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Javaslat a
„Márkói Kálvária”
Márkói értéktárba történő felvételéhez
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Kővári László
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Márkó, 2017. április 12.

I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Kővári László
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Kővári László
Levelezési cím: 8441 Márkó, Petőfi utca
Telefonszám: 20/828-0036
E-mail cím: kovari.laszlo@gmail.com

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: Kálvária Márkó
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és
élelmiszergazdaság
 ipari és műszaki
megoldások
 természeti környezet

 egészség és életmód
 kulturális örökség
 turizmus és vendéglátás

 épített környezet
 sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Márkó
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:
Márkói Települési Értéktár
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

A katolikus egyház legnagyobb ünnepe a húsvét. Márkón a legnagyobb ünnep a Nagypéntek.
Somhegyi (Heizer) Mihály Márkó néprajza című írásában leírja, hogy nagypéntekről

nagyszombatra virradó éjjel szentségimádást tartottak, éjfél előtt a nők, éjféltől kezdve a férfiak
imádkoztak és énekeltek.
A márkói hívek, korábbi hazájuk hagyományait követve, már a XIX. század elején elhatározták,
hogy Kálváriát építenek. Az 1810-es években, jelentős pénzösszegeket helyeztek letétbe. Egyes
vélemények szerint 1834-ben is tűzvész pusztított, s ennek emlékére készült el a Kálvária 1839ben. A márkói hívek 7 stációt szerettek volt, de a káptalan csak a kanonizált 14 stációs engedte.
A stációk mérnöki pontossággal, egymástól 34 méterre helyezkednek el. Elsasser Nándor
városlődi plébános szentelte fel 1840. Fekete vasárnapján.
A stációkban pléhre festett képek voltak, az utolsó stáció után kerek kupolás kápolna állt.
1872-ben épült meg a vasútvonal, mely kettészeli Krisztus szenvedésének útját. A sínek fölé
vashidat emeltek, s ezen lehet megközelíteni a Kápolnát. Ezen változtatás ellenére az 1947-48as kitelepítésig a Kálváriát szépen rendben tartották, gondozták a lakosok. A kitelepítés után
hánytatott sorsra jutott.

A II. világháború alatt találatot kapott a kápolna. A Kálvária a falu külterületén helyezkedett
el, az orosz katonák gyakorló terén. A stációkat és a kápolnát célpontnak használták, a képek
megrongálódtak, eltűntek, az indító kápolnát építkezés miatt lebontatták.

A kálvária leírását Márkusné Vörös Hajnalka kéziratából ismerhetjük meg
szemléletesen:

„A stációk sora előtt az út fordulójában, fő nézetével délre fordítva egy indító kápolna áll, mely
kőből épült, félkör alaprajzú, tetejét habarcsba rakott cserép fedi. Elöl dór féloszloppárok
között, félköríves záródású fülke, melybe 60 cm magasságú oltárszerű építmény áll. A fülke
fölött az oszloppárok tartják párkány közbejöttével a záró timpanon oromzatot.
A kálvária út bal oldalán délkeletről északnyugat felé sorakozik mérnöki pontossággal (34
méterenként) a 14 stáció. A keresztúti állomásokat az út tengelyére merőlegesen fordították. A
stációk lábazati része 140 cm magas, felül ívelt konzolos kiülő párkányzattal. A 160 cm magas
törzskőrészben négyzetes alapú, félköríves szemöldökű fülkét alakítottak ki a stációképek
részére. A megrongálódott, pléhre festett stációképeket Márton Antal plébános szedette ki, majd
restauráltatta az 1980-as évek végén. Tragikusan hirtelen halála megakadályozta abban, hogy a
megújított képek helyükre kerüljenek. Őrzési helyük ismeretlen. A törzskő szemöldöklezárása
lapos nyeregforma. A stációk lábazati részének elejére fehér márványlapot erősítettek fel, rajta
a legutóbbi felújítás adományozóinak nevével.” A stációkba 2009-ben kerültek be Krisztus
szenvedéseinek állomásai Enyingi Mihály keramikus munkájának köszönhetően.

