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Kovács István László

A HEREDITAS KULTURÁLIS EGYESÜLET ÉS JÁSZDÓZSA

Bemutatkozás

Egy, a hagyományos kultúra megtartásában elkötelezett baráti társaság tagjai elhatározták, hogy 
egymással szorosabb együttműködésben, egyesületi formában szeretnék tevékenységüket foly-
tatni, gondolataikat a nagyobb közösség számára is megismerhetővé tenni. 1999. május 15-én 
megalapították a HEREDITAS Kulturális Egyesületet, egyfajta „kulturális környezetvédelem” 
céljával. A budapesti székhelyű egyesület életében igen fontos szerepet játszik a Jászság, hiszen 
tagjainak egy része Jászdózsához kötődik, földdel, házzal, munkahellyel.

Az alapító tagok korábbi munkakapcsolataik révén ismerkedtek meg egymással. Erdélyi 
Gábor, Holló László, Kovács István László együtt dolgoztak a Szentendrei Szabadtéri Népraj-
zi Múzeumban, míg mások, így Honfi Péter, Honfiné Mihalovics Ildikó, Moldvai Katalin egy 
budapesti háziipari szövetkezetben találkoztak, de voltak átfedések is, egyesek mindkét helyen 
dolgoztak. Tari Jánossal először egy 1982-es, FMH-beli kiállításon találkoztak, ahol a Népmű-
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vészeti Vállalat kiállítást rendezett jászsági hímzésekből, valamint a jászdózsai Holló Műhely 
bútoraiból. Egyidejűleg nyílt meg Tari János fotókiállítása, „Képek a Jászság életéből” címmel. 
Képei azóta kordokumentumokká is váltak, hiszen az egyes helyszínek gyökeresen megváltoz-
tak az elmúlt harminc év alatt. A bekövetkezett változások elemzése számos tanulság levonására 
nyújt lehetőséget. 

Az egyesület hagyománymentő igyekezete nem nosztalgia, nem egy archaikus létforma visz-
szaállítására irányul, hanem azzal a durva, értelmetlen pusztítással kíván szembe szállni, melyet 
az utolsó ötven-hatvan év „a múltat végképp eltörüljük” ideológiája folytatott környezetünkben 
és a közgondolkodásban egyaránt.

A tagok szakmai tevékenységével, felkészültségével összhangban az egyesület munkája a 
hagyományos kultúra több területén is megmutatkozik. Tagságunk egy része a népi tárgykultú-
rára támaszkodó kézművességet, népi iparművészetet gyakorolja főhivatásként, kereső foglal-
kozásként. Tárgyaik rendszeresen megjelennek kiállításokon, pályázatokon, díjak, elismerések 
tanúskodnak munkájuk kiemelkedő színvonaláról.

Bőrműveseink több díjazott alkotása gazdagítja a Kecskeméti Népi Iparművészeti Múzeum 
gyűjteményét, népi iparművész címmel rendelkeznek, a Népművészet Ifjú Mesterei, a Népi Kis-

A kőtár a megnyitás napján (2012. 09. 15.) Fotó: Soós Róbert József
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mesterség Pályázat I. díjasai. Számos mesterremek került ki kezük közül: rátétdíszes tarisznyák, 
szironyozással díszített övek, táskák, mellények, tárcák stb.

Keramikus tagtársunk népi iparművész, többnyire népi figurális alkotások hagyják el műhe-
lyét: zenészek, betlehemi jelenetek, gyertyatartó pásztorok, asszonyok, de készít madarakkal, 
állatfigurákkal díszített, mindennapi használatra szánt kisebb edényeket. 

Bútorfestőnk is népi iparművész, a Népművészet Mestere, korábban foglalkozott faragással, 
spanyolozással, karcolással. Számos elismerése közül megemlítendő a Kapoli Antal Faragó Pá-
lyázat II. díja, a Kismesterség Pályázat (Siófok) I. díja, az Élő Népművészet Kiállítás I. díja, az 
I. díj a Pro Renovanda Cultura Hungariae kecskeméti pályázatán. Számos alkotása kapott helyet 
a Népi Iparművészeti Múzeumban.

Ifjú grafikusművész tagunk munkáinak gyakori témája az eltűnő paraszti világ relikviái.
Van közöttünk, aki a filmes alkotó látásmódjával közelít a népélet hagyományaihoz. Tari János 
ötven néprajzi filmje és televíziós műsorai tanúskodnak erről. A Néprajzi Múzeum főmuzeoló-
gusaként létrehozta az intézmény digitális filmarchívumát, több hazai és nemzetközi szakmai 
szervezet elnöke, alelnöke, elnökségi tagja, illetve főtitkára, egyetemi docensként vizuális antro-
pológiát és médiaismeretet oktat.

