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A kiskőrösi
Szent József-plébániatemplom története

DE TEMPLO LAPIDEO ANTIQUO – A RÉGI KŐTEMPLOMRÓL

Amikor 1529. április 11-én Pósa István capellanus magister levélben tájékoztatta Mihály 
kalocsai prépostot Zenthimre, Th etéthlen, Vadkerth és Kyskeres török általi elpusztítá-
sáról1 és a lakosság elhurcolásáról, a középkori Kiskőrös település története véget ért. A 
XVI–XVII. századi török világ idejéből hiányos információkkal rendelkezünk, így csupán 
egy 1860-as településstatisztikai leírás említi: „mivel a régi Kiskőrös felől azt kivéve, hogy 
csakugyan létezett, de a törökök berohanásával egészen megsemmisíttetett, adatok nem lé-
teznek”.2

Ez az állítás azonban nem teljesen igaz, csupán az adatok hiányosságai miatt rendkí-
vül nehézkes képet alkotnunk a középkori településelőzményről. Arra a kérdésre ugyanis, 
hogy hol volt a középkori Kiskőrös központja, a választ legbiztosabban a templom helye 
adja meg, hiszen a korabeli települések legfontosabb épülete volt. Ennek a helyszínnek a 
beazonosítása pedig nem lehetetlen feladat. A régi templomot nem sikerült teljesen elpusz-
títani, források tanúskodnak róla, hogy az újratelepítés után is, egészen a XIX. századig 
látszottak a falak, s ami fontosabb, az oszlopok maradványai.

Miért fontos ez a tény? Azért, mert a középkori falu legelső feltételezhető említése 1396-
ból származik, ekkor azonban még csak Kurus possessio,3 tehát település, Fejér vármegye 
Dunán inneni felében, a későbbi Solti székben.4 A XV. század okleveleinek tanúsága szerint 
többször is gazdát cserélt, majd a Jagelló-korban már megjelent nevében a „kis” előtag, 
Kiskewrews, majd Kyskeres alakban, jelezve, hogy van már akkora és annyira említésre 
méltó község, hogy meg kelljen különböztetni a Pest megyei Nagykőröstől, illetve a többi 

„névrokonától”. A templomépítés így valószínűleg csak ez idő tájt, valamikor a XV. század 
utolsó harmadában, vagy a XVI. század elején valósulhatott meg, ez pedig a gótika idősza-
ka, amely templomoknak az egyik fő jellemzője az oszlopsorok beiktatása a fő- és mellék-
hajó közé, mintha a csúcsívek tartópillérei volnának. 

De menjünk tovább, és vegyük sorra a későbbi forrásainkat, amelyek segítségével ponto-
sabb képet kaphatunk a templom elhelyezkedéséről. 1853-ban, a helységnévkutatás hajna-
lán, a városba látogatott Ráth Károly történész-levéltáros, akinek egyik fennmaradt leve-
lében azt állítja, „maga a kis-kőrösi katholikus templom is egy régi templomnak a romjaira 
építetett, és éppen ezért engedett a kalocsai káptalan is azoknak, kik e helyen építették azt. 
Többen ugyanis a tér közepén kívánták, […] de a népész bebizonyítá, hogy azon [ti. a végle-
ges helyén – a szerző] téren hajdan templom állott, s így engedett a káptalan is, és lemondott 
a díszesebb és tágasabb helyeni építésről.”5 Vigyáznunk kell azonban a forrással, mert bár a 
keletkezési idő nincs messze a Szent József-plébániatemplom építésének idejétől (1825–26), 
a „népész” mint hivatkozási alap óvatosságra kell hogy intsen.

