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II. RÁKÓCZI FERENC SZOBROT AVATTUNKJÁSZKISÉREN
A Jászkisériek Baráti Egyesülete 2002-ben alakult, tagjainak túlnyomó többségehelyi vagy elszármazott értelmiségi. Reményik Sándor szép sorát követve: „Egylángot adok, ápold, add tovább”- szeretnénk továbbadni megõrzésre méltó örök-ségünket gyermekeinknek. Tevékenységünket elsõsorban az õseink iránti tisztelet,hagyományaink õrzése, ápolása jegyében szervezzük. Alapító levelünk kötelez ben-nünket arra, hogy – lehetõségeink szerint – segítsük és támogassuk e jász településfejlõdését, fejlesztését és szépítését.Községünk széles körben ismert sajátossága, õslakóink református hitvallása,amellyel kivételnek számítunk a katolikus többségû Jászságban. Ehhez a tényhezkapcsolódik kezdeményezésünk, mely szerencsés módon függ össze 2003-mal, a II.Rákóczi Ferencre való emlékezés évével. Elhatároztuk egy mellszobor felállítását.Az évfordulón túlmenõen ösztönözte törekvésünket a vezérlõ fejedelem mindmáigélõ és számon tartott jászsági, ill. jászkiséri ténykedése.Mi, jászok különös tisztelettel gondolunk II. Rákóczi Ferencre. Köztudott, hogy aJászságot 1702. március 22-én II. Lipót császár eladta a Német Lovagrendnek.Döntése ellen õseink hiába éltek óvással. Az eladatás tényébõl következett, hogyaz elkeseredett jászok bizakodva csatlakoztak Rákóczi függetlenségi harcához. II.Rákóczi Ferenc 1703. október 11-én Tokajban kelt levelében mozgósította a Jászságlakosságát, de elõdeink már a mozgósító levél megérkezése elõtt fegyverben állottak.A Jászság hadszíntérré vált, óriási károk keletkeztek. A hadak fizetésére - írja RákócziBercsényinek –„pénzt kölcsönzök a jászoktúl és az városuktúl.” 1710. február 23-tól március 24-ig Rákóczi Jászberényben tartózkodott. Innen írja Bercsényinek:„…már itt takarmány nem lévén, kíntelenítettek Kisírre (Jászkisérre) menni…..”Tehát 1710. március 25-tõl – április 20-ig Jászkiséren tartózkodott, s innen 40 leveletfogalmazott meg, küldött el. Az emlékmû felállításával tehát ezekre a momentumokrais emlékezni akartunk.Szándékunkat és elhatározásunkat tettek követték. Ötletünk megvalósításáhozszerencsés kiindulópontot jelentett a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumánakévfordulós pályázata, és az abban kilátásba helyezett jelentõs támogatás.Elkészítettük pályázatunkat, s ezt követõen felgyorsult az adományok és atámogatások gyûjtése. Számottevõ összegekhez jutottunk vállalatoktól, közületektõlés pénzintézetektõl. Közel félszáz magánszemély ajánlott fel pénzt, akadt, aki 200 000forintot adott, de nem kevesebbet áldozott az a nyugdíjas néni, aki 1000 forinttaljárult hozzá a szobor felállításához.

