
A népi vallásosság Pietái 

 
 

Az idei esztendőben nagyon rövid volt a farsang, így korán lesz Húsvét. Március 
23-24-én már tartjuk a kétnapos ünnepet. Ilyenkor többször jut eszünkbe Krisztus 
szenvedése, fájdalmas útja a Golgotán, kereszthalála és feltámadása. Jézus 
életének említett fontos eseményeit különböző korokban, eltérő módon és 
színvonalon sokan megjelenítették. Az alkotások közé tartoztak a Pieták. 

A Jézus életével kapcsolatos legendák egyike úgy tartja, hogy miután Krisztust 
levették a keresztről, édesanyja, Mária megsiratta. A fájdalmas jelenetet a 
képzőművészet többféleképpen ábrázolta. Egyik variánsként a 14. században a 
német kolostorokban, mint a szobrászat új témája jelent meg az a kétalakos 
kompozíció, melyen a halott fiát ölében tartja Mária. Az édesanya állapota, arca 
ezeken az alkotásokon nem annyira a kétségbeesést, hanem az üdvösségbe vetett 
hit bizonyságát, az eseményekbe belenyugvást tükrözi. Itáliában a következő 
évszázadban jelent meg az ábrázolásnak ez a típusa, mely elnevezését a Pieta, 
magyarul együttérzés, szánalom, jámborság kifejezésből nyerte. A keresztről levett 
holt Krisztus siratását legszebben talán Michelangelo /1475-1564/ véste márványba. 
A mű a római Szent Péter Bazilikában látható. A Pieta a későbbiekben nem csak a 
szobrászatban, hanem a festészetben is megjelent, elég itt Bartolommeo /1472-

1517/, Perugino /1450-1523/ vagy Böcklin /1827-1901/ művészetére utalni.  
A csendes fájdalommal halott fiát tartó Mária ott látható a népi vallásosság tárgyai 

között is. Mintaképükként rendszerint valamelyik kegyhely templomának oltárszobra 
szolgált.  

Közéjük tartozik a szakirodalom által Sasvári Pietának nevezett festett faszobor, 
amely a művészi színvonalú sasvári kegyszobor leegyszerűsített megformázása, 
népi ábrázolása. Sasvár (volt Nyitra megye, Šaštinke Stráže), a Miava folyócska 
mellett fekvő, egykor szlovák-német-magyar lakosságú település nem is annyira a 
hajdani koronabirtokhoz tartozó kastélyáról, hanem templomáról híres. A Lotharingiai 
Ferenc által fényes állapotba hozott, tekintélyes méretű, későbarokk templom legfőbb 
értéke az a nevezetes kegyszobor, Pieta, mely Szilárdfy Zoltán szerint ismeretlen 
felvidéki mesternek a 17. század elejére datálható alkotása: „A Sasvári vagy is 
Sassini boldog Asszony Képe” azaz faragott képe, tehát szobra hosszú és 
viszontagságos történettel bírt, melyet Jordánszky Elek írt meg 1836-ban megjelent 
könyvében. Ő úgy tudta, hogy 1564-ben gróf Czobor Imre hites társa, Bakich 
Angelika készíttette fogadalomból a faszobrot. Mégpedig azért, mert egy alkalommal 
a felhevült férj feleségét hintajából kiűzette, ám az asszony imádkozása „a keresztfa 
alatt kesergő fájdalmas Krisztus Anyjához” sikeresnek bizonyult. A férj megbékélt és 
hites társával akkortól csendes házasságban élt.   

A sasvári kegyhelyet a zarándokok a 19.században is nagy számban keresték fel 
és a helyszínen vásároltak a kegyszobor fából faragott, színezett, olcsó árú, 
kicsinyített másolataiból. Domanovszky György szerint ezek a Pieta szobrok Sasvár 
vidéken készültek, háziiparszerűen, tömegesen. Előállítóik ügyes kezű 
parasztfaragók voltak, kik az ikonográfiai szabályokat részben követték. A szobrok 
terjesztésében búcsúvezetők, vásári kegyszerárusok, házaló kereskedők is 
közreműködtek. Tevékenységük nyomán az alkotások az egész országban, 
különösen a Felvidéken és a Dunántúlon népszerűvé váltak. 

