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Útszéli keresztjeink érdekében
A dunántúli magyar táj elmaradhatatlan tartozéka az utak mentén álló, fából

ácsolt vagy kőből faragott kereszt. Oseink és egyben a ma élő keresztények hitének
jelképei ők. Egyházunk vezetői a nagy értékű épületek és műtárgyak megóvása,
gondozása mellett ajánlják és kérik az útmenti kereszteknek, temetői sirernlékeknek,
szobroknak gondozását is. Kívánatos, hogy "minden egyes lelkész tisztában legyen
azzal, milyen értékek vannak gondjaira bizva, mílyen értékek védelmére kötelezi
hivatása." (1) A keresztállítás, mint keresztény életünk annyi más megnyilvánulása,
ősi, még pogány idők szokásainak, hiedelmeinek megszentelésére nyúlik vissza, bár
elsősorban Jézus Urunk megváltó áldozatára emlékeztet.

Ha nyito.tt szemmel és nyitott lélekkel járjuk a Dunántúl tájait, akkor nem ke
rülhetí el figyelmünket az utak mentén, az útkereszteződéseknél, templomok és
falusi házak előkertjeiben, temetőkben és a sírokon látható kereszteknekvkülönböző

formája. A különböző formák azonban csak a díszt, a nagyobb tiszteletet fejezik
ki a lényeges előtt. Ez a lényeges pedig maga a latin kereszt Jézus Urunk feláldozott
testével. Ehhez kapcsolódik a Fájdalmas Anya, majd később, Szent János evangé
liumának leírása alapján (19, 25-26.) maga az evangélistának és Mária Magdolná
nak alakja. Még később, a XIX. században a kereszt felállítójának vagy felállítói
nak védőszentjei állnak a Fájdalmas Anya két oldalán. Szinte műemlékszerűekazok
a keresztek, ahol a kereszt tövében Pieta formájában ábrázolják Szent Fia holt
testét tartó Máriát. Ilyenkor a kereszten csak .egy lepel látható. A kereszt széles
alaprészébe a Szent Sírt faragják bele.

Tanulságos összefüggés mutatkozik meg, ha a keresztek fentebbi formai vál
tozásának nagyon rövidre fogott kialakulását és a kőfaragó miihelyek helyzetét,
történetét vetjük össze. Amíg a kőfaragók és általában ~z iparosok életének a
céhrendszer volt a kerete, addig a keresztek egységes felépítésűek. Három részből

állnak: alapzat - középrész - felsőrész. A hasáb alakú alapzatnak elülső lapja'
a felirati mező, A közeprész elülső lapján domborműszerűen a Fájdalmas Anya
látható, később a középrész előtt szoborszerű kiképzésben helyezkedik el Mária.
A felső rész maga a latin .kereszt a corpusszal.

A céhrendszer idejében, 1872-ig, a kőfaragó műhelyek száma alig egynéhány. A
Dunántúl déli részén Keszthelyen kívül Veszprémben, Pápán és Nagykanízsán élnek
kőfaragók. Előkelő helyet foglalnak el ezek között a keszthelyiek. A kőművesek

kel, ácsokkal, és cserepesekkel közös céhük 1752-ben kapta királyi privilégiumát.
- Keszthelyen 1866-ig csak egy műhelyben faragtak követ, részben osztrák, rész
ben a Fertő tó nyugati oldaláról: Szentrnargitáról származó mesterek keze alatt.
1866-ban Csehországból jött még egy kőfaragó mester Keszthelyre, és attól kezdve
két műhelyben készültek a keresztek. A más országból való ideszármazás más
díszítésű kereszteket eredményezett.

A céhrendszer megszűnte után elszaporodtak a kőfaragó műhelyek. A Keszthe
lyen szabadult legények részben itt, részben a környező helységekben kezdik meg
a kövek' önálló taragását. A kezük közül kíkerülő munkák felépítésükben és ki
dolgozásukban sokfélék. Jobbak is, gyengébbek is készülnek. Ahogy egyre inkább
haladnak a század évszámai, úgy változnak a munkák és sajnos a felhasznált
anyagok is egyre gyengébbek lesznek. A negyvenes években mindent elönt a merev,
hideg és olcsó műkőből készült tucatáru.

A céhekben élő kőfaragók, de még a XIX. század végén dolgozók keze alól is
népművészeti szempontból nem egy jelentős alkotás került ki. .Ezekre az értékekre
figyelmeztetnek az alábbi szavak: "A korszak szentimentális egyházművészeti tö
megprodukciójából, a lourdes-i barlangok gipsz-Mártálből és gípsz-angyalaíból, ahogy
a vidéki kőfaragók kezén leegyszerűsödtek, vaskosabbá lettek, egy sajátosan rusz
tikus késői falusi .vallásos művészet alakult kí." (2) Bátran hozzátehetjük ehhez,

1. Cserháti J.-Eszes t.: Egyházi épületek gondozása (Bp. 1971)
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hogy ez a rusztikus vallásos népi művészet kezdete az 1700-as évek közepéri - leg
alábbis Keszthely környékén - már megtalálható.

