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VII.

A jánoshidai rk. templom (volt premontrei prépostság) feltárása

Az elmúlt évtizedben több olyan kolostorfeltárást végeztek, amelyek értékes
adatokkal gazdagították Árpád-kori építészetünkkel kapcsolatos ismereteinket.i

Ezek közül az egyik a középkori műemlékekben szegény Szolnok megyében levő
jánoshidai rk. templom, volt premontrei prépostság. A templom kutatására az 1971-
ben meginduló helyreállítással kapcsolatban került sor, az előző évben felfedezett
románkori részletek (déli kapu) nyomán. A helyreállítási munkák költségeit a jános-
hidai rk. plébánia és az Országos Műemléki Felőgyelőség biztosította. 1971-ben
elvégezték a tetőszerkezet kijavítását és a födémcserét, valamint a kutatás nagyobb
részét. A külső és belső homlokzathelyreállításra a következő években kerül sor.

Története: A premontreiek katalógusaiban leírt filiációs kapcsolatokból és ké-
sőbbi okmányokból levont következtetések alapján a prépostság alapítását 1186
tájára, III. Béla idejére határozták meg. A prépostság alapítóját nem ismerjük.
Feltehetően Váradhegyfokról, az első magyar premontrei prépostságból telepítették
ide az első szerzeteseket, amelyre az említett katalógusok adatai utalnak. A pré-
postságot Keresztelő Szent János tiszteletére szentelték. Ez ugyancsak utal a várad-
hegyfoki telepítésre. A magyarországi premontrei prépostságok közül csak Jászónak
és Zsámbéknak hasonló a védőszentje, s mindkét helyet Váradhegyfok népesítette
be.2 Váradhegyfokot az anyamonostor, Premontró telepítette, ahol az alapításkor
már állt egy Keresztelő Szent János tiszteletére szentelt templom.3 A rendi hagyo-
mány tisztelete lehetett az egyik oka annak, hogy az első magyar premontrei
prépostság az általa legkorábban telepített prépostságokat Keresztelő Szent János
tiszteletére szentelte fel. Másik oka talán a térítőtevékenység kihangsúlyozása lehe-
tett. Jánoshida a jászok által lakott terület központjának, Jászberénynek közelében
helyezkedett el, a Zagyva fontos átkelőhelye, hídja mellett. (Itt vezetett át a Hat-
vanból Szolnok felé tartó főútvonal.) A premontreiek korai történetében sok ha-
sonló esettel találkozunk. Kolostoraikat utak keresztezésében, régi vallások, nép-
csoportok fő helyeinek közelében építették fel, s onnan indították el térítő mun-
kájukat (Harlung-hegy, Brandenburg mellett; itt voltak a rend fejedelmek és fő.
papok sírjai).4 Jászó esetében — a helynév alapján — ugyancsak számolhatunk
jász népcsoporttal**, amely a XII. század közepe táján még régi vallását nem hagyta

• 1972-ben 100 éves a magyar műemlékvédelem. Ezért — felújítva folyóiratunk régebbi soroza-
tát — adjuk közre a megye legértékesebb műemlékéről szóló tanulmányt. (Szerk.)

•• Kérdésesnek tartjuk a szerző hipotézisét a 12. sz. vége 13. sz. elejére vonatkozólag. Nem
jász népcsoport, hanem Jánoshida környékén besenyő népcsoport térítése lenetett a íeladatuk.
S csak a tatárjárás után, az akkor betelepült jászok közt folytatódhatott térítési munkájuk.
(Szerk.)
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el. Bár okleveles adataink nincsenek, a fentiek alapján számolhatunk azzal, hogy
a jászok térítésében és a magyar egyház életébe való beilleszkedésében fontos sze-
rep jutott a XII—XIII. században a jánoshidai és a jászói premontrei prépostsá-
goknak.

