
VaTaščin péTer
Szent János ésafalu1

péTer VaTaščin
saintJohn andtheVillage

indexing Terms:  ebed,obid, small sacralmonuments, st. John ofnepomuk, ethnology of religion, social
ethnography

Vallási tárgyakatkutatniegyesesetekbenmessze többet jelenthet,mintcsakvallási
etnológiávalfoglalkozni.aszakráliskisemlékekvizsgálatánállényegesszempontlehet,
hamultitematikustárgykénttekintünkrájuk.Természetesennemaztszeretnémittállí-
tani, hogy a szlovákiai magyar nyelvterületen található megannyi szobor, feszület,
kereszt,képoszlopstb.társadalmibeágyazottságárólúgyszólvánsemmitsemtudunk.
éppellenkezőleg!akérdéskörrelfoglalkozókutatók,köztükiselsősorbanazetnográfu-
sok/etnológusokmáregy-egykisemlékegyszerűdokumentálásávaltársadalom-népraj-
zilag is releváns tudást teremtettek – s bőven van példa terjedelmes leírásokra és
elemzésekreis!2 másfelőlpedigelégcsakmegnyitniaFórumkisebbségkutatóintézet
etnológiai központja által két évtizede folyamatosan bővített szakrális kisemlék
archívumegyesadatlapjait,3 hogyolyaninformációkatkapjunk,amelyekahelyiéletés
társadalomegyesrészleteitvillantjákfel.mindezekretehátlehetéskellisépíteni,ilyen
tekintetbenajelenszövegpedigmegpróbáljagazdagítaniamármeglevőtudásanyagot
egykonkréttelepülésésszoboresetében.alapvetőenazantropológiai/néprajziterep-

1 a kutatás a regionális és lokális identitás szimbólumrendszere a szlovákiaimagyaroknál
(systémsymbolovregionálnejalokálnejidentitymaďarovnajužnomslovensku)elnevezésű
2018-asprojektkereténbelülzajlott,amelyakisebbségikulturálisalap(Fondnapodporu
kultúry národnostnýchmenšín) támogatásával valósultmeg. az intézményes kereteket a
Fórumkisebbségkutatóintézetetnológiaiközpontjabiztosította.

2 atárgykörmagyarvonatkozásúszakirodalmamáratekintélyesmértékűrebővült,sittmost
szükségtelennektartomazáttekintést–annálisinkább,mertLiszkaJózsefjóvoltábólmár
többilyenösszefoglalóvalrendelkezünk(pl.Liszka2007,2013,2017),demásországokon
belülikutatástörténetekrőlisolvashatunk(grynaeus2007,Bődi2007).emellettazegyhely-
színreösszpontosítókutatási fókuszkérdésekapcsánmegkellmégemlíteni,hogyLiszka
Józsefmintegyhúszévvelezelőttazelsőkközötttettkísérletetarra,hogyegytelepülésteljes
emlékanyagátbemutassaahozzákapcsolódóhelyifolklóranyaggal,vagyisazobjektumokat
övezőjelentésekkel,szokásokkalstb.(Liszka2000,33–63.p.).azegy-egykonkréttelepü-
lésreösszpontosítóvizsgálatokmamáráltalánosakaszlovákiaimagyaretnológiaberkein
belül(l.pl.:Bendík2017),determészetesenhosszanlehetnesorolniamástájakravonatko-
zópéldákatis(l.pl.kalmár2017).

3 http://szka.adatbank.sk/
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munkaésmódszerekjelentetteelőnyökrőlvanittszó,vagyisarrólakutatóiattitűdről
és látásmódról, amely az „ott-levésre”, a helyi viszonyok személyes ismeretére, s a
helyiekkelkiépítettkapcsolatrendszerrealapul.

aszakráliskisemlékekértelmezéséhezakutatáskezdetekorszakirodalmatkeres-
vénrendkívülgyorsanazzalszembesültem,hogyszámosiránybanlehetségesatájéko-
zódásanépivallásosságegyszerűleírásaitólkezdveegészenazolyannyugat-európai
interdiszciplináris irányzatokhasznosításáig,mintamaterial religion.másként fogal-
mazva:aszakráliskisemlékektársadalmi/kulturálisszerepesemmiképpsem„egysze-
rűbb”kérdéskör,mintapopuláriskultúrabármelymás,összetettnekminősíthetőjelen-
ségevagytémacsoportja.ilyenmódonalehetségesszakirodalmitámpontokvégnélkü-
likeresésesegyoldalúkiválasztásahelyetta„gordiuszicsomó”átvágásakéntegyfajta
etnológiai gesztust alkalmazva végül arra törekedtem, hogy a helyiek által használt
hangsúlyokatdomborítsamkiminéltöbb„empirikusanyagot”feldolgozva,amelymeg-
közelítésvéleményemszerintteljességgelegyértelmű,haegy-egykonkrét/egyeditárgy
vagyeseményanéprajzivizsgálódáscélpontja.Hogyaztánaszakráliskisemlékekről
ilyen tekintetben is általános etnológiai tudásra tegyünk szert, ahhoz nyilvánvalóan
több évnyi (netán évtizednyi) mikroszinteket felderítő kutatásokra van szükség, s e
térenmégbiztosanjelentős,eddigfeltáratlanmélységvárakutatókra.

Jelen esetben, az imént mondottakkal összhangban, igyekeztem szűkíteni a
fókuszt, s így lette tanulmánykonkrét tárgyanepomukiszent János4 szobra,amely
ebedfalu5 határábanáll.mivelaSzent János (aszoborelsődlegeshelyielnevezése)6
2008és2016közöttviszonylaghosszasrenoválásonesettát,amelyheznemmelles-
legjelentékenyközösségidiskurzusokiskapcsolódtak,úgygondoltam,hogyaközeleb-
binéprajzivizsgálatindokoltságáhozkétségsemférhet.aszövegbenelőszörmegpró-
bálom megragadni kapcsolódó többé-kevésbé „statikus”, állandósult jelentéseket,
majdarenoválásifolyamatdinamikájábanveszemszemügyreaváltozásokat.

