
A KISZOMBORI ROMÁNKORI KÖRTEMPLOM TITKAI
Kiszombor temploma előtt az útjelző tábla négyirányba mutat: Sze

ged, Arad, Temesvár, Törökkanizsa. Ma talán nem mond semmit ennek a
határmentí - a Maros-Tisza szögében fekvő - községnek útkereszte
ződése. De ha megtudjuk, hogy Kiszombaron gepida temetőt találtak,
mely gazdag Ieletanyagot szolgáltatott a mesterségesen torzított kopo
nyákhoz,ha arra gondolunk, hogy Móra Ferenc mennyi avar sírt talált
itt, és hogy a Maros évről évre honfoglalás kori temetőket mos ki, sőt.

ha a legujabb leletre gondolunk, - ugyanis innen nem messze találta
meg egy pásztorasszony, a múlt évben II. Theodózíus aranytallérait, 
akkor rádöbbenünk, hogy a népek országútján állunk.

Ennek a hatalmas országútnak szélén, áll a kiszombori körtemplom
a .magyar keresztény kulturának az Alföldön egyedülálló s az Arpádok
korából ránkmaradt remeke. Kevesen tudják, hogy ez a déli vidék, kö
zelebbről a Maros-Tisza szöge mily nagyszeru emlékeit őrzi a középkori
magyarság művészetének,

Sok évszázadon át aludta álmát a kiszombori templom, hogy a XX.
század magyarjai előtt felfedje eleink csodálatos - számunkra alig is
mert - lelki világát, szimbolikus gondolkodását, melyet architekturába
épített, kövekbe faragott, és festményeken örökített meg.

Hiába keressük Gerevich Tibor 1938-ban megjelent: "Magyarország
románkori műemlékei" című összefoglaló nagy művének indexében ezt a
páratlan, és sok: szenvedést átélt szentélyt, Pedig fennmaradása is csodá
latos véletlen ott, ahol a tatár pusztított, és ahol a leghosszabb török
megszállás után semmi nem maradt. Nem kevésbé pusztított itt a Maros
állandó áradása is.

A legnehezebb kérdés a templom eredetére fényt deríteni. A nem
vég elhunyt neves magyar történész, Csemegi József szerírrt a kiszom
bori körtemplom távolabbi rokonai fellelhetők a Ruténföldön. (Horjany)
és Zárában (a dóm baptísztériuma).

. "A kutatás már régen megállapította, hogy a különböző karélyos és
Iülkekoszorús körterek típusa már a késő római építészetben kialakult.
Számos, főleg négy és nyolc fülkés karélyos változatban átvette az óke
resztény építészet, s terjesztette tovább a középkor idején. Emlékei mind
azokon a területeken ismeretesek, ahol valaha a római kultura meg
gyökeresedett, ISzétsugárzottés tovább élt a középkor folyamán.

Másképpen áll azonban a helyzet a hatszogre szerkesztett centrális
építmények esetében. Ez a válfaj ugyanis az ókorban jóformán ismeret
len, csak a legritkább esetben bukkan fel, a késő-antik építészetben.
(Csemeq: József: Közép-Európa románkori centrális templomainak épí
tészettörténeti kérdései.) Ennek képviselője a kiszombori templom.

A templom keletkezésével kapcsolatban ma is sok a vita, de a tény
még tisztázatlan. Altalában a XI. - XIII. századra teszik építését. Dr.
Juhász Kálmán szerint: "Kétségkívül a Csanád nemzetség, e terület
kegyura építette. Kis méretei míatt azt tartják, hogy nem volt a falu
temploma, hanem a kegyúri család keresztelő kápolnája. Az akkori gyér
Iakosságra való tekintettel azonban lehetséges, hogy mégis plébánia
egyházul szolgált,"

Csemégi József fentemlített művében viszont merész feltételezéssel
él, amikor felveti a templomnak a X. századból való származását, még
hozzá kaukázusi hatással ,és közvetítéssel.
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Kivülről az épület egyszerű hengeralakú, külső alaprajza kör, kb. ft
méteres átmérővel. Belső alaprajza hatkarélyú lóherealakú. A karélyok
a templomban hat félkör alakú fülkét alkotnak. Fent pedig külön-külön
félkupolában végződnek. E félkupolák felett agótilkus bordázatú cent
ráliskupola foglal helyet. Belül jellemzőek a fülkék román stílusú kes
keny íkerablakaí, és a fülkeelválasztó falakon alkalmazott keskeny fél
pillérek, melyekből gótikus ívbordák ívelnek felfelé.

