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Kertész Péter

SZENT KERESZT TISZTELETÉRE…
A jászszentandrási templom megépülésének 100., festésének 70. évfordulójáraállít emléket Dávid Áron 2003-ban megjelent elsõ könyve. A jászszentandrási szár-mazású fiatal szerzõ a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi karának V.éves néprajz-régész szakos hallgatója. A több éve folyó lelkes kutatómunka eredmé-nyeként egy hiánypótló mûvet ad a vallási életet tanulmányozó kutatók és az érdek-lõdõk kezébe. Lelkiismeretes munkájának köszönhetõen tudományos alapossággaltárja az olvasó elé szülõfaluja rövid történetét, templomának megépítését, a mûvésziszempontból egyedülálló falfestményeinek bemutatását, továbbá a településhezkapcsolódó huszonhat szakrális emlék leírását és rövid történetét.A Szent Kereszt tisztelete… rendkívül érdekes, értékes mû, amely a sok, mérnökipontossággal közölt adat ellenére nem csupán száraz adathalmaz. A sorok közülkitûnik, hogy Dávid Áron célja fõleg a néprajzi–történeti–mûvészettörténeti ismeret-terjesztés. Annak ellenére, hogy a szerzõ olvasóközönségeként elsõsorban nem a„szûk szakmai kört” célozta meg, a könyvben felsorakoztatott lajstromok, táblázatok,térképek és fotók forrásértékkel bírnak. Hadd utaljak itt a teljes egészében közöltplébánia 1897. évi alapítólevelére, az 1902-ben és 1903-ban összeállított templom-leltárra, a papok, kántorok, harangozók névsorára, vagy a falu szakrális emlékeinekbemutatására. A könyv mellékletét nem csak az olvashatóan közölt levéltári anyagok,hanem Szemán Paul és Varga János kiváló fotói teszik szinte már-már tudományosértékûvé.Az olvasó nyomon követheti Jászszentandrás történetét a XIII. századi Endre-falvától egészen a XX. század elsõ feléig. Betekintést nyerhetünk a Jászság erõsenvallásos életébe, a nép és az egyház viszonyába. Felelevenedik a XVIII. századiSzent Kereszt Felmagasztalásának tiszteletére szentelt kicsiny kápolna rövid törté-nete, a falu önálló parókiájának megszervezése, és elsõ plébánosának áldozattalteli, napjainkig eredményes munkája. Kovács Mihály plébános hivatástudatán ke-resztül Dávid rávilágít a XIX-XX. század fordulóján élt falusi papok fáradhatatlanharcára, miképp vet szépen sarjadzó magot az emberek lelkében, s dolgozik szaka-datlanul a vallási közösségek, társulatok összekovácsolásán. Felfedi elõttünk a ka-tolikus jászok áldozatkézségét, hogyan, mi módon szerezték meg a templom felállí-tásához szükséges összeget, s ezért milyen hétköznapi akadályokkal kellett szembe-nézniük. Szinte mûvészettörténészi alapossággal írja le az Aba-Novák Vilmos kezealatt életre kelt falfestményeket, keletkezésük körülményeit, a mester egyik legkivá-lóbb expresszionista alkotását. A freskók olyannyira megosztották a korabeli
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közvéleményt, hogy a lapok hasábjain kirobbant vitasorozat rágalomhadjárathozvezetett, amely a Szentszékig is eljutott az 1930-as években. Ezen vitákból érdekeskép tárul az olvasó elé a kor egyházi, politikusi, mûvészi elitjének gondolkodásáról.A Szent Kereszt tiszteletére… címû könyv nem egy fiatal egyetemista kezdõszárnypróbálgatása, hanem megfelelõ igényességgel megírt tudományos-ismeret-terjesztõ mû. Nem hiányozhat azok polcáról, kik némiképp vonzódnak a falu-kutatáshoz és a magyarság vallási életéhez.  S végezetül idézzük azokat a szavakat,melyek a pápa ajkát hagyták el, mikor a fent említett vitás idõszakban megnézte aJásszentandrási freskó fényképeit: „Nagyon örülök, hogy Magyarországon ilyenvan!” (Dávid Áron: Szent Kereszt tiszteletére Jász szó Alapítvány Jászszentandrás2003. 158. p.)

JÁSZAPÁTI12003
Május

1. 1. Majális a sportpályán. Felléptek az általános- és alapfokú mûvészeti iskolákdiákjai. Ökjk 9/20032. 2-4. Öt fõs önkormányzati delegáció látogatott a lengyelországi Lancut test-vérvárosba. Ökjk 9/20033. 17. A mûvelõdési házban a Mészáros Lõrinc Gimnázium gyermekkórusánakhangversenyét rendezték meg. M.4. 21. Az ÁNTSZ környezetvédelmi vetélkedõjén a Jászapáti Ipari, Mezõgazda-sági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzõ Iskola 2. helyezést ért el.  22.5. 30. Az Önálló Óvodai Intézmény megrendezte a IX. Óvodai OrszágosEsztétikai tanácskozást. M.6. 31. A Városi Könyvtár és Mûvelõdési Központ városi gyermeknapot rende-zett. Ökjk 10/2003
Június
  7. 5. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Díjban részesült Lékó Bélánényugalmazott általános iskolai igazgató. N. 06. 6., Ökjk 10.  8. 6. Vágó Pál születésének 150. évfordulója alkalmából a Vágó Pál Általánosés Alapfokú Mûvészeti Iskola vetélkedõt szervezett. A zsûri elnöke VágóPálné, Judith asszony volt. Ökjk 10/2003  9. 7.  Gyõri Gyula nyugalmazott középiskolai tanár, nyelvész Jászságért Díjbanrészesült, melyet a Jász Világtalálkozón vett át. N. 05.22., 06.2., 06.10., 06.13.,07.3., Ökjk 10/200310. 7. A Jásztánc Alapítvány hagyományos pünkösdi bálja, melyen a városunk-ban tartózkodó francia delegáció is részt vett. Ökjk 10/200311. 13-15. Jászsági Randevú; a programból: játékos ügyességi versenyek, zenésmûsor, labdarúgó torna, koncertek, néptánc-, operett- és nótagála, tûzoltóverseny és tûzijáték . N. 06.13., 06.16., Ökjk 10/200312. 14. Tizenhárom közösség részvételével nyugdíjasklub találkozót szervezteka Jászsági Randevú keretében. N. 06.13.
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