
Kétszáz éves 
a kunszentmártoni 
római katolikus 
templom 

Alföldi viszonylatban a magyar egyházi építészet jelentős alkotásai közé tartozik 
a kunszentmártoni római katolikus nagytemplom, amely 1984-ben „töltötte be" két-
századik életévét. E hosszú idő nem múl t el nyomtalanul az építmény külső és belső 
arculatán, mivel különböző okok és igények következtében jelentős változások men-
tek r a j t a végbe. Az építés különböző szakaszai egyúttal jól tükrözik a XVIII—XIX. 
században lendületes fejlődésnek induló nagyközség anyagi teherbíró-képességét és 
szellemi igényeit. A 200 éves templom ugyanis, amely méreteivel, jól szerkesztett 
arányaival első látásra egyetlen tervező alkotásának tűnik, sok kéz munkájának 
nyomait viseli magán. 

Előzményként szólni kell arról, hogy a középkori eredetű Kunszentmárton község 
a török időkben rengeteg pusztulást élt át. Ennek egyik közvetlen oka, hogy a tele-
pülés a Budát Erdéllyel összekötő országút mentén terül t el. 1686 után néptelen, vag/ 
legalábbis gyéren lakott pusztasággá vált, s csak 1719-től számít ismét a lakott 
helyek közé, mivel a jelzett évben Jászapátiból és más jász községekből érkezett 
„megszállók" új ra benépesítették. Igaz, nem pontosan az elpusztult község helyén, 
hanem valamivel távolabb, a Körös folyó magasabb fekvésű bal par t ján . A növekvő 
számú lakóházak között hamarosan kis kápolna is szerénykedett, de a komolyabbnak 
számító templomocska is készen állt az 1722. év táján. A jó minőségű termőföld és a 
dús legelő újabb és ú j a b b betelepülőket vonzott a katolikus vallású jászok közül. Így 
már 1745-ben felépült a harmadik templom, melynek kivitelezésére „Füleken lakó 
becsületes Szablyik János Uramat" hívták meg. A helység gazdasági ügyeit kollektív 
alapon intéző elöljáróknak megdöbbenéssel kellett tapasztalniok, hogy az építkezés 
kimerí te t te a kasszát: templom lesz ugyan, de toronyra már nem fu t j a ! Tizennyolc 
év a la t t állt helyre a pénzügyi egyensúly, amikor már az épület méreteihez illő to-
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rony építésére is gondolhattak. Ismét Szablyik János kapott megbízást a munkára, 
aki a megrendelők igényei szerint „becsületes, tisztességes tornyot" emelt a templom 
főbejára ta elé. Miért, miért nem — tény az, hogy amennyire erős lett a torony, a 
templomboltozaton alig három évtized elteltével félelmetes repedések keletkeztek: 
lehetlenné vált az épület további fenntar tása . Jung József pesti építőmester írásban 
nyúj to t ta be részletes „bizonyítását" a legkisebb elemi csapás esetén bekövetkező 
katasztrófára. A tanács elhatározta tehát, hogy lebontja a templomot, s annak helyére 
ú ja t , erősebbet, nagyobbat emeltet. 1781-ben kezdődött a munka. A jászkun kerüle-
tekben jól ismert és népszerű Jung József a meglévő toronyhoz íves csatlakozással 
építette a templomot. Jellemző a község vezetőinek racionális gondolkodására, hogy 
eközben a roskadozó templom zavartalanul működött, s amikor az ú j épület el-
készült, a régit egyszerűen kihordták belőle. 

Az 1784. november 11-én felszentelt templom és a 20 évvel korábban épült torony 
között mutatkozó aránytalanság sokáig rontotta a község képét. Pénzügyi akadályok 
késleltették a megoldást, míg végre 1823-ban megvalósulhatott az egyemeletnyi 
toronymagasítás. Kialakították az óraszerkezet működtetéséhez szükséges helyiséget, 
és rézből készült sisak növelte az építmény sudárságát, míg a külső fal körül járható 
erkélyt (helyi szóhasználattal ,,sétáló"-t) kapott. 

„Nem mindennapi érdekessége s egyben ékessége tornyunknak a sétáló — írja 
1917-ben megjelent könyvecskéjében a község történetével behatóan foglalkozó tudós 
pap: i f j . Dósa József. „Igen, a sétáló. Ha »erkélyt« írnék, sok atyámfia tán meg sem 
értene. Ez a »sétáló« a harangszoba magasságában öleli körül a torony testét. 
Szinte szerető gyöngédséggel oly tökéletesen hozzásimul, hogy a toronyszögletek 
tompított vonalait is híven követi. Veresmárvány a talapzata. Ugyanezen anyagból 
faragott takaros pillérkék tar t ják a vállukon. Szélein könnyű, de erős vasrostély fu t 
körül, melyből megfelelő pontokon mintegy másfél ölnyi magas és a toronyfalba 
átívelődő, illetve bekapaszkodó vasoszlopok nyúlnak fel. És ez a sétáló a világért 
sem ron t ja ám, mint ezt több más toronynál láttam, a torony szép vonalainak össz-
hangjá t ! Sőt beleolvad abba, s szinte elengedhetetlen tartozékát k é p e z i . . . " 

A torony máig megőrizte külsejének főbb jellegzetességeit, azzal az eltéréssel, hogy 
a múl t század nyolcvanas évei tá ján tönkrement tetőzet helyére 1895-ben 23 méter 
magas, hármas osztatú, díszes vörösréz toronysisak került . A torony magassága így 
csaknem 60 méternyire növekedett. / 

Maga a templomépület 1910-ben nyerte el végleges arculatát . Az 1784-ből származó 
nehéz téglaboltozat századunk első éveiben már beomlással fenyegetett. Aigner Sán-
dor budapesti építész javaslatára lebontották, és könnyűszerkezetes, ún rabicbolto-
zatot emeltek a két oldalhajó felépítésével megerősített pillérekre. 

Ha a templomot egészen közelről, hossztengelyében szemléljük, meglep a szimmet-
ria pontossága, a hatalmas méretek összhatása. Az építmény külső homlokzata 
egyenlő szárú háromszöget zár le, melynek csúcsa a toronykereszt, míg oldalvonalait 
a hir telenül alacsonyodó oromfal és a főhajóhoz hivalkodás nélkül csatlakozó két 
mel lékhajó adja. A templom arányai kellőképpen érvényre jutnak a község központ-
jában lévő, igen jó elrendezésű téren. 

A szép vasmunkával díszített főaj tó fölött az egykori Nagykunság címere látható, 
alatta emléktábla, a következő szöveggel: REGIO PRIVILEGIATA CONCIVILITAS 
KUN SZ MARTONIENSIS HONORI SANCTI HVIVS VOCISEPISCOPI HOC OPUS 
PPRIAPIETATE EREXIT — A királyi kiváltságú Kunszentmárton lakossága saját 
buzgóságából építette ezt a templomot Szent Márton püspök tiszteletére. 

A toronyhomlokzat háromemeletnyi magasságát vízszintes irányban párkányok 
tagolják, s ezeken kilenc kőszobor dacol a múló idővel. A felső három a főangyalokat 
(Mihály, Gábor, Ráfael) ábrázolja, egy sorral lejjebb pedig három püspök alakja 
látható. Közülük a középső a templom patrónusát, Szent Mártont jeleníti meg. Mű-
vészi szempontból ez a legértékesebb. A félköríves fülkében álló püspökalak jobbiá-
ban könyvet tart, másik kezét szívére helyezi, s energikus lendülettel fordí t ja tekin-
tetét az ég felé. A szobor aprólékos kidolgozása a XVIII. század végi barokk művészet 
stí lushatásait idézi. A bejárat fölötti középső szobor Szűz Máriát ábrázolja, míg két-
felől Szent István és Szent László király zár ja a sort. 

A templom belseje a külső építészeti megoldásokhoz méltó, egységes, nagyszabású 
téralkotás. A főhajót jobbról-balról kísérő mellékhajók félköríves nyílásainak ritmi-
kus sora a szentély felé vonja a szemlélő tekintetét. Kellemes fényhatást nyújtanak 
a sárga üveggel ellátott magas félablakok, s a mellékhajókból érkező oldalfény színes 
üvegektől megszűrve áraszt ja el a belső teret. 

A templom belső festésének és díszítésének tervezésére a helybeli születésű Dósa 
Lukács iparművész kapott megbízást 1909-ben. A kivitelezés munkálatai t fiatal alko-
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