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ÖRÖKÖLT KERESZTEK – GYÕR ISTVÁNHAGYATÉKA
A JÁSZSÁG SZAKRÁLIS KISEMLÉKEI

A történelmi hatásra kialakult több évtizedes lemaradás után a kilencvenes évekbennagyot lépett elõre a szakrális (vallásos) népi kismûemlékek kutatása. Számos tanul-mány jelent meg, némelyik már nem csak „csemegéz” a régebbi és szebb alkotásokjavára, hanem egy-egy település vagy kistáj teljes vallásos objektumanyagát igyek-szik vizsgálni. Országos viszonylatban azonban még csak a települések néhányszázaléka lehet többé-kevésbé feldolgozva.1 A Jászságban Gulyás Éva, a szolnokiDamjanich János Múzeum néprajzkutatója végzett ilyen jellegû kutatásokat, egyikírása éppen a Jászsági Évkönyvben jelent meg (GULYÁS 1994). A Vendel-kultuszmagyarországi emlékeinek, hagyományainak monografikus feldolgozása szintén azõ nevéhez fûzõdik (GULYÁS 1986), ebben a jászsági gyûjtések anyagát – melyetkorábban önálló tanulmányban (GULYÁS 1980) is megjelentetett – újfent elemzi.Gulyás Éván kívül a jászsági helytörténet kutatói is írtak egy-egy település kereszt-jeirõl (pl. NAGY 2000; DÁVID 2003, 82–99). Mindenképpen meg kell még említenünkJózsa Lászlónak Kunszentmárton vallásos életérõl és szakrális kisemlékeirõl írt mo-nografikus feldolgozását (JÓZSA 1999). Ez a munka azért is fontos számunkra, mivelKunszentmárton esetében egy jászsági település (Jászapáti) kirajzásáról van szó.
Gyõr István és a jászsági szakrális kisemlékek

Gyõr István Jászladányban született 1936. február 13-án. Középiskoláját Jászapátina Mészáros Lõrinc Gimnáziumban végezte, majd Debrecenben a Kossuth Lajos Tu-dományegyetem matematika-fizika szakán folytatta tanulmányait. 1958-ban végzettés Selypen, a Szakmunkásképzõ Iskolában kezdett tanítani. Szerencsét próbált Bu-dapesten, de igazán a Jászságban érezte jól magát. Családalapítás után visszatért,és az alma materében, azaz a jászapáti Mészáros Lõrinc Gimnáziumban folytatta atanítást. Súlyos betegsége miatt idõ elõtt abbahagyta a tanítást és a Jászapáti Me-zõgazdasági Szakmunkásképzõbõl ment nyugdíjba. Reál beállítottsága ellenére sze-rette a történelmet, olvasott ember volt, minden érdekelte. Foglalkozott családtörté-nettel, majd a nyugdíjas évek alatt érdeklõdése a néprajz felé fordult. Felkereste, le-fotózta a jászsági települések keresztjeit, szobrait, vallásos „objektumait”; kutattaeredetüket, leírta külsejüket, egészen 2002-ben bekövetkezett halálig.

Gyõr István indíttatása, hogy összegyûjtse és feldolgozza a Jászság szakráliskisemlékeit 1995-re tehetõ. Így mintegy hét év alatt állította össze anyagát. SzilárdfyZoltán mûvészettörténész–lelkipásztorhoz, majd Barna Gáborhoz, az SZTE NéprajziTanszéke vezetõjéhez fordult, hogy tõlük további instrukciókat, tanácsokat kérjena gyûjtõmunka szempontrendszerének és rendszerezésének kialakításához. GyõrIstván halála után az örökösök a szegedi tanszéknek adományozták a hagyatékotazzal a feltétellel, hogy a legrövidebb idõn belül az feldolgozásra és kiadásra kerüljön.A Szegedre került anyagot Barna Gábor bízta a szerzõkre – akik az említett szak vég-zõs, illetve végzett hallgatói – feldolgozás céljából.2 Ezt indokolta az eddigi kutatásaikmellett az is, hogy mindketten jászsági származásúak, így helyismeretük eredménye-sebbé teheti a feldolgozást és a kistáj iránt érzett kötõdésük motiválhatja az alaposabbkutatást.
A hagyaték formai és tartalmi jellemzõi

Gyõr István hagyatékát három fõ csoportra lehet osztani: topográfiai rész, szócikk-gyûjtemény és diafelvételek. A térképgyûjtemény fõleg fénymásolatokból, kisebbrészben eredeti 1:50000-es katonai térképekbõl áll. A szócikk gyûjtemény tartalmazmellékletként levéltári és ponyva fénymásolatokat is. A borítékokba rendszerezettgyûjtemény felosztása: települések-, objektum szerinti (a szobroknál további kate-góriák találhatók). Ezek mellett minden településnek egy füzetet szentelt, amibe mára cédulák tisztázott, javított szövegei kerültek. A települések sorrendiségében FAR-KAS Ferenc tematikáját követte (FARKAS 1986). Mivel a könyvben Jászladánymár nincs feldolgozva, így azt logikusan utolsóként, tizennyolcadikként vette felgyûjtésében. Az adott kisemlékek a FARKAS-féle számozást kapták.3 Mivel mindenegyes helyet felkeresett, ezért kutatásai dátumait is feltünteti, ha többször kellettmegnéznie, minden dátumot feltüntetett. A megnevezésben általában az adott telepü-lésen ismert neveket használta. Az Egri Fõegyházmegyei Levéltárban végzett kuta-tásainak eredménye, hogy sok kereszt-, vagy szoborállítási alapítvány adatait kiírta,kifénymásolta. Ezeket mellékletként csatolta az adott szócikk gyûjteményéhez. A lel-tári számot sajnos csak igen kevés esetben tüntette fel, inkább csak az iratok keltezésiideje szerepel. A keresztektõl külön vette lajstromba az egyes szobortípusok, objektu-mok rendszerét. Így külön található például „Vendel”, „Szentháromság”, „Stációk,Szomorkodó Jézus”, „Nepomuki Szent János” stb. címmel jelzett borítékok. Igaz,hogy kutatása a Jászságra koncentrálódott, de megtalálható a hagyatékban néhányJászságon kívüli település – például Boconád, Tarnaméra – néhány keresztjének le-írása is. A vizsgált objektumok diafelvételei hozzávetõlegesen kilencven százalékban
2 Ezúton is köszönjük Barna Gábornak a lehetõséget, a hagyaték sajtó alá rendezését.
3 Egy településen belül általában több száz helynevet gyûjtöttek föl, ezért az objektumoknakegy–négyjegyû sorszámai vannak, amelyek az adott település sorszáma után ’/ ’jellel következik.1 Jelen tanulmányban csak néhány, a Jászságra vonatkozó szakirodalmi utalást teszünk. Akészülõ munka ezeket természetesen a teljesség igényével veszi majd számba.
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megvannak, üveg nélküli diakeretbe foglalva. A keresztek, szobrok leírásánál azikonográfiai szempontok az elsõdlegesek. Nagy figyelmet szentel a keresztek eseté-ben a talapzat kialakításának, a keresztszárak végzõdéseinek, az INRI-táblának, amegfeszített Krisztus kéz- és lábtartásának, a szögek formájának és helyének, azágyékkendõ felerõsítési módjának, valamint redõzetének stb. Ezek többségét betû-jeles típusokba rendezte, illetve rajzos táblán ábrázolta.
A tervezett kiegészítések

Mint a rövid életrajzi áttekintésben említettük Gyõr István nem volt néprajzosvégzettségû, ezért semmiképpen nem róható fel neki, hogy a kataszteri felméréstcsak néhány esetben bõvítette irodalomra vonatkozó hivatkozással, vagy különbözõegyénektõl kapott szóbeli információkkal. A hagyaték sok és sokféle térképei közöttmegtalálhatóak olyanok is, amelyeken különféle jelekkel fel is tüntette az egyesszakrális kisemlékeket. Lakóhelye, Jászapáti természetesen jobban feldolgozott – akeresztek alapítási dokumentumát legtöbbször megtalálta, a 18–19. századi emlékekrevonatkozóan Vándorfy János mûvének (VÁNDORFY 1895) adatait is idézve –, innentávolodva az általa látottakat kiegészítõ információk egyre csökkennek. Nagy szük-ség lenne pedig ezekre, mivel a kereszteken és szobrokon lévõ feliratok egy részema már teljesen olvashatatlan. Rövid, legtöbbször csak a leírásra szorítkozó adatokvannak több szobortípusra (Szent Vendel, Szent Flórián, Szent János stb.) vonatko-zóan, ezek esetében további ismeretekre számíthatunk.Véleményünk szerint a teljességre törekvõ munka elkészítéséhez szükség lennemég az alábbi források bevonására a kutatásba:– Térképek, amelyek segíthetnek Gyõr István által esetleg kifelejtett – vagy megnem talált – objektumok lokalizálásában.– Képeslapok templomokról, szobrokról, lourdesi-barlangról, stb.– Fotók, amelyekben fõleg a keresztek szentelési ünnepségeire, eredeti környeze-tére, környezõ objektumaira, állapotváltozásaira, az eredeti feliratok szövegeirekeresünk dokumentációt.– Hírlapi cikkek, helyi sajtó.– Szóbeli gyûjtések, melyek során elsõsorban a keresztállítás okaira, javításokra,kereszttel kapcsolatos szokásokra, valamint a keresztek elpusztulásának idejére ésmikéntjére vonatkozólag remélhetünk információt.– Egyházmegyei Levéltárban bõvíthetjük, pontosíthatjuk a keresztalapításokdokumentumait. Kiskunfélegyházi példák (FEKETE 1984) azt bizonyítják, hogy aközösség által állíttatott objektumokat több esetben a kommunitás, vagyis atelepülés, a tanács kezelte, így tanácsi határozatok, intézkedések, jegyzõkönyvek isvonatkozhatnak rájuk.– A téma szakirodalmának áttekintésétõl az összefüggések megértését, sajátosjászsági jelenségek felismerésének és értelmezésének lehetõségét remélhetjük.

Számos más kérdésre is választ várhatunk a feldolgozás megtörténte után. Vajonmilyen elõzményei lehettek a barokk-klasszicista objektumoknak? Milyen hatásokalakították a templomon kívüli vallásos objektumok keletkezését? Van-e eltérés amagyarországi átlaghoz képest? Idõben-térben milyen kapcsolattal rendelkeznekezek a kisemlékek? Fontosnak tartjuk az egyes típusok, fajták, ikonográfiai ábrá-zolások összehasonlítását szomszédos területekkel és más vidékekkel. Tudjuk-emajd lokalizálni idõben és térben a kõfaragó mestereket? Információkat várunk akeresztek átalakítására (fa helyett kõ, fém korpusz stb.), ezek okára, kezdeményezõikszemélyére vonatkozóan (leszármazottak, telek, vagy föld új tulajdonosai stb.). Akeresztek áthelyezését kik és miért kezdeményezték, és volt-e valamilyen visszhangja(például a helyi sajtóban)? Van-e jövõjük a kismûemlékeknek (állapot, veszélyezte-tettség).  Állítanak e még ilyeneket napjainkban?
Miért is fontos a szakrális népi kismûemlékek kutatása? Mi újat tudunk mondania Jászság ilyen jellegû emlékeirõl, hiszen e témában több feldolgozás is született. Alaikusnak is feltûnhet azonban, hogy csak a régebbi, illetve formai, mûvészi okokbólreprezentatívabb alkotások kerültek a kisebb-nagyobb publikációk szerzõi látó-körébe. Teljes kataszter azonban – mely a kisemlékek hatékonyabb védelméhez ésa néprajzi, mûvészettörténeti értékeléshez szükséges – kevés született. A korábbiközlések – nyilvánvalóan anyagi és technikai lehetõségeik korlátai miatt – gyengébbminõségû fekete-fehér képeket közölnek, amelyek egy festett szobor esetében meg-nehezítik a vizualizálást. A vizsgálatok csak egyes szempontokat tartottak szemelõtt, nem a szerves egész kutatását, értékelését. Célunk többek között még az is,hogy megvizsgáljuk a szakrális kisemlékek szerepét, funkcióját, hatását az egyesközösségek vallásos életében. Munkánk vezérlõ elve az, hogy Gyõr István hatalmasmunkáját tekintsük a jászsági szakrális kisemlék kataszter gerincének, melyet továbbikutatásainkkal kívánunk teljessé tenni. Eredetileg ez csupán a sajtó alá rendezés(rendszerezés, szerkesztés, mutatók elkészítése stb.) feladatát jelentette volna. Afentebb ismertetett új szempontokat és azokat a további adatokat és információkat,amelyek eddig birtokunkba jutottak – úgy érezzük – kötelességünk beépíteni a ké-szülõ mûbe. Nem feledkezhetünk meg az elemzõ munkáról sem. Nézetünk szerint azáltalunk tervezett kiegészítések (javítások) nem vonnak le semmit Gyõr Istvángyûjtõmunkájának jelentõsségébõl. Messzemenõkig megtette õ azt, amit egy nemszakmabeli, ám szülõföldje mûvelõdéstörténeti emlékei iránt érdeklõdõ tanárember– kutatási háttér nélkül, csupán saját idejével és erejével gazdálkodva – megtehetett.Hagyatéka mindenképpen megérdemli a nyomdai kiadást.
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Mint a rövid életrajzi áttekintésben említettük Gyõr István nem volt néprajzosvégzettségû, ezért semmiképpen nem róható fel neki, hogy a kataszteri felméréstcsak néhány esetben bõvítette irodalomra vonatkozó hivatkozással, vagy különbözõegyénektõl kapott szóbeli információkkal. A hagyaték sok és sokféle térképei közöttmegtalálhatóak olyanok is, amelyeken különféle jelekkel fel is tüntette az egyesszakrális kisemlékeket. Lakóhelye, Jászapáti természetesen jobban feldolgozott – akeresztek alapítási dokumentumát legtöbbször megtalálta, a 18–19. századi emlékekrevonatkozóan Vándorfy János mûvének (VÁNDORFY 1895) adatait is idézve –, innentávolodva az általa látottakat kiegészítõ információk egyre csökkennek. Nagy szük-ség lenne pedig ezekre, mivel a kereszteken és szobrokon lévõ feliratok egy részema már teljesen olvashatatlan. Rövid, legtöbbször csak a leírásra szorítkozó adatokvannak több szobortípusra (Szent Vendel, Szent Flórián, Szent János stb.) vonatko-zóan, ezek esetében további ismeretekre számíthatunk.Véleményünk szerint a teljességre törekvõ munka elkészítéséhez szükség lennemég az alábbi források bevonására a kutatásba:– Térképek, amelyek segíthetnek Gyõr István által esetleg kifelejtett – vagy megnem talált – objektumok lokalizálásában.– Képeslapok templomokról, szobrokról, lourdesi-barlangról, stb.– Fotók, amelyekben fõleg a keresztek szentelési ünnepségeire, eredeti környeze-tére, környezõ objektumaira, állapotváltozásaira, az eredeti feliratok szövegeirekeresünk dokumentációt.– Hírlapi cikkek, helyi sajtó.– Szóbeli gyûjtések, melyek során elsõsorban a keresztállítás okaira, javításokra,kereszttel kapcsolatos szokásokra, valamint a keresztek elpusztulásának idejére ésmikéntjére vonatkozólag remélhetünk információt.– Egyházmegyei Levéltárban bõvíthetjük, pontosíthatjuk a keresztalapításokdokumentumait. Kiskunfélegyházi példák (FEKETE 1984) azt bizonyítják, hogy aközösség által állíttatott objektumokat több esetben a kommunitás, vagyis atelepülés, a tanács kezelte, így tanácsi határozatok, intézkedések, jegyzõkönyvek isvonatkozhatnak rájuk.– A téma szakirodalmának áttekintésétõl az összefüggések megértését, sajátosjászsági jelenségek felismerésének és értelmezésének lehetõségét remélhetjük.
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Koncsek Aranka
ERDÉLYBEN 1988-BAN– napló egy 15 évvel korábbi utazásról –

Április 2. és 9. között Erdélyben voltam ismét. A társasút alkalmával a szokott út-vonalat jártam be. Emlékezetes utazás, és ahogy megítélem a helyzetet utoljára jár-tam szülõföldemen.Indulás elõtt többen mondták, nincs jobb dolgom, mint a jelenlegi bonyolult,kiélezett helyzetben Romániába menni. Nem volt bennem félelem, el voltam szánva,akármi lesz is, végigcsinálom. Sok mindenre felkészültem, de értek meglepetések.A határt 2-án reggel Borsnál léptük át. Húsvét lévén nagy volt az átmenõ forgalom, deviszonylag simán és gyorsan végeztek a vámosok, így elég korán Nagyváradon voltunk.Nagyvárad a Sebes-Körös két partján épült, jó fekvésû, szép város. Teljesvárosrészeket szanáltak, a régi házak helyére nagyon sok tömbházat építettek, látszik,hogy még nem fejezték be. Lehet látni a folyó szanálásokat és építkezéseket. Aváros helyenként – különösen az üzemek környékén – piszkos, szemetes. Régi törté-nelmi központja a Körös-parton még megvan. Szépek és jó karban vannak a Debrecenbenis megtalálható passzázs házak, a kecskeméti Cifra-palotára emlékeztetõ épületek.Áll a hajdani színház is, román társulat játszik benne. A színházat és az elõtte állóSzigligeti Ede szobrát nézve eszembe jutott a múlt. 1941-ben egy hónapot Nagyvára-don dolgoztam. Karácsonykor jöttem el onnan, illetve az ünnep után, mert lekéstema vonatot. Így karácsony napján elmentem a színházba, hogy mit láttam, nem emlék-szem, de arra igen, hogy az elõadás után tombola volt és én is nyertem egy festményt,ami mai napig megvan.Nagyváradon most nem tettünk sétát, autóbuszból néztük a várost csak a Szé-kesegyháznál szálltunk ki a buszból, azt néztük meg belülrõl is. Most folyik a restau-rálása, ezért az állványok között járkáltunk. A Székesegyházzal szemben lévõ Kano-nok-sor nagyon elhanyagolt állapotban van.Nagyszombat volt, a városban mindenfelé sokan voltak az utcán, úgy nézett ki,hogy a tömeg munkából jön és munkába megy. A ritkán jövõ villamosok zsúfolásigtele voltak, minden megállóban nagy tömeg próbálkozott a felszállással, zömmeleredménytelenül.Itt jegyzem meg az egész út tapasztalataként, hogy a villamos, autóbusz, troliparknagyon elhasznált állapotban van. Ritkán és nem menetrend szerint járnak, a távolságiforgalomban sem. A munkából jövök, a munkába menõ emberek a falvakban, az or-szágút mentén várnak, gyalogolnak, a bátrabbak stoppolnak. Mi is sokat felvettünkútközben.
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