afelgyűjtöttanyag20személykonkrétvéleményétölelifel.12esetbenmélyinter-
júkrólvanszó,amelyeket2018-banés2019-benkészítettem.afennmaradóesetek-
ben egy-egy eseti beszélgetésről vagy meghallott kommentárról van szó. az, hogy
magamisafaluszülöttjevagyok,nempusztánazalanyokmegkeresésébenjelentett
előnyt,delényegébenévtizedekrevisszamenőlegvannakemlékeimanepomuki-szob-
rotövezőesetihelyidiskurzusokról,vagyiseleveúgymond„helyitudással”isrendelkez-
tem.emellett az elmúlt évtizedben, hanem ismindenmélységében, de igyekeztem
figyelemmelkövetniaszobortörténetét.aszakráliskisemlékarchívumbantalálható
ebedianyagnagyrészétmagamgyűjtöttemésaktualizáltam2009-ben.eztkövetően
tudatosan figyeltem anepomuki-szobor körüli történéseket elsősorban az archívum
adatlapjánakbővítése,naprakésszétételevégett,ill.azakutatóiszempontisszerepet
játszott,miszerintegyestárgyakváltozásaitésazeseményeketviszonylaghosszúidőn
keresztülkell(ene)„lekövetni”azért,hogypontosabbanmegértsüktársadalmiéskultu-
rálisszerepüket.

4 nepomukiszentJánosdél-szlovákiaikultuszárólésszobrairóll.Liszka2002,2012.
5 aközségpárkánymellett találhatóaDunamentén, ill.aVágésgaramközén,sdöntően

magyaroklakják.a2011-esszlovákiainépszámlálásszerint1174főlakta.
6 ahelyneveket,helyielnevezéseketaszövegbenidézőjeleknélkül,dőltbetűkkelszedtem.
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abeszélgetőtársakkiválasztásánál törekedtemarra, hogyegyfelől legyen valami-
lyenérdemikötődésükaszoborhoz,ill.azidőstőlafiataligmindegyikkorosztályrepre-
zentálvalegyen.aszövegbennemhasználokszemélyneveket,kivéve,haolyanteljesen
„nyilvános” szereplőkről vanszó,akikrőlazérdeklődőgyorsan,akármáre szöveget
olvasvaiskitudjaderíteni,hogykicsodák.ilyenmegfontolásbólhasználtamakétújít-
tató, az egyik kőfaragó, a helyi tiltakozást koordináló személy, valamint a plébános
nevét.atöbbiesetbeneznemfordulelő,akárméghosszabbidézetekesetébensem.

aszobortérbelihelyeésarenovációfolyamata

aSzent János7 akomáromotpárkánnyalösszekötősaDunamenténfutó63-as,kelet–
nyugatcsapásirányúfőút,valamintazebedrőlészakiiránybankivezetőún.JRD út met-
széspontjántalálhatóúgy,hogyaszoborafaluirányába,annakközpontjafelénéz.az
ebedfelőldéliiránybanérkezőútmegtörikakereszteződésnél,snéhányméterrelkele-
tebbre,északfeléfolytatódiktovábbazún.Erdő útban(ezmamáraligjavarésztfele-
désbemerülthelynév).ajelzettSzent János névegybenhelynévis,hiszenaszoborkör-
nyékére isvonatkozik,deanélkül,hogyezamegjelölésnagyobbhatárrészre,dűlőre
terjedneki.ezazészak–délirányúútvonal30évvelezelőttigmégjelentősnekszámí-
tott,ugyanisazútazebediekáltalhasznált,dekőhídgyarmathatáráhoztartozószőlő-
hegyre,aHegyre vezetett.atelepülésnéprajz,ill.aproxemikaikutatásokszempontjá-
ból is fontos történeti adaléknak minősíthető, hogy ezen a falu-szőlőhegy reláción
összesennégyszakráliskisemléktalálható,amelyekvilágosan jelzikaz irányegykori
kitüntetettmivoltát.8 afalunbelüliutolsókereszteződés,azAntal-sarok etekintetben
mégüres,sa JRD út legvégénaSzent János nyitjaasort.észak feléaztánminda
háromsoron levőkereszteződésbenegy-egy feszületet9 találhatunk.azErdő utatma
márnemhasználjákazemberek,ugyanisannakvégéna20.századnyolcvanasévei-
bentöbbvágánybólállótehervonat-állomásthoztaklétre,ellehetetlenítveígyaközle-
kedést,smintegy„megtörték”aszoborésfeszületekáltalszegélyezettútvonalfolya-
matosságát.

azegyalakosszobrottipikusnepomuki-ábrázolásnaktarthatjuk.10 alegutóbbireno-
válástvégzőkőfaragószerintvalószínűlegészak-dunántúlihomokkőbőlkészült.akis-
emlékmúltjárólkevéstudható.arajtaszereplőfeliratszerintegybizonyosŐ.S.I. állít-

7 http://szka.adatbank.sk/szakralis-kisemlekek/szobor-nepomuki-szent-janos-ebed-obid/
(hozzáférésideje:2019.06.02.)

8 puszta jelzésként érdemes megemlíteni, hogy efféle „kitüntetett” külterületi útvonalakra
máskörnyékbelifalvakbanisvanpélda,ígyhasonlótérszerkezettellehettalálkoznikürtön
(strekov)is,aholafaluszélétőlaszőlőhegyignégyszakráliskisemlék(szentVendelszobra,
szűzmáriaésszentorbánszoborfülkésképoszlopai,valamintegyfeszület)szegélyeziaz
utat.

9 http://szka.adatbank.sk/szakralis-kisemlekek/ebed-obid-8/ ,http://szka.adatbank.sk/sza-
kralis-kisemlekek/ut-menti-feszulet-ebed-obid/ azelőzőkétkisemlékésanepomuki-szobor
közti, a vasút közelében található feszület még nem szerepel az szakrális kisemlék
archívumdigitálisverziójában.

