
Tape „világörökségéi 
Tápé örökös fogadott fia, Bálint Sándor írta: „Tápé a szegedi nagytájnak hagyományokban 

leggazdagabb néprajzi szigete, ő s i gyékényszövő és halászó falu, melynek idejét a tudomány 
1138-tól számítja, ám a magasabban fekvő halmokon már a kőkorban megtelepedett az em-
ber." Ebbéli állításait az 1970-ben megjelent Tápé kötet szerzői is megerősítették. 

Napjainkban minden olyan magyar település igyekszik bizonyítani régiségét, amely ren-
delkezik legalább egy középkori épülettel, vagy annak látható nyomaival; ha pedig ilyen már 
nincsen (talán nem is volt soha), akkor a föllelhető legrégebbi történeti anyagot keresik elő, bi-
zonyságul. 

Tápé legrégebbi épülete a Szent Mihály templom gótikus szentélye, amelyben ma keresztelő-
kút áll. Eredetileg ez a körszentély kis temetői kápolna volt. Majd, amikor újabb temetőt nyi-
tottak, akkor a funkciója megváltozott a körkápolnának, amelynek akkor már egy kis harang-
tornya is volt. Egykorúságukat igazolja, hogy a körszentély és a torony is gótikus ablakokkal 
és támpillérekkel láttatott el. Ez a körszentély a XVIII. században épült, nem sokkal később a 
torony, és talán a következő századok valamelyikén egy kb. 10 méteres hajót is emeltek hozzá. 
Az akkori oromfal festett képei ma is láthatóak a padláson, ott, ahol a rövid hajóhoz 1770-ben 
újabb tíz métert toldottak. 

1938 és 1940 között az addig egyhajós templomot katedrális jellegű kereszthajós eklektikus 
templommá bővítették, és a gótikus körszentély a maga zsindely fedésével védelmezi a fala-
kon látható, egyre romló freskóképeket. Föltételezések szerint több réteg található egymáson, 
s éppen emiatt - bár több híres restaurátor is gondolkodott felújításukon - senki nem mert 
hozzáfogni, attól tartva, hogy a mostaninál is több kárt ejthetnek rajtuk. A szentély tetőszerke-
zetét 2001-ben felújították, s a zsindely helyére hódfarkú cserepet raktak. 

Nepomuki Szent János Szentháromság 
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A templom előtt áll Nepumuki Szent János szobra. 1826-ban - eredetileg a Maros torkolattal 
szemben, a Tisza tápai partján - állíttatta Tápé hívő népe. A hidak, kompok, vízen járók védő-
szentje a szobor. 1879 után a mai révház elé, később a volt Hangya korcsma elé került, ahol 
zsindelyfedelet is kapott. Innen az akkori óvoda elé, majd a jelenlegi helyére a templom elé 
helyeztetett át. A szobor tápai pajkos neve: Neszepuszi János. Legendája szerint „amikor 
móghalli az éjféli misére hívó első harangszót, akkor leballag a Tiszára: iszik, aztán visszaáll a 
helyire". 

Az 1860-as években egy tápai öreglány fakeresztet állíttatott az akkori tápai temető Szeged 
felé eső sarkába, s lett állíttatójának neve után Hódélonka (Hódi Ilonka) keresztje. Erről a pléh-
krisztusról írta Juhász Gyula a Tápai Krisztus című versét, s lett Tápé kivételes értékű Ju-
hász-ereklyéje. 

A Rév utcai temetőben áll az 1880-ban épült Kármelhegyi Boldogasszony Kápolna, amelyet 
Miklós Jakó (FüTyű) István tápai búcsúvezető szentember buzgólkodása és kezdeményezése 
nyomán építették a tápaiak a maguk erejéből. Benne megfordult Ferenc József is, akitől szár-
maztatják a főoltárt. A küllemében és berendezésében is parasztbarokk kápolnáról írta Bálint 
Sándor, hogy a maga teljességében múzeumi megóvást érdemel, hiszen hozzá csak a 
csíksomlyói kápolna fogható. A tápai kápolna őrzi Miklós István római és szentföldi (onnan 
hozott) ereklyéit, de található itt - a sok színes olajnyomat mellett - néhány igen értékes fest-
mény és olyan emléktárgyak, amelyeket azon tápai lányok viseltek életükben, akik a hajdani 
szegedi lúggyárban szerzett betegségekben haltak el. Tápai különlegességnek számít a község-
háza ormán látható kőmadár, az úgynevezett gencsmadár (sirály), amely a falu első, 1641-ből va-
ló körbélyegzőjében is megtalálható. 

Tápénak tehát varinak „világörökségei", amikhez hozzá vehetjük a sajátosan tápai falucsú-
folókat és azt a szép tápai nyelvjárást, amely ikertestvére a vele szinte azonos szögedi beszéd-
del. 

Végezetül megemlítjük, hogy van a falunak két jelentős néprajzi, illetve honismereti gyűj-
teménye, amelyek egész évben várják azokat az érdeklődőket, akik éppen ezek látása révén 
kívánnak visszatekinteni a „gyékényből szőtt falu" hőskorába. 

Ifi. Lele József 

Gótikus szentély 
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