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1904. májusában a Kézdivásárhelyi Oltáregyesület nagyszabású
kiállítást rendezett, melyen bemutatták a szegényebb templo-
mok „felruházására” szánt – az oltáregylet tagjai által készített,
vagy adományaikból vásárolt – egyházi textíliákat. A tárlat a
Szeplõtelen Fogantatás Dogma kihirdetésének félszázados jubi-
leuma alkalmából megrendezett nagyszabású eseménysorozat
része volt, melyen maga a gyulafehérvári püspök, gróf Majláth
Gusztáv Károly celebrálta az ünnepi szentmisét. A kiállított mi-
seruhák, palástok, oltárterítõk ezután a kézdi-orbai esperesi kerület
templomaihoz kerültek. 2002. nyarán hatan, budapesti
mûvészettörténészek és régészek bejártuk Felsõ-Háromszék
falvait, hogy összeírjuk az egyházi ingóságokat. Leírtuk és
lefotóztuk a templomi bútorzatot, a harangokat, a sekrestyében
vagy a parókián õrzött ötvöstárgyakat, textíliákat, értékesebb
könyveket. Ez a leltárba vétel – ún. inventarizáció – részét képezi
annak a településfelmérõ programnak, amely Erdõvidéken
indult el 1997-ben, több erdélyi és magyarországi szervezet
együttmûködésével. Célja, hogy teljeskörû értékleltár készüljön
az erdélyi magyarlakta települések épített és tárgyi örökségérõl.

Felsõ-Háromszék katolikus plébániáinak a 19-20. század
fordulójáról származó kazuláit (miseruháit) látva fogalmazódott
meg bennünk az elképzelés – kiállítást kell szerveznünk, hogy
ezeket az értékeket, kultúránknak ezt a sajátos rétegét minél
többen megismerhessék.

A ruhák helyzete is indokolttá tette ezt a lépést, hiszen sok
helyütt komoly problémát jelent megfelelõ tárolásuk, õrzésük.
A II. Vatikáni Zsinat reformintézkedési nemcsak egyes liturgikus
ruhadarabok – például a manipulus (kézkendõ) – használatát
szüntették meg, hanem megváltoztatták a misézési szokásokat
is, így a hátulmisézésre tervezett, díszes hátú, rövid elejû miseru-
hák „kimentek a divatból”. A sokat használt, gyakran szakadt,
penészedõ kazulák és palástok a sekrestyeszekrények nedve-
sedõ fiókjaiban várják sorsukat. Pedig szebbnél szebb kézimun-
kák gyönyörû hímzésekkel, vagy bécsi, budapesti manufaktúrák
termékei: selyemdamasztok neobizánci karéjos motívumokkal,
szeszélyesen hajlongó indákkal.

A Kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum felkarolta ötle-
tünket. A kiállítás megnyitását 2004. októberére terveztük. A
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fotók és leírások alapján, a felmért 14 faluból kiválasztottuk azt
a 25 miseruhát, amelyeket bemutatásra szántunk, majd megkez-
dõdhetett az adatgyûjtés. Ez korántsem volt egyszerû, hiszen a
magyarországi mûvészettörténet-írás máig adós a századforduló
egyházmûvészetének feldolgozásával. Leginkább a korabeli
folyóiratokra támaszkodhattunk: az Egyházi Mûiparra (Rétay
és Benedek Egyházi Mûipar Intézetének havilapjára) és az Erdé-
lyi Oltáregyesületi Lapra. Ez utóbbi eseményeibõl derült ki,
hogy éppen száz évvel a mi kiállításunk elõtt, szintén Mária
hónapjában nyílt meg a már említett oltáregyesületi tárlat Kézdi-
vásárhelyen, így centenáriumi ünnepséget tarthatunk.

A miseruhákat körüljárhatóan, fogasokra helyezve állítottuk
fel a térben, a falakra magyarázó tablók kerültek a liturgikus
ruhadarabok történetérõl, színeirõl, a miseruhák formai
változatairól, szimbólumairól, a 19. század anyaghasználatáról
és textiltechnikáiról, a századforduló magyarországi egyházmû-
vészeti törekvéseirõl, a Rétay és Benedek-féle intézetrõl, az
erdélyi oltáregyletek kialakulásáról és a kézdivásárhelyi oltár-
egyesület tevékenységérõl. A profán kiállítóterem megtelt
szakralitással, sejtelmesen ragyogtak az arany hímzések, vibrált
a sok színes selyem, a felállított oltár elõtt ünnepélyesen állt a
„fõpap diakónusaival”. A megnyitón énekelt a kantai plébánia-
templom kórusa, számtalan látogató gyönyörködött a ruhákban,
mi pedig örültünk álmunk megvalósulásának.