10 Vö.Liszka2002.
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tattaaz1767-esesztendőben,minekköszönhetőenmindenképpenazegyiklegrégebbi
ebediépítettemlékkénttarthatjukszámon.Hivatalosannemminősülműemléknek.a
18.századialapítólevélvalószínűlegelveszett,salegidősebbhelyiekértelemszerűen
legfeljebb a 20. század elejéről tudnak felidézni róla valamilyen emléket. az első
katonaiFelmérésvonatkozólapjánpiroskeresztjelöliahelyet,amelymindenbizonnyal
aSzent Jánostjelzi.aszobrot1924-benújítottákfelelőször,afelirattanúságaszerint
ezmészárosJuliannaérdeme,akiajelenkorirenováltató,páldiJózsefegyikfelmenője
volt.nemvilágos,hogyacsaládhozköthető-eazeredeti18.századiállíttatásis,dea
helyidiskurzusoklegalábbiseztfeltételezik.amásodikvilágháborúutánnéhánygolyó
ütöttesérüléstkellettkijavítani,majdvalószínűlegahetvenesévekbenaszoboregyik
kezétvoltszükségesvisszailleszteni,amikoraz letöröttegyvillámcsapáskövetkezté-
ben.Végül2008környékén(érdekesmódonlehetetlenmegállapítaniakárcsakapon-
tosévetis)aSzent János mögöttavélhetőena18.századótaállóöreghársfakidőlt,
smagávalrántottaaszobrotis.egyhelyiagrárvállalkozó,góragyula,valamintazemlí-
tettpáldiJózsefközöserővelfinanszíroztákafelújítást.aszoboralakotegyszámomra
elérhetetlennekbizonyultnyitrai,azoszlopotpedigegynyergesújfalusikőfaragó,Varga
B.kálmánrenoválta.2014-rekerültújrafelállításraanepomuki-szobor,amelyetgóra
gyulaelőszöravállalkozásánakhelyetadóegykoritsz-telepelőttkívántfelállítani,mivel
azottszerintenagyobbbiztonságbanlettvolna.ahelyilakosoktiltakozásáraazonban
aszobornagyjábólazeredetihelyérekerültvissza,s2016.május16-án(ezazegyetlen
precízenmeghatározhatódátum),nepomukiszentJánosnapjánszenteltékfelújra.

eztehátazavázlatoseseménytörténet,amelyetfigyelembekellvennünkaSzent
János kapcsán.mivelaközelmúltsajelentörténései,változásaiszervesenösszefügg-
neka2008-atmegelőzőkultusszalésemlékekkel,ezértelőszöreztatémakörtvizsgá-
lom.

akollektívésazegyéniemlékekdominánselemei

anepomuki-szobornálvégzettállandósult,rituáliscselekményekemlékeisemmirend-
kívülivonástnemmutatnakfelamáskisemlékekesetébentapasztaltaktól.avissza-
emlékezések szerint pl. a keresztvetés, imádkozás s a „köszönés” mind rendszeres
gyakorlatokvoltakafalusihatárezenpontján.azebedikontextusbanennekazadkülö-
nös jelentőséget,hogyazobjektumaHegyre vezetőútmellettállt, s ilyenmódona
szőlőfelétartófalusiakmindenalkalommalelhaladtakmellette.Hozzákelltenniazon-
ban,hogykeresztjárónapokalkalmávalnemkerestékfelaSzent Jánost,mivelegyér-
telműen„külterületi”szobornakminősült(„Határba nem [mentünkki], csak a faluba.”).

„A faluba normális vót, hogy rígen nem úgy jártak, hogy biciglivé vagy autóvá járkálunk
e, hanem gyalog mentek, és akkor innen, hogyha kilíptek, a Szent Jánosná ott leűtek,
imádkoztak, oszt mentek a Hegyre. Ott meg megin ott vót a másik kereszt, ott szintén
ezt csináták, oszt utána má odaírt a szőlőbe. Ez visszafelé ugyanígy vót csináva.”
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1. kép.nepomukiszentJánosszobra2. kép.aszoboralakafelújítástkövetően
azeredetihelyén,háttérbenazöreg
hársfával

Fotó:könözsiéva,1997körül Fotó:Vataščinpéter,2016

„Ha mentünk a Hegyre, az mindig, biciklivé szoktunk általába menni, kocsi meg nem
vót, node ilyen lovaskocsikká, vagy valami, de általába biciklivé mentünk a szüleimmel,
és olyankor mindig a megát a apu, anyu, és levette a sapkáját a papa, és no, a mama
is aszondja, hogy itt a Szent János, és akkor mindig megátunk, a mama megpuszíta
mindig a szobrot, egyet imádkoztunk, és akkor úgy »Jézus segíts«, és akkor mentek
tovább a szőlőbe.”

ahogyan az majd a felújítást övező diskurzusok elemzésénél látszani fog, a szobor
helyének,ill.annakamódnak,ahogyateretstrukturálja,kulcsfontosságújelentősége
voltarenovációsorán.kérdésemre,hogy„mitjelentneked/magánakaSzent János?”,
a két leggyakoribb válasz közül a jelentősebb (vagy inkább az elsődleges) a térbeli
viszonyrendszerbenelfoglalthelyemlítésérevonatkozik, jóllehetafontosságellenére
ehhez gyakorlatilag sosem párosult hosszas, reflexív fejtegetés. mindenesetre az
asszociáció gyakorisága, s a felújítás körül zajló viták alapján bátran állítható, hogy
talánebbenazaspektusbanérhetőtettenanepomuki-szoborlegfontosabbszerepköre
azelmúltbőegyévszázadban,vagyisabbanaperiódusban,amitalegidősebbhelyiek
emlékezetemég felidézniképes.amúltesetébenszámosolyankifejezéssel illetika
Szent Jánost,amelyannak„pont-jellegét”hangsúlyozza,kiemelvénahelyfontosságát.
afogalomváltozatoksokszínűségeönmagáértbeszél:pont, orientációs pont, támpont,
mérföldkő, megálló, katonai támaszpont, irányító központ, hely.
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„Ha valamilyen baj vagy akármi történt így az úton, akkor az így egy helymeghatározás
volt, érted, hogy a Szent Jánostól innen, Párkány felé, vagy visszafelé [komáromirányá-
ba], ugye?”

az idézettkérdésreadottmásikdomináns, tipikusválasza falumúltjárautal („A mi
falunkba van.”),deetérenalokálisönazonosságmellettmáravallásiidentitásnakis
jelentősszerepjut.ittkellhozzátenni,hogykifejezettnepomuki-kultuszrólsemmiképp
sem lehet beszámolni, noha a védszenti szerepkör egyes esetekben egyéni szinten
bizonytalanmódonugyan,defelbukkan.megállapíthatóugyanakkor,hogynepomuki
szentJánosrólabeszélgetőtársakmindegyiketudnéhányalapinformációt,deezlénye-
gébenmentesamélyebbkultikusjelentésektől,jelentéskeresésektől.