Képek elkészülte előtt, indító kápolna, stációk:

Indító kápolna az Utolsó vacsora című képpel

Márkusné Vörös Hajnalka írja tovább: „Az út végén, egy természetes magaslaton emelkedik a
kör alaprajzú, neoklasszicista kápolna. A bejárat előtt dór oszloppárok tartják a kiugró
timpanont. A kápolnát bádoggal fedett kerek kupola fedi. Belül az ajtóval szembeni északi
falsíkon oltár, rajta szentségtartó, kétoldalt mellette gyertyatartók és vázában művirágok. Az
oltáron felirat: Újjáépült a Rózsafűzér társulat adományából. Az oltár fölött faragott kereszt
felfüggesztve. A kápolna közepén 4 sor padot helyeztek el.”

A szentély jobb oldalán a Feltámadt Krisztust ábrázoló kép olajfestmény, bal oldalán Szűzanyát
és a gyermek Jézust ábrázoló kép temperával készült. A kápolnában két emléktábla kapott
helyett az I. és II. világháború áldozatainak, valamint a kitelepítés áldozatának nevével. A

kápolna falán meghagytak egy-egy részt az orosz katonák falfirkáiból, melyek tartalmát
Gyurkovics Tibor is megörökítette versében.

Gyurkovics Tibor: TANKODROM
Van egy falu, hol minden véget ér.
Porok, utcák, havak.
Kőstációk vezetnek kis dómhoz — elhagyatva —
hepehupás bakonyi földeken.
Rezgő vashíd alatt vonat egypályás sínen elrepül.
Marad a domb.
Marad az alkonyat.
Néha földübörögnek testvéri tankok,
s próbalövésekkel forgácsolják a kis falusi
dómocskát.
Játszanak.
Lőnek.
Foszlik a falusi templom — játékszer —
keresztül lyuggatva próbalövedékkel.
KRIM — krimi; krimi—krimi.
Ez a felirat vékony kátránycsíkkal:
Kurszkból — Misa.
Üzenet a túlélőknek, az emlékezőknek,

a szerelmeseknek, a nemzetféltőknek.
Kurszkból - Misa.
Tányérsapkája alól mosolyog — kilő egy lövedéket,
nevet, dalol; ungarszka templomocska —
foszlik, törik, hányódik, szerteröpül.
Csupa hernyó a föld. Sárkányfogak betépve
a Bakony bordaközepéig.
Micsoda béke van!
Aranyeső robbantja sárga kézigránátjait
a felhőtlen égbe,
mely elnézi mindig az emberi kálváriát.
Közben — röppen a templomocska, magyarszka,
fröccsen, szikrázik, reped, mállva száll,
játék csupán, játék és lőadat.
Marad a domb.
Marad az alkonyat.
A kék köd mögött Kis Kreml-imitáció.
Ez az utolsó stáció.
A kápolna bejárata előtt 4 m magas fakereszt, rajta festett bádog korpusz. A kereszt hátoldalán
felirat: A kápolna újjáépítésének emlékére készítette Gábriel Flórián 1991.

Oltárkép

Laknerné Léber Katalin: Márkói szakrális képzőművészeti emlékek és hagyományok
című szakdolgozata a Kápolna oltárképéről a következőket írja:
„Az oltár felett lévő festmény Sieger Köder német festőművész munkája. A kép egy böjti lepel,
melynek mottója: „Remény a kirekesztetteknek”. A Németországban élő papfestőre, Sieger
Köderre nagy hatással volt a XX. század elején hazájában kialakult expresszionista művészeti
irányzat. Műveire jellemző a tiszta, ragyogó színek használata, művész saját érzéseit vetíti a
tárgyi világ motívumaiba, ezért lelki intenciója szerint a látványt tetszőlegesen, szuverén
módon átalakítja, sőt időnként torzítja.
Az expresszionizmus a kifejezés szubjektivitása, ellentétben a naturalizmus és realizmus
objektivitásával, valóságtiszteletével. Jellemző az absztrakcióra irányuló törekvés, a
természetes formák eltorzítása a bennük megjelenített érzelmek hatására. Az alkotások erős
érzelmi töltete többnyire drámai színellentétekben, hangsúlyos kontrasztokban nyilvánul meg.
A színeket – ahogy Cézanne mondta- töretlen teljességükben kell alkalmazni. Nincs a tárgyhoz
alkalmazható priori színelmélet, a művésznek minden esetben meg kell találnia az érzéseinek
kifejezéséhez legalkalmasabb színeket, egyensúlyba hozni a kép valamennyi lényeges
színárnyalatát. Sieger Köder a színekkel való kapcsolatáról így vall: nem kötöttem velük
„szövetséget”, piros egyaránt lehet a szeretet (szerelem), de lehet a fájdalom is.
A művész ezt a böjti oltárleplet triptichon formában festette meg, a festmény öt különálló képre
bontható. Az oltárkendő bal oldalán az Ószövetségből, a jobb oldalán az Újszövetségből
láthatunk egy-egy jelenetet mai vonatkozásokkal.
A középső képen egy meggyötört, szenvedő test látható kékesfekete sötétségben, feje hátrafelé
hajlik, egy arc és név nélküli ember. A „fájdalmak férfija”, aki a világ szenvedőire hívja fel
figyelmünket. Pilátus ezekkel a szavakkal mutatja meg Jézust a zsidóknak: „Íme, az ember!”