A képen látható 25 cm magas, 19. századi faszobor Máriát ábrázolja, ölében a 
keresztről levett, csaknem vízszintesen fekvő Jézussal. Az anya bal kezével átfogja 
fia derekát. A kínszenvedett Krisztus bal kezének vízszintje és a bénán leeső jobb 
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karja szinte derékszöget zár be. A bánatos arcú Mária viselete színében, 
szabásában egyaránt középkori hagyományokat idéz. Ruhája vörös, palástja kék, 
mindegyik arannyal szegélyezett. Fején, vállán kendő, de lábbelije orra is látható. A 
csukott szemű, szakállas, bajuszos, ágyékkötős Krisztus fején valamint Máriáén is 
áttört, óarany színű korona.  

A szobor talapzattal ellátott, így a parasztszoba szakrális sarkába, a sublótra vagy 
más bútordarabra lehetett állítani. Ugyanakkor a szobor hátoldala lapos, rajta karika, 
jelezve, hogy falra is akaszthatták. Egyesek éltek is a lehetőséggel, a fehér fal jó 
hátteret adott az alkotásnak. A kegyszobor népies másolatai tehát a paraszti hitélet 
részévé váltak.  

A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban a Sasvári Pietának egy szép, 
aranyozott változata látható. Ismeretlen helyről, valószínűleg az egyházmegyéből, 
vélhetően valamelyik plébániáról került a gyűjteménybe. 

Székesfehérvár népe különösen a bodajki, andocsi, csatkai, celldömölki 
kegyhelyet látogatta. Érdekes módon Sümegre inkább csak egyéni zarándoklat 
révén jutott el. A 17. században épült sümegi ferences kegytemplom fő dísze a 
félkörív alaprajzú, gazdag faragásokkal övezett, aranyozott, szobrokkal ékesített 
főoltár, közepén a 16. század elején készült Pietával, azaz a „Fájdalmas Szűz” 
szobrával. A körüljárható főoltár mögött még egy nagyobb méretű Pieta látható, 
melyet a búcsúsok meg is érinthetnek.  

A Sümegi Pieta szintén felbukkant a népi vallásosság tárgyai között, mégpedig 
papír alapon, képen. Népünk szentképnek nevezett minden magánájtatosság céljára 
készült, vallásos tárgyú, sokszorosított vagy egyedi képet. Köztük azokat a fekete-
fehér vagy színes aprónyomtatványokat is, melyeket imakönyveiben tartott. Az egyik 
székesfehérvári család hagyatékából került elő egy, a sümegi kegyszobrot 
megjelenítő képecske, mely valószínűleg a két világháború között készült. A 
hátoldalára tintával a következő mondat került: „Szeretettel és imával a Sümegi 
bucsuról Jóska.” A vélhetően legényember Jóska a búcsújárásról megtérve, a 
szokásoknak megfelelően ajándékozta a szent képecskét kedvesének, esetleg 
hozzátartozójának.  Ez az apró emlék is bizonyítja, hogy egyesek a 
megyeszékhelyről is eljutottak a bakonyiak és a balaton-felvidékiek által igen 
szívesen látogatott kegyhelyre.  

Szintén szentképnek hívta népünk a kicsiny, ovális keretbe foglalt, olyan 
ugyancsak ovális, barnított képeket, melyeken alul a búcsújáróhely templomát, fölötte 
pedig kegyképét, kegyszobrát lehetett látni. Felakasztotta ezeket szobája falára, 
sokszor a feszület vagy a szenteltvíztartó köré. A Fejér megyeiek főleg az általuk 
felkeresett búcsújáróhelyekről hoztak ilyen nyomatokat. De voltak forgalomban ovális 
képek a sümegi és a sasvári búcsújáróhelyről is. Az utóbbiakon a templom képe 
fölött, felhők között, háttérben a kereszttel a Pieta látható. Aranyozott, magyar nyelvű 
felirata pedig így szólt: „Fájdalmas Szűzanya Sasváron”.  

Az említett szakrális tárgyak a népi vallásosság, a római katolikus közösségek, 
családok hitéletének jellemző darabjai voltak. Emlékeztettek a bibliai történetre, a 
megváltásra és egyidejűleg valamelyik búcsújárás lelki élményt hozó emlékét is 
őrizték.  

 
Gelencsér József 

 
 

Képmelléklet: 1. Sasvári Pieta 
 2. Sümegi kegyszobor 
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