„Hát egyrészt a múltunknak egy öröksége. Ugye, őseink, a nagyapáink, nagyszülőink állí-
tották valami okból. Meg aztán hogy ki az. Az se mindegy, hogy kit állítottak oda. Mer az a
Nepomuki Szent János – nemtom talán Mátyás királynak is volt tanítója, ha jól tudom...”

„Védi Ebedet, ez ide néz a falura. Meg hát ott a kereszteződésbe mindenkinek [látha-
tó], no.”

„Én elsősorban úgy gondolok rá, mint ilyen védőszoborra, mint ilyen védőszentre Ebed
környékében.”

a nepomuki szent János alakja iránt érdeklődőknél gyakori gondolatmenetként
elhangzikazis,hogymivelaszentszobrátmásholpl.folyó-vagyállóvizekshidakmel-
lettállították fel,ezérta18.századbantalánezenamamárszáraz,kitetthelyen is
lehetettegy vízfolyás („Ott van egy ér vagy volt egy ér. Száz százalék.”),demivelez
bizonytalan,egyes„megoldásikísérletek”arravonatkoznak,hogymagaafaluaDuna
melletttalálható(„A Dunához tudnám kötni.”),sígyehhezafolyóhozlehetrendelnia
szentalakjátannakellenére,hogyaztöbbmintkétkilométerrevanaSzent Istvántól.

Helyiésvallásiidentitáslegerősebbösszefonódása–talánnemmeglepőmódon–
az ebedi papi szolgálatot is ellátómuzslai plébános, Borka iván gondolamenetében
bukkantfel:

„Itt hogy ha megyek a határba, az számomra papként is olyan, hogy otthon vagyok.
Tehát azt jelzi. Minden tisztelettel egyéb más vallás felé, de hát (…) idegen volna szá-
momra más vallási szimbólumok elhelyezése, azért, mert ez ennek a népnek a gyöke-
réből származik.”

magátólértetődőmódonmindahelyidiskurzusokban,mindamélyinterjúk„mestersé-
ges”légkörébenrendszeresenfelbukkannakfeltételezésekegyrésztazegykoriállítta-
tók,saközelmúltbelirenovációtvégzőegyikcsaládilletékességéről,másrésztpediga
Szent János helyéről, pontosabban, hogymiért pont ott áll, ahol („Az, aki állíttatta,
annak biztos megvolt az oka, hogy miért oda állíttatta. Annak ott a helye.”).személyes
emlékeimszerintazújíttatásalattazidősebbérdeklődőknyilvánosésmagánterekben
egyaránterretereltékaszót,amelyhezkötődőenaztánazebedimúltmáskérdéseiis
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felmerültek,pl.egyescsaládok története,aszobornál történtesemények,sezekhez
kapcsolódvaaztánmásmúltbelitémákis.

magárólaSzent Jánosrólszámosbizonytalanminősítésésfeltételezésél,amiköny-
nyenérthető,hiszenezekazinformációkvagyinkábbazoktöredékeicsakisahelyiszáj-
hagyományozódásban11 ésdiskurzusokbanvannakmeg.azobjektumkörülugyanakkor
nem alakult ki összefüggő, koherensmondakör12 – az alábbi részlet például egyéni
emlékekésfeltételezésterméke,közösségiszintennemlehetbeszámolniajelenlété-
ről.perszeteljességgelelképzelhető,hogyazilyenelszigetelttörténetekadottesetben
valamilyenhatásraegyszermajdszélesebbkörbenfolklorizálódnak,dejelenesetben
mégnemkellezzelszámolni.

„Errű én ennyit tudok e, de [nem] mondom száz százalíkosan, hogy az a Páldi János
bácsinak miféle hozzátartozója vót e. Hogy apja-i, nagyapja-i, dédnagyapja-i, eztet nem
tudom. De eztet mondta annak idején, ezt beszítík má apámék is e, hogy valamiféle
ló... Lovak észaladtak, vagy valami ilyen probléma vót, és akkor az a János, az meghalt.
No most akkor elig az hozzá, hogy ők akkor az eliggí főpumpáták az egísz dógot, és
akkor szentté is avatták, oszt akkor Szent János lett [odaállítva].”

azeddigitémákonésjelentésekentúlaszoborravonatkozóemlékeknélabeszélgeté-
seksorán(deazinterjúksoránsosemazidézettelsőkérdésnél,hanemleghamarabb
néhánypercmúltán)rendszeresenfelbukkanegymásikkonkrét,fizikaiobjektum,még-
pediga2008körülkidőlt(másvéleményekszerintazútkarbantartókáltaleltávolított)
régihársfa,sahozzákapcsolhatóegy-egyrendkívülinekmondhatóeseményfelidézé-
se.afolyamatosanpusztulófábaazemlékezésszerintrendszeresen,éventeakártöbb-
szörisbelecsapottavillám,skiemelendő,hogyazállamszocializmusidejénegészena
renovációidejéigezenesetekmiattszerepeltaszoborahelyiekdiskurzusaiban.

„Jöttem haza munkábú – ez má nem most vót – jöttem haza munkábú és motorbicklivé
jártam, rendesen erre szoktam járni, és elig az hozzá, hogy a Szent Jánosná ami vót,
az a hársfa, abba belevágott a villám.(...) Párkány felű gyüttem. Akkor má messzire
lehetett látni, hogy füstöl. Szemerkét az esső. És annyi vót, hogy az országútrú mingyá
leátam, a másik fickó is kiugrott – má akkor vótak autók itt-ott e – és akkor az ország -
útrú megfogtuk a fát, hogy éhúztuk...”

afaaz idősebblakosokemlékeibenóriási lombjávalafaluhatármeghatározóeleme
volt (néhány férfi egybehangzóvéleményeszerintakatonai térkípeken is jelölték), s
korábbanahársvirágotistöbbengyűjtöttékróla.emellettakárarendkívüliesemények,
akáramarkánslombkoronavagyavirágszedéskerülmegemlítésre,apéldákbólegyér-
telműenkiderül,hogya fagyakorlatilagelválaszthatatlanegységetképezettaSzent

11 aszájhagyományozódásszerepérőlpl.amondáksezáltalatörténetiinformációkésemlé-
kezetközvetítésébenl.Dobos1986.

