyén identitásveszté-
sét is magával vonja, a Fától fáig, a Sörény és koponya
az evangéliumbeli feltámadás lehetőségét a múlt-
ba helyezi, visszafordíthatatlan veszteségként köny-
veli el az egyén pusztulását, mivel nélkülözi a meg-
váltás reményét. Ezért is nevezi fordulópontnak
Kányádi költészetében a kilencvenes évek líráját, a
vallásos önazonosság vállalását, mikor a versekben
(Valaki jár a fák alatt) a népi kereső jellegű motívu-
mokat felváltja a szakrális szimbólumrendszer.”

A Kányádi-elemzés mellett két rövidebb léleg-
zetű írást is tartalmaz a fejezet. Az egyik az unitá-
rius térítő Dávid Ferenc, míg a másik — immár Er-
délyből kilépve — Pilinszky János teológiáját ve-
szi górcső alá. (Hogy az utóbbi írásnak külön sú-
lya legyen, a könyv hátsó borítóján ebből az írás-
ból idéz a szerző, megállapítva, hogy „vezérelhe-
tik /bár/ az ember életét vágyak, behálózhatja a kö-
zöny és hiúság, megtörhet a sors próbatételeitől, léte
mégis az isteni tervet teljesíti be — az üdvözülést”.)

A zárófejezet (Értékszembesítés) írásai közül az első
az identitás-kérdést tágabb keretek között — a 20–
21. század erdélyi irodalmának egészét áttekintve
vizsgálja — kimutatva a nemzedékek között, illet-
ve egy-egy nemzedékeken belül feszülő eltérő ál-
láspontokat. A következő munka az irodalom ér-
tékközvetítő szerepét feszegeti, míg a kötetzáró írás
Márkus Béla debreceni irodalomtörténész köny-
vének (Mennyei elismervény) értékes recenziója.

Farkas Gábor könyve mintegy két év (2010–12)
irodalomtörténeti, irodalomkritikai terméséből
nyújt ízelítőt. A szál, amire az írások felfűzettek, az
identitás kérdése. Sokoldalú, sok szempontú meg-
közelítést igénylő kérdés. Farkas Gábor azonban
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megfelelt a kihívásnak: érdekes és értékes gyűjte-
ményt állított össze, és bízott a téma iránt érdeklő-
dő olvasók gondjaira. (Hungarovox, Budapest, 2013)

OLÁH ANDRÁS

KRÁNITZ MIHÁLY: 
EGYÜTT AZ ÚTON
Ökumenikus és vallásközi párbeszéd

Kránitz Mihály válogatáskötetében olyan, korábban
már folyóiratokban, tanulmánykötetekben publikált
vagy konferenciákon elhangzott előadásokat gyűj-
tött össze, amelyek a katolikus egyház szemszö-
géből mutatják be a keresztény és keresztyén egy-
házak közös kezdeményezéseit, valamint a keresz -
ténység, a zsidóság és az iszlám között létrejövő pár-
beszédet. A szerző nem külső megfigyelőként, ha-
nem az események aktív cselekvőjeként ír az öku-
menizmusról, hiszen tagja a Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferencia Ökumenikus Bizottságának, va-
lamint a Societas Oecume nicának, ezen kívül az Ut
Unum Sint Ökumenikus Intézet elnöke.

A Gregor László tervei alapján készült borító tar-
talmilag is fontos eleme a könyvnek: egy kirakós
játékot mintáz, amelynek darabjai helyenként már
képrészletekké állnak össze, de az egyes darabok
még nem adják ki a teljes képet. Ezek a képrészle-
tek, fragmentumok a vallásközi párbeszéd egy-egy
történelmi momentumát örökítik meg. Kránitz nem
fest ideális képet az ökumenizmusról: határozot-
tan rámutat a párbeszéd válságpontjaira. Nem fe-
ledkezik meg II. János Pál pápa sikertelen athéni lá-
togatásáról, amelyet a pápai primátus elleni tün-
tetések előztek meg, de az egyház egyetlenségéről
szóló Dominus Iesus kezdetű nyilatkozatról sem,
amely a protestáns testvéreket érintette érzékenyen.
XVI. Benedek pápa 2006-os regensburgi beszédé-
ben egy idézet okozta az iszlám közvélemény fel-
háborodását. A szerző nemcsak leírja az eseménye -
ket, hanem magyarázza azok ok-okozati össze-
függéseit, s rávilágít a félreértéseket okozó pontokra.

