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HAGYOMÁNY

A pécsi ferencesek betleheme
A Néprajzi Múzeum kiadásában 2017-ben megjelent Betlehemek című reprezentatív tanul-
mánykötet a betlehemállítás eredetét, elterjedését, a magyar nyelvterület betlehemállító 
szokásait, a Néprajzi Múzeum tárgyi emlékeit mutataja be.1 A kiadványban nem történik 
említés a pécsi ferences szerzetesek által a XX. század közepén alkotott, egyben az ország 
egyik legszebb, ember méretű templomi betleheméről. Ennek feltehető oka, hogy a II. vi-
lágháború alatt és azt követő időkben mindössze 9 évig, 1941-től 1949-ig állt módjukban e 
csodálatos diorámát újraalkotni. 1950. június 10-étől, a rendház feloszlatása és a szerzetesek 
elhurcolása után a szobrok hollétéről 40 évig keveset lehetett tudni. E tanulmány célja, 
hogy az eddig megjelent tudósításokat a jövendő szakirodalom számára kiegészítse, illet-
ve impulzusokat adjon a nevezetes betlehemes teljes újraalkotására, hogy Pécs városának, 
akár az egész országnak, ismét egyik művészeti nevezetessége legyen.

Az idők rohanásában ma már csak kevesen tudják, hogy Pécsett a ferences rendház 
udvarában – kb. az 1920-as évek elejétől – Szent Józsefről elnevezett asztalosműhely mű-
ködött. Benne a saját és más templomok (Szeged, Szigetvár, Mohács stb.) részére, magas 
szintű, művészi oltár- és szoborkészítés, valamint antik egyházi berendezések, pl. bútorok 
restaurálása folyt. Az utolsó megrendelést, a Máriapócs görögkatolikus temploma számára 
szánt mellékoltárt még a rend feloszlatása előtt sikerült elkészíteni. A neves Mária-kegy-
helyen ma is látható. A rend tagjainak elhurcolása után a rendházat tartozékaival együtt 
államosították, a művészműhely helyére többszintes szállodát építettek.2

A műhelyben teológiát nem végzett, de a képzőművészetben jártas Ferenc-rendi szerze-
tes testvérek (fráterek) dolgoztak. A műhely megszervezője és mindvégig vezetője Fráter 
Ernesto (Tóth Ernő) volt, akinek eredetileg is restaurátor volt a mestersége. Rajta kívül 
1946–1947-ből Fr. Gordián, Fr. Krizosztom, Fr. Caius–Kajusz testvér oltárkészítő ipaművé-
szek nevét ismerjük.3 Korábban, rövidebb-hosszabb ideig Fr. Leander, Fr. Gallus, Fr. Zeno, 
Fr. Geminus, Fr. Peregrin is alkotott itt. Esetenként, spciális feladatok ellátásában világi 
mesterek is közreműködtek. 

A nagyméretű, templomi betlehem készítését Pater Hermenegild, a Kapisztrán Szent Já-
nos Ferences Rendtartomány tartományfőnöke kezdeményezte az 1930-as évek közepén. 
Az elhatározáshoz valószínűleg köze volt Schwartz (Komjáthy) Elemér cisztercita papta-
nárnak, egyetemi professzornak, aki a 30-as években országos mozgalmat indított, hogy 
karácsonykor minden katolikus templomban állíttassék betlehem.4

A munkálatok előtt Fr. Ernőt és egy másik hozzáértő testvért Olaszországba küldtek, 
hogy az ott látható templomi betlehemeket tanulmányozzák. Tudomásunk szerint végig-
járták Itáliát, végül is a római San Antonio-templom kompozícióját vették mintaképül. 
Pécsett az ember méretű szobrok a kolostor műhelyében, barokk stílusban, száraz fűz- és 

1 Szojka Emese–Foster Hannah Daisy: Betlehemek. Nativity Scenes. Néprajzi Múzeum, Budapest, 2017.
2 A szerző visszaemlékezése.
3 Ua.
4 Schwartz (Komjáthy) Elemér: Betlehemes mozgalom és a magyar falu. Katolikus Kántor. XXVII. 1939. 1. 1–3.
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nyárfából (hársfából és jávorfából?) készültek. Festették és aranyozták őket. A több évig 
készülő, kb. 34–35 (a háttér tartozékaival akár 40) darabból álló, teljes betlehemes szobor- 
együttes felállítására 1941 karácsonyán került sor. (Kortárs emlékezők szerint karácsony-
kor az addig elkészült elemek már korábbi években is láthatók voltak.5) A látványos bet-
lehem híre gyorsan elterjedt. Fennállásának ideje alatt a hívek szokatlan sokasága töltötte 
meg a templomot. 