(Jn 19, 5) Ez a mondat a kereszténység lényegére utal: a szenvedő és kitaszított emberben
meglátni a szenvedő Istenfiát.
A bal felső képrészleten Mirjam, Áron testvére táncol-dobol a vízben, mikor hálaéneket énekel
az Egyiptomból való kiszabadulás után az Úrnak. Szivárványszínű ruhát visel, a tenger vize is
piros és zöld színű. Itt a víz, mint megszabadító jelenik meg: Isten meghallotta népének kiáltását
és kivezette őket a rabszolgaságból.
Alatta Noé bárkáját egy halott víz közepén látjuk. A halott (halálos víz) a bűn és kárhozat
jelképe. A háttérben egy süllyedő tankhajó ereszti ki mérgező rakományát, a bárka előtt egy
olajtól összeragadt tollú kormorán haláltusája. A vízben mélyen a megsemmisülés
szimbólumai: halálfej, „hal csontváz”, aknák, fémsisak, kibontott dobozok. A bárka csak egy
kicsit emelkedik a víz fölé, ablakában Noé és embertársai kukucskálnak, várják a fehér
galambot olajággal a csőrében. Az égbolton egy hatalmas szivárvány jelenik meg, színei
visszatükröződnek az elszennyeződött vízben. Ez a szivárvány a remény jele, jel Istentől (Ter
9, 11-13 ), Isten és a Föld között kötött szövetség jele. Isten kezünkbe adta a Földet, nekünk
vigyáznunk kell rá.
Jobb oldalon a felső kép a lakoma ábrázolása, melyen Krisztus együtt eszik és iszik a
vámosokkal és a bűnösökkel. Gazdagon megterített asztalt látunk, ismét megjelenik a víz
motívum, itt tiszta ivóvízként, mely az életet, az egészséget szolgálja.
A festő az asztal köré ültette a föld minden embertípusának képviselőjét (mint Noé bárkájában
is): a bal oldalon felül egy afrikai fiú, mellette szivárványszínű köntösben egy indián, előtte egy
fehér szerelmespár, a férfi kezében rózsacsokor. A jobb oldalon látható egy nő, aki a kenyeret
osztó kézhez simul, mellette egy ázsiai nő és egy kis néger fiúcska, aki alig lát fel az asztalra.
Jobb oldalt elől, a képet szemlélő felé fordulva ül egy öreg afrikai ember. A vendéglátó arca
visszatükröződik az asztalon álló serlegben.
A festő azzal, hogy mindenféle embertípust egy asztalhoz ültet kifejezi, hogy vegyünk mi is
példát Jézusról, aki egyformán bánt az emberekkel, mindenkit egyformán szeretett. Mikor
megrótták azért, hogy vámosokkal és bűnösökkel ül egy asztalhoz azt válaszolta: „Nem az
egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek, nem az igazakat jöttem hívni, hanem a
bűnösöket.” (Mk 2, 17)
A Bethesda motívum az emberi szolidaritást jelképezi. A kép előterében jobbról egy öreg, beteg
ember áll mankóira támaszkodva, hátul két férfi támogatja sérült, beteg embertársát, míg
baloldalt két nő borul egymásra. Minden ábrázolt figura derékig vízben áll, ez a víz a
betegeknek gyógyulást, reményt jelent. A kép utalás az élő vízre, melyet Krisztus Jákob
kútjánál ígért a szamariai asszonynak: „de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha

többé nem szomjazik meg, hanem a víz, melyet adok neki örök életre szökellő vízforrás lesz
benne.” ( Jn 4, 14 ). A víztükörben az oltárlepel központi alakjának arca tükröződik vissza,
teste a sötétlő víz felett olyannak tűnik, mintha egy fénysugár lenne az égből. Út, amely Istenhez
vezet, ahogy Jézus mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához,
csak általam.” ( Jn 14, 6 )„

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A kálvária a márkóiak életében mindig kiemelkedő szerepet töltött be. Példamutató az
összefogás a XIX. századi megépítés és a XX. – XXI. századi újjáépítés során. Mind
keletkezésének története, mind műemléki jellege, mind pedig a márkóiak gondoskodó szeretete
indok arra, hogy a Kálvária bekerüljön a települési értéktárba.
2009-ben Enyingi Mihály által készített képekkel felszentelték a kálváriát. Márkusné Vörös
hajnalka a következő szavakkal zárta ünnepi beszédét:
„Örüljünk, hogy annyi év védtelensége után állhat a kálvária, betöltheti múltbéli
szerepét és őrizheti a táj s a benne lakók békéjét. Megújult külsejével újra különleges helyszínt
teremthet a szenvedéstörténet átéléséhez, de különleges helyszín a magánáhítat számára is,
hiszen kilépve a közösség zajos világából, s a magaslat adta rálátás és kilátás csodájában Isten
békessége és nyugalma veheti körül az idelátogatót. Vigyázzunk most már múltbéli értékeinkre,
hogy idézhessük felmenőink életében betöltött szerepét, mert része volt abban, hogy élni –
dolgozni - küzdeni tudtak!”
Migray Emőd szonettben hirdeti, hogy Márkón újra elkészült a kálvária.

Migray Emőd: Márkón a kápolna áll

Itt tegnap még tankok robogtak,
És lövedék zúgott a légen át,
Megrázta a kis kápolna falát.
Ki tudta még, mit hoz a holnap?
És az ágyuk némák maradnak.
A lőtéren sárgul az aranyág.
Hallani már a madarak dalát,
És súlya lesz egy gondolatnak.
Összefog most magyar meg német,
Eggyé válik most minden akarat
Mozdul a kéz és megfeszül a váll.
Az is segít, akit elűztek
Akit tiportak idegen hadak,
Hirdetjük: Márkón a kápolna áll
Hirdessük hát mi is, s legyünk méltó utódai vagyunk elődeinknek, kérjük, hogy vétessen fel a
kápolna a Márkói Települési Értéktárba.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
1. Laknerné Léber Katalin:
Márkó szakrális képzőművészeti emlékei és
hagyományai (kéziratban)
2. Bakonyi János:

Márkó telepítése és nyelvjárása Budapest, 1940.

3. Bontó Józsefné:

A Veszprémi Csatár-hegyi búcsú története
Veszprém, 1995.

4. Dr. Hermann Egyed:

A Veszprémi Egyházmegye múltjából
(szerk.: Dr. Pfeiffer János Veszprémi püspök)
Veszprém, 1947. Veszprémi Levéltár

5. Historia Domus parochiae Márkó, Márton Antal feljegyzései
6. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal topográfiai adattárából (Csevjel P., Cser I.)
7. Márkusné Vörös Hajnalka:

„Veszprém megyei kálváriák” kéziratban

8. Migray Emőd:

Márkó története (kéziratban)

9. Márton Antal:

A márkói egyházközség története (feljegyzések)

10. Nemes Dénes:

A márkói plébánia története, Veszprémi Hírlap,
1909. XII. hó, 1910. I. hó

11. Somhegyi (Heizer) Mihály :

Márkó története ( kézirat)

12. Szilágyi István :

Kálváriák – Építészeti hagyományok,
Corvina Kiadó 1980..

13. Visitatio Canonicae , 1846. VIII.§., Veszprémi Érseki Levéltár

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