A XIV—XVI. században a rend hanyatlásnak indul hazánkban is. Kolostoraik
elnéptelenednek, birtokaikat eladományozzák, vagy erőszakkal elfoglalják, feldúlják.
János király a prépostság birtokait 1535-ben felerészben Pásztóy Miklósnak ado-
mányozta (Jánoshida, Alattyán, Tiszajenő, Tóalmás falvak és Tótkér, Mizse, Szász-
berek, Abony puszták). A török hódoltság után ezeket a birtokokat a Prónay, Orczy,
Récsey családok és a jászberényi, valamint a félegyházi kunok foglalták el.;>

1688-ban a prépostság birtokait az aszódi prépostság birtokaival egyesítették
és Meyners Kázmér strachovi premontrei kanonoknak, lőcsei plébánosnak adomá-
nyozták.1' Halála után. 1693-ban Pfendler Miksa zabrdovici apát nyerte el a jános-
hidai prépostságot. Ö építette át jelenleg álló formájára a prépostsági, plébánia-
templomot. 1786-ban II. József rendelete megszüntette hazánkban a premontrei
rendet is. 1802-ben azonban I. Ferenc visszaállította a rendet. Jánoshidát ekkor
a csornai prépostsághoz csatolták. Kötelezték a rendet, hogy a prépostsági birtokok
jövedelméből tartsák fenn a jánoshidai plébániát és segélyezzék a szombathelyi
és a keszthelyi gimnáziumokat.7

A templom leírása: Az egyhajós. két oldalán egy-egy szimmetrikus elhelyezésű
kápolnával bővített templomot a nyugati homlokzat fölé emelkedő torony teszi
hangsúlyossá. A homlokzat síkjából kissé előreálló torony alsó részén helyezkedik
e: a templom főbejárata, amely fölött a templomot újjáépíttető prépost gazdagon

1. kép 2. kép
faragott, barokk ízlésű címere és a prépostság címere látható (1—2. kép). A közép,
kori eredetű kápolnák a sokszög öt oldalával, a barokk főszentély szegmentíwel
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záródik. A déli kápolna mögött találjuk a sekrestyét, amely később épült a barokk
főszentélynél, teteje részben fedi annak délnyugati ablakát. A hajó és a főszentély
két-két egymással szemben lévő, szegmentívvel záródó, vakolt keretelésű ablakon
keresztül kapja megvilágítását. Az oldalkápolnák teljes szélességükkel, magasan
záródó, félkör alakú hevederívvel kapcsolódnak a hajó teréhez. Hasonló heveder-
ívek vannak a kápolnák szentélyzáródásai előtt is. A kápolnák és a főszentély bol-
tozott. Az utóbbi boltozatát freskók díszítik. A hajót síkmennyezet fedi. A hajó
nyugati végén két oszlopon és faloszlopon nyugvó karzat helyezkedik el. Itt találjuk
az orgonát.

Falkutatás. A hajó déli falán a vakolat leverése után láthatóvá vált a szépen
faragott és gondosan rakott kváderkövekből épített románkori fal. A kváderkövek
kékesszürke színű bazalttufából készültek. A falazáshoz mészdús habarcsot hasz-
náltak, s a falfelületet vékony mésztejjel fedték, amelynek csekély nyomai helyen-
ként még megfigyelhetők. A déli kápolnától 8 m-re a románkori falazat végetér
nyugat felé, s vegyes falazattal folytatódik. A vegyes falazatban több másodlagosan
beépített faragott kő mutatkozott. A románkori fal felső részében két keskeny,
magas, félköríves záródású, elfalazott románkori ablak került elő. Ezek közül a
nyugat felé eső teljesen ép. a keleti irányba esőnek azonban felét elbontották a

3. kép
barokk kori ablak készítésekor (3. kép). Az ablakok és a jelenlegi járószint között
egy lefaragott — a kvaderköveknél alacsonyabb — párkányrészletet figyelhetünk
meg, amely tovább vezet a déli kápolna nyugati oldalán és még átfordul a déli
oldalra. A lefaragott párkány alatti két sor kváderkősorban három lefara-
gott konzolt találtunk. A konzolok felső szélén megfigyelhető az eredeti megmun-
kálás. Ennek alsó vonalában helyezkedett el egykor a gerincszelemen gerenda, me-
lyen a hajó déli oldala mellett lévő folyosó szarufái nyugodtak. A szelemenbe ékelt
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szarufák a lefaragott párkány alá nyúltak. Ez a megoldás ismeretlen a magyar-
országi kolostorépítészetben. (Eddig "egy helyen figyeltünk fel hasonló szerkezeti
megoldásra, de akkor még nem tudtuk annak rendeltetését. A kácsi templom hajó-
jának déli falán van egy vörös homokkőből faragott konzol.8)

A déli kápolna nyugati falában egy újkori ajtó található. Fölötte egy elfalazott,
félköríves záródású románkori ablakot találtunk. A kápolna déli falának