1 Haus, Hoff  und Staadtsarchiv, Ungarische Akten Allgemeine Akten Fasc. 11. Konv. A. 57.
2 Horváth M. Ferenc–Szabó Attila: Pest–Solt megye 1860. évi település-statisztikai leírása. Pest Megye Múltjá-
ból 9. Budapest, 2000. 197.
3 MNL OL DL 008141 1396. 03. 01.
4 Hozzá tartozott még Cebe, Szücs és Bodoglár, mind templomos hely a régészeti leletek alapján.
5 Ráth Károly: Levél Pest megyei templomromokról. Új Magyar Múzeum, 1853. 3. évfolyam, 638–639.
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Vissza kell tehát mennünk korábbra, s ez is lehetséges. 1723–24-ben a betelepülő evangé-
likus szlovákság imaházat épített Isten dicsőségére, amelyet az akkori vallásügyi szabályo-
zások következtében a Helytartótanács a vármegye segítségével 1730-ban többszöri kísérlet 
után végül leromboltatott.6 1733-ban, amikor a település katolikusainak száma 12 fő, ösz-
szeírták a vármegye községeinek templomait, s itt a kiskőrösi résznél szerepel a következő 
mondat: „a régi kőtemplom romokban hever”.7 Kőtemplom (templum lapideum), nem pedig 
az elpusztított lutheránus fatemplom, vagy imaház (oratorium), amelyet az iratban külön 
említenek. Ez tehát az újratelepítés utáni első írásos emlék az egykori középkori település 
utolsó maradványairól.

Nem tudhatjuk biztosan, hogy a régi újjáépítéséről, vagy már egy új templom felépíté-
séről,8 de az evangélikus imaház lerombolása után 1733-ban született egy döntés ebben a 
témában. 1734-ben Patachich Gábor érsek köszönetét fejezte ki a Helytartótanácsnak, hogy 
az újonnan építendő jankováci, kiskőrösi és csátaljai templomok költségeit jóváhagyták. A 
rendelet után hozzákezdhettek volna a katolikus templom építési munkáihoz, ám rögtön 
az elején problémák jelentkeztek. A kalocsai érsek panasszal fordult a tanácshoz, állítása 
szerint a kiskőrösiek mentességet kaptak a vármegyének teljesítendő szekerezés és a szál-
lítások alól, pontosan azért, hogy az épülő templomon dolgozzanak. Ennek ellenére nem 

6 Turán István: Egy templomrombolás háttere. A kis-kőrösi lutheránusok elleni 1726–30-as vármegyei 
intézkedések vizsgálata, Honismeret 2017/1. 63–66.
7 Borosy András–Kiss Anita: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái. Közigazgatási és politikai 
iratok IV. 1731–1740. Pest Megyei Levéltári Füzetek 36. Budapest, 2004. 63.
8 Valószínűleg mind a kettő szempont volt, így épült újjá 1744-ben a szomszédos Akasztó temploma.

A Szent József-templom az 1930-as években (Korabeli levelezőlap)
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voltak hajlandóak részt venni benne. 1735. november 23-án a Helytartótanács a vármegyé-
hez fordult, hogy kötelezze a lakosokat, ők azonban határozatban fejezték ki, hogy nem 
tudnak semmilyen mentességről. Az építkezésből így nem lett semmi,9 ami a pár évvel 
korábbi események tükrében a döntően evangélikus vallású lakosok szempontjából nem 
is csoda.

Szintén 1733-ban a Helytartótanács rendeletet bocsátott ki, miszerint a vallásgyakor-
lástól eltiltott lutheránusok visszatérítésére a Kalocsai Érsekség papot köteles küldeni a 
községbe. Az ebbe az irányba való első elmozdulás alkalmával két kalocsai szerzetes ér-
kezett, de a térítés sikertelen maradt, olyannyira, hogy az egyiküket a hívek agyonverték, 
a másikat elüldözték a településről. Legközelebb csak 1769-ben történik változás, ekkor 
iktatták be Klinovszky Mátyást, Kis-Kőrös első római katolikus plébánosát hivatalába, de 
a hitközség hivatalosan csak 1773-tól létezett.10 

