Szakmai beszámoló a Gyöngyös-Felsőváros Római Katolikus Főplébánia „VALLÁSOS TÁRSULATOK GYÖNGYÖSÖN A18-20. SZÁZADBAN”
című időszaki vándorkiállítás megvalósításáról
(pályázati azonosító: 204106/2198 ; támogatás 600 eFt)
A vallásosság középkor óta ismert fontos kifejezési formái a vallásos célú társulatok
(confraternitas, testvérület), melyek egyházi hatóság által hivatalosan jóváhagyott, többnyire
laikus hívekből álló csoportok voltak.
Gyöngyös város történetében különösen a 17. század vége, a 18. század kedvezett a
testvérületek alakulásának, működésének. A társulatok egy része a szőlőművelők vallási
közösségeiként jött létre, és egyleti életükben szerepe volt a közösen művelt szőlőknek. A
szőlőművelés viszont a város gazdálkodásának egyik meghatározó gazdasági ága volt, így a
társulatok a város gazdasági és társadalmi életében is kiemelkedő szereppel bírtak.
Történetük során két nagy felszámolási időszak ismert:
Az első, 1782-ben történt, II. József feloszlatja a világi vallásos társulatokat is. Vagyonaikról,
mely a templomok vagy közművelődési intézmények kezére jutott, szintén intézkedik a király
rendelete. Ennek a hatása azért veszítette jelentőségér, mert halálakor a rendeleteit
visszavonta, így a társulatok tovább működhettek.
A második, a társulatok életét alapvetően megváltoztató időszak, az 1946-1947. A törvényi
szabályozások következményeként, olyan intézkedéseket láttak napvilágot, amelyek
tömegével sújtották az egyházakat, és az egyházakhoz kapcsolódó társulásokat is, lehetőséget
adva vagyonuknak, beleértve szőlőbirtokaiknak államosítás címen történő elkobzásra.
A jelentős veszteségek ellenére, a társulatok tagjainak hite és a szó szoros értelmében
vett „testvérület” átsegítette a társulatokat a nehéz évtizedeken, s ma ismét aktív közösségi
életet élnek. A kiállítás a Gyöngyösön ma is működő vallásos társulatok 18-21. századi
történetébe ad betekintést. A vallásos társulatok igen gazdag szakrális anyagából egy
válogatás két tárlóban az állandó kiállításban is megtekinthető, de történetükre vonatkozó
írásos dokumentumok mindeddig nem voltak a nagyközönség számára hozzáférhető.
Az időszaki kiállítás célja volt, hogy a szakrális tárgyak mellett olyan
dokumentumokat is bemutasson, melyek betekintést engednek a társulatok hétköznapi
életébe. További cél volt, hogy más intézményekben, iskolákban is bemutassuk buzdítva a
helyi közösségeket saját múltjuk, identitásuk jobb megismerésére.
A kiállítás tervezésénél elsődleges szempont volt, hogy úgy készüljön, hogy
vándoroltatható legyen (roll up formában), a minél több intézményben történő bemutatás
céljából. Ugyanakkor lehetőség volt arra is, ha a befogadó intézmény lehetővé tette, akkor
eredeti tárgyakkal is kiegészüljön a kiállítás.

Bemutatók:
1) A kiállítás első alkalommal 2017. június 24-én, a Múzeumok Éjszakáján nyílt meg, a
gyöngyösi Szent Bertalan-templom északi karzatán, ahol egy éven keresztül - 2018. március
31-ig - volt látogatható. (A kiállítást Juhász Ferenc plébános nyitotta meg, szakmai rendezők
Dr. Löffler Erzsébet, Földessy Mariann). A kiállítás megnyitását szakmai tárlatvezetés és
tudományos előadás követte.
(http://www.magyarkurir.hu/hirek/vallasos-tarsulatok-gyongyoson-a-18-21-szazadban)

A gyöngyösi kiállítás meghívója
2) A kiállítás második állomása az Érseki Palota Látogatóközpontja volt, 2018. április 6-án.
(http://www.egerhirek.hu/2018/04/06/megnyilt-a-vallasos-tarsulatok-kiallitasa-az-ersekipalota-latogatokozpontjaban/kozelet/makkai-zsanett);
(https://nemzeti.net/gyongyosivallasos-tarsulatokat-bemutato-kiallitas-nyilt-egerben-12190138.html)
3) A harmadik bemutató 2018. május 10-én volt a jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus
Középiskola és Kollégiumában.
(https://d.facebook.com/szentbertalankincstar/photos/a.282241531949527.1073741829.2805258
35454430/922832811223726/?type=3&__tn__=EH-R)

Múzeumpedagógiai foglalkozások:
A kiállítás gyöngyösi bemutatásának egy éve alatt lehetőséget biztosítottunk különböző
felnőtt és iskolai csoportok számára, hogy szakmai tárlatvezetéseken, múzeumi órákon
további információkat nyerhessenek a társulatok életéről, hétköznapi tevékenységéről.
Jelentős volt az a találkozó is, ahol a városban ma is működő társulatok tagjai voltak jelen.
Ezen a találkozón további részleteket ismerhettünk meg a társulatok napjainkban folytatott
közösségi életéről.
Az egy év alatt a kiállítást 41 379-en tekintették meg, a szervezett foglalkozásokon 150 fő vett
részt.
VALLÁSOS TÁRSULATOK GYÖNGYÖSÖN A 18-21.
SZÁZADBAN - IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS A SZT. BERTALAN
TEMPLOMBAN
LÉTSZÁM ADATAI

Hónapok

Kincstár
kiállítás

Templom
időszaki
kiállítás

Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Január
Február
Március

5 434
1 465
1 799
1 509
970
854
1 260
361
667
871

705
2 820
2 588
2 688
2 804
2 864
3 285
2 208
2 310
1 905

Összesen
Eger, Érseki
Jászapáti

15 190

24 177

Összesen

Előadás Egerben

39 367
1 401
611
41 379

Szakmai tárlatvezetés Gyöngyösön

Előadás Gyöngyösön

Múzeumi órák a kiállító térben

Kiadvány:
A kiállításhoz a színes meghívók mellett egy 22 oldalas kiadványt is megjelentettünk, mely
teljes átfogó képet ad a kiállításról. Részletek a kiállítás-vezetőből.

KÉPEK A KIÁLLÍTÁS BEMUTATÁSAIRÓL:
A kiállítás Gyöngyösön a Szent Bertalan-templomban

Múzeumok éjszakája 2017 meghívó

Kiállítás az egri Érseki Látogatóközpontban

Kiállítás Jászapátiban