Ötvös Nagy Ferenc, a községünk-bõl elszármazott zománcmûvész ta-nácsait kikérve találtuk meg a szoboralkotóit: Szanics Mihály debreceniszobrászmûvészt, akinek gipszbõlkészült mûvét Bobály Attila öntöttebronzba.A sokirányú elõkészítõ és szervezõmunka gyümölcseként 2003. novem-ber 8-án került sor II. Rákóczi Ferencvezérlõ fejedelem mellszobrának ava-tására. Emlékezetes ünnepség volt,hiszen védnökséget vállaltak felettea Jászság országgyûlési képviselõi.Gyõriné Czeglédi Márta Jászfény-szaru polgármestere, a Jászsági Ön-kormányzatok Szövetségének elnökepedig arról biztosított bennünket,hogy valamennyi jász település támo-gatja és magáévá teszi kezdeménye-zésünket.A szoboravatóra szépszámú érdek-lõdõ jelenlétében került sor. Ünnep-ségünk szónoka Dienes Dénes, a Sá-rospataki Református Kollégium Tudományos Gyûjteményeinek Igazgatója, aTeológiai Akadémia professzora volt. (Megemlékezését külön közöljük. – Szerk.)Beszédét az ünneplõ közönség szûnni nem akaró tapssal jutalmazta. Ünnepségünkszínvonalát emelte Bitskey Tibor Kossuth-díjas érdemes mûvész közremûködése.Elõbb Petõfi Sándor Rákóczi címû versét tolmácsolta, azt követõen pedig felolvastaII. Rákóczi Ferenc híres gyömrõi beszédét. A mûvész urat is hosszantartó tapssaljutalmazta az ünneplõ közönség. Rajtuk kívül a mellszobor leleplezésénél beszédetmondott Elek Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Közgyûlés alelnöke. Végülpedig Hajdú László, Jászkisér polgármestere és id. Gócza Eszter fogorvos, egyesüle-tünk örökös tiszteletbeli elnöke leplezték le a szobrot. Az emlékmûvet Somodi Lajosáldotta meg és Kladiva Imre szentelte fel. Ezt követõen H. Bathó Edit, a Jász Múzeumigazgatónõje, ünnepségünk háziasszonya ebédre hívta a megjelenteket.
A Rákóczi szobor felállítását erkölcsileg és anyagilag támogatták:
Allianz-Hungária Biztosító DebrecenBalogh István és felesége Jászkisér
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Balog László JászkisérBalogh Baka Ibolya fogorvos JászkisérBarna István BudapestBartus Pál elnök BudapestBesenyei Lajos egyetemi tanár SzegedBendõ Mihály ny. ezredes JászkisérBíró Csaba JászladányBúzavirág Népdalkör JászkisérCoop-Hungary Rt. BudapestCerveza Kulturális és Sport Egyesület JászkisérCsete Balázs Honismereti Szakkör JászkisérCsernik Zoltánné Bak Irén tanárnõ MendeDamjanich János Múzeum SzolnokDobos László közgazdász BudapestÖzv. Gábor Gerzsonné JászkisérGál Csaba fogorvos EgerGara Miklósné Juhász Gizella BudapestGergely Béláné igazgató JászárokszállásGócza Emese fogorvos BudapestId. Gócza Eszter fogorvos BudapestGócza Eszter fogorvos BudapestGubicz András JászkisérGulácsi Sándor orvos JászkisérGyörgy Endréné Juhász Margit közjegyzõ SzolnokH. Bathó Edit múzeumigazgató JászberényHalász Imréné JászkisérHajdu László JászkisérJárvás István országgyûlési képviselõ JászapátiJász Múzeum JászberényJászok Egyesülete BudapestJász-Pharma Bt. JászkisérJász-Nagykun-Szolnok megyei ÖnkormányzatJászárokszállás és Vidéke TakarékszövetkezetJászkisér Gyermekeiért Alapítvány-TeleházJászkisér Nagyközség ÖnkormányzataJászkisér és Vidéke Vízgazdálkodási TársulatJászsági Önkormányzatok SzövetségeJászsági Területfejlesztési Önkormányzati TársulásKatona Mária orvos Siófok

Katona Róza orvos JászkisérKissné Nemes-Szabó Eszter DebrecenKladiva Imre római katolikus esperes JászapátiLóczi Miklós JászapátiMÁV.FKG.KFT. Jászkisér Hajnal GézaMezei Balázs JászapátiMûvelõdés Háza JászkisérNagy Ferenc fõorvos JászkisérNemes András fõorvos SzolnokNemes Gábor Gerzson tanár SzegedNemes György BudapestNemesné Nyíri Aranka BudapestNemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma BudapestÖtvös Nagy Ferenc KecskemétPendzsom Néptánc Egyesület JászkisérPhoenix Pharma Gyógyszerker. Rt. Fót48-as Polgári Kör JászkisérSomodi Lajos református lelkipásztor JászkisérStoszek Istvánné és munkatársai JászkisérSzabó Ferenc EgerSzûcs Antalné Bollók Ágnes orvos JászkisérSzûcs Ferenc JászkisérSzûcs Mihály huszárbandérium JászfényszaruSzüle Katalin JászkisérTánczos Ferenc JászkisérTokár István elnök SzolnokTóth László rajztanár JászkisérTóth Zsigmond és felesége JászkisérTörök Zoltán regionális igazgató
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Dávid Áron – Törõcsik István

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.