4. kép

nyuga'u részében egy félköríves záródású románkori ajtó körvonalai mutatkoztak.
(4. kép). A déli kápolnafal felső részének közepén egy vakolt keretelésű barokk ablak
adja a kápolna belső terének világítását. Az ablak könyöklőrésze alatt egy elfalazott
románkori ablak kávaindításait bontottuk ki. A kápolna délnyugati és délkeleti
sarkait kétoldalról falpillérek tagolják. A vakolat leverése után megfigyelhettük,
hogy a kápolna felső részét a barokk kori átépítés idején vegyes falazattal maga-
sították fel. A kápolna szentélyzáródásának délkeleti falában egy kissé a csúcsív
felé hajló záradékú, koragótikus résablakot, a keleti felében pedig az első építke-
zéshez tartozó, félköríves záródású. belül hengertaggal kísért nyílású románkori
ablakot bontottunk ki. A koragótikus ablak melletti falsorban megfigyelhető a le-
faragott faloszlop maradványa.

Románkori déli kapu. A félköríves záródású kapu bélletében két-két oszlop
állott. Az oszlopok, illetve a mögöttük és mellettük lévő falpillérek felett levelek-
kel és finoman megfaragott fejekkel díszített fejezetet találunk. Hasonló finom-
ságú és kompoziciójú fejezetet a hazai anyagban nem ismerünk (5. kép). Készítője
feltehetően jól ismerte a francia mesterek, vagy az azok ízléséhez igazodó hazai,
kitűnő felkészültségű és tehetségű kőfaragók munkáit, mesterségbeli fogásait és
mintakincsét. A jánoshidai kapu jelentős gyarapodást jelent románkori kőfaragá-
sunk emlékanyagában. A kapu elfalazásához több románkori kőfaragványt felhasz-
náltak. A kibontottak közül legszebb az a bimbós faloszlopfő, amely a kapunyílást



5. kép

belülről elzáró falazatból került elő. Ez a darab hasonló faragási technikát mutat,
a kapu fejezeténél leolvasható vésőkezelésre emlékeztet bennünket. Ez a fejezet.
a déli kápolna szentélyének délkeleti szögletében lévő lefaragott faloszlop felett he-
lyezkedett el egykor. A többi fejezet ugyanis lefaragott állapotban helyén van a szen-
télyben. Az említett fejezet helyét téglával rakták be, miután azt onnan kiemelték
és a románkori déli kapu elfalazásához felhasználták.

A kapu ívmezeje még nem került kibontásra. Az ívmezőt körülölelő hevederek
szögletében jól beillesztett, négy oldalán homoruan kiképzett tagozatok futnak végig.
Ezek a tagozatok, a fejezetek, lábazatok és feltehetően a hiányzó oszlopok is, vilá-
gosabb színű és falfelületeket borító kvádereknél valamivel keményebb kőből ké-
szültek. A sárgásfehér színű kőből készült tagozatnak jó hátteréül szolgált a kékes-
szürke kváderfelület. Nemcsak kiemelte a kapuk, faloszlopok, fejezetek szerkezeti
szerepét, jelentőségét, hanem a színek finom összehangoltságával jelentős mértékben
emelte azoknak esztétikai megjelenését. Más, erőteljesebb színekkel (piros és sárga)

90



megtalálható a kétféle színű kövek főhomlokzaton való alkalmazása a jánoshidai
templomhoz alaprajzilag és a rendi hovatartozandoság szempontjából legközelebb
álló kisbényi (Bina), egykori premontrei prépostsági templomnál, a bélapátfalvi
volt cisztercita apátság templománál és ezeknél gazdagabb megoldásban Esztergom-
ban, márvány és festés alkalmazásával."

Déli kápolna szentélye. A déli kápolna szentélyének külső sarkain és belső
szögletein lefaragott faloszlopok maradványait figyelhetjük meg. Ezek és lefaragott
fejezeteik ugyancsak világos, sárgásfehér, keményebb kőből készültek. A szentély
belső, délkeleti szögletében nem találtuk meg a lefaragott fejezet maradványát.
Helyét téglával falazták el. A kiemelt fejezet másodlagos beépítésben a déli kapu
belső elfalazásába került, ahonnan a kutatás során bontottuk ki. Mögötte, a szentély
külső, délkeleti sarkán jól látható a lefaragott faloszlop (6. kép a címoldalon, és

7. kép

7—8. kép). A faloszlopok alatt húzódó lábazat maradványait is megtaláltuk kívülről
és belülről egyaránt.

A déli kápolna boltozata elpusztult, de a bordás keresztboltozatot tartó konzolok
lefaragott köveit kibontottuk a szögletekben. A kápolna szentélye és hajórésze között
kissé előrelépő diadalív van. A kváderkőből falazott diadalív leveles díszítésű feje-
zetét csaknem teljesen lefaragták a későbbi átalakítások idején. Felette, a finom
megmunkálása kváderekből épített hevederívet kétoldalról egy-egy hengertag kiséri.
A hevederív középrésze elpusztult, téglából egészítették ki a jelenlegi boltozat épí-
tésekor. Hasonló — hengertag nélkül — hevederívet bontottunk ki a főhajó felé.
Ez épségben megmaradt, csak indításait, a levéldíszes konzolokat sértették meg

91



nagymértékben a barokk átépítés idején. A konzolokon egy korábbi átfaragás is
megfigyelhető. Az eredetileg címer formájú konzolokat kissé karéjossá alakították.
Feltételezhető, hogy ez az átalakítás a kápolna szentélyének délkeleti falában lévő

• koragótikus ablak (8. kép) készítésével azonos időben, talán a tatárjárás utáni helyre-

8. kép

állítás idején történt. Pontosabb meghatározást csak a további kutatástól várha-
tunk. A déli kápolnának, s a jelentős mértékben átépített északi kápolnának ere-
detileg a déli kápolna szentélyének keleti falában kibontott, hengertaggal kisért,
félköríves záradékú résablakához hasonló ablak volt a kápolnák nyugati, déli,
illetve északi falában is.

Románkori nyugati kapu. A templom déli falának nyugati, barokkkori falából
három nagyméretű, másodlagosan beépített, levéldíszes követ bontottunk ki (9—10.
kép). A kövek alján és tetején talált szerkesztési vonalak és az egykori felépítményt
jelző habarcsnyomok világosan bizonyítják, hogy a déli románkori kapuhoz hasonló,
de annál nagyobb kapu kövei kerültek elő. A hasonló szerkezet, kőanyag és a dí-
szítés világosan utal arra, hogy a két kaput egyidőben, azonos mesterek készítették.
A finom levéldíszen — a csorbult részeken is — található vastag meszelés alapján
feltételezhető, hogy ezt a kaput hosszú időn át, pusztulások, rongálódások után is
használták. Pusztulására feltehetően a barokk átépítés idején került sor.

A kapu mérete arra utal, hogy ez volt egykor a templom főbejárata. A XII.
század utolsó negyedétől kezdve mind gyakrabban találkozunk a főkapuknak a nyu-
gati homlokzat közepén történő kialakításával, elsősorban szerkezeti építkezéseknél
(Lébény, Kisbény, Zsámbék, Tűrje, Ják, Gyulafehérvár, stb.) és székesegyházaknál.
A főhomlokzatot a kapu két oldalán emelkedő toronypár teszi hangsúlyossá, hir-
detve az egyház szellemi hatalmát és gazdasági erejét is. Ennek az építészeti meg-
oldásnak egyik példája lehetett a jánoshidai templom most tárgyalt nyugati fő-

92



9. kép. A románkori kapu levéldiszes kövei

10. kép. Levéldíszes kö a románkori kapuból
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bejárata is. A kapuépítménynek a nyugati homlokzat síkjából kissé előreugró ala-
pozását feltártuk a hajóban, a nyugati karzat előtti területen. A hajó déli falában
nem találtunk elfalazott bejárati nyílást. így a kibontott maradványok egyértel-
műen az egykori nyugati homlokzat főkapujához tartoztak.

A barokk főszentély és az északi kápolna szentélye között lebontott falazat mö-
gött láthatóvá vált az eredeti kváderfalazat, a kápolna lábazata és a lefaragott fal-
oszlopok nyoma (11—14. kép). Az északi kápolna keleti falától indult a XV—XVI.
században épített sekrestye fala (14. kép) keleti irányba, s a jelenleg álló főszentély
záródása előtt csatlakozott — dél felé fordulva — a korábbi főszentély északi falá-
hoz. E sekrestye építésekor vésték az északi kápolna falába a boltozat fészkét, mely-
nek végében még ma is láthatók a középkori téglák, a vakolat csekély maradvá-
nyai (11—12. kép).

A feltárás során felszínre került az északi kápolna külső, keleti falsarkain a
lefaragott faloszlop és a szentélyen körülfutó lábazat maradványa. A faloszlopok
lábazata és alapozása is láthatóvá vált. A kápolna északi falában egy elfalazott
nyílást bontottunk ki, amelynek keretköveit már korábban elpusztították, kiszedték.
A nyílás a jelenlegi járószint alá nyúlik, s valószínűleg az erősen megsérült román-
kori kápolna barokk átépítésekor itt kialakított kripta szellőzését biztosította. A hajó
deli ?s északi oldalán — a barokk kori vegyes falazat és a románkori kvádsrfalazat
határvonalánál — előkerültek a románkori templom nyugati sarkán egykor álló
falpillérek maradványai. A déli sarok nyugati irányba történő fordulásának meg-
felelően a fal belső oldalán is feltárásra került a felületet indító kváderkő. A ro-
mánkori templom nyugati homlokzatához tartozó, itt feltárt kváderfalazathoz szo-
rosan csatlakozik a jelenlegi barokk résznek alapozása. Az alapozás kötőanyaga és
a románkori falhoz való pontos illeszkedése felveti annak lehetőségét, hogy ez az
alapozás egy románkori előcsarnok maradványa. E feltevést erősíti a már említett
kisbényi templom hasonló elhelyezésű és csak valamivel nagyobb méretű nyugati
előcsarnoka, amely ugyancsak valamivel később épült a templomnál.10

A jánoshidai templom ez évben meginduló helyreállítási munkái során újabb
építéstörténeti adatok előkerülésével számolhatunk.

A templom építéstörténete

A templom alaprajza, szerkezeti részletei, a kitűnő mesterek által készített kő-
faragványok és a premontrei katalógusok adatai alapján a prépostság alapítása és
a templom építése 1186 tájára tehető. A templom alaprajza, szerkezete és műrész-
letei egy francia iskolázottságú, jó képességű műhely munkájára utalnak, amely
szoros kapcsolatban állhatott a Kisbényben és az esztergomi palotaépítkezésnél
dolgozó műhellyel." A kegyúr személye ismeretlen, de feltehetően a király közvetlen
környezetéhez tartozhatott. A prépostságnak valószínűleg fontos szerepe volt az itt
élő jászok térítésében, s a keresztény hitben való megerősítésében.

A tatárjárás idején a templom megrongálódott, s a helyreállítás idején kisebb
átalakításon esett át. A prépostság szerepe a XIII. század végére jelentősen csök-
kent, amelyre az okleveles adatok teljes hiánya is utal. 1320-ban már a szegényebb
prépostságok közé tartozott.

1553-ban birtokai az egri várhoz tartoztak, s 1562—63-ban pedig már török föl-
desúrnak adóztak. A hódoltság alatt erősen megrongálódott a templom és a kolostor
is, amelyre a kutatás során előkerült átalakítás nyomai, az írásos adatok, s az álta-
lános helyzet egyaránt utal.1- A prépostság birtokainak eladományozása már a hó-
doltság előtt megkezdődött. A hódoltság után a környékbeli birtokosok foglalták el.
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A hódoltság utáni időkben egyesítették a jánoshidai és az aszódi premontrei
prépostságok birtokait, s ezzel megindult a prépostság anyagi helyzetének rendezése.
Ez tette lehetővé, hogy a hódoltság utáni második prépost, Pfendler Miksa
(1693—1702) barokk ízlésben helyreállítsa és kibővítse a középkori, megrongálódott
templomot és a kolostort, s benépesítse azt a cseh apátságokból ide telepített szer-
zetesekkel.l:i Ez az építkezés a kor ízléséhez igazodott, s a távolban élő prépost
nem kívánta nagyobbszabású építkezéssel nevét Jánoshidán megörökíteni. így vált
az egykor kiemelkedő értéket képviselő, a hazai viszonyok között jelentős építészeti
alkotásnak számító középkori templom egyszerű falusi templommá.

A magyar műemlékvédelem vállalta azt a feladatot, hogy a kutatómunka nyo-
mán felfedje és bemutassa középkori építészetünk egyik értékes emlékét.
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