A kiállítás nagy sikert aratott, így a székelyföldi múzeumok
igazgatóival közösen elhatároztuk, hogy vándoroltatni fogjuk.
Elõször 2005. márciusában Sepsiszentgyörgyön, a Székely Nem-
zeti Múzeum Tolerancia-termében állítottuk fel. A soknemze-
tiségû, sokvallású Erdély legjelentõsebb múzeumának földszinti
kiállítóterme elnevezésében is õrzi a tervezõ elképzelését: az
egyetemes értékek megóvása, átörökítése közös feladatunk és
felelõsségünk. A terem adottságaihoz kitûnõen illeszkedtek a
miseruhák. A kápolna 17. századi zabolai szárnyasoltára elé került
az oltárasztal a „misézõ pappal és a szerpapokkal”. A megnyitón
a sepsiszentgyörgyi plébániatemplom kórusa Halmos László
emlékezetes mûvét énekelte. Választhatnánk a következõ pár
sort a kiállítás, sõt a határon túli örökségvédelem mottójául is.
„Hogyha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad, ki építi
azt. Hogyha az Úr nem õrzi meg a várost, hasztalan virraszt,
aki azt õrzi. Hasztalan néktek hajnal elõtt kelni, kint fáradozni
sûrû éjszakákon és verejtékkel enni kenyeret. Mert pihentében
is megád minden áldást annak az Úr, akit szeret.”

Április végén a következõ állomásra, a gyergyószentmiklósi
Tarisznyás Márton Múzeumba érkeztünk. Célunk az volt, hogy
Háromszéket elhagyván újabb – gyergyói – kazulákkal bõvítsük
a kiállítást. Gyönyörû, arannyal átszõtt, virágmintás brokátokat
kaptunk kölcsön a gyergyószentmiklósi örmény katolikus
plébániáról. A szövetek világi jellegét magyarázhatja az is, hogy
a gazdag örmény kereskedõcsaládok asszonyai menyasszonyi
ruháikból – ezt több forrás is igazolja – készítettek miseruhákat
papjaiknak. Érdekes, hogy formailag ezek a kazulák a római
katolikus egyházban használatos hegedûformát követték, pedig
a keleti egyház papi öltözete erõsebben hatott az örmény
katolikus papi viseletre. Súlyos, ezüsttel hímzett örmény palásttal
és a környékbeli római katolikus plébániákról gyûjtött kazulákkal
is bõvült kiállításunk anyaga. Április végén zuhogott a hó
Gyergyószentmiklóson. Kölcsönkapott hótaposó csizmában
rendeztük be a termeket a múzeum munkatársainak segítsé-
gével igazi csapatmunkában. A megnyitón éneklõ kórusra me-

gint ki kell térnem. Az örmény plébániatemplom kedves, fõként
idõs emberekbõl álló énekkara latinul, magyarul és örményül is
énekelt, összekötvén ezzel a történelem szakadékait.

Július 2-án egyetlen napra elvittük a kiállítást az erdõvidéki
Miklósvárra, a felújítás alatt álló Kálnoky-kastélyba. Egész napos
rendezvény, este pedig bál volt az épületben. A színes ruhák a
vendégeket fogadták, a falak hiányosságait pedig eltakarták.

Jelenleg a csíkszeredai Mikó-várban látható a kiállítás, az
egyik olasz bástyában kialakított egykori várkápolnában. A tárlat
különlegessége, hogy a miseruha-történeti tablók illusztrálására
kölcsönkaptuk Csíksomlyóról Damokos Kázmér püspök 17.
századi, arany-ezüst forgórózsákkal, rozettákkal és gránátalmák-
kal kivarrt kazuláját, valamint egy vörös bársony, szintén fém-
szálas hímzéssel díszített Mária Terézia korabeli miseruhát.
Ezeket a kápolna karzatának fülkéiben helyeztük el az örmény
kazulákkal együtt. A gazdag csíki falvak egyházi ingóságait a
Gyulafehérvári Érsekség munkatársai és magyarországi
mûvészettörténészek mérték fel. Az õ segítségükkel kerestük
fel azokat a plébániákat, ahol számottevõ századfordulós mise-
ruhák rejtõznek. Érdekes, hogy amíg Háromszéken nagyon
sok kézimunkát találtunk, Csíkban sokkal több a Bécsbõl, Mün-
chenbõl behozatott textília.

A kiállítás rendezése alatt nem a hó, hanem az esõ zuhogott,
de a megnyitó estéjére kiderült az ég, így a Mikó-vár udvarán
ünnepelhetett a többszáz ember: a csíksomlyói kegytemplom
kórusa és az érdeklõdõ közönség.

