
Kiállítás-_----J[
Népi szakrális emlékek

A veszprémi Egyházmegyei Gyűjtemény

országos figyelmet kiváltó állandó kiállítá
sának megnyitásával szinte azonos idő

pontban egy időszaki kiállítás megrende
zésére is vállalkozott. Szilárfy Zoltán mú
vészettörténész, kálozi plébános 1985. má
jus 24-én nyitotta meg a veszprémi Szent
Mihály székesegyház gótikus altemplomá
ban rendezett Népi szakrális emlékek című

kiállítást. A törökverd Beriszló Péter
veszprémi püspök, horvát bán sírkövének
és a barokk főpap, Padányi Bíró Márton
síremlékének szomszédságában a Bakony,
Balaton vidéki nép vallásos életének egyik
jelentős csoportját alkotó szakrális ábrá
zolásokat láthattuk. A, kiállított tárgyak
nagyobb része a Veszprémi Egyházmegyei
Gyűjtemény, egy kis töredéke a veszprémi
Bakonyi Múzeum tulajdona.

A bemutatott több száz tárgy néhány jól
körülhatárolt csoportban került a tárlókba:
Mária-ábrázolások, Krisztus-ábrázolások,
szentek ábrázolásai, üvegfestmények, tü

relemüvegek, szentképek, szentelmények,
szenteltvíztartók. A Bakony, Balaton vidéki
nép által látogatott búcsújáróhelyek, első

sorban Mariazell és a Nyitra megyei Sas
vár kegyszobrainak, kegyképeinek hatása
teljes egészében visszatükrözödik a Mária
ábrázolásokon. A dunántúli parasztszobák
szent sarkaiban leggyakrabban a stájeror
szági búcsújáróhelyről magukkal hozott
Zelli Mária szobrát őrizték. A mariazelli
kegyszobor népies másolataként készült,
jobb karján Jézust tartó, koronás, közép
koriasan merev fászoborból négyet is lát
hattunk a kiállításon. Leginkább figyelem
re méltó a bemutatott Mária-ábrázolások
közül a Nyitra megyei búcsújáróhely kegy
szobrának XVIII. századi népies másolata,
a Sasvári Pieta.

A Krlsztus-ábrázolások csoportjában
XVIII-XX. századi kereszteket, kálváriákat

valamint egy szentháromság szebrot is be
mutattak. Utóbbi faszobor Padányi Bíró
Márton püspök képfaragója, Schmidt Fe
renc műhelyében készült a XIII. század
közepén. Szomorkodó Krisztus alakjával
egy szép habán korsón találkoztunk. A
szentek közül a nép körében kedvelt segítő

és patrónus szentek (Szent Anna, Páduai
Szent Antal, Szent Flóriá~, Nepomuki
Szent János) szobrai kerültek a tárlókba.
Leginkább figyelmet érdemel közülük az a
XVIII. századi faszobor, amely Assisi Szent
Ferencet abban a pillanatban ábrázolja.
amikor a stigmákat megkapja. A Bakony,
Balaton vidékén szép számmal fellelhetők

az üvegre festett szenrképek. amelyek
Csehországból, Ausztriából kerültek hoz
zánk. A kiállításon Szűz Máriát, a Szent
Családot, az Utolsó Vacsorát és Szent Fló
riánt ábrázoló üvegképeket láthattunk.

A bemutatott népi szakrális emlékek ké
szítői ferences vagy jezsuita laikus testvé
rek; iparosok, de sok esetben egyszeru né
pi faragók voltak. Munkáik templomok,
parochiák padlásáról, parasztházak szent
sarkaiból vagy falfülkeiból kerültek a gyűj

teményekbe. A veszprémi' kiállítás egyet
len, szakrális néprajzi emlékekben gazdag
táj anyagából készült. Sikere megerősíti

bennünk az Esztergomban kezdeményezett
országos szakrális néprajzi gyűjtemény lét
rehozásának, állandó kiállításának igényét.
A veszprémiek munkája jó példa egy egy
házi gyűjtemény és egy állami múzeum
eredményes együttműködésére. A kiállí
tást dr. Lackovits Emőke, a Bakonyi Múze
um néprajzi osztályvezetőjeés Márton An
tal, a Veszprémi Egyházmegyei Gyűjte

mény igazgatója rendezte. A gazdag anyag
ból mintaszerűen megrendezett tárlat egy
veszprémi szakrális néprajzi állandó kiál
lítás megnyitásának lehetőségét is magá
ban hordozza.

Lukács László néprajzkutató
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