Milyen célból, mílyen szándékkal állították ezeket a kereszteket? Székely László,
a vallásos néprajz nagy ismerője ezeket írja: "A templom és temetőn kívülí vallásos
emlékek a következőképpen csoportosíthatók: 1. Engesztelő (vezeklő, búnhődésre

figyelmeztető) keresztek. Ezek az embereket egy szerencsétlenül járt, vagy gyilkos
ság áldozatává lett hivő lélek üdvéért való imádságra hívják fel, s néhol régi
jogi vonatkozásuk is van (ti. régen írásos okmány is kötelezte a vezeklőket 
gyilkosokat - keresztek állítására az elkövetett tett helyén). 2. Ahítatra ébresztő
szobrok, képek, fülkék. Ahogy a o nevük is mutatja, ezekkel kapcsolatban egyszerű

népi áhítatról van szó, amellyel a nép Istenhez emeli lelkét. Erdőkben, útkeresz
teződéseknél, hidakon, szorosokban, hegyeken emelt egyszerű vagy térdeplős ke
resztek ezek. 3. Krisztus kínszenvedésének valamilyen rendkívüli esemény (tatár
betörés, pestis) emlékére emelt keresztek. o

A Keszthelyi Esperesi Kerület 13 plébániajának területén több, mint 200' ke
resztet, 10 szentháromságszobrot, 8 Patróna Hungariae és 24 különféle szentnek a
szobrát ismerjük. A kereszteknek kb. 5%-a teljesen rom; kb. 20%-a erősen ron
gált, 35%-a kisebb-nagyobb -javítással helyrehozható és kb. 40%-a épnek mondható.
A falvak belterületén levő kereszteket, szobrokat a hívek karbantartják, legtöbb
ször bemeszelik. A dűlőutak, szőlőskertek mentén levők nagy részét az időjárás

kikezdte.-Ezek 30-40 év múlva romosakká válnak. Szinte minden évben találunk
frissen kidöntött keresztet is. A gyakorlatban megoldatlan a temetők keresztjeinek
és síremlékeinek sorsa is. Pedig itt népművészeti szempontból nagy értékek rej
tőznek. "A Balaton északi partján levő szőlőművelő falvakban pl. az 1860~as 70-es
években terjedt el a divatja annak, hogy falusi házaspárok védőszentjeik alak-

o jaival díszített fogadalmi o kereszteket állítsanak utak mellé vagy .házuk elé, és
néha 3-4 méteres faragott kő síremlékeket emeljenek a temetőkben." Az idé
zetet az 1975. kiadású Magyar Népmúvészetből vettük. Az ott közölt 23 képből

14 közvetlenül Keszthely sziíkebb környékéről való!
Önkénytelenűl is felmerül a kérdés: Mi legyen ezek után? A kérdőjelre egy

magam nem tudok felelni, de néhány gondolatot szeretnék felvetni. Megfelelő

térrel rendelkező plébániákon kötárakat lehetne kialakítani. Ide kellene beszállí
tani a romos kereszteknek még valamit is jelentő részeit. A romokat eltakarítani.
A még ép vagy még könnyebben megjavítható keresztek karbantartására szakem
berek bevonésávat eljárást kellene kidolgozni és azt a plébániákkal ismertetni. A
módszer legyen egyszerű és olcsó, hogya hívek is képesek legyenek akivitelezésre.
Az arra érdemes kereszteket, síremlékeket miíemlékké kellene nyilváníttatni.

A temetőket fenntartó közületekkel a temetők központi keresztjeinek és a sír
emlékeknekfenntartására jó volna egyezséget kötni. Különösen fontos volna, hogy
a ki ürítendő síroknál a kereszteket, értékesebb síremlékeket akialakítandó kőtá
rakba lehessen szállítani. Ehhez erkölcsi és anyagi segítséget kell kapniuk a plébá
niáknak.

IStl1ERETLEN PÁLtJS ((OLTO (XVI. SZ.)

Boldogasszony hét öröme

Szűz, lakása I1círomságnak,
dísze örök '!tagy jóságnak,
irgalmasság temploma.
Alázatod aki látja,
kedvességed megcsodálja,
ragyogá8od mily csoda!

Angyal jelzi küldetésben:
te szülöd majd szitzességben
üdvösségünk szent keg1/ét.
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