Katona István 1800-ban íródott egyháztörténeti munkájából (A Kalocsai Érsekség törté-
nete) azt is megtudhatjuk, hogy ebben az évben egy kis imaház épült, ugyancsak a későbbi 
templomnak nevet adó Szent Józsefnek szentelve, aki nem mellesleg az iparosok védőszent-
je is, a helyi katolikus közösség tagjai pedig döntően betelepült felszabadult céhlegények, 
iparosmesterek.11 Erről 1773. március 17-én Batthyány József kalocsai érsek a következőket 
közölte a Helytartótanáccsal: „Miután Kiskőrösön a katolikusoknak a kápolna, a plébánia-
lak és a tanítói lakás az én költségemen teljesen elkészült és istentiszteletre valamint lakásra 
alkalmas, plébánost és tanítót is küldtem oda. Mivel ezeknek eltartására a magas királyi 
Helytartótanács 1768. február 22-én hozzám küldött értesítése szerint, a plébánosnak évi 200 
forintban, a tanítónak pedig 50 forintban megszabott segély a Cassa Parochorum-ból igen 
fontos lenne, alázatosan folyamodom annak a Cassa Parochorum-hoz március 1-től történő 
kiutalásáért.”12  

Kis-Kőrös földesura az 1770-es évek második felében fogott hozzá a végül 1913-ban el-
bontott Nagyvendéglő építéséhez, amit eredetileg a mai templom helyére terveztek, ez 
pedig konfl iktushelyzetet teremtett. Klinovszky plébános kétségbeesett levelet írt gróf 
Batthyány József érsekhez 1774. március 5-én: „Legkegyesebb Tisztelendő Úr! Tisztelendő 
Úrnak alázatos kötelességem jelenteni, hogy a Kiss-Körösi birtok földesura, Wattay Pál újab-
ban, a három évvel ezelőtt Kiss-Körösön legkegyelmesebben iskolának jelölt házat elfoglalni 
igyekszik, hogy ott urasági fogadót és ivót létesítsen, s közel áll hozzá, hogy ezen felül még a 
katolikus egyháznak épület felhúzása céljából odaadott telekből is egy nagyobb részt kihasít-
son. Mégpedig azt a telket, ahová a templomot terveztük felépíteni, és tiltakozásom ellenére 
a parasztokkal köveket hordatott oda és lerakatta, és nem más céllal és elhatározással, – mi-
ként azt néhány katolikustól hallani – minthogy ama földes úr iskolának és a templomnak 
meghatározott helyet ki akarja sajátítani, és ott hamarosan egy kocsmát fog építtetni. Ezért 
tehát, a katolikusok eme félelmein osztozván, magasabb hatalomhoz fordulok, nehogy az 
iskola és a katolikus templom vagy akár a paróchia telke ilyenféle veszélybe kerüljön. Ezért 
a legalázatosabban kérem, hogy legkegyelmesebb ajánlásával maradhassak őnagyságod alá-
zatos szolgája.”13 Az érsek Klinovszky levelének kézhezvétele után nem sokkal máris hatá-

9 Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái. 1712–1740. Új sorozat VI. 
kötet. Pest Megyei Levéltár, Budapest, 1994. 1735–1737. ügyszámon.
10 Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái. 1712–1740. V. kötet. Pest Megyei 
Levéltár, 1994. 3696. ügyszámon.
11 Katona István: A kalocsai érseki egyház története. I. kötet. Kalocsa, 2001. 64.
12 Katona István: A kalocsai érseki egyház története. II. kötet. Kalocsa, 2003. 216.
13 Suba i. m. 51.
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rozott hangnemű választ írt Enyingről Wattay Pálnak az ügyben. Úgy tűnik ennek már 
volt foganatja, mert a vendéglő épületét végül messzebb építették fel a tervezettől, elkerülve 
a további vitás ügyeket. A válaszleveléből kiderül, hogy egyrészről a terület az érsek fenn-
hatósága alá tartozik, másrészről „az a hely, ahol a régi templom állt, ahol még az oszlopok 
most is láthatók”.14