Egyesületünk tagjai tevékenyen kiveszik részüket az épített örökség megőrzésének munká-
jából. Nemcsak az anonim építészet kutatásában, dokumentálásában vállalnak szerepet, hanem 
polgári és egyházi műemlékek is őrzik kezük nyomát. 
Szoros összefüggést látunk az épített örökség és a természeti, táji értékek, történeti kertek védel-
me között. Figyelmünk kiterjed mind a városi közterek, mind a lakóházak szűk udvarainak nö-
vényeire, hisszük és tudjuk ugyanis, hogy az ízléssel és szakértelemmel teremtett városi kertek 
képesek élhetőbbé, egészségesebbé tenni környezetünket.

Az egyesület székhelye maga is az épített örökség része. Saager Antal déligyümölcs kereske-
dő 1798-ban vásárolta meg az Új-Világ utca (Semmelweis utca) és a Sarkantyús utca (Vitkovics 
Mihály utca) közötti telket, és 1799-ben felépítette Pest ma már egyetlen, klasszicizáló késő-
barokk (copf) stílusú polgári lakóházát. Egyes források szerint a 18. század elején épült a ház. 
Feltételezhető, hogy az utcára merőleges, baloldali, dongaboltozatos szárny épült elsőként, a 
török kiűzését követően, így az épület „magja” bizonyosan legalább háromszáz éves. 

E falak között működik a kapualjból nyíló egyik helyiség felújítása nyomán 2002 májusában 
megnyitott HEREDITAS Galéria, földszinti kiállító teremmel és a pincében kialakított kőtárral. 
A ház egyre hitelesebben kibontakozó szépségei és az udvarában helyreállított klasszicista kút, 
a hazai és külföldi turisták, városnéző csoportok érdeklődését is felkeltették, látogatásaik egyre 
gyakoribbak.

Kiállításainkról

Megnyitása óta számos képzőművészeti, iparművészeti, fotóművészeti, kézműves, építészeti és 
kertészeti kiállításnak adott helyet a galéria.

Bemutattuk Dobesch Máté grafikusművész, Eszik Alajos, Kárpáti Éva, Ligeti Miklós festő-
művészek, Holló László bútorfestő, Józsa Illés Attila órakészítő és Soós Róbert József fotográfus 
munkáit. Belváros-Lipótváros testvérvárosainak művészetéből adott ízelítőt Tichy Kálmán rozs-
nyói festőművész, és a kárpátaljai Rahó művészeinek újszerűen friss festői világa. 
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A körösnagyharsányi református templom 
felújítását és egy pápateszéri vízimalom újraépí-
tésének terveit bemutató tárlat is szerepelt prog-
ramunkban. Hazai és határon túli kézműves egye-
sületeket mutattunk be, hogy a Belváros szívében 
jelenítsék meg az „élő néphagyományt”. A város-
ban élők kertteremtését, kertjeik szakszerű gondo-
zását kívántuk elősegíteni a „Növénydézsák”, „A 
művészet kertje, a kert művészete”, a „Belső ud-
varok árnyéktűrő különleges dísznövényei” című 
bemutatóinkkal.

2012-ben szakrális kőemlékeink ügyét ál-
lítottuk tevékenységünk középpontjába. A VI. 
Szakrális Művészetek Hete (Ars Sacra Fesztivál) 
rendezvénysorozatába illeszkedő kiállításunkkal 
gazdátlan kőemlékeink sorsára, pusztulásukra 
kívántuk felhívni a figyelmet, megmentésük köz-
üggyé válása érdekében. A HEREDITAS Galériá-
ban rendezett kiállításunk két részből állt, a pincé-
ben kialakított kőtár anyagát az országban kallódó 
szobortöredékekből állítottuk össze, a földszinti 
galériában pedig szobrokról és keresztekről 1982-
ben Tari János, 2012-ben Soós Róbert József által 
készített fényképeket mutattunk be. A párhuzamba 
állított fotókkal jól nyomon követhető a műtárgyak 
állapotváltozása. Programunkat élénk érdeklődés 
kísérte, a vendégkönyv arról tanúskodik, hogy 
kiállításunk üzenete eljutott a „célközönséghez”. 
Az MTI cikkét számos online médium vette át, a Katolikus Rádió műsort szentelt a szakrális 
kőemlékek ügyének. Mintegy 120 kommunikáció- és médiatudomány szakos egyetemi hallgató 
vett részt vezetéseinken.
A Belvárosi Művészeti Napok keretében, „Belvárosi katolikus templomok” címmel Soós Ró-
bert József fotográfus fényképeit tártuk a közönség elé. A város forgatagában rohanó embereket 
kívántuk megállítani, hogy pillantást vethessenek szakrális szobrászművészetünk néhány kima-
gasló alkotására.

