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I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 

Gubiczné dr. Csejtei Erzsébet 

 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai: 

Név: Gubiczné dr. Csejtei Erzsébet 

Levelezési cím: 5137 Jászkisér, Fő út 8. 
Telefonszám: 06-30/2999-543 

e-mail cím: erzsi.csejtei@gmail.com 

 
II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

 
1. A nemzeti érték megnevezése: a jászkiséri Szent Kereszt Katolikus Templom 

 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: 

 
- épített környezet 

 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:  

- 5137 Jászkisér, Kossuth tér 

 

 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

- Települési Értéktár 

 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 

leírása  
 

- a javaslat mellé csatolva - 

 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett  

 
Az épület a település egyik kiemelkedő történelmi, építészeti emléke. Megőrzése, 
történetének bemutatása, az utókornak történő megörökítése történelmünk egy 
szeletét mutatja meg az érdeklődőknek. 
 

Jellemzői: 
 

Egyhajós, keresztházas, íves szentélyzáródású templom, a főhomlokzat előtt álló 
toronnyal. A torony mindkét oldalán lépcsőtorony, a szentély mindkét oldalán 
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melléktér, a hajóhoz DNy-on poligonális bővítmény kapcsolódik. Bordás 
keresztboltozatokkal fedett tér, a bejárati oldalon karzat. Falképek: 20. század 
eleje. Berendezés: 20. század eleje.  

Jászkiséren a katolikus vallásúak 1773-ig csak magánházakban mutathatták be a 
szentmise áldozatát. Dósa Pál jászkapitány adományából épült fel a Szent Kereszt 
feltalálása plébániatemplom. A barokk kápolnát 1829-ben tovább bővítették Pírker 
János László egri érsek anyagi támogatásával. Ezt a régi templomot pedig 1905-
ben lebontották és telkén épült fel a ma is látható neoromán stílusú templom, 
melyet 1906. október 7-én szenteltek fel. A Foltin János prépost felajánlásából 
épült templomot Nagy Virgil mérnöktanár tervezte. Az ő tervei alapján készültek a 
padozat, a szószék és az oltárok építménye is. A templom orgonáját a pécsi 
Angster cég készítette.  

A templomkertben: Nepomuki Szent János-szobor, 1775; kőkereszt, 1842. 

A települési értéktárba való bekerülése indokolt, mert valamennyi jászkiséri 
katolikus és nem katolikus hívő méltó öröksége. A Települési Értéktárba 
kerülésével nő a figyelem, amely az épületre vetül, és ennek számos kedvező 
hatása lehet a jövőben az épület állagának javítására, és fenntartására, 
megőrzésére. 
 

A Települési Értéktárba kerülését a helyi honismereti, hagyományőrző szervezet, a 
helyi civil szervezetek, önszerveződő közösségek, és az érték megőrzéséért felelős 
egyház is támogatja. 
 
 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelentető források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 

- Kladiva Imre c. esperes-plébános által szerkesztett „A jászkiséri katolikus 
egyházközség története” c. könyv alapján 

- www.muemlekem.hu/muemlek?id=5985  
- https://www.vfmk.hu/de/node/9424  (Verseghy Ferenc Könyvtár) 

 
8. A helyi érték hivatalos weboldalának címe: 

www.jaszkiser.hu 

 
 

III.  MELLÉKLETEK 

 
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 

dokumentációja 
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2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 

(ide kerülhetne: Kladiva Imre ajánlása, és a Honismereti Egyesület javaslata) 

 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek, és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat: --------------- 

 
 
Tisztelettel Kérem a Települési Értéktár Bizottságot, hogy a fent leírtak alapján, a 
jászkiséri Szent Kereszt Római Katolikus Templomot vegye fel a Települési 
Értéktárba. 