12 akörnyékrőlazegyiklegjobbpéldatalánakürtiFarkas-kereszt,amelykörülegykisebbmon-
daköralakultki:Liszka2000,52–54.p.
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Jánossal,vagyisfennállt(ill.azemlékekbenamainapigfennáll)valamilyenjelentésbeli
affinitásegymesterségessegytermészetestárgyközött.

„Apám mingyíg aszonta, hogy akkor, mikor oda állíttatták a Szent Jánost, akkor ástak
oda, űtettek oda fát. Ezt a hársfát. Oszt sokáig megvót, mer jártak oda a falubú is, még
anyám is, mer arra emlíkszek, hogy anyám, mer marha ügyes vót ilyen szedísekbe,
főmászott akárhova. (…) Télen főzte [ahársfateát].”

„Szinte hozzátartozik, úgy ismertük a keresztet vele a hársfával, el sem tudtuk képzel-
ni, hogy anélkül milyen.”

azújraszentelésrőlareményhetilapbanmegjelenttudósításszerzője,könözsiistván
ishelyiszármazású,srövidbeszámolójában integratív,segybenszemléletesmódon
jelennekmegazeddigemlítetttémák,elemekésmotívumok:

„Ebed híres helyén, a hegyaljai úton, a 200 éves gyönyörű hársfa mellett volt Nepomuki
Szent János vértanú szép szobrocskája. E nevezetes hely mellett elhaladva, elődeink
öt-hat generációja szép érzésekkel eltelve, mindig meghajolt.

Hat évvel ezelőtt a villám belevágott a hársfába, tönkretette a koronáját, és megsé-
rült a szobor is.

A gyönyörű hársfa ugyan még kihajtott, de nagy fájdalmat okoztak a falunak az
útkaparók, amikor négy évvel ezelőtt kivágták.”13

különösen a mélyebb vallásosságról tanúbizonyságot tevő, s az államszocializmus
éveitmegéltszemélyeknélmerülfeltézisszerűen,hogyaz1949ésaz1989köztiidő-
szakbanjelentősenmeggyengültaszakráliskisemlékekkultusza,nohaamegállapítást
ritkánkövetiakommunizmus(az átkos)egyértelműelítélése,inkábbcsakkonstatálják
a változást. Világosan kitapintható, hogy a ritualizált cselekmények csak amásodik
világháborút követő bő egy évtizedig jelentenek fontos témát az emlékezetben, ezt
követőenmáravázoltesemény-éstörténettípusok(ahársfa,abelécsapóvillámok,
esetlegnéhányszemélyes,denemvallásosélmény)adominánsak.anepomuki-szo-
boresetébenegyfajtakonszenzusuralkodikarról,hogyazelhanyagoltságegészena
renovációkezdetéigtartott, tehátarendszerváltástkövetőmintegy20évsoránsem
lehetbeszámolnivalamifélerevitalizációról.egyesemlékekben(azenyémbenis)felme-
rül,hogyritkánugyan,devoltakgyertyákésmécsesekaszoborlábánála20.sz.kilenc-
veneséveibenis,ugyanakkormárnemigazántudni,hogyezeketkikhelyeztékki.

arendszerváltásutániidőszakbólelvétve–tehátnemaközösségáltalánosszintjén
–olyanegyénitörténetekrebukkanhatunk,amelyekaSzent János tágabbkörnyezeté-
heztartoznak,svalamilyenszabadidőstevékenységre(futás,szeder-vagycseresznye-
szedésaJRD vagyazErdő út környezőfáiról)vonatkoznak.aszoborezekbenazese-
tekbenatérbelielhelyezkedésemiattjelentegyfajtareferenciapontot:

13 Hogy az utódok se feledjék el... könözsi istván képriportja. remény, 2016/25, 5. p.
http://remeny.sk/archivum/files/remeny_2016-25_korrekturazott.pdf (hozzáférés ideje:
2019.06.25.)
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„Én oda jártam ki évekig. (...) a JRD út – úgy mondjuk, hogy a JRD út –, azon jártam ki
a Szent Jánosig, az volt ilyen napi, ilyen késődélutáni túrám. Oda akkor beátam, és tud-
tam, hogy 18 perc itthonról, ha ékezdem (...) rendesen. Aztán utána csatlakoztak még
hozzám csajok. Oszt jöttek mellém, futottunk, és futottunk a Szent Jánosig.”

arenovációközösségidinamikája

avalószínűleg2008-bentörténtkáresetutánaszobrotsazoszlopotisbevittékazegy-
koritsz-telepudvarába,amelymagóragyulaagrárvállalkozásánakadotthont.először
aszoboralakkerültfelújításravalamikor2011környékénegynyitrairestaurátoráltal,
amelyetazebediszármazásúpáldiJózsef14 finanszírozott.afejésakézrögzítésemel-
lettsavvalkezelték,eltávolítvarólaegyúttalaszínezéstis.góraelbeszéléseáltalnyer-
hetőbetekintésebbeafolyamatba,amelybenaSzent Jánoshozfűződőcsaládikötelék
jelenikmegfőmotivációként:

„Hogy ne legyen ott, akkor no most mit fogunk vele kezdeni, akkor behoztuk mi a telep-
helyünkre. Ott volt letéve, és mivel a Páldi Józsinak az örökösei állították valaha ezt a
szobrot, (...) mivel a családban volt, akkor valahogy ezt a problémát jó lenne megoldani.
Abba az időbe voltak itt őneki lovai, és akkor lovakkal, arab tenyészet volt, és akkor
valahogy egy nyitrai restaurátor – szintén lovas – is itt volt, és akkor ezt a témát neki
fölvetette. A szobor itt volt nálunk, megnézte, oké, ő vállalja.”

ahelyidiskurzusokatelepielhelyezéstkövetőenerősödtekfelelőször,amikorisaszo-
borhiányátészrevevőkelkezdtektudakozódniahollétefelől.atalálgatásoksabiztos
információk egy ideig folyamatosan keveredtek a közbeszédben, de ezekmég nem
okoztakfeszültségeket:

„(…) szájhagyomány útján mindig megtudott valamit az ember, aztán kiderült, hogy ott
van gyakorlatilag a JRD-be, az udvarba valahol elraktározva, úgyhogy védett helyen
van, aztán csak idő kérdése volt, hogy valami talpazatot meg akaratot találjanak rá.”

azeseményekalakulásavégülúgyhozta,hogygóragyulavállaltamagáraazoszloprend-
betételénekmegszervezésétúgy,hogyelőttenemfűztekülönösebbemlítésreméltókap-
csolataSzent Jánoshoz.„Tételmondata”arról,hogyelsősorbanmimotiválta,ahelyiiden-
titásravonatkozik:„Ha már egyszer (…) az 1760-as évektől ez ott állt, akkor már próbál-
junk tenni azért, hogy még valameddig ott álljon.”arenoválástanyergesújfalusiilletősé-
gűkőfaragó,VargaB.kálmánvégezte,amelyatisztításonkívülazoszlopfelsőrétegeinek
óvatoslecsiszolásábólállt,ill.emiattabetűketkissémélyebbrekellettvésni.

ugyanakkorezenapontonadiskurzusokban,ahogyakkoriban,úgymostiskitapint-
hatóakesetifeltételezésekarról,hogyarenováltatókatkényszervagyakárönösérdek

14 anevezett személyévekótakülföldönél, shabárpróbáltamvele felvenniakapcsolatot,
végülsikertelenvoltakísérletem,ígyazőmotivációiról,sacsaládikötelék/motivációvizs-
gálatáróllekellettmondanom.
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ismotiválta.Ígypl.mígegyikük„valakinek a nyomására”cselekedett,addigamásikat
mások állandóan „pöckölték”, hogy vállalja magára a feladatot. Teljesen kibontott
magyarázatotnemtaláltam,deafeltételezésekmeglétekétségtelen.

akétújíttatórészérőlmárazoszlop2014.évielkészítéseelőttfelmerültagondolat,
hogyazeredetihely„veszélyes”.egyespletykákszerintegyébként isszándékoskár-
okozásálltaSzent János kidőlésemögött,mígmásesetekbenazegyrenövekvőgép-
kocsiforgalmattartottákkockázatosnak. amikorafalubanelterjedtazahír,hogyakis-
emlék megóvása érdekében nem az eredeti helyen, hanem mintegy 700 méterrel
délebbre, a tsz-telep bejáratamellett szeretnék felállítani, góráék szándéka lassan
növekvő ellenállásba ütközött. az interjúkból, valamint az akkori megfigyeléseimből
világosan látszott,hogyazérdekeltekvéleményea„menjen a helyire” felszólításban
összegezhető,mígarenováltatókataközbeszédakisemlék„kisajátításával”vádolta.
górávaltöbbenszemélyesenisbeszéltek:

„Mentem a Gyuszihoz, és ott megláttam, hogy ott van a Szent Jánosnak az a hosszú
köve, amin rajta volt. Mondom neki, hogy te, hát hol a János? Hát hogy azt fölújíttatják
vagy nem tom mit csinának, és majd a JRD udvarba bekerítik és majd oda fölállítják.
(…) Mer hogy nem lehet oda kitenni, mer a vandálok majd ledöntik meg nem tom mi.
Mondom neki Gyuszi, annak nem a JRD udvarba meg nem tom hol van a helye, hanem
ott van a helye, ahol van.”

adiskurzusokbangóráranyomásthelyeztekazáltalis,hogyatöbbekáltalmegfogalma-
zott„vád”szerint„ki akarta sajátítani”aszobrot,amelyetőugyanakkoregyértelműen
elvet és komolytalannak tartmindmáig. shabármindenki számáranyilvánvaló volt,
hogyővoltamásikfinanszírozó,egyeselszigeteltvéleményekkifogásoltákaztis,ami-
korneveújíttatókéntrákerültazoszlopra.

atiltakozásettőlfüggetlenülegyidőutánelkezdettszervezettformátisölteni.egy
idős hívő, aki gyakorlatilag a renoválási eseménysor harmadik főszereplőjévé vált,
szabómagda, a kezdeti hangulatkeltés („Kicsit fölkevertem a falut is, mérgelődtem
mindenkinek.”) utánaláírásgyűjtésbekezdett.mikor20ebedimárnevétadtaatiltako-
záshoz,sapáldicsaládrészérőlisjóváhagytákazeredetihelyretörténővisszaállítás
ötletét,akérdéseldőlt.szabómotivációjaalapvetőenvallásos,ill.avallásitiszteletben
gyökerezett:„Csak azért, hogy a szentek iránt, hit iránti becsület, emberség, más nincs.
Nem tetszett nekem, hogy nem becsülik meg.” sajátbevallásaszerintkorábbanlegfel-
jebbfelszíneskapcsolatotápoltaSzent Jánossal,míg2016ótaaszoborkörnyékének
legfőbbgondozójávávált.

2016-raalakultakkiaszoborvisszaállításánakfeltételei,svégülugyanazeredeti
helyszínen,deazországúttólkissébeljebbhelyezték.ismétcsakadiskurzusokszintjén
ezazegyetlenolyankérdés,amelyetutólagissérelmeznekazemberek,mivelsokak
szerintatalajlejtésemiattnememelkedikkiazobjektum(„leültették”,„nem látható”),
ugyanakkorezaprobléma,nohaugyancsaka térbelipozícióravonatkozik,márnem
generálnyíltkonfliktusokat.

aszoborújraszentelése2016.május16-án,vagyisanepomuki-ünnepnapon tör-
tént,amelyetnyilvánvalóantudatosanhatároztakmegaszervezők.ezlényegébenaz
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eseménysoregyetlenpontosanazonosíthatódátuma.15 aplébánosekkorvoltaktívsze-
replőjeafolyamatnakarítusoksorán,valamintaszervezésből iskivettearészét.az
ebeditemplombantartottmisétnepomukiszentJánosnakszentelték,sebbőlkifolyó-
lag a prédikáció is a szentről szólt. ezt követően a hívők egy része kiment aSzent
Jánoshoz.azújraszentelésnagyjábólbő20percigtartott:abevezetőének,ahogyana
záróénekis,aszenthezszólt,ekettőköztegyzarándokénekhangzottel, ill.magaa
megáldás liturgiája történtmegazáldásokkönyvéből.azeseményenfelszólaltgóra
gyula,akiafelújításrólszámoltbe,szabómagdapedigünnepibeszédetmondott,de
jelenvoltahelyszínenVargaB.kálmánis,akitbeismutattakamintegy50fősgyüle-
kezetnek.azújraszentelésrőlkét lapban,areményben16 sapárkányésVidékében17
jelentekmegrövidbeszámolók.

