
Műemlékek Szolnok megyében

VI.

pjazánkban a felszabadulás óta jelentős niűemlékvedelmi munka folyik ország-
szerte. Naponként adnak hírt az újságok értékes műemlékek restaurálásá-

ról, régi építmények felújításáról. Népünk a műemlékekben a magyar múlt művé-
szeti és történeti emlékeit becsüli és óvja. Az 1949. évi 13. sz. törvényerejű rendelet
meg is határozza a műemlékvédelmi tennivalókat.

A műemlékvédelemmel párhuzamosan nagy arányú kutató és feltáró munka
is folyik, s a művészeti könyvek iránt érdeklődők jól ismerik Sopron, Nógrád és Pest
megye műemlékeiről elkészült hatalmas köteteket. Ez a kutató munka azonban terv-
szerűen az egész országra kiterjed. Most fejeződtek be pl. Heves megye műemlák-
feltáró munkálatai.

Minket közelebbről érint az a szolnoki múzeumba most érkezett hír, amely
szerint a Magyar Tudományos Akadémia művészettörténeti munkatervének II. öt-
éves programjában szerepel Szolnok megye műemléki topográfiájának elkészítése.

A jánoshidi templom alaprajza. A feketével jelölt részek románkoriak.
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A )ánoshidi templom.



S a nagy munka folytatódik még a Ili. ötéves tervben is. Ez magában foglalja nem*
csak a megye minden helységében folytatandó helyszíni műemléki vizsgálatokat,
hanem sok aprólékos levéltári és történeti kutató munkát is. Építési adatok, régi tér-
képek, alaprajzok, építési tervek, rajzok felkutatása, összegyűjtése, stb. jó néhány
kutatónak sok évig tartó fáradságos munkát jelent. A JÁSZKUNSÁG is segíteni
kívánja ezt a munkát azzal, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is
helyt ad az ilyen irányú tanulmányoknak.

^lföldi megyéink közül aránylag Szolnok megyében maradtak fenn legépeb-
ben középkori műemlékek" — állapítja meg egy 1953-ban megjelent mű-

emlékjegyzék.1 S szinte hihetetlennek tűnik, hogy az Alföld annyi pusztulást átélt
vidékén az Árpád-korból is maradtak meg épületek, amelyek ma becses műemlé-
keink közé sorolhatók. Igaz, hogy a sok pusztítás alaposan megrongálta ezeket, ké-
sőbbi korok pedig a maguk ízlésének megfelelően alakítottak rajtuk, de alaprajzuk-
ban, részleteikben eredeti formáik ma is felismerhetők.

A jánoshidi r. k. plébániatemplom jelen formájában egyszerű barokk temp-
lomnak látszik, amely a XVIII. században épülhetett. Homlokzatelőtti tornya hagyma-
tetős kiképzésű. Egyhajós elrendezésű, sík mennyezettel. Hosszú szentély van a hajó
meghosszabbításában, két oldalon pedig kiugró kis kápolna faragott kőből. Ez utóbbi
oldalkápolnák alaposabb vizsgálata vezetett el arra a felismerésre, hogy a barokk
külső alatt Árpád-kori falrészek rejlenek. 1942-ben ugyanis „elősegítette a kutatást,
hogy a vakolatok hullanak, így a templom több pontján meggyőződhettünk arról —
írja a Technika című folyóirat műemlékvédelmi szemléje2 —, hogy a faragott kőből
álló fala még az ősi egyházból származik. Nagyobb arányú kutatást csak az északi
oldalkápolna apszisán végezhettünk, amelynek a föszentély felé eső nyolcszög olda-
lán a vakolatot a lábazatig letisztíthattuk. Itt megállapíthattuk, hogy ... az apszis
falai faragott kőből készültek; az apszis-sarkokat, mint Bényben és öcsán, hengeres
falpillérek kísérték. Az egyik sarokpillér erősen rongált lábazatán a későromán jel-
legzetes attikai profilt ismertük fel". S a kutatások eredményeképpen felmérték a
templom alaprajzát. A mellékelt rajz fekete részei az Árpád-kori alapfalakat tünte-
tik fel, a világosabb színek a barokk átépítést jelzik. A nyugati oldalon lévő torony
mellett jól kivehetőek a premontrei szokásnak megfelelően épült homlokzati kettős
torony vastagfalú alépítményei, amelyek belsejében ma csigalépcső, illetve raktár van.