A jászdózsai Művelődési Házban, az adácsi színjátszó kör jótékony célú előadásával egyide-
jűleg rendezett kamarakiállításunk közvetlenül kapcsolódott a jászdózsai Nepomuki Szent János 
szobor megmentésének ügyéhez. A jászdózsai szobor tipikus képviselője a katolikus vidékeken, 
a 19. sz. első felében állított Nepomuki Szent János szobroknak. A késő barokk templom, az 
ötlyukú klasszicista kőhíd és a nyugati hídfő közelében álló szobor egyaránt meghatározó ele-
mei a község-központ műemléki környezetének. A műemléki védettség nélküli szobor éppen a 
műemlék-együttes részeként nyer kivételesen fontos szerepet. Helyi védelme, megóvása feltét-
lenül indokolt. Üzenetünk visszhangra talált a község értékeinek megőrzése terén elkötelezett 

Angyalszobor, 18. sz. Andezit tufa, 
restaurált, rosszul pótolt, hiányos 105 cm. 

Jászjákóhalma. Fotó: Holló László
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jászdózsai civil szervezetek körében. Kezdeményezésünk nyomán az önkormányzat megbízta a 
Jászdózsa Községért Közalapítványt a helyreállítás teendőinek koordinálásával.

Szakrális emlékeink sorsával foglalkozott az Ybl Egyesület által 2013 júniusában, harmadik 
alkalommal megrendezett „SzoborÜnnep” keretében a „Kié a PléhKrisztus?” című kiállításunk, 
és a hozzá kapcsolódó kerekasztal-beszélgetés. Köztéri szakrális kőemlékeink jelentős részének 
megőrzése, állagának védelme nincs biztosítva. Az esetek többségében ismeretlen a tulajdonos, 
az elmúlt évtizedek alatt feledésbe ment az emlékeket állító, gondozásukat felelősen vállaló 
hajdani alapítók kiléte. Szakrális emlékeinket hajdan vallásos egyletek, társulatok, családok, 
magánszemélyek hozták létre, valljuk, hogy ma is csak a civil társadalom képes megmenteni 
és továbbörökíteni azokat. Meggyőződésünk, hogy pusztuló vallásos emlékeink megóvásához 
társadalmi összefogásra van szükség. Meg kell találnunk a gazdátlanná vált emlékek „örökbefo-
gadásának” jogi és szervezeti kereteit. 
2013 szeptemberében a „Diákok a magyar szakrális örökség védelmében” című kiállításra in-
vitáltuk a HEREDITAS Galéria vendégeit. A tárlatot megnyitotta és részt vett a témával kap-
csolatos diskurzuson dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek. A Katolikus 

Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési 
Intézet által meghirdetett pályázat kere-
tében a diákok felkutatták környezetük 
szakrális építészeti és tárgyi emlékeit, te-
vékeny részt vállalva azok megóvásában, 
továbbörökítésében. 
A 2013. évi Ars Sacra Fesztivál idején 
„Szakrális képek és szobrok” című kiál-
lításunk folytatta a szakralitás tárgyi vi-
lágának témakörét. Az utolsó két-három 
évszázadból, a magyar vidék szakrális 
emlékeiből, olajnyomatokból, a paraszti 
tisztaszobák vallásos tárgyaiból láthattak 
válogatást a látogatók. A paraszti kör-
nyezetre egykor oly jellemző tárgyak is 
bizonyítékai a magyar nép hajdani, mély 
vallásosságának.
2013 októberében nemcsak a szemnek, 
hanem a fülnek is élményt adó progra-
mokon vehetett részt a HEREDITAS Ga-
léria közönsége. Az építészet és a zene 
világnapja alkalmából az Ybl Egyesület 
által „Építő Zenészek–Zenélő Építészek” 
címmel rendezett örömzene koncertet az 
Ybl-Quartett, Hoppál Mihály etnográfus 
„Sámánének–sámánképek” című kiállítá-
sán pedig Somogyi István sámándobon, 
és Sipos Mihály hegedűn előadott auten-

Nepomuki Szent János szobra. Jászdózsa, 2012. 
Fotó: Soós Róbert József
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tikus produkciója nyújtott különleges élményt a zenekedvelőknek. „Értékmentés a déli vége-
ken” címmel rendeztünk tárlatot a 2014. évi Ars Sacra Fesztivál rendezvénysorozata részeként. A 
kiállítás bemutatta egy kis délvidéki falu, Magyarcsernye szakrális emlékeit, a falu életében fontos 
szerepet játszó Biacsi család történetét, a család sírkápolnájának felújítására létrejött széles körű 
összefogást, a szakszerű kutatási és restaurálási munkákat 
Biacsi Karolina és dr. Elisabeth Fessl de Alemany a kiállítással azonos címen megjelenő könyvé-
nek bemutatóját is az Ars Sacra Fesztivál idején tartottuk. Részlet a könyv előszavából:
„Adjon e könyv erőt minden fiatal szakembernek, restaurátornak, építésznek, művészettörténész-
nek, hogy hite és meggyőződése szerint mentsen, ott ahol a legszükségesebbnek ítéli, ahol jól tudja, 
hogy munkája nélkül az idő vasfoga pusztítja el az örökséget. Higgyen és merjen számára fontos 
dolgokat egy közösség számára is fontossá tenni, mert együtt lehet közösen és sikeresen menteni.”

Szoros jászdózsai kötődéseinek köszönhetően az egyesület közelmúltban indított két pro-
jektje a helyi közösség érdekeit tartja szem előtt, és egyúttal a helyi közösség tevőleges rész-
vételére is számít.

Erdő Péterrel készít riportot Farkas Flóra, a KRE hallgatója, a „Diákok a magyar szakrális 
örökség őrzésében” c. kiállítás megnyitóján, (2013. 09. 16.). Fotó: Kovács I. 
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Jászdózsai Zöldövezet Program

A MOL által támogatott Zöldövezet Program mottója: „Nekünk is kell fát ültetni, nem magunk-
nak, hanem a következő generációk számára.”

A program megvalósítása igényli, hogy a község apraja-nagyja magáévá tegye a fenti gondo-
latot, és tegyen is érte. Az egyesület elnöke Jászdózsán tartott civil fórumon ismertette a pályá-
zaton alapuló közérdekű programot, amellyel a községben egyidejűleg több helyen (Bozóky Já-
nos Általános Iskola Arborétuma, Kápolnahalom, Erdős Park Madárbarát Kertje, Tölgyeshalmi 
kísérleti erdő, Holt-Tarna menti galériaerdő szakaszok, Promenád, Huszár-liget, Állomás söröző 
kertje) is megindulhat a „zöldövezet program” megvalósítása.

Jászdózsa Község Helyi Értéktára 

Jászdózsa Község Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a HEREDITAS Kultu-
rális Egyesülettel a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával megvalósítandó Helyi Értéktár 
elkészítésére.

Az anyag összeállításánál az Értéktár Bizottság ügyel arra, hogy a helyi értékek széles spekt-
ruma felvételre kerüljön a következő témakörökből: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és 
életmód, épített környezet, ipari- és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti 
környezet, turizmus és vendéglátás.

Az egyes helyi értékek ismertetésére, meghatározására szolgáló kutatások elvégzése, a tanul-
mányok készítése folyamatban van. 

Előzetesként álljon itt néhány címszó Jászdózsa Község készülő Helyi Értéktárából. 
Jászdózsa-Kápolnahalom, egy többrétegű bronzkori település a Jászságban Neve fogalom, 

ugyanis az 1966–1975 közötti ásatások a bronzkori tell-telepek feltárási gyakorlatának legfon-
tosabb „terepévé” tették a magyar és az európai őskorkutatók számára egyaránt.

A Holló Műhely jászsági működése
Egy családi művészeti műhely, csaknem száz éve folyamatosan a néphagyományra támaszkodó 
tárgyalkotás élvonalában.

Dósai Nemzetközi Művésztelep
Egy nyitott szellemiségű nemzetközi művésztelep, amely a művészek által évről-évre ajándékozott 
alkotásokkal alapját képezheti egy kortárs gyűjteménynek, egy majdani jászdózsai képtárnak.

A Hereditas Kulturális Egyesület szakrális kőtöredék gyűjteménye
Szobrok, szobortöredékek, melyeknek a régi korok gazdátlan és pusztuló alkotásait befogadó, 
jövőbeni Jászsági Kőtár létrehozásának gondolatát köszönhetjük.

Reményeim szerint hamarosan, akár e lapokon is bemutathatjuk a dósai értéktár elkészült 
fejezeteit, bizonyságául annak, hogy képesek vagyunk múltunk értékeit megőrizni, megtartani 
és felmutatni a jelen és a jövő számára.


