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„Reményt és jövőt adok nektek!” 
Jer 29, 11

Ars Sacra Fesztivál

A  magyar fesztiválpalettán 

2007-től kezdve jelen van egy ma-

gas művészeti színvonalat képviselő, 

a  maradandó értékeket felmutató 

és mindezeket ingyenesen kínáló 

civil kezdeményezés, az Ars Sacra 

Fesztivál. A  Budapestről induló, or-

szágossá növekedő, és mára már ha-

tárokon átívelő programsorozatban 

a művészet szinte minden ága jelen 

van. Célja a kultúra mélyén nyugvó, 

reményt adó szakralitás felszínre 

hozatala, a lelkek felemelése, a nem-

zet spirituális egységének elősegítése.

Az Ars Sacra Alapítvány (www.

ars-sacra.hu) kuratóriuma – Dra-

gonits Márta, Kolek Ildikó, To-

roczkay Ilona – számos önkéntes 

munkatárssal minden év szeptem-

ber harmadik hetében, a  Kulturá-

lis Örökség Napokkal együttmű-

ködve szervezi meg az Ars Sacra 

Fesztivált. Munkájukat a kulturális 

közfoglalkoztatás keretében több 

közösségi munkás is segíti, és le-

hetőségük nyílt a Nemzeti Műve-

lődési Intézet szakmai napjain or-

szágszerte bemutatni az Ars Sacra 

Fesztivált, a  hozzá való kapcsoló-

dás lehetőségével.

A  fesztivál szerepe a közösség-

építésben kisebb településeken 

is igen jelentős. Aktivizálja az ott 

élőket, kapcsolatokat épít a telepü-

lések különböző csoportjai, vezetői 

között. Elősegíti a kulturális turiz-

must, a helyi értékek megőrzésére 

és bemutatására serkent.

„A hit szemével”

Az Ars Sacra Fesztivál rangját 

mutatják fővédnökei: Erdő Péter 

bíboros és Herczegh Anita, a  köz-

társasági elnök felesége. A fesztivál 

felhívásait művészeknek, művelő-

dési intézményeknek, múzeumok-

nak küldik ki, és számos fórumon 

meghirdetik a csatlakozás lehető-

ségét. Sokszor meglévő kiállítá-

sok, előadások is ingyenessé téve 

kapcsolódnak a fesztiválhoz. Az 

alapítvány pályázatokból fedezi a 

programok ingyenességét, amíg 

tartanak a források, kisebb telepü-

léseknek tud segíteni színvonalas 

műsorok fi nanszírozásával.

A  hagyományokhoz híven a 

fesztivál első napja mindig a Nyi-

tott Templomok Napja, amikor 

kinyílnak a történelmi egyházak 

templomai, és betekintést en-

gednek rejtett kincseikbe. A  Nyi-

tott Templomok Napjának célja a 

templomok művészeti értékeinek 

a hit szemével történő bemutatása 

hívők és nem hívők számára egy-

aránt. Színes programok révén is-

merhetik meg a betérők a zsidó-ke-

resztény kultúrát, a  közösségeket, 

bátorítást és meghívást kapva egy 

újabb találkozásra.

„Igen, de…”

Murga egy 70 lelkes kis falu, 

ahol Ágoston-Papp Mónika szer-

vezett különlegesen gazdag prog-

ramsorozatot. A  kérdésre, hogyan 

fogott hozzá, megfogalmazta leg-

bensőbb gondolatait:

„Felmerült már benned, hogy 

milyen jó lenne, ha ti is csatlakoz-

nátok az Ars Sacra rendezvénye-

ihez? Gondoltál már arra, hogy 

milyen jó lenne egy koncertet 

meghallgatni a saját templomo-

tokban? Hogy milyen csodálatos 

lenne együtt ünnepelni a szakrális 

művészeteket az ország több más 

pontján ugyanabban az időben 

ünneplőkkel? Igen. Szinte biztos, 

hogy gondoltál már rá! Igen, – de 

valami visszatartott. Úgy képze-

lem, valahogy így zajlott benned a 

párbeszéd a vágyakozó és a bátor-
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talan éned között, mert bennem is 

valahogy így zajlott. De jó lenne a 

Templomok Napja rendezvénybe 

bekapcsolódni! Jó lenne, ha a mi 

templomaink, a  mi falunk is egy 

országos rendezvény részét ké-

peznék! Jó lenne, ha meg tudnánk 

mutatni, hogy mi is élünk és mi is 

szeretjük a szépet! Igen, de nincs, 

aki megszervezze! Senki nem ér rá, 

a  templomba alig járnak, azok is 

főleg az idősebbek közül kerülnek 

ki. Akkor légy Te az, aki megszer-

vezi! Nem számít, hogy hány éves 

vagy, mennyi a munkád, ha elszá-

nod magad, meg tudod csinálni. 