A templom jelenlegi titulusa, és a "Historia Domus" tanusága szerint
eredetileg is, a "Mennyekbe felvett Boldogságos Szűz." Hogy eredetileg
erre lett a templom építve és szentelve, azt igazolja díszítése is. A szen
tély karélyában csúcsos ívvel a frízben, az oldalsó karélyokban csupa
csúcsívek a frizekben, úgyszintén a téglasor frizek is. Megtaláljuk tehát
a templomban a románkori szimbolikának különböző és gazdag megjele
nési formáit.

Fettich Nándor, a Nemzeti Múzeum nyugalmazott igazgatója írja egy
magánlevélben a kiszombori templomról: "A karélyokban lévő fél oszlopo
kon olyan életfa alkotja az oszlopfőt, melynek kőzépső csúcsos levele
egyenesen le van vágva. A keresztre feszített Krísztus jelképes ábrázo
lása ez, az írni olvasni nem tudó, de ősidők óta jelképekben gondolkodó
nép egyszeru gyermekei számára. Ilyen levágott végű életfát még nem
láttam".

Vessünk egyI'övid pillantást ennek az érdekes templomnak történe
tére.

A nép hagyománya csak a török hódoltság utáni időkről tud. A köz
ség lakói számtalanszor felteszik a kérdést; "valóban igaz, hogy a mi
templomunk eredetileg török templom volt?" Érthető ez, hiszen a kis
zombori nép hagyománya nem is terjedhet túl a török időkön. Az 1557
58. évi Temesvári Defterdár tanusága szerint akkor már csak nyolc adó
fizető volt a faluban, 1596-tól pedig már egy sincs, a falu helye teljes
pusztaság. (Def terek L 333.).

A töröikök állítólag először istállónak, majd fürdőnek, később pedig
mecsetnek használták a templomot. Hogy valóban használták, igazolja a
szentély falába vésett török írás, melyet eddig sajnos még nem próbál
tak megfejteni, bár Bálint Sándor professzor szerint, az egész Alföldön
",.gyetlen fennmaradt török emlék ez az írás.

A templom történetében nemcsak a török idők voltak v:álsá~ooak,
~anwem a későbbi idők még inkább. A "Historia Domus" csak az 1744-es
evtol kezdve tudósít, de ez az idő nagyon szomorú kora a templomnak.
Hozzá nem értő barbár kezek erősen megcsonkították eredeti szépségét;
1744-ben kis, f.atornyos templomot építettek az ősi kereiktemplomhoz Úgy
hogy a régi az újnak szentélye lett. Ott, ahol a körkápolnához hozzá~
építették az új hajót, egy fülkét teljesen elpusztítottak, ennek két szom
szédját pedig félig elvágták, hogy tágabb legyen a hajó kapcsolata a
szentéllvel,

1777·ben lebontották ezt a templomot és barokk hajót' építettek a
körtemplomhoz. Ekkor míndent teljesen elbarokkosítottak. A barokk
oltár és a barokk ornamentika megszüntette az eredeti kellemes egy
6zeruséget.

A jelenlegi hajó 1910-ben épült a Műemlék Felügyelőség íránvításá
val, viszont érdekes, hogy még akkor sem szenteltek különös figyelmet
a románkori szentélynek, és nem szabadították meg a sok rárakott sal
langtól.