3. kép.aszoborújraszentelése2016.május16-án

Fotó:könözsiistván,2016

15 mivelakkormégcsakritkánvoltamjelenafaluban,snyilvánvalóanajelentanulmányalap-
játjelentőkutatássemfolyt,nemtudtamrésztvenniazeseményen.aleírástbeszélgetőtár-
saimelbeszélésealapjánkészítettem.

16 Hogy az utódok se feledjék el... könözsi istván képriportja. remény, 2016/25, 5. p.
http://remeny.sk/archivum/files/remeny_2016-25_korrekturazott.pdf (hozzáférés ideje:
2019.06.25.)

17 megújultazebedinepomukiszentJánosszobor/obnovenásochasv.Jánanepomuckého
vobide.párkányésVidéke2016/10,7.p.https://issuu.com/parkanyesvideke/docs/noviny
_s__ao_10-2016/7 (hozzáférésideje:2019.06.25.)
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Látható,hogyarenoválásifolyamatotazemberekjavarészepasszívanszemlélte(leg-
feljebb néhányan szerepeltették az aláírásukat a petíciós íven), ám ennek ellenére
kommentálták,beszédtémávátették,sezenbelülgórasazebediesetbenaszervez-
kedőidősasszonyszerepelnekúgy,mintakik„sokat tudnak”.akutatássoránszinte
kivétel nélkülmindenki e két személyhez akart engemküldeni,míg önmagukat úgy
határoztákmeg,mintakik„nem tudnak sokat”.amásikújíttatóegyfajtahallgatólagos
konszenzus folytánkiesikebbőlakörből,ahogyanakétkőfaragósaplébános is–
annakellenére,hogymindannyiantöbbé-kevésbéaktívszerepetvállaltakafolyamat-
ban.nemegyszerűbiztoséspontosválasztadniarraakérdésre,hogyazebedieset-
benminekaszámlájára írhatóezaszelekció–márcsakazértsem,mertahelyiek
válaszaiáltalábanannyira„automatikusak”smenteseka reflexiótól,hogy leginkább
csakközvetvekövetkeztethetünkazokokra.akőfaragók/restaurátorokesetébennyil-
vánvalóanszámolnunkkellazzalakörülménnyel,hogynemhelyiszemélyekrőlvanszó,
sméghaanyergesújfalusiszakemberrőlelvétvetudjaisvalaki,hogykicsoda,anyitrai
emberesetébenezmársemennyiresemállfenn.mindezalighalehetmeglepő,sgya-
korlatilagmindenolyanszakráliskisemlékállíttatásánál/újíttatásánálfennállhat,ame-
lyethelyilegnemismertkőfaragókkészítettekel.aplébánosazújraszentelésesemé-
nyekapcsánlépettfelaktívszereplőként,deezazepizodikusszerepkör,úgytűnik,nem
voltelégahhoz,hogya „sokat tudók”körébesorolják.Végülmagaamásikújíttató,
páldiJózsefazelmúltévtizedbencsakritkánjelentmegafaluban,sazótaishuzamo-
sabbidejekülföldöntartózkodik,ígykissétalánmegfoghatatlanahelyiekszámára.

mitjelentazonbaneza„sokattudás”?alighaminősíthetőmeglepőnek,hogyahelyi
diskurzusbannincspontosanmeghatározvaaszókapcsolat jelentése.egyaránt lehet
úgyérteni,hogyarenoválásraésaszobortörténetéreisvonatkozik,snohagyorsan
kiderül,hogyvalójábancsakazelőbbirőlvanszó,ajelentésvalamilyennehezenmeg-
fogható„elcsúszása”miattolyan,minthaakétérintettszemélyaszoborrólvalóspeci-
ális tudás birtokában volna. Láthattuk, hogymindketten a többéves folyamat során
kerültekelőszörszorosabbkapcsolatbaakisemlékkel,tehátsemmiképpsemlehetazt
állítani, hogy ez a kapcsolat hosszú évtizedekre nyúlna vissza. Valószínű, hogy itt a
szakráliskisemlékekésgondozóik/ápolóikköztisajátoskapcsolategyvariánsávalvan
dolgunk,amelykapcsolatagondozásegyszerűtechnikaijelentéséntúlvalamifélejáru-
lékosjelentéstulajdonítástismagautánvon,amelybenagondozósagondozotttárgy
közöttmély,deverbálisannemkülönösebbendefiniáltköteléketfeltételez.

Végülmindenképpenadjamagátakérdés,vajonarenoválásifolyamatsoránmeg-
nyilvánuló közösségi figyelemváltoztatott-e valamit aSzent János tiszteletén?2008
előtt legfeljebb néhány mécses égett a helyszínen, 2016-tól fogva azonban szabó
magda mindig virágokat ültet ki, s rendszeresen gondozza a szobor környezetét.
esetenkéntmáshelyiekisvisznekkivirágot,gyertyát,slekaszáljákafüvet,ill.egysze-
mélykéthársfacsemetétültetettel.mindenképpenfontoskiemelniaztis,hogyafölújí-
tásemléke,méghamindenrészletébennemis,denagyvonalakbanélénkenélőemlék
beszélgetőtársaimnál, amely a szobor ismertetett jelentésmezője s a lakosság egy
részétmegmozgatótiltakozástekintetébenkönnyenmegérthető.
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4. kép.afelújítottnepomuki-szoboréskörnyéke

Fotó:Vataščinpéter2018

„Volt szervezkedés. Volt közösségi élmény úgymond, hogy kicsik és nagyok is egyaránt,
ahogy a képeken is látható, azért csak megjelentek és megmutatkozott ez az összefo-
gás.”