A kötet három tematikus egységből áll: A keresz -
tény egységtörekvések a 21. század kezdetén, A magyar
ökumenizmus állomásai, A vallások keresztény értelme -
zése. Ez utóbbi fejezetben kitér a katolikus teológia
vallásértelmezési paradigmáira: az exkluzi vizmus -
ra, amely kizárólag az Anyaszentegyházon belül
tartja lehetségesnek az üdvösségszerzést, az inklu -
zi viz musra, amelyhez Karl Rahner „anonim ke-
resztények” fogalma is kapcsolható, valamint a
pluralizmusra, amely elfogadja, hogy minden em-
ber megtalálhatja az üdvösséget, a vallás a társa-
dalmi kontextus függvénye.

Az ezredfordulóhoz közeledve, majd azon túl
egyre több dokumentum, nyilatkozat látott nap-
világot, amely különböző egyházak, felekezetek

közötti megállapodásokként jöttek létre. A refor -
máció ünnepén, 1999. október 31-én írták alá az
evan gélikusok és a katolikusok Közös Nyilatkozatát:
a megigazulás kérdésében jutottak konszenzus-
ra, tiszteletben tartva a különbözőségeket. 2001-
ben pedig kiadták a Charta Oecumenicát, amely az
ökumenikus irányelveket tartalmazza, a jézusi fel-
szólítást szem előtt tartva: „Legyetek mindnyájan
egy!” (Jn 17,21). Nem csak nemzetközi szinten je-
lentett előrelépést, hiszen 2002-ben a hazai tör-
ténelmi egyházak vezetői is aláírták az Ökume-
nikus Chartát.

Ezek az eredmények egy több mint százéves
nemzetközi hagyományba ágyazódnak bele. Az
ökumenizmus kezdeményezői a protestánsok vol-
tak. A 19. század végén, a 20. század elején a hi-
vatalos katolikus egyházi álláspont még szigorúan
tiltotta a híveket az ökumenikus programoktól.
Az ökumenizmus jelentőségét már egészen ko-
rán, 1925-ben felismerte Dom Lambert Beauduin:
szerzetesközösségében római katolikus és orto-
dox szerzetesek éltek együtt. Az áttörést azonban
a II. Vatikáni zsinat (1962–1965) jelentette, amely-
nek előkészítője és megnyitója XXIII. János pápa
volt. Az ő nevéhez fűződik a Keresztény Egy-
ségtitkárság megalapítása, amelynek feladata a ke-
leti és nyugati felekezetekkel való kapcsolattartás,
az egység lehetőségeinek keresése. A pasztorális
zsi  nat az aggior namento követelményére reagálva,
„az idők jeleire” érzékenyen nyilatkozott a krisz -
to centrikus egyházról, a világvallások értékeiről,
a vallásszabadságról. Mindezt úgy, hogy más egy-
házak megfigyelőket delegálhattak, akik javasla -
tokat tehettek a zsinati dokumentumok tartalmára
vonatkozóan.

A zsinat végén, 1965 decemberében találkozott
VI. Pál pápa Athénagorasz pátriárkával. Az au-
diencia gyümölcse az lett, hogy az 1054-es kikö-
zösítést egy időben és kölcsönösen visszavonták.
A párbeszéd pápája 1966-ban nyilvánosan fogadta
az anglikán canterburyi érseket, amire VIII. Hen-
rik ideje óta nem volt példa. Több mint negyven
évvel később, 2009-ben pedig már anglikán kö-
zösségek jelentették be csatlakozási igényüket a
katolikus egyházhoz. Szándékuk realizálódhatott
XVI. Benedek pá pa Anglikánok csoportjai kezdetű
nyilatkozata által.

A kötet utolsó fejezeteiben a szerző a zsidó és az
iszlám kapcsolatokra irányítja a figyelmet. A zsi-
dóság és a kereszténység megbékélésének fontos
kifejezései: a megbocsátás és a bocsánatot kérni. Óri-
ási előrelépést jelentett, hogy a II. Vatikáni zsinat
megsemmisítette a zsidóság kollektív bűnösségé-
nek vádját Krisztus passiójában. Hasonló súllyal bír
a nagypénteki oráció könyörgéseiben a zsidókra vo-
natkozó rész újragondolása, a compassio vállalása
a Soá tragédiájában
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