1939 sorsdöntő dátum a templom történetében. Ekkor fedezték fel
tulajdonképpen hazánk, eme egyedülálló műremekét, Amint nekiláttak a
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templom restaurálásának. előbukkantak a szentély apró részletei, melvek
időközben bevakolással, befalazással eltűntek. Így szabaddá lettek a fül
kék közepén lévő román stílusú keskeny ikerabl.akok, és azoknak egészen
a talpig érő ablakmélyedéseí, melyek a fülkéknek kicsinyített megismét
lései.

Az 1939-es restaurálás alkalmával egy naoon megdöbbenve álltak
az ősi szentélyben mindazok, akiknek a restauráláshoz és a templomhoz
valami közűk volt. A vakolat leverése közben előbukkant egy színes
faldarab, mely csodálatos freskók felfedezését jelezte. Maga a plébános
is ott állt napokon keresztűl, és óvatosan fejtette a vakolatot a falról.
Hatalmas lelkesedesbe törtek ki minden alk.alommal, arnikor egy-egy
kéz, vagy arc napvilágra kerűlt. Nem tudni, hány, de igen sok évszázadon
át voltak elrejtve a vastag vakolat alatt, a magyar középkor keresztény
művészetének eme nagyszerű alkotásai. Eddig semmit sem tudtak róluk,
bár érdekes, hogya plébániai "História Domus't-tanúsága szerint 1834
ben egy restaurálás alkalmával az akkori plébános Horváth Mihály, egy
darab színes falfelületet pillantott meg. Megjegyzi: "Úgy látszik valami
régi festmény". Jellemző az akkori közömbösségre a műemlékek iránt,
hogy ennél tovább nem terjedt figyelme. 105 évvel ezután az észrevétel
után fedezték csak fel a képeket.

1939-ben a Műemlékek Országos Bizottsága által leküldött szakcso
port megállapította, hogy a freskók a XIV. század elejéről valók.

A freskókat állítólag Telegdi Tamás csanádi püsoök (1350 - 58) fest
tette. Telegdi püspök a Csanád nemzetség sarja, 'I'elegdí Csanád érsek
unokaöccse. (Juhász Kálmán: A csanádi püspökség története III. Makó
1946.)

Telegdi Tamás közreműködését a freskók elkészítésénél az is alátá
masztja, hogy Tamás püspök nemcsak VI. Kelemen, és VI. Ince pápák
kegyében állt, hanem kedves embere volt Nazv Lajos királynak is. "Gy.ak
ran feljárt Telegdi a király visegrádi és budai udvarába! Ezek állandó
összeköttetésben voltak Olaszországgal. úgyhogy a protoreneszánsz hul
lámai ide is elértek." (Juhász K. i. m.)

A freskókori három stílus ismerhető fel: bizánci, gótikus és rene
szánsz. Ez utóbbi is arra enged következtetni, hogya püspök 01<1'32 meste
rekkel dolgoztatott. A képek magas művészi kivitele -mindenképpen azt
igazolja, hogy nem valami vidéki festő alkotásai, hiszen korának átlagos
színvonalát jóval felülmúlja. Igen érdekes lehetőség az, hogy a kiszom
bori freskók mestere azonos a veszprémi Gizella kápolna képeinek fes
tőjével, rendkívül feltűnő ugyanis a stílusbeli hasonlóság. Erre utal Bíró
Béla is: "Az alakok megjelenése közeli rokonságet mutat a veszprémi
Gizella kápolna alakjaival." (Bíró Béla: 600 éves freskók Kiszomborban.
Katolikus Szemle, 1940. január.)

A freskók a templom hajójával szembenlévő fülkében vannak. A
fülke ablakától balra három álló, jobbra pedig két ülő alak. A képeket
egymástól egy-egy festett gótikus oszlop választja el.

Balra az első, az eléggé rossz állapotban lévő szerit Veronika kép,
Krisztus arcát ábrázoló kendővel. Szerencsére - a kép ros-sz állapota
ellenére is - mind Veronika, mind pedig Krísztus arca teljesen ép, így
a XX. század embere csodálattal szemlelheti az egyszerű vonásokkal meg
alkotott, gyönyörű, áhitatot keltő .arcokat.