Az anyag bõvül és bõvül, minden kiállításhoz új tablók
készülnek a helyi oltáregyletek tevékenységérõl, érdekesebb
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helyi vonatkozásokról. Októberben Székelyudvarhely a követ-
kezõ állomás, jövõ évben Marosvásárhely, esetleg Kolozsvár. A
tárlat reprezentálja a Székelyföld egyes régióinak – székeinek
– különbözõségét, ezzel együtt azonban a Monarchia egységét.
Rétay és Benedek vagy Oberbauer Antal gyárának oltárai,
szobrai, miseruhái, ötvöstárgyai a történelmi Magyarország
minden zugában megtalálhatóak. Érdemes belelapozni az
Egyházi Mûipar címû folyóiratba; beleszédül az ember abba,
hányféle helyrõl érkeznek köszönõlevelek Budapestre, a
megrendelt áru megérkeztekor.

A századforduló egyházmûvészetének megismertetése
mellett a kiállítás másik fontos célja az, hogy felhívja a figyelmet
rejtett értékeink felkutatására és megõrzésére, egyházmûvé-
szeti múzeumok létrehozásának jelentõségére. Nem jelenkori
probléma a kallódó egyházi értékek megmentése és az a gon-
dolat sem, hogy szükség volna gyûjtõmúzeumokra. 1909-ben,
az Egyházi Mûiparban dr. Gyárfás Tihamér, brassói lelkész (és
mûvészettörténész) a következõket fogalmazta meg:

 „…Az egyházmegyei múzeumok felállításának szük-
ségességérõl, úgy hiszem, mindenki meg van gyõzõdve, aki
csak tisztában van a papság igazi hivatásával és rendelte-
tésével. A papnak a hivatása ugyanis a lelkieken kívül az
egyházi felszerelések megõrzése, gondozása s esetleg ilyenek-
nek újonnan való beszerzése. Hogyan fogja már most a pap
a templomban elõforduló régi emlékeket megbecsülni, ha nincs
hozzá érzéke? Megfelelõ, ízléses és mûvészi dolgokkal felsze-
relni, ha nincs e tekintetben kiképezve, ha sok ilyen dolgokat
nem látott s errõl nem hallott? … Addig magyar egyházi mû-
iparról szó sem lehet, míg a papság maga ez irányban kine-
velve nincsen. A nevelésnek pedig egyik elengedhetetlen feltétele
az egyházmegyei vagy püspöki múzeumok szervezése. …
Mi tehát a teendõnk? Elsõsorban össze kell írni minden egy-
házmegyében községenkint a még meglévõ emlékeket, vagyis
törzskönyvet kell vezetni róluk. (…) Ezután jõ a másik. Mind-
azon emlékek, melyek mozgathatók s melyek többnyire hasz-
nálaton kívül a plébánián vagy a sekrestyében hevernek és
romlanak, püspöki rendeletre a Központi Múzeumba szállí-
tandók. Amennyiben azok egy része még használatban lenne,
az oltáregylet útján megfelelõ értékes és stílszerû tárggyal
kicserélendõ. Íme néhány ilyen mozgó mûemlék, melyekbõl

igen sok értékes darab van szétszórva az egyes templomok-
ban: régi kelyhek, monstranciák, cibóriumok, paténák, feszü-
letek, szárnyas oltárok, feliratos kövek, egyházi ruhák, szõnye-
gek, hímzések, csipkék, szobrok, faragványok, kéziratos köny-
vek, õsnyomtatványok stb. stb.

Egy kis jóakarattal és ügybuzgalommal nagyon sokat lehet
elérni e téren; most még talán jókor van, ne engedjük történel-
münk és kultúránk százados emlékeit elkallódni vagy tönk-
remenni! … Szervezzük tehát, és állítsuk fel mielõbb az egy-
házmegyei múzeumokat, ez nemcsak a tudomány és a mûve-
lõdés javára, hanem egyszersmind egyházunk dicsõségére is
fog szolgálni!”

Befejezésül, a kiállítás utolsó tablójának sorait idézem. A
látogatókat ezzel a két szóval bocsátjuk útjára: Colligite fragmen-
ta! vagyis Gyûjtsétek a töredékeket!  Ipolyi Arnold püspök szavai
ezek, aki igen jelentõs szerepet töltött be a hazai mûgyûjtés és
mûemlékvédelem történetében. 1909-ben az õ ihletésére szü-
letett meg az Egyházi Mûipar hasábjain Végh Mátyás ároktõi
plébános felhívása: „Gyûjtsétek össze a magyar egyházak
mûtörténelmi roncsait, hogy el ne kallódjanak! … Colligite
fragmenta! Aki ezt megtartja, vidéke lassankint beszédes
könyvvé változik elõtte, melynek minden halomján, dûlõjén,
hegyoldalán egy-egy régi ismerõse üdvözli. Röviden honossá
lesz a földön, otthonossá lesz lakóhelye, melyet mindjobban
megszeret, és melyért õt is mindjobban megszeretik.”

Nemes cél annak elérése, hogy az ember valóban ottho-
nának érezze lakóhelyét. Ehhez szeretnénk hozzájárulni a ki-
állításokkal.
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