Dercsényi Dezső az esztergomi műhely körébe utalja a jánoshidi premontrei
templom építését, s korát a XII. század végére teszi.-1 Az alaprajzok között közli
mellékelt rajzunk kicsinyített mását, s megállapítja, hogy a kisoényi templomhoz
..azonos alaprajzú lehetett, de a későbbi barokk átépítés még jobban kivetkőztette
eredeti jellegéből a jánoshidi egykori premontrei templomot, csak alaprajza őrzi
Árpád-kori formáját. Egyhajós teréhez hosszú barokk szentély csatlakozik, mellette
pedig a Kisbényből jól ismert sokszögű záródású mellékkápolnák apszisai állanak"/'
Ugyanott állapítja meg, hogy a kisbényi építménynél is a „hármas szentélyfejet csak
egy hajó kíséri és a kaput két torony fogja közre. S alaprajza hasonló az eszter-
gomihoz".5
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Két barokk szobor a tenipi _

Ha az építés idejét okleveles adatok alapján akarjuk megközelíteni, akkor nem
könnyű feladatot vállalunk, mert hazai okleveleink jó része a sok pusztítás követ-
keztében elpusztult. De annyit így is meg lehet állapítani, „ ... hogy III. Béla idejé-
ben, 1186 körül már létezett, s hogy hajdan a jászóiak fiókja is a vagyonosabb pré-
postságok egyike volt"11 Jánoshida. Sokkal pontosabb és részletesebb adatot találunk-,
a Művészettörténeti Értesítő 1957-es évfolyamában'. Külföldi és főleg franciaországi
középkori összeírásokat áttanulmányozva, amelyek a premontreiek elterjedését sorol-
ják fel, arra a megállapításra jut a szerző, hogy az adatok elég különbözőek. A Catá-
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íogus Ninivensis szerint Jánoshida, latin nevén Pons Johannis, i234-ben a váci egyház-
megyében lévő Kökényes prépostság filiája volt. Másik három katalógus (Catalogus
Hilgentalensis, Catalogus Tongerloensis, Catalogus Pagius) ,. ... mind Váradhegyfok:
leányának mondja, mely esetben alapítása a XII. századba nyúlik vissza. Sem ala-
pítóját, sem kegyurait nem ismerjük, de még más tartalmú Árpád-kori okmány sem
maradt ránk e prépostságról és csak az említett catalogusokból és mint Csánky tette8,
későbbi okmányokból lehet következtetni III. Béla korabeli alapítására".

Ezek az okleveles adatok igazolják az alapfalak XII. századvégi keletkezését.
Az építmény maga azonban a török pusztítások idején elpusztult. A törökkor-végi
egyházi összeírásokban már nem szerepel Jánoshida. Csak a XVII. század végén
találunk róla ismét említést. Ugyanis Pfendler Miksa prépost 1693—1702 között
„építhette újjá romjaiból a mostani jánoshidi templomot"." Természetesen a kor stí-
lusának megfelelően barokk stílusban. Ebből az időből származik a kapubejárat
felett lévő díszes kőcímer is.

A templom felszereléséből említést érdemel a sekrestyében őrzött két barokk
szobor. Szúette fafaragások, de a mellékelt fényképek mégis vissza tudják adni
szépségüket. Lendületes, mozgással teli figurális ábrázolásuk miatt megérdemlik
a figyelmet. Emlékeztetni kívánunk itt arra, hogy a barokk szobrászatról szóló leg-
újabb összefoglaló tanulmány1" Jánoshidát meg sem említi, s Szolnok megyei vonat-
kozásai egyébként is hiányosak. Ez is szükségessé teszi, hogy a most meginduló szé-
leskörű műemléki feltáró munka Szolnok megye minden városára és községére ki-
terjedjen. \' ír *•• *' t .fjj

Jánoshidáról ennyit tudunk mondani röviden, a végleges választ minden kér-
désre egy esetleges renoválásnál az épületek megvizsgálása adhatja meg.

Kaposvári Gyula

1. Műemlékjegyzék az 1953. júniusi állapot 7. Oszvald Ferenc: Adatok a magyarországi
szerint. Bp., 1953. 177. p. premontreiek Árpád-kort történetéhez.

2. Technika, 1942. 381. p. Művészettörténeti Értesítő, 1957. 243. p.
3. Dercsényi Dezső: A magyarországi művé- 8- Csánky Dezső: Magyarország történeti föld-

szet története, Bp.. 1956. I. 52. p. r a J z a a Hunyadiak korában. I. 29. p.
4. U. a.: 60. p. 9- Chobot i. m.: 81. p.
5. U. a.: 59. p. 10. Aggházy Mária: A barokk szobrászat Ma-
il. Chobot Ferenc: A váczi egyházmegye tör- gyarországon. I - I I . Bp., 1959.

téneti névtára. I. 80. p.