A következő képen glóriás női szent, előtte kb. felényi, de felnőtt

női ezentek. Középkorí szemlelet ez, mely a generációbeli különbségeket
az arányokkal fejezi ki. Nincs még megállapítva, hogy kiket ábrázol ez a
kép, de lehet, hogy a nagyobbik alak szent Hedvig, a kisebbek pedig.

138



lánya: boldog Gertrud a trebnitzi kolostor apátnője, és unokahúga: Ar
pádházi szent Erzsébet.

A harmadik kép talán legnagyobb művészí sikere alkotói ának Az
arc finomsága, a kezek ujjainak könnyed játéka csodálatot kelt a szem
lélőben, A fiatal nő valamit tart a kezében. Az elmosódott tárgvat egye
sek olajtartó edénynek vélik, s eszerint a kép, Mária Magdolnát ábrázolná,
viszont közelebbről megvizsgálva a tárgyat, mintha nyestbórt látnánk,
mely a középkorban a szüzesség szírnbóluma volt, és így a kép esetleg a
Boldogságos Szűz ábrázolása lenne.

Az ablaktól jobbra lévő két ülő alak bizonyos mértékben elüt az
előbbi három képtől. A mester ezeken a képeken térbeliséggel kísérlete
zik. Ezen a két képen tehát a térbeliséget és a gazdag díszítéseket tekint
ve, több reneszánsz jelleg található.

Közvetlen az ablak melletti kép perspektivikusan jelenít meg, dí
szes széken ülő női alakot, ölében két kisgyermekkel. Több vélemény
alakult ki erről a képről is. Van. aki szerint Mária a kis Jézussal és a kis
Keresztelő szent Jánossal, mások szerint Szent Anna a kis Máriával és
Jézussal. Mindkét szemlélet ismert a kőzénkori gv.akorkltból, de az utóbbi
elképzelés valószínűbbnek látszik, mert ismert tény, hogy a közéókorban
Magyarországon igen elterjedt 'volt, sőt talán innen is indult ki szent
Anna kultusza.

A sorozat utolsó. jobbszélső képe. félprofilban ülő férfi alakot ábrá
zol. Baljában íróvessző, jobbjával pedig a szék támlájára helyezett könyv
re mutat.

A könyv lapján gótikus betükből álló, pár szavas irás látható. Le
hetséges, hogy szent Máté evanzélístát ábrázolja, de az sincs kizárva, hogy
a mecénás püspök vérlöszentíe. Szerit Tamás aoostol. Talán, ha Ikibetűzné

valaki az írást, több fény derülne a férfi alak kilétére is. Egyébként ezen
a freskón látható a bevésett, rejtelmes török irás is, me1y szintén a meg
oldásra váró kérdések egyike.

Kissé szomorúan lécünk ki az ősi mazvar szentélvből, mert lelkünk
ben az a (!ondo1.at motoszkál. hogy utódaink is örülhetnek e majd e ra
gyogó középkori alkotásnak?! - Reméljük, hogy igen. de csak úgv.
ha egyszer "feJfedezik" és megvédik a további pusztulástól. Mert fel kell
fedezni. A valóság ugyanis az, hog-y nemcsak országosan nem ismerik
ezt a templomot, de még a község lakói sem tudnak .róla színte semmit. '-

APOSTOL-LELKEK

Apostol-lelkek, égő gyertyalángok
világosodnak a. világ előtt:

túzük melenget, villanásuk áldott;
s fényre gyújtják a fényre-éhezőt.

Ok az erős ház: alapjuk a Szikla.
Ok a jó-termést érlelő faág.
Mint élő Kőtáblák, tettekbe írva
őrzik az Élet parancsolatát.
És ők a só: tápláléli a földnek,
a kovász, melytől megkel a kenyér . . .
Műveik által végtelenbe nőnek,

s kisded csónakjuk boldog révet ér.
mert békességgel, mint a tiszta gyermek.
testvéreivé váltak mindeneknek!

Balássy László
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