Tudom, hogy azt hiszed, bonyolult 

és nehéz és sok időt vesz el, de hidd 

el, könnyebb lesz, mint gondolnád. 

Jó lenne egy szép műsor, hiszen ná-

lunk alig van ilyen. Vagy tán soha 

sem volt! Igen, de kit hívjunk meg? 

Nem ismerünk senkit. És úgy se 

jön el senki ide az Isten háta mögé! 

Mindenki ismer valakit, aki szintén 

ismer valakit, akinek van egy isme-

rőse, aki énekel egy kórusban, vagy 

játszik egy amatőr színtársulatban, 

vagy mesét mond, vagy énekel. 

Minden településről elszármazott 

valaki, aki ha kérik, szívesen segít 

a szülőfalujának. De ha nincs ilyen, 

keresd meg a legközelebbi iskolát, 

szinte biztos, hogy találsz egy lel-

kes tanárt, akinek van egy csoport-

ja, akik táncolnak, vagy rajzolnak, 

vagy színműveket adnak elő. És ők 

alig várják, hogy megmutathassák 

mire képesek. Máris megvan az 

első program!”

Jót tenni jó

Ágoston-Papp Mónika belső 

párbeszéde itt még közel sem ért 

véget, hiszen egy rendezvény kö-

rül számos kérdés, kétely és feladat 

adódik. Aki pedig egyszer már 

megbirkózott a szervezés nehézsé-

geivel, tapasztalatait átadhatja má-

soknak is:

„Jó lenne egy igazi művész is, 

aki fellép nálunk! Igen, de az sokba 

kerül. És a mi plébániánk szegény, 

az embereknek sincs pénzük. Az 

országosan ismert művészeknek 

valóban magas a tiszteletdíjuk. Ez-

zel együtt lehet, hogy él a környe-

zetedben egy olyan vállalkozó, aki 

szívesen áldoz arra, hogy egy neves 

vendége legyen a falunak. De ha 

nem találsz támogatót, még akkor 

sincs veszve semmi! (Nem mon-

dom, hogy pályázz – most még 

nem, mert előbb ess át a tűzke-

resztségesen, ez is épp elég feladat. 

De egy-két év múlva, már erre is 

gondolhatsz. Általában vannak 

olyan pályázatok, amelyekkel kul-

turális programok megvalósítását 

támogatja az állam vagy az Európai 

Unió. De haladjunk kisebb lépések-

kel.) Szóval nincs pénz. Van viszont 

nagyon sok művész! Köztük olya-

nok is, akik akár elhivatottságból, 

akár hitbéli elköteleződésből szíve-

sen vállalnak fellépést ingyen is. Ha 

az útiköltséget össze tudod szedni 

és ők megérzik az őszinte vágyat az 

iránt, hogy őket hallhassátok, lát-

hassátok, nem lehetetlen, hogy szí-

vesen elvállalnak egy fellépést. Jót 

tenni jó, és ezt sok művész is vallja. 

Ha nem tudod, hol találhatnál ilyen 

nagylelkű fellépőket, keresd meg 

azokat, akik már rendeztek hason-

ló rendezvényeket. Biztos lesz köz-

tük, aki tud tippeket adni, kinél ér-

demes próbálkozni. (A keresésben 

akár az ars-sacra.hu honlap „Ar-

chívum” menüjében böngészve is!) 

Vagy keresd meg a legközelebbi na-

gyobb város plébániáját, közössé-

geit, kérj tőlük segítséget. Ők már 

valószínűleg meghívtak magukhoz 

előadókat, kiállító művészeket. 

Vagy lépj kapcsolatba a legköze-

lebbi művelődési ház szervezőjét. 

Használd a közösségi médiát! Ke-

resd meg az előadó- és alkotómű-

vészek Facebook oldalát, honlapját. 

A  kulcs mindenhez az, hogy merj 

segítséget kérni. Kapni fogsz. Biz-

tos lesz elutasításban is részed. De 

ez ne szegje kedved! Te csak tele-

fonálgass tovább, írd meg bátran a 

leveleket, e-maileket, amelyekben 

őszintén leírod, hogy mit és miért 
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kérsz, és mit tudsz adni cserébe: 

egy tál vacsorát, vetett ágyat, hálás 

vendéglátókat, jó hangulatot és úti-

költséget. Meglesz az eredménye!”

Szent tér

„Igen, de az útiköltségre sincs 

pénzem! Kérdezd meg a plébáno-

sodat, hátha tud segíteni. Ha any-

nyira szegény az eklézsia, hogy 

nem futja útiköltségre sem, a  plé-

bános vagy a lelkész talán ismer 

valakit, aki szívesen segít. Akár 

megpróbálhattok gyűjtést rendez-

ni a hívek vagy a falu teljes lakos-

sága között. Kérj segítséget a pol-

gármesteredtől is. Minden, a  falut 

érintő esemény az ő szívügye is. 

Az ő települése épül és gazdagodik 

lélekben minden jó program által. 

Ha teheti, biztosan segíteni fog. És 

ne félj akár magasabbról se segít-

séget kérni. Előbb Tőle, – azután 

végy egy nagy levegőt, és hívd fel 

a környékbeli gazdálkodókat, vál-

lalkozókat, ismert embereket. Elég, 

ha egyikük igent mond. Igen, de 

azt még mindig nem tudom, hogy 

állítsam össze a programot! Ha 

már találtál egy muzsikust vagy 

egy énekest, vagy egy versmondót, 

aki szívesen fellép a templomban, 

akkor a fő műsor megvan. De a 

szervezés közben biztosan több 

lehetőség is felmerült, több mű-

vészről is hallottál. Például, valaki 

ajánlott neked egy festőt, vagy egy 

egész alkotó csoportot, akik szíve-

sen kiállítanának. Igen, de nálunk 

nincs kiállító terem, sőt még mű-

velődési ház sincs! Nem baj! Elő-

ször kérdezd meg a plébánosodat, 

lelkészedet, hogy megengedné-e, 

hogy a templomban állítsanak ki 

a művészek. Sok templom kiváló-

an alkalmas arra, hogy festménye-

ket, grafi kákat, szobrokat, fotókat 

mutassanak be ott. Természetesen, 

a  témaválasztásnak illenie kell a 

szent térhez. A  provokatív alko-

tásoknak itt nincs helye. Ha a pap 

engedélyt ad, már csak egy ügyes 

embert kell szerezned, aki kitalálja, 

hogyan lehet rögzíteni a kiállított 

tárgyakat a falon, és aki a program 

után szükség esetén eltünteti a ki-

állítás nyomait. Nálunk Murgán a 

keresztút képeinek helyére akasz-

tottuk fel a képeket, a  szobrokat 

pedig nagy farönkökre, illetve be-

tonkockákból épített talapzatra 

raktuk, mert ezek voltak elérhető-

ek a faluban.”

Enni mindenki szeret

„Igen, de mi van, ha a pap nem 

egyezik bele, hogy kiállítás legyen a 

templomban?

Megint csak azt mondom, min-

denre van megoldás. Egy vállalko-

zó szellemű lakos talán szívesen 

átengedi a tornácát, ha ígéretet kap, 

hogy az akasztásra használt csava-

rok nyomát a szervezők eltüntetik a 

kiállítás után a faláról. Esetleg van 

egy üres pajta, istálló a faluban? Ha 

igen, van kiállító terem. De rendez-

hettek akár kerítés kiállítást. Ha 

néhány ember megengedi, hogy a 

kerítésére képeket akasszatok, akár 

egészen különleges hangulatot va-

rázsolhattok a településetekre. Per-

sze ez esetben nem árt kitartóan jó 

időért imádkozni, vagy előrelátóan 

olyan művészekkel kapcsolatba 

lépni, akik olyan anyaggal dolgoz-

nak, amelyeknek nem árt az eső. 

Keramikusok, tűzzománcosok, fa-

faragók, kőszobrászok munkái még 

esőben sem károsodnak. Máris 

van két programod. Igen, de van, 

akit nem érdekel a hit és a művé-

szet. Hogy tudnám őket is elhívni a 

programokra? Főzni sokan szeret-

nek. Enni pedig mindenki. Hirdess 

főzőversenyt, és találj olyan hely-

színt neki, amelyik lehetőleg közel 

van a templomhoz. Ha azt hallja a 

templomi programokról kijövőktől, 

hogy csodálatos élményben volt 

részük, jövőre talán azt is kipróbál-
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ja. Igen, de a gyerekek unják a kon-

certet, és nem érdekli őket a mű-

vészet! Igazad van, a gyerekekre is 

gondolni kell. A  koncert alatt szá-

mukra lehet pl. egy fi lmvetítés egy-

két felnőtt felügyelete mellett. Vagy 

rajzversenyre lehet őket invitálni, 

s  a rajzaikat ugyanúgy kiakasztani, 

mint a művészekét. El lehet rejteni 

a falu utcáin, terein részekre vá-

gott képeket vagy festett kavicso-

kat, és aki összegyűjti, azokat kis 

nyereményben részesíteni. Filléres 

ötletekkel örömet lehet szerezni a 

gyerekeknek és bevonni őket a ren-

dezvénybe. És ha gyerek fellépőket 

is sikerül szervezni, rájuk biztosan 

ők is kíváncsiak!”

Az igen győzelme

Végül az „igen” győzött a „de” 

fölött. Ágoston-Papp Mónika írt, 

telefonált és kért – s ennek nyo-

mán a következő programot sike-

rült megvalósítani:

Dél-Dunántúl szakrális emlékei 

és kegyhelyei – Nagy Lóránd fotó-

kiállításnak és egyben a Templomok 

Éjszakája című rendezvénynek a 

megnyitója a Művelődési Házban.

„Murgai Manna” lecsófőző ver-

seny a Művelődési Ház és Katoli-

kus Templom közötti téren.

A  malom című dokumentum-

fi lm vetítése a Művelődési Házban. 

„SZENTsÉG!” címmel képzőművé-

szeti kiállítás megnyitása a temp-

lomban. Elmélkedés a katolikus 

templomban Mayer Mihály püs-

pökkel. A  Duo Contours (Pollák 

Rita cselló, Kovács Adrienne gitár) 

koncertje a katolikus templomban. 

Közös éneklés gitáros kísérettel az 

evangelikus templomban. A  du-

nántúli evangélikusság történe – 

Beke Mátyás evangélikus lelkész 

előadása. A  Sonore énekegyüttes 

és Mohai Lajos orgonaművész 

koncertje az evangélikus templom-

ban. Szeretetvendégség, hajnalig 

tartó beszélgetéssel.

Meghívták a környékbeli tele-

pülések egyesületeit, lakóit, polgár-

mestereit. Meghívták a környékbeli 

plébániákat és az azokhoz tartozó 

közösségeket. Sokan nem tudtak 

elmenni, de nagyon sokan igen. Telt 

ház volt Murgán. Volt, aki csak a fő-

zőversenyen vett részt, volt, aki min-

den programon. Egy biztos, hogy 

mindenki jól érezte magát. Volt, aki 

könnyes szemmel köszönte meg az 

élményeket, volt, aki azt mondta, 

követni szeretnék a példát, és volt, 

aki már akkor várta a következőt. 

A  művészek pedig úgy mentek el 

másnap reggel, hogy mikor jöhetnek 

megint? Murga ajtaja nyitva áll…

A szeretet kultúrája

Európa, elszakítva gyökereitől, 

nehéz helyzetbe került. Az Ars 

Sacra Fesztiválban részt vevő em-

berek az európai kultúrából kisza-

kíthatatlan, ma is élő szakralitás 

felmutatására vállalkoznak, olyan 

művészeti alkotásokkal, melyek az 

örök értékeket közvetítik, a Szépet, 

az Igazat, a  Jót. A  10 napos feszti-

vál a szeretet kultúrájának terjesz-

tését egész Európában szeretné 

elősegíteni.

DRAGONITS MÁRTA belsőépítész, számos iroda, üzlet, lakás, templom belső tereinek 
megálmodója, Pro Cultura Christiana és az Év belsőépítésze díjak tulajdonosa. 2008-ban 
Torozkay Ilonával és Kolek Ildikóval megalapították az Ars Sacra Alapítványt – melynek 
elnökeként is tevékenykedik –, és közösen szervezik az Ars Sacra Fesztivált.

Örömteli hír, hogy az évek 

során a Kárpát-medencéből 

sok település bekapcsolódott 

saját programjával: Beregszász 

– Берегове, Pozsony – Bratis-

lava, Komárom – Komarno, 

Selmecbánya – Banská Stiav-

nica, Somorja – Šamorín, Dit-

ró – Ditrău, Kolozsvár – Cluj, 

Marosvásárhely – Târgu Mureș, 

Nagyvárad – Oradea, Négyfalu – 

Săcele, Sepsiszentgyörgy – Sfân-

tu Gheorghe, Székelyudvarhely 

– Odorheiu Secuiesc, Oromhe-

gyes – Трешњевац. Nyugat-Eu-

rópából Róma, Bécs, Stuttgart, 

mely jelzi azt a közös szándékot, 

hogy Európa szerte együttmű-

ködjünk a zsidó-keresztény kul-

túra újrafelfedezésében, megis-

mertetésében!

Bízunk benne, hogy az Ár-

pád-ház program keretében Eu-

rópa még több városában meg-

jelenhetnek a nemzetközi zsűri-

től EFFE label 2015/2016 minő-

sítést kapott Ars Sacra Fesztivál 

védjegyeztetett piros angyalával 

fémjelzett programjai.