A betlehemet a rend templomának főoltára körül karácsonyt megelőző éjjeleken, illetve 
vízkereszt előtti éjjel újították meg a szerzetes testvérek. A templom vörös márvány főol-
tára, a szentély teljes szélességében takarásba került. Erre az időszakra a szentély elején 
kisebb, ideiglenes oltárt emeltek, s az atyák viszonylag szűk helyen mondták a szentmisét.6 
A betlehem felállítását 1941 és 1949 között, mindvégig a művész tehetségű Fr. Ernő (Ernő 
testvér) irányította.

A betlehemnek két variácója volt. Az egyik a karácsonyesti, amelyben a kisded Jézus kis 
jászolban szalmán fekszik, mögötte ül Mária, mellette Szent József. Kétoldalt pásztorok 
csoportja, a jászol mellett ökör és szamár, valamint számos bárányok, 2 pásztorkutya (pu-
lik) töltötték ki a teret. Az első variáció karácsonytól vízkeresztig volt látható. Emlékezet 
szerint Máriának és a kis Jézusnak két változata volt. Az egyik a karácsonyi, a másik a 
vízkereszti.

A mellékelt fotó a második változatot mutatja be, amely vízkereszttől (január 6.) gyertya-
szentelőig (február 2.) állt. A képen a kisded Jézus már Mária ölében ül, kezükben ajándé-

5 Bőzsöny Ferenc szíves közlése (Budapest, 2017).
6 Ua.

A pécsi ferences betlehem vízkereszt utáni változata (Fráter Ernő felvétele, 1942)
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kokkal megjelennek a napkeleti bölcsek (háromkirályok) és azok kísérői. Az első képből a 
bal szélen csak egy bárányt hozó pásztor és a bárányok maradnak. Az ökör és a szamár he-
lyett a háromkirályok hatalmát szimbolizáló díszes elefánt baldachinnal és egy teve díszes 
nyereggel, valamint a királyok testőrei és szolgái töltik ki a teret. A teljes hátteret két, meny-
nyezetig érő, hatalmas vászonkép zárta, ószövetségi hangulatot teremtve. A látványt oldalt 
két óriási műpálma és két élő legyezőpálma keretezte. A talapzatot élő, zöld erdei moha 
borította. A stilizált barlangistálló felett öt angyal és több puttó hirdette Jézus születését, 
középen az üstökössel. Ez az égi jelenet a betlehem mindkét változatában helyén maradt.7

Az ember méretű, darabonként 
elmozdítható, látványos betlehemet 
karácsonyi időben 1949-ig minden 
évben újraállították. Kétségtelen, 
hogy a XX. század közepén az ország 
legpompásabb betlehemes életképe 
volt.

Információk alapján a mintegy 35–
40 darabból álló kollekció a rendház 
felszámolása, a szerzetesek elhurco-
lása után is megmaradt. Ismereteink 
szerint újraépítésükre a szocializmus 
éveiben nem került sor. A rendszer-
váltás után sokkal szerényebb formá-
ban évente ismét újraalkotják.

A szentély jobb oldalán, néhány 
négyzetméterre leszűkítve, egy fenyő 
előtt a szereplőknek egy része alkotja 
csak a sematizált betlehemet, kará-
csonyi változatban. A dekoratív an-
gyalok nélkül (lásd a második képet). 
Ismereteink szerint a két nagyméretű 
művészi olajfestmény és más dara-
bok időközben elkallódtak. Sajtótu-
dósítások 2010 körül arról adtak hírt, 
hogy az egykor híres ferences betle-
hem maradék részeit Pécs városa a 
Pécsi Értéktár részévé nyilvánította.8 
Jó lenne arról is hírt kapni, hogy a 
karácsonyi ünnepkör jegyében az 
egykor híres pécsi betlehem ismét a 
régi gazdagságában lesz látható.

Eperjessy Ernő

7 A képet, amelyen a betlehem vízkereszt utáni változata szerepel, Fráter Ernő készítette 1942-ben. Karácsonyi 
üdvözlőlapként a pécsi Szent Antal Könyvesbolt árusította. A lap egy példányát e sorok írója 2017-ben a Néprajzi 
Múzeumnak ajándékozta.
8 pécsma.hu. (2016. 01. 15.)

A pécsi ferences betlehem napjainkban látható
változata (Lantos Miklós felvétele, 2003)