„Előtte hogy mennyire volt az gondozott, mert így az emlékeimbe nem maradt meg,
hogy nomost mi azt annyira láttuk volna. Tehát most, most lehet, hogy ez azért van,
merthogy máshol áll, de biztos észrevettük volna, hogy ha az olyan gondozott szobor
lett volna. (…)A Szent János inkább [azótavanmegazemlékeimben]mikor elkezdő-
dött ez a felújítás.”

Zárógondolatok

miveljelenesetbenegyszlovákiai,defőkéntmagyarokáltallakottfalurólvanszó,ezért
adhatjamagátakérdés,hogyanepomuki-szobornakalokális,vallásiésesetlegszub-
jektív jelentőségemellettvan-ebármilyenetnikai/nemzeti jelentésmezője?akutatás
során,deazaztmegelőzőévekbensemtalálkoztamazzal,hogyegyilyenjelentésrele-
váns lett volnaazobjektumesetében.mindezannakellenére van így, hogy számos
körülmény(pl.forgalmasfőútmellettilokáció,jólláthatómagyarfölirat,magyartöbb-
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ségű falu, viszonylagosanaktív közösségi figyelem)adhatnaetnikai töltetetenneka
szakrális kisemléknek. ennek fényében azt a kérdést kell feltennünk, hogy akkor
viszontmiértnincsmegezajelentésmező?pontosválasztvélhetőencsakakkorkap-
hatunk, hamegfelelő számú olyan konkrét,mikroszintű esettanulmánnyal rendelke-
zünk majd, amelyeknél az etnikai dimenzió elsődleges fontosságú. Csakis a helyi
közösségimechanizmusokösszehasonlításavezetheteredményreezenatéren–ami
egyúttaljelzi,hogykomoly,eleddigfeltáratlan(vagynemteljesenfeltárt)mélységeivan-
nakaszakráliskisemlékekkutatásának.

abemutatottanyagésesetjópéldaarrais,ahogyanavallás,pontosabbanannak
materiálismegjelenésealakítjaéstematizáljaahelyiekfigyelmét,diskurzusait,smind-
eztúgy,hogyközbenegyfajtanormakontrollraissorkerül.katarínanádaskáegyerdő-
háti falu vallási életének vizsgálatakormélyebben kitért arra, hogymind a verbális,
mindanemverbálishelyikommunikációbanrejlenekún.territoriálisgesztusok,ame-
lyekáltalatérszerkezetés-elrendezés(pl.atemplomiülésrend)valamilyenrögzített,a
konszenzusáltalszentesített formátnyer (nádaská2008).azebediesettalán leglé-
nyegesebbrészeishasonlógesztusravonatkozott,ugyanisahelyiekérzékelésébena
Szent János áthelyezésévela téralapstruktúrájaváltozottvolnameg.megkockáztat-
ható,hogyatérstruktúra„védelme”,nohatermészetesennemválaszthatóeltőle,de
valamilyenmódonerősebbnekbizonyultavallásosmotivációnálaközösségszintjén.

ittszeretnékutalniarra,hogyaszakráliskisemlékekkutatásáraakármégnéprajzi
szakmaiberkekenbelülistöbbenúgytekintenek,mintviszonylag„egyszerű”,kevésbé
„veszélyes”témára,amennyibentársadalmikonfliktusokraésproblémákragondolunk.
azanyaggyűjtéssoránazonbanszámosolyanminősítéstésértékelésthallottam,ame-
lyeketnyilvánvalóannemhasználhatokaszövegben.ezakutatói(módszertani/isme-
retelméleti/etikai)problémanemismeretlenazokszámára,akikpl.közösségkutatás-
salfoglalkoznak,segyesesetekbenigencsakreleváns,deérzékenyinformációkatkell
kihagyniaszövegekből.e tanulmányesetébensemvoltezmásképp,ugyanakkoraz
értelmezésnélközvetveszerepetjátszottakalehetőlegpontosabbképfelrajzolásában.

Felmerülhetazakérdés is,hogymennyibenérdemeskutatniazolyaneseteket,
mintamilyenazebediszoborpéldájais.nyilvánvalóantalálhatóaknagyobbtársadal-
miaktivitásáltalövezettszakráliskisemlékek(pl.erősszentkultuszra,rendszeresés
gyakran ismétlődő rituális cselekményekre,mondakörökre lehet itt gondolni), ezért
adjamagáttehátakövetkeztetés,hogytalánérdemesvolnaezekreösszpontosítani
egy-egyesettanulmányelkészítésekor.ezzelszembenvéleményemszerintszámolni
kellazzalakörülménnyelis,hogyakármégaszinteteljesenfeledésbemerültobjek-
tumokesetébenisolyanismeretekretehetünkszert,amelyeksegítikatémakörjobb
megértését.pl.éppazelfelejtés,azelhanyagolássazeljelentéktelenedésminden-
képpolyanjelenségek,amelyekérdemesekazetnológiafigyelmére,méghaagyűjtött
anyag csekély mennyisége miatt nem írható is ezekről az objektumokról egy-egy
különálltanulmány.ebbőlaszempontbóltehátnemannyiraegy-egykisemléktársa-
dalmijelentőségénekintenzitásaalényeges,hanemhogyrendelkezzünkalehetőleg-
különfélébb(erősebbvagygyengébb) jelentésekkelbírószakráliskisemlékekmikro-
és helyi szintű kutatásainak széleskörű tárházával, s ezen belül változásaik (vö.
Hartinger2007)értelmezésével.
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péTer VaTaščin
sainT JoHn anD THe ViLLage

Theaimofthisstudyistoanalyzetherelationshipbetweenareligiousobjectand
a local community. Thesmall sacralobjects isamostwell researched topic in
relationwith theHungarians inslovakia.nevertheless,wedonothaveenough
casestudieswhenitcomestoparticularobjectssuchascrosses,statuesetc.in
this study, the renovatedstatueofst. Johnofnepomuk in the villageofebed
(obid)isanalyzedinitssocialcontext.Thefindingssuggestthat(1)thereisavery
close relationship between religious and local (but not ethnic) identities, (2)
various layersof collectiveand individualmeanings createa „field”aroundst.
Johns’statue,(3)moreorless„static”meaningsandfeaturescanchangeifthey
are prompted by extraordinary events, and that (4) the topic of small sacral
objectsismorecomplexthanitseemsatfirstsight.
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