1. számú melléklet a Javaslathoz 
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Jászkisér  te rü le te  már  a 
bronzkorban is lakott volt. 
E r r ő l  r é g é s z e t i  l e l e t e k 

t anúskodnak .  Ta l a jmunkák 
következtében került elő a község 
határában az 1241-ben a tatárok 
á l ta l  e lpuszt í to t t  Kür t  fa lu 
templomának alapja, temetője. 
Jászkisér első említése egy 1391-
ből való határjárási okmányban 
található Kysir néven. a falu ekkor 
a Madarasi-családé. A jászok és 
k u n o k  l e t e l e p ü l é s ü k  u t á n 
fokozatosan tértek át a keresztény 
hitre. 
A török idők előtt a település 
katolikus.  Eger eleste és a 
mezőkeresztesi csata után 1596-
ban  sok  re fo rmátus  csa lád 
költözött a biztonságot nyújtó 
Kisérre. A település lakói 1600-
ban saját akaratukból áttértek a 
r e f o r m á t u s  v a l l á s r a .  E l s ő 
református temploma 1612-ben 
épült.  
A Rákóczi szabadságharc után, 1711-ben telepítették 
az első katolikus családokat a településre. A többségi 
református lakosság ellenkezése miatt plébánia 
alapítására csak 1769-ben kerülhetett sor. A szentmise 
áldozatokat ekkor valószínűleg magánházaknál 
mutatták be. 
Dósa Pál jászkapitány adományából 1773-ban épült fel 
egy kis kápolna a Szent Kereszt tiszteletére. 1818-ban 
az addigra életveszélyessé vált plébánia épülete helyett 
új plébánia-házat emeltek. A kis kápolna bővítésére 
1829-ben került sor Pyrker János egri érsek anyagi 
segítségével. Megmagasították a régi falakt és tornyot. 
A főoltárra Szent Ilona  (aki Jézus keresztjét a 
Szentföldön felkutatta)  képe – Braun István 

gyöngyösi piktor alkotása – került. 
1900-ban a helybeli Foltin János 
prépost kanonok költségén új 
plébánia épült. 
A katolikus hívek számának 
folyamatos növekedtével a régi 
templom kicsinek bizonyult. 
1905-ben ezt a régi templomot 
lebontották, bontását június 23-án 
kezdték el. Az új templom alapkő 
letétele 1905. augusztus 15-én 
volt, felszentelésére 1906.október 
6-án került sor.
„Az  I s t en  imádásá ra  szán t 
ha j l ékoknak  é s  ke resz t ény 
műépítészeti alkotásoknak száma 
eggyel ismét szaporodott az egri 
főegyházmegye területén azzal a 
templommal, amelyet Foltin 
J á n o s  p r é p o s t - k a n o n o k , 
szülőföldje iránt érzett hálás 
kegyelete jeléül Jászkiséren, ritka 
áldozatkészéggel és tetemes 
költséggel emelt és folyó év 

október hó 7-én rendeltetésének ünnepélyesen átadott.
E templom egyházi megáldása alkalmából érdemesnek 
tartjuk azt legalább nagyjából ismertetni, amennyire 
egyszeri, figyelmes megtekintés után lehetséges az, 
mert kulturális szempontból felette örvendetes 
jelenéség, hogy újabb időben templomaink ismét a 
régi, tiszteletreméltó hagyományok alapján nem 
pusztán közszükséglet kielégítése végett, hanem 
egyúttal kiváló műízléssel készülnek.
Már az elhelyezés ügyessége egyszerre érvényre 
juttatja a templom külsejének kedvező összhatását, 
minthogy 80 cm magasra feltöltött szabad téren áll, 
melyet terméskő alapzatba beillesztett tömör kovácsolt 
vasrács vesz körül.
Mindjárt első tekintetre látszik, hogy ez a hatalmas 
templom kereszt alakú, egy tornyos, román stílű, 
modern épület, melynek egész külsején elomlik a 
szigorú stílszerűség és a finom ízlés, és szinte engedi 
sejteni azt a meglepetést, amelyet belseje tartogat fenn 
számunkra .  Vörös  márványkő  t a l apza tbó l 
méltóságteljesen emelkednek fölfelé a magas, 
hosszúkás ablakokkal áttört, vakolatos falépítmények, 
amelyekből oldalt, kellemes változatosságul, 
kiugranak a színes téglákból rakott pillérek. Az 
oldalfalakra játszi könnyedséggel nehezedik a 
cserépzsindelyes, (jelenleg palazsindelyes) tetőzet. A 
szentéllyel tőszomszédos sekrestyeépület és a hajó 
jobb oldalfalához simuló fülke,  melyből  a 
mellékbejárat nyílik, teljes összhangban illeszkedik a 
főépülethez.

A jászkiséri Szent Kereszt feltalálása római katolikus templom



Az élesen körvonalazott kereszt feje köralakban 
végződik, karjai egyenesen vágottak, lábánál 
pedig nyílik a főbejárat, melynek terméskő 

osz lopokból  rako t t  kapubé le te  már  sz in te 
ellenállhatatlanul vonz a templom belsejébe. Ámde 
figyelmünket még leköti a főbejárat fölött elhelyezett 
és a négy evangélista jelvényeiből leleményesen 
összeállított „Salvator Mundi”  (magyarul: A Világ 
Üdvössége vagyis az Úr Jézus) műmárványból készült 
szobrának szeretetteljes tekintete, mellyel mintegy 
fogadni kívánja a templomba készülő ájtatoskodókat. 
Magasba irányuló pi l lantásunk ugyanakkor 
végigsiklik az égbenyúló tornyon és hátrálásra késztet, 
hogy kellő távolból jobban szemügyre vegyük. ekkor 
tűnik csak fel bájos karcsúsága, aljában a komoly, 
román rozettával, feljebb kettős ablaksorával, majd 
vörösrézzel fedett nyúlánk csúcsával és azon csillogó 
keresztjével. Ebbeni gazdag tagozottsága miatt még a 
valónál is magasabbnak tetszik a szemnek. Bensejében 
pedig négy harangot rejteget, melyek Szent János, 
Szent Pongrácz, Szent István és Szent Terézia 
tiszteletére vannak fölszentelve, egyenkint 12.5, illetve 
8.4 és 1.8 métermázsa súlyúak. Bátran állíthatjuk, hogy 
ez a torony a templom egyik legsikerültebb és 
leghatásosabb része, mely 53 méternyi magasságával 
új útjelzőként lép fel Alföldünknek ez szép rónaságán.
De menjünk immár be! Átlépve a tölgyfából készült és 
kovácsolt vaspántokkal díszített főajtó küszöbét, kis 
előcsarnokban találjuk magunkat, melyből kétszárnyú, 
önműködő zárószerkezettel ellátott szélfogó, majd 
kissé beljebb ismét kétszárnyú, billenő ajtón át a 
templomba jutunk.  Az a hatás, melyet a templom 
belseje már első pillanatra hatalmas méreteivel, gazdag 
díszítéssel, ízléses berendezésével és a benne 
megnyilatkozó összhanggal a szemlélőre gyakorol, 
csakugyan meglepő. S a hatás csak növekszik, ha 
elmélyülünk a részletek vizsgálódásába.
Nem csak a templom arányos körvonalai, hanem a 
kirakott alapzat, színes cementlapjaival is, azonnal 
elénk tárja a méltóságteljes keresztalakot. Fejünk fölött 
még a boltíves karzat, mely kockafejezetekkel díszített 
oszlopokon nyugszik. Kilépve a karzat alól, egyszerre 
a szemünkbe ötlenek úgy a hossz-, mint a kereszthajó 
boltozatának karcsú bordái,  melyek szintén 
kockafejezetekkel ékesített féloszlopokon pihennek. 
Majd azt látjuk, hogy az oszlopok közét kitöltő, sima 

falazat középtájban keskeny, felül kör alakban záródó 
mélyedésekkel, trifóriummal van megtörve, amelyek 
nem csak a magas falak egyhangúságát oszlatják el 
kellemesen, hanem a szemnek is mértéket nyújtanak a 
falak arányainak megítélésére. A trifóriumok fölött 
pedig katedrálisüveg ablakon át szűrődik befelé a 
napfény. Teljes oszlopokat is találunk kockafejezetes 
díszítéssel, amelyeken a hossz- és kereszthajó ölelkező 
ívei nyugosznak. Itt említhetjük a templom belső 
méreteit is. Hossza 37.5 méter, szélessége 12 méter. A 
kereszthajó hossza 20.25 méter, szélessége 8 méter, 
magassága 17.5 méter. 

Azonban nem csak a templomnak struktúrája, hanem 
belső díszítése is kellemes hangulatot kelt a 
szemlélőben. Falai, oszlopai, boltozatai, ívei román 
stílbe olvasztott magyar ízlésű mésztempera festéssel 
vannak borí tva.  A festés túlnyomó részben 
ornamentális, melynél a mérsékelt színek és a tulipán 
alakú vonalak különösen kedvesen hatnak és 
diadalmaskodik ez az irányzat a szentély körfalát 
díszítő, stílszerű függönyön, mely kalotaszegi 
varrottassal van szegélyezve. Figurális falfestést csak a 
hossz- és kereszthajó boltozatainak keresztezése által 
nyert négy mezőn találhatunk. de ez is kiváló. Ott 
szemlélhetők a szent atyák közül Szent Ambrus a 
pásztorbottal és a könyvvel, Szent Ágoston kis fiúval, 
szent Jeromos az oroszlánnal és kővel, Szent Gergely a 
galambbal.
A falfestéssel nemesen vetélkedik az ablakok 
üvegfestése, mely a beáramló fényt kissé tompítja 



anélkül  azonban,  hogy a  templom belsejét 
elhomályosítaná. Összesen 21 ilyen ablakot 
olvashatunk meg, amelyek mind román keretezéssel 
vannak ellátva. Azonban míg a szentély ablakai 
szőnyegüvegek, addig a hajóéi mozaikok, amelyeknél 
ismét az alkalmazott színcsere csak fokozza a hatást. 
Az üvegfestésű ablakok közül kettő aztán különösen 
kiválik. Egyik a szentély főablaka, melynek közepén 
hit, remény és szeretet jelvényei: a kereszt, horgony és 
Oltáriszentség láthatók. És a szentélyből a karzat felé 
tekintve feltűnik a másik, a rozetta ablaka, melynek 
közepéből pompás színvegyületben leragyog Szent 
Czecziliának nemes alakja, míg a körülötte elhelyezett 
rózsák, kerek kis ablakok, valóban mint megannyi 
nyíló rózsák hatnak. Ugyanekkor figyelmünket leköti a 
két tölgyfa szekrényben elhelyezett 11 fő- és 9 
mellékváltózattal ellátott kis orgona is. 
Amilyen a templom belső struktúrája s belső díszítése, 
olyan annak berendezése is. Minden ízében stílszerű, 
előkelő és választékos. A hajótól néhány lépcső és 
kovácsolt vasrács által elválasztott szentélyben áll a 
főoltár. Lépcsőzete vörös márványból, alépítménye 
színezett műmárványból, felépítménye pedig 
tölgyfából készült. Ugyanilyen kivitelű a mellékoltár 
is. A templom a Szent Kereszt tiszteletére lévén 
fölszentelve, a főoltár felépítményéből hatalmas 
feszület emelkedik ki, s ennek jobbján a Boldogságos 
Szűz Mária, balján Szent János apostol fából faragott, 
színezett szobra áll, míg a két szélén egy-egy angyal 
térdel a feszület felé fordulva. Az oltárlap közepén 
helyezkedik el az aranyozással díszített, szintén fából 
faragott oltárszekrény és fölötte az Oltáriszentség 
számára a félkörű fülke, melyre a szentlélek galambja 
terjeszti ki szárnyait. Kedvesek az oltárpolcra 
(predellára) helyezett olajfestésű képek is. A fülkétől 
jobbra és balra is találunk ilyet. Amaz a Szent Kereszt 
feltalálását, emez Nagy Konstantin győzelmét 
eleveníti meg. Ezek alatt pedig arányosan elosztva 
négy érmealakú olajfestmény díszíti a predellát. Az 
oltárszekrénytől jobbra Szent Pongrácz és Szent 
Terézia, balra Szent Katalin és Szent István diakónus.
A kereszthajóban elhelyezett mellékoltárok egyike a 
boldogságos Szűz Mária, másik a Szent István király 
tiszteletére van szentelve. Amannak tetején a 
„Magyarország királyné”-jának, emennek pedig a 
Szent Király fából faragott, színezett és aranyozott 
szobra áll. Mindkét oltárt a a szobrokon kívül 
olajfestmények is díszítik. Mária oltárát az Annuntiatio  
(híradás) és Assumptio (mennybemenetel) jelenetei,  
Szent István király oltárát Szent Imre herceg és Szent 
László király ülő alakjai. Hogy milyen szigorúan 
alkalmazkodtak a stílszerűséghez a legapróbb 
részletekben is, annak igazolására felhozhatjuk, hogy a 
szenteket ábrázoló összes képeket függélyes vonalú 
föliratokkal látták el, ami a román stílnek egyik ősrégi 
sajátsága. 
Feltűnően szép az egyetlen vastag oszlopon álló 
szószék, mely a templom evangéliumi oldalán, a hossz- 
és kereszthajó felső összeszögelésénél nyert 

elhelyezést. Tölgyfából faragták, s oszlopok által 
feltagolt elejét Keresztelő Szent János és a négy 
evangélista domborművű, színezett képei ékesítik. 
Fölötte széles hangfogó terül el, rajta a Szentlelket 
ábrázoló galambbal. A sekrestye belsejéből nyíló ajtót 
oszlopos karzat köti össze a szószékkel, ami nemcsak 
megkönnyíti a szószékre való járást, hanem az egész 
alkotás szépségét is emeli.
Mindezeken kívül, figyelmet érdemelnek még; a 
szószékkel szemben elhelyezkedő keresztelőkút, mely 
vörös márványból készült; a tölgyfából dúsan faragott, 
rácsozattal és ajtóval ellátott gyóntatószék, melyek két 
oldalt a kereszthajó felső oldalfalához simulnak; a 
szentélyben magasabb és szélesebb dobogóra 
felállított stallum, melynek székei szintén tölgyfából 
gazdag faragással készültek és sötétebb olajzöld 
bársonnyal vannak bevonva és amelyek közül 
különösen ízléses a középső támlásszék; végül a 
hajóban két oldalt elhelyezett hosszú padok, amelyeket 
boszniai topolyafenyőből állítottak elő, s szintén dús 
faragásokkal ékesítettek és olajjal beeresztettek. És 
szinte belefáradunk, ha még a szentélyben függő 
öröklámpát, a kereszthajó koronacsillárját és a 
hosszhajó 3 kisebb csi l lár ját  is  az ol tárok 
gyertyatartóival együtt közelebbről szemügyre 
vesszük, melyek mind ugyancsak román stílusban 
vannak tartva s aranyozott bronzból készültek.
Íme, ilyen hát ez a Szent Kereszt tiszteletére emelt és 
most már felszentelt templom épülete, díszítése és 
berendezése. Az egészen átvonuló szigorú stílszerűség, 
művészi ízlés, zavartalan összhang, magyar 
vonatkozás, tartós kivitel benne harmonikus egységbe 
olvad össze, mely az egyszerű szemlélőre is 
felejthetetlen benyomást gyakorol, a hívő lelket pedig 
önkéntelenül is áhítatra gerjeszti.
Tisztelet és elismerés illeti meg ezért Nagy Virgil 
műegyetemi tanárt, ki nemcsak magát az épületet, 
hanem annak díszítését és berendezését is legutolsó 
részletig tervezte s terveinek pontos végrehajtását 
állandóan ellenőrizte. De dicséretre méltók, mert a 
magyar ipar hírnevét emelték, a tervek végrehajtói is, 
kik nemcsak lelkiismeretesen alkalmazkodtak az előírt 
t e rvekhez ,  hanem azoka t  s zak tudásukka l , 
kézügyességükkel és kifinomult ízlésükkel meg is 
valósították. Ezek közé tartoznak Wagner Márton és 
Rück Lajos budapesti építőmesterek; Stein János, Lotz 
tanítványa, az összes figurális festmények művésze; 
Kaincz János, az ornamentális festő; a budapesti 
Mayböhm műiparos-testvérek, akiknek ügyes keze 
alól kerültek ki az asztalos, üveges és lakatos 
munkálatok; a pécsi Angter orgonagyáros; a soproni 
Seltenhoffer harangöntő és végül a budapesti 
Oberbauer  féle  cég,  mely a  csi l lárokon és 
gyertyatartókon kívül egyéb felszerelési tárgyakat is 
szállított. Ezek közül a nagy Virgil tervei szerint 
készült román stílű kelyhet, áldozókelyhet és 
Úrmutatót.
Magyar kéz remekműve az egész alkotás! Nem csoda 
tehát, ha az ünnepélyes megáldásra messze vidékről is 



egybesereglettek nagy számban a hívők és érdeklődők. 
Nagyon természetes, hogy az kívánta a templomot 
felszentelni, aki azt istennek felajánlotta: Foltin János 
prépost-kanonok.”

Írta: Venczell Ede  egri prépost-kanonok. 1906.

Foltin jános prépost-kanonok urat Jászkisér képviselői 
1906. augusztusában Jászkisér Díszpolgárává 
választották meg.
A templom felszentelésekor a toronyban lévő 
harangokat „elvitte” a Nagy háború. Csak egy kis 
lélekharag maradt.
1925. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján, 
két új harangot szentelt fel Sárpátky  Ferenc plébános. 
A nagyobbik, 1438 kg-os „Jézus Szíve” harangot az 
egyházközség hívei, a kisebbik, 280 kg-os „Szent 
István király” harangot G.Varga István egyházgondnok 
és  fe lesége ,  Nagy Mária ,  adományozták  a 
templomnak. 
A nagy harangot a II.világháború során elvitték, a 
k i s e b b i k  m e g m a r a d t .  A z  e g y h á z k ö z s é g 
képviselőtestülete a templomépítés 50. évfordulójára 
új nagy harangot kívánt öntetni Szűz Mária Szeplőtelen 
Szívének tiszteletére. Az Ipari Minisztérium szinte 
teljesíthetetlen feltételekhez kötötte a harangöntési 
engedély kiadását. (annyi harangércet utal ki, amennyi 
réz és bronz hulladékot az egyházközség beszolgáltat.) 
A feltételek teljesülte után, az engedélyt a 
harangöntésre megadták. A harangöntés költségeire 
adakozásból gyűlt össze a pénz. Az új, 1086 kg-os 
nagyharangot felszentelésére 1956. október 7-én került 
sor.
Az 1956-os forradalmi események során az 
egyházközségnek két hősi halottja volt.

epomuki Szent János szobor, a település Nlegrégebbi kőszobra a templomkertben 
található. 3 m magas, felirata: Állíttatott az 

1775. évben.


