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Bevezető

A solymári  templomról  először  Zombory  Gusztáv  írt  cikket  1863-ban  a 

Vasárnapi Újságban.  Ezt követte 1934-ben Hufnágel Ferenc plébános írása a 

200 éves kegyhely jubileuma alkalmából. Az 1958-as  Pest megye műemlékei 

című  topográfiai  leírást  követően,  1986-ban  a  Németországba  kitelepített 

egykori  solymári  lakosok ösztönzésére  készült  el  az első átfogó kiadvány a 

faluról. 1992-ben Vácz József írt történeti áttekintést  a solymári kegyképről, 

melyben a templomról is számos adatot közölt. Egy évvel később jelent meg 

Seres István könyve, Solymár története és néprajza címmel. Ebben egy fejezet 

foglalkozik  a  templommal.  Számos  adatot  köszönhetünk  dr.  Jablonkay 

Istvánnak is, aki többek között a templom harangjairól írt cikket.   

1862-ben  leégett  a  plébánia  a  benne  lévő  iratokkal  együtt  és  később  az 

építtető Majthényi család levéltára is erre a sorsa jutott.

Összefüggő leírás a templomról ez idáig nem született. Ezért is vállalkoztam 

arra,  solymáriként,  hogy  szakdolgozatomban  a  templommal  foglalkozzam. 

Munkámat nagyban nehezítette, hogy nem tekinthettem bele a plébánián őrzött 

még meglévő dokumentumokba. 

Írásomban ismertetem a templom építészeti  párhuzamait  és elhelyezem a 

magyarországi művészettörténetben. Bemutatom a főoltárképet, a mellékoltárt, 

a  kegyképet  és  a  szószéket,  mivel  ezek  képviselnek  nagyobb  művészi 

színvonalat  a  belsőben.  Végezetül  ismertetem  a  templom  előtt  állt  egykori 

barokk szoborkutat, amelyre Jablonkay Mária hívta fel a figyelmemet. 
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Történeti áttekintés

Buda 1686-os felszabadítása után a török hódoltság miatt elnéptelenedett 

országrészek  lassan  betelepültek.  Az  első  lakosok  Solymáron  görögkeleti 

vallású  szerbek  voltak.  Később  Mária  Terézia  uralkodása  alatt  a  német 

nyelvterületről nagy arányú betelepítés történt. Ennek köszönhetően a XVIII. 

század elejétől kezdve Solymár lakossága főként római katolikus németekből 

állt.  Kezdetben  a  falu  lakossága  a  pilisvörösvári  egyházközséghez  tartozott. 

1719-ben  azonban  megalakult  az  önálló  plébánia,  melynek  egy  ideig  a 

hidegkúti templom volt a filiája.1

1728–ban, Wattay János földesúr idején épült a község első temploma a mai 

temető területén. Pár évvel később Long Péter solymári kőművesmester a mai 

plébániatemplom  helyén  a  pestistől  való  megmenekülése  hálájából  keresztet 

állított.  Ennek helyére később kőből kápolnát építtetett,  és ebben elhelyezte a 

Segítő Szűz Mária képét.

1746-69-ig  Tersztyánszky  József  Esztergom vármegye  alispánja,  királyi 

tanácsos volt a falu földesura. Tersztyánszkytól kesselöekei Majthényi Károly 

örökölte  Solymárt.  Majthényi  szeptemvir  és  udvari  tanácsos  volt.  1758-tól 

1763-ig országbírói,  majd nádori  ítélőmesterként működött  Magyarországon. 

Albert  szász  herceg  helytartó  mellett  alnádorrá  nevezték  ki.   Az  ő 

támogatásával kezdték el a solymári templom építését 1782 tavaszán, amely 

még torony nélkül, négy évvel később épült fel.  

1789-99  között  Majthényi  Károly  utóda,  puchói  és  csókai  Marczibányi 

István2emeltette a templom tornyát és ekkor készült el annak homlokzata is. 

Marczibányi királyi tanácsos és Csanád-megye alispánja volt. Nevéhez számos 

építkezés fűződik. Feleségével Majthényi Máriával Budán az Erzsébet - rendi 

apácáknak  kórházat  építtetett,  amely  1805-ben  lett  kész.  Marczibányi  Pest 

megyében  a  vörösvári  és  a  solymári,  Szerém  megyében  pedig  a  kamenici 

1 Borovszky Samu, Pest-Pilis-Solt Kiskun vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 
1712-1740, in: Seres István, Adalékok és emlékiratok Solymár történetéhez, Solymár 2002, 
65. 
2  Buzás László, Marczibányi István élete és munkássága, in: A Makói Múzeum füzetei, Makó 
1994, 11-14.
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templomok  megújítására,  illetve  bővítésére  adott  pénzt.  Az  Irgalmas-rend 

kolostora  és  kórháza  számára  megvette  a  budai  Császár-fürdőt  a  környező 

épületekkel együtt és támogatta annak átépítését is, amelyet az 1800-as évek 

elején Hild József tervezett. 

Marczibányi  István 

halála  után  Solymár 

egy  ideig  a  Kállay 

családhoz  tartozott, 

majd  gróf  Karátsonyi 

Guidó  lett  az  új 

földesúr. A gróf halála 

után  a  solymári 

birtokot  második  fia, 

Jenő  örökölte. 

Karátsonyi  Jenőt,  a 

főrendiház  örökös 

tagját  és  máltai 

lovagot 1933-ban a templomban temették el. Halálával a grófi család férfiága 

kihalt,  birtokait  örökbefogadott  unokaöccse, buzini  gróf  Keglevich  Imre 

örökölte, aki később felvette a Karátsonyi nevet.3  1942. január 31-én a gróf a 

templom feletti patrónusjogát eladta a katolikus egyháznak 25000 pengőért. 4 

3 Virág Zsolt,  Magyar kastélylexikon. I. Pest megye kastélyai és kúriái, Budapest 2001, 265.
4 Solymár. Chronik einer schwäbische Grossgemeinde im Ofner Bergland, Ettlingen 1986, 57.
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A korábbi templom

Solymár első temploma a mai temető helyén állt. A helytörténeti társaság 

tagjaként Tolnay Jenő egyik levelében, - melyet 1984-ben Jablonkay Istvánnak, 

a  Helytörténeti  Gyűjtemény  igazgatójának  írt,-  beszámol  arról,  hogy  a 

temetőben  a  sírásók  ráleltek  a  korábbi  templom  alapfalaira  és  az  egykori 

kriptára. 5

2. Tolnay Jenő rajza

Tolnay két változatot  is készített,  az alaprajzra vonatkozóan. Az utóbbi, 

egy  egyhajós,  félköríves  szentélyzáródású  templomra  enged  következtetni, 

amely 1728-ban egy középkori templom romjaira épült.6 Marlok István szerint 

a templomot 1724-ben kezdték építeni.7 1726-ban már Keresztelő Szent János 

tiszteletére emelt kőtemplomról tesz említést.  Méretét tekintve a templom 13, 

27 méter hosszú és 7, 58 méter széles zsindellyel fedett, torony nélküli épület 

5 „Ennél sokkal konkrétabb Draxler Ferenc (…) kőműves nyilatkozata,  akit  megkértem és  
nekem a helyszínen megmutatta,  hogy a Temető kapu melletti  Sarlós  családi  kőkereszttől  
balra Sarlós  András (Endre)  feleségének  Taller  Teréznek  a sírja  megásása közben  olyan  
elhelyezkedésű  kőfalra bukkantak,  amely  mellett  csak  nagy nehézséggel  tudtak  kialakítani  
sírgödröt.  Ez a fal  biztosan  a  térképen  is  jelzett  Szt.  János  templom alapfalmaradványa.  
Sajnos ezt a falat még sokáig nem áll módunkban továbbkutatni, mert a volt templom egész  
területe ma sűrűn be van telepítve sírokkal és ehhez a temetőrészhez egyhamar nem nyúlnak.  
Pedig  az  alapfalak  megtalálása  egyszerre  eldöntené,  hogy  középkori  alapokra  épült-e  a  
templom, vagy sem.” 
Tolnay Jenő levele 1984-ből. Jablonkay Mária tulajdonából.
 
6 SzfvPL – No. 4560 – Canonica Visitatio, 1764.
7 Marlok István, A Budai espereskerület helytörténete, kézirat
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volt.  Boltozat  nélküli,  gerendákra  alkalmazott  vakolt  mennyezettel  fedték. 

Feltehetően  az  építkezéshez  nemcsak  a  korábbi  templom  romjait,  hanem a 

közelben fekvő középkori Szarka-vár köveit is felhasználták, melyet Mikoviny 

Sámuel még az 1740-ben készült térképén is feltüntetett.  

A templomot  Pajermann  János  1728-ban szentelte  fel  Keresztelő  Szent 

János tiszteletére.  „Főoltára  építészeti  és  szobrászati  kiképzéssel  készült.”8A 

mellékoltárok szentjei  a Boldