
A.YESZPR~MI EGYHÁZMEGYEI
GYűJTEmNY

Veszprém Egyhcázmegye magában fog
lalja a közigazgatási Veszprém megyét,
Somogyot, Zala egy részét és Vas, va
lamint Komárom meaue 'néhány közsé
gét. Területe az ország legváltozatosabb
vidéke, sikságok, hegyvidékek, tavak, fo
lyók. völgyek és lankák váltják egymást
festői együttesekben. Hegyeit hajdan
büszke várak romjai koronázzék. Tel.e
pülésének története az Arpádokig nyúlik
mssza, a zak/.atott múlt megannyi em
,lékéveL. Veszprém, Gwtheil Jenő kano
nok legújabb kutatásai alapján, a leg
régibb püspöki székhely. Megfordult itt
Szent Gellérttől Castiglione Brandáig és
Bíró Mártonig történelmünk sok nagy
egyénisége, magukka! hozva mű,?észet
szeretetük bizonyságaul olyan óriásokat
is mint Masolino da Panicale. Sajnos,
éppen a történelemben aktivan résztve
vők jóvoltából szenvedte ~l ez a terület
a pusztítások műalkotásokat rongáló,
va01/ megsemmisítő zivatarait. Pedig vol
fak az egyházmegyében műalkotások

szép számmal. ~pftészeti emlékeink a
román korig nyúlnak vissza. Ugyaneb
Ml a korból szobrászati emlékünk alig,
festészeti is csak elvétve maradt. Textí
lia jóformán nincs. Űtvösmű, porcelán,
fajansz ritka mint a fehér holló. A gó
tika nyoma nwr gyakoribb. Egyre-másra
bontják ki a művészettörténészeink út
mutatásával átépített templomainkból a
gótikus szentélyt, amelyet más stílusú
hajóval toldottak meg a nagyobb házat
jgénylő korok. Szobortöredékek, szobrok
mctr gyakoribbak ebMI a korból. Gyak
7'0.11, bukkan ki a megbolygatott vakolat
alól az egykor díszes freskók maradvá
nya. A reneszánsz majdnem teljesen ki
esett a megye történetéből. Viszont a ba
1'okk már bővelkedik emlékekben. Sőt,
mondhatjuk bátran, hogy reprezentatív
épületek, szobrok, iJtvösművek ja,,:,arészt
II késői barokkból maradtak fenn.

Az egyetemes művészettörténet a nagy
8tíluskorszakok emlékeinél a kvalitást
"em köti tematikai kritériumokhoz.
Egyházművészeti, vagy profán alkotások
súlyát művészi értékük határozza meg.
Viszont mint kordokumentum, értéke
sebb egy műalkotás, ha a régebbi stí
lusokban fogant, még akkor is. h~ mű

vészi értéke csak közepes. A kprszakok,
ba visszamenve, egyre ritkuló számuk
magyarázza. Ez egyformán, érvényes
minden műtllkotásra. Ezért a meglevő

m11.vek összegyűjtése, konzerválása, hely-
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reállítása és megóvása a további pusz
tulástól minden kultúrnemzet halaszt:
hatatlan feladata. Ez a megfontolás hozta
létre a veszprémi egyházmegyei műgyűj
teményt; a munkát Pfeiffer János őr

kanonok indította el már 1924-ben. A
leletmentés, összegyűjtés területe pedig
megegyezik az egyházmegye területével.

A veszprémi várhegy egy darab a ma
gyar történelemból. Műemléki együtte
sének központi épülete az 1763-73-ig
épült püspöki palota. Ez ad ideiglenes
helyet az emlitett qyűjteménynek. Helyi
ségeiben vitrinek lJrzik az ötvösműveket,

a porcelán, üveg és fajansz tárgyakat,
amelyek között vezető magyar, valamint
európai manufaktúrákés gyárak első

darabjai, valamint metszetek szép szám
mal találhatók. A falakon festmények,
olltsz osztrák f/.amand mesterektől
olya';' ritkaság~kkal várják a látoga.tót,
mint például a flamand mestertlJI fes
tett kuruc-labanc kép és egy csodála
tos Zwrbarán festmény. A textíliák kö
zött királyi adományokból, koronázó pa
lástokból egyházi célra alakított ruha
darabok, pluviálék, dalmatikák, casulák
láthatók.

Leggazdagabb a gyűjtemény szobortá
ra, több mint 250 darab. Fa, kő, fém és
porcelán szobrok láthatók itt, egyelőre

még nem mind a végleges helyen. Leg
szebb -darabjai: a gótikus Krisztus fa
szobor, amelynél az alkotó még a tes+át,
az arc mértékét használta a pToporciók
megállapításánál, meghatóan szép egy
franciás ízű gótikus Madonna a gyer
mekkel, hátán a még ismeretlen mester
pecsétje látható. Fenséges a Napóleon
ajándékozta, kalandos sorsú, de teljes
épségben megmaradt 'Madonna a szét
rombolt Tuilleriákból. Európai ritkaság
a gyűjtemény számunkra legértékesebb
együttese, több paraszt barokk [aszobor.
Ahítat, megható igyekezet, naivitás el
lensúlyozza alkotóinak gyermeki ügyefo
gyottságát, ahogy többek közt Szent Fe
renc, Szetit István és Szent László ki
rályt korhűtlen vértezetben, diszpropor
cionálisan állítják elénk. Zárt kompozí
cióra törekvés jellemzi Szent Annát a
kis Máriával, amint éppen olvasni tanít
ja leányká;át.

Az egyházmegye kincse - bár nem itt
látható - a 11. József rendelete alapján
Győrból Somlóvásárhelyre száműzött, ha
jót ábrázoló szószék. Alkotója eddig nem
ismert, de rangos művésznek kellett
lennie, ahogy megfaragta a viharos hul
lámokon táncoló bárkát, amely ikonog
ráfiailag az egyház jelképe. Mozgalmas,
nyílt 'barokk kompozíció, méltó helye



lenne a gyűjtemény élén, az ugyancsak
ott látható tizenegy ajtós és ugyanannyi
művészi reHeffel díszített pálos öltöző

szekrénnyel. Alkotója Szeni Pál életének
eseményeit ábrázolja, ismert művész és
edYéni stílusa alapján alkalmas lenne
néhány, közgyűjteménybenlátható, isme
retlennek tartott faragvány azonosításá
hoz. (Történetét ismerteti Molnár Ernő

A nagyjenői tüskevár pálos kolostor ci
mű művében.)

Mindezek a gazdag gyűjtemény legje
lentősebbnekvélt darabjai. Bizonyára so
kakat érdekel, honnan e töméntelen ér
ték. Javarészt lomtárakból, templomok,
egyházi épületek karbantartása, moder
nizálása nyomán, megóvás végett kerül
tek ki ezen ékes alkotások, természetes
elhasználódás, rongálódás uián eredeti
helyükről. Lévén szentelmények, meg
semmisítésüktőlszerencsére eltekintettek,
csak padlásra, pincébe juttatta őket a
szakértelem hiánya, majd belepte a da
rabokat az idő és a feledés pora. Anya
gukat kikezdte a szú és a moly, átjárta
a nedvesség és kezelés hiányában meg
kezdődött a további pusztulásuk. [gy ta
lált rá a megmentésükre még alkalmas
tizenkettedik órában Klempa Sándor
egykori premontrei tanár, majd püspök,
az egyházmegye apostoli kormányzója. A
leletmentés azóta is folyik párhuzamo-

Tájékozódás

Betegellátó könyv (Szent Istvan TársuLat).
Az Országos Liturgikus Tanács összeállításá
ban megjelent könyvecskét a mindennapos
gyakorlat igénye hívta életre. A nagyalakú
szartartáskönyv mellett ugyanis szükség volt
áttekinthetőbb, könnyebben forgatható kiadá-s
ra is. Ennek megjelenése után természetesen
a régi, bővebb változat változatlanul érvény
ben maradt. Rendkivül szép kiállitású könyv.

Hajdók János: Zsoltárkönyv (A szerző ki
adása). Az utóbbi években örvendetesen meg
növekedett a zsoltárok iránt való érdeklődés.

ennek bizonysága Hajdók János fordítása is.
Kísérlete érdekes és hasznos: hú marad a
zsoltárok mondanivalójához, de az archaikus
nyelvet - noha szívesen él régi fordulatokkal,
kedvvel elevenít fel elfeledett szavakat, kife
j ezéseket - modernnel helyettesíti. Ez a for
dítói megoldás természetesen erősen vitatható,
Hajdók János műve azonban épp újító ki
sértetet révén válhat nagyszerű kedvcsinálóvá
a zsoltárok olvasásához.

san az egyes darabok konzerválásával,
restaurcílásával. A gyűjtemény ugyan
1963-ban létesült a püspöki palota épüle
tében, de már 1935-ben az Egyházmegyei
határozatok és törvények (Veszprém,
1935. 76,2.) ,intézkedtek arról, hogy a ki
selejtezett műtárgyakat az elkallódás
tól meg kell óvni. Ezzel a megye példa
mutatóan előljárt.

A gyűjtemény elhelyezése korántsem
végleges, hiszen neves művészettörténé

sziink, Brestyánszky Ilona által rendkí
vül precízen készített fényképes, leírásos
katalógus több mint kettőezer tételt tar
talmaz. Ma ennek még csak egy részét
lehetett technikai okokból bemutatni. A
gyűjtemény nagy része védettséget is
élvez. Az esztergomi Keresztény Mú'zeum
példaadó mint;ájára ennek a nagy érté
kű muzeális anyagnak az elhelyezése,
stílusoknak egybetartozó darabjait egy
más mellett bemutató kiáLlttása, mint
a jövő feladata, sürgős lenne. Egyaránt
érdeke az államnak és az egyháznak,
hogy ez/a meglevő nemzeti érték mélt6
környezetben kerüljön bemutatásra, így
vá~na közkinccsé a ma még kevesek áZ
tal ismert gyűjtemény. Veszprém megye
idegenforgalma pedig egy rangos léte
sítményt tudna a külföldről érkező, mű

vészetk.edvelő turisták elé tárni.
S. GY.

Bárdosi Németh János: Nyugtalan madarak
(Magvető, 1978). A Pécsett élő költ6 dJ kö
tete talán hosszú pályájának csúcsát jelenti.
Ebben is hív marad régi ideáljához: a klasz
sztkusan tiszta, leszúrt rormavüágnoz, mon
danivalójának áttekinthet6 megtogatrnaaésé
hoz, de talán még egyetlen kötetében sem si
került ilyen evidenciával kifejeznie, költé
szetté tényegíteníe a legnemesebb embert esz
ményeket. A helytállás és tisztesség kötete
ez, és a sorok möaött minduntalan megérezni
a hivő lélek alázatát, s az örök életben való
bizonyosság sugárzását. A vers barátainak
ajánljuk.

Sáfrán Györgyi: Koscnolányi Dezső hagyaté
ka (A Magyar Tudományos Akadémia Kéz
irattárának Katalógusai sorozat, 1978). l1:rde
kes, a kutatók számára nélkülözhetetlen so
rozat egyik legizgalmasabb darabját tartja
kezében az olvasó. Sáfrán Györgyi ugyanis
csatolta a Kosztolányi-hagyaték Ietrásához
Kosztolányi Dezsőné és Hitel Dénes gyújte
ményének az íröra vonatkozó bibliográfiáját
is. Szeretnénk hangsúlyozní, hogy a nálunk
még sajnálatosan háttérbe szoruló forrásgyűj-
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