Szintén megerősíti a tényt következő forrásunk, amely kicsit későbbi, 1810-ből származik. 
Leska István kiskőrösi evangélikus lelkész bibliai cseh nyelven írott történeti munkájáról15 
van szó, aki szintén említést tesz „a török alatt elpusztult régi Kiskőrösről, ami után semmi 
nem maradt, kivéve az egyetlen kőoszlopot, mely a mostani katolikus parochia közelében 
áll, ahogy a városházához megyünk. Az oszlop a szétdúlt templom (chram) maradéka.”16A 
korábban még meglévő maradványokat a lakosság időközben valószínűleg széthordta, és 
felhasználta saját építkezéseihez. Leska leírásánál fontos kiemelni, hogy minden korábbi-
nál pontosabb helyszíni leírást is tartalmaz, amely nem hátrány, hiszen tudjuk, hogy a régi, 
nádtetős városháza 1806-ban Balázs György községi bíró alatt épült fel, mégpedig nem tel-
jes pontossággal, de a mai, 1893-ban felépített városháza és a 48-as centenáriumi emlékmű 
közti területen. Ennek kapcsán kell bemutatnunk a legfontosabb forrást, egy Suba György 
által a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltárban felfedezett, 1806–26 között készülhetett né-
met nyelvű térképet, amelyen a készítő egyrészről megjelölte a városból kivezető utakat 
(akasztói, keceli, fülöpszállási, vadkerti), és a városházát, vele majdnem szemközt pedig 
berajzolta a régi templom maradványait.17

Az írott források összevetése és a térkép helymeghatározása alapján elfogadhatjuk azt az 
állítást,18 hogy a mai, 1825–26-ban épült Szent József-templom és a hozzá tartozó plébánia 
többé-kevésbé a középkori Kiskőrös templomának alapjaira épült, s ezáltal tovább őrzi az 
elpusztított település utolsó emlékeit.

AZ ÚJ TEMPLOM FELÉPÍTÉSE

A XIX. század elejétől, a városba költöző mesterembereknek köszönhetően, emelkedni 
kezdett a katolikus lakosság száma, így a templom felépítése egyre sürgetőbbé vált. 1824 
szeptemberében egy úriszék alkalmával Tejfölössy István plébános tájékoztatta Kis-Kőrös 
mezőváros bíróját és az esküdteket, hogy Klobusiczky Péter kalocsai érsek utasítására a 
következő évben megkezdik a „régóta húzódó” római katolikus templom építését. A város 
esküdtjeinek válaszleveléből kiderül, hogy még az utolsó pillanatban is megpróbáltak ki-
térni a dolog elől. Szintén innen tudjuk,19 hogy a kijelölt hely a fent említett térkép alapján 
a régi romtól nem messze levő faluharang helyét is magában foglalta, s az építkezés alatt 
ez a harangláb eltűnt volna (mint ahogy egy évre rá így is történt). Kifogásolták továbbá a 
vendégfogadó szomszédságát, ugyanis ilyen helyre nem illik templomot építeni, valamint 
a hely szűkös voltát, amely nem teszi lehetővé nagyszabású építkezés lebonyolítását. „Meg 

14 Uo. 21.
15 Leska István: Kiskőrös városkának és egyházának rövid története. Gépelt irat. 4–5. Az eredeti 1810-es 
szlovák nyelvű szöveg magyar nyelvű gépelt változata, fordította: Kováts Györgyné. Forrás: PSVK Helytörténeti 
Gyűjtemény.
16 Suba i. m. 22.
17 Uo. 80–81.
18 Szándékosan nem írunk tényt, hiszen a teljes bizonyosságot csak egy régészeti feltárás tudna adni, amelyre 
eddig nem került sor.
19 Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, I. 1. b. Kiskőrös feudális kori vegyes iratok 1824-1825. őe. Kiskőrösi 
elöljárók kérvénye a kalocsai érsekhez.
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vagyunk győződve excellenciádnak bölcs kormányáról és mély belátásáról, melynél fogva 
hisszük egyszersmind azt is, hogy a fent említett okoknál fogva a mostani harangláb helyén 
való építését a templomnak nem rendelte és nem fogja rendeltetni, mivel okaink helyes voltát 
a helyszínen való megvizsgálódás legjobban meg fogja valósítani […] mindezt azért közöljük, 
hogy e tárgyba maga magát bővebben megnyugtatni méltóztasson.”20

Az építkezés helyszínén azonban ekkor már nem lehetett változtatni. Ez a terület tar-
tozott az érsekség fennhatósága alá (ezt már a korábban hivatkozott 1770-es évekbeli for-
rásokban egyértelművé tette az érsek Wattay Pál felé21), amennyiben máshová helyezték 
volna az építést, azt a terület földesurával újra meg kellett volna tárgyalni, tehát a folya-
mat vége jelentősen kitolódott volna. Másrészről: a források szintén alátámasztják, még 
ugyanebben a hónapban az érsekség megrendelte az ács- és asztalosmunkákhoz szükséges 
építőanyagokat: tölgy- és fenyőgerendákat, dúcokat, vörösfenyő-cölöpöket, zsindelyeket, 
vasanyagot, szegeket.22

Az 1825–26-ban felépített neobarokk stílusú plébániatemplomot Szent Józsefről, Mária 
jegyeséről, a Szent Család védelmezőjéről, az iparosok védőszentjéről nevezték el. Alapkö-
vét ünnepélyes keretek közt maga Klobusitzky Péter érsek helyezte el, majd 1827. október 
9-én a felszentelést is ő végezte.23  Az átadási ünnepségről a Hazai ’s Külföldi Tudósítások 
című lap így számolt be 1827-ben: „Nagyméltóságú Klobusitzky Péter kalocsai érsek Őexe-
lenciája, saját személyében vitte végbe az új római katolikus szentegyháznak felszentelését, 
mely egyházi szent tételnél méltóságos Szutsits Pál Mátyás fehérvári új püspök is jelen volt, 
és három kanonok urak több egyházi személyekkel tettek szolgálatot. A város részéről érsek 
úr Őexelenciájának tiszteletére számos lovagiak küldettek elejébe, kik lövöldözések között 
vezették be ezen apostoli buzgóságú férfi út, ki a templom megáldása után maga tartotta az 
énekes misét, és annak utána szokott buzgósággal, és ékesen szólással a temérdek sokaságú 
néphez egyházi beszédet is mondott, így elvégződött az isteni tisztelet ugyan Őxelenciájá-
nak nagylelkű bőkezűségéből a jelenlévő urak és szomszédos helységek elöljárói is gazdagon 
megvendégeltettek. E végre egy asztal, volt a városházánál, melynél Őexelenciájával az elő-
kelő személyek ültek, másik asztal pedig volt a vendégfogadóban, hol szinte csak válogatott 
vendégek voltak. A szelíd lelkű főpásztor Felséges Urunkért és az Uralkodó házért kezdvén 
a borospohár elköszöntését, nyájasságával az egész gyülekezetbe vidámságot öntött, mely 
utóbb Tejfelessy helybeli plébános úr a jelen, és távol lévőknek rangjukhoz képest folytatta az 
egészség ivást. Jelen voltak pedig a nemes vármegye részéről a járásbeli tisztviselő urak, több 
úri nemes személyek, a helybeli tiszteletes evangélikus prédikátorok, kik mindnyájan örö-
mérzésekkel eltelve részesültek Őexelenciájának az érseknek nyájas leereszkedésében. Ebéd 
után Őexelenciája mozsarak durrogása között ismét a bevezető lovagok, és több urak által 
kísértetve éjszakára Vadkertre ment.”24

Az elkészült templom harangtornyának órái csak később, egy nagylelkű felajánlás kö-
vetkeztében, 1888-ban kerültek fel, Argauer Ferenc helyi iparos mester adományából, aki 
1904-ben a temető25 ravatalozókápolnáját is felépíttette, amelybe később őt magát is temet-

20 Uo. A levél csak decemberben kerülhetett a címzetthez, erről árulkodik az iktatási dátum.
21 Szintén ekkor, 1774-ben határoztak arról a kiskőrösi esküdtek, hogy a plébános részére lakot és parókiát 
építenek. In: Suba i. m. 51.
22 Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, I. 1. b. Kiskőrös feudális kori vegyes iratok 1824–1825. őe. Áts munkáról 
kimutatás azon templomnak és toronynak, mely Kis-Kőrösön újonnan építtetik…
23 Az érsek saját közlése egy 1831-es decretum alapján. KFL Kiskőrösi plébánia iratai, 1880 előtti vegyes iratok 
csomója.
24 Hazai ’s Külföldi Tudósítások 1827. július–december (1–52. szám) 1827. 10. 27. 265–266.
25 A temetőt az 1850-es években hasítja ki a közösség a határból.
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ték. A felajánló egyetlen feltétele az volt, hogy a továbbiakban a községnek kell vállalnia az 
órák karbantartási munkálatait. A toronyban található szöveg emlékeztet a nem minden-
napi eseményre: „Ezen toronyóra Argauer Ferenc úr nagylelkű ajándéka a kiskőrösi Rom. 
Kath. templom számára főtisztelendő Drach Antal plébános úr idejében, készítette Nározsny 
Béla toronyórás, Budapest, 1888.” A következő évben a bejárat előtt a gyülekezet keresztet 
állított, az egyháznak forrása nem lévén, a hívek adományaiból. A maga 33 méteres hosz-
szúságával és 12,25 méteres szélességével a templomépület egészen 1931-ig megőrizte eredeti 
alakját, ekkor bővíttette ki az egyház a kereszthajó megépítésével.

Ekkorra ugyanis a hívek száma oly mértékben növekedett meg, hogy a templom már 
nem volt képes befogadni a sokaságot, ezért a kiskőrösi katolikus közösség, 1921-től már 
plébániai ranggal, a kultuszminisztérium vallási és tanulmányi alapjához fordult segít-
ségért. Tették ezt éppen időben, még a gazdasági válság kiteljesedése előtt, így a támo-
gatás szerencsére nem maradt el. A hónapokig tartó egyeztetések és tervezések után 1931. 
március 28-án dr. Madarász István apát vezetésével, a térség képviselője, Meskó Zoltán 
közbenjárására delegáció érkezett a részletek megvitatására. A megállapodás értelmében 
Petrovácz Gyula építészmérnök tervei alapján igen hamar hozzáfogtak az építkezés lebo-
nyolításához.26 A gyorsan végrehajtott kivitelezési munkálatok miatt a felszentelő szent-
misét még ugyanebben az évben, december 20-án megtartották. Délelőtt 9 órakor gróf 
Zichy Gyula kalocsai érsek érkezett meg kíséretével, akiket a járási vezető, Melczer Gyula 
mellett Borsay István plébános, a katolikus hívek nevében dr. Fék András és Baksa György 
fogadtak, a templom belsejét pedig az Oltáregyesület és a Szociális Misszió Társulat nőtag-
jai díszítették fel. A szertartás során a főpásztor először a külső falakat áldotta meg, majd a 
templom belseje következett, csak ezután mutatta be a szentmisét. A bejárat előtt a tornyot 
lobogókkal vonták be, elé diadalkaput állítottak, az oltárhoz vezető úton a cserkészek, a 
leventék és a tűzoltóság álltak díszsorfalat. A szentelés végeztével a plébánián tartott foga-
dást Borsay István a díszvendégek tiszteletére, amely után az érsek és kísérete hazaindultak. 
Az egykorú tudósítás szerint „évtizedek peregnek le, nemzedékek tűnnek el, míg megéri a 
földi halandó, hogy a Mindenható dicsőítésére emelt hajlék felszentelésének tanúja legyen. A 
kiskőrösi templomszentelés felejthetetlen emléke marad a most élő generációnak.”27

Ezzel a rangos eseménnyel azonban még nem ért véget a templom újabb kori megszépü-
lésének története. 1943-ban elkészült a máig működő két manuálos Angster-orgona, vala-
mint szintén ekkor érkezett Karol Malczyk és Pawlik Milada, a náci megszállás elől mene-
külő lengyel házaspár, akik az országban összesen öt templomot festettek ki. Kiskőrösön 
időzve elkészítették a belső tér faliképeit. Külön érdekessége ezeknek a ma is meglévő szek-
kóknak, hogy a művész modellnek az akkor élő, egyszerű kiskőrösi katolikus híveket kérte 
fel, a felnőttekről a bibliai személyeket, a hittanra járó gyermekekről pedig az angyalok 
arcképeit mintázta. 

Turán István

26 MTI Napi hírek, 1931. márc. 28.
27 Kiskőrös és Járása, 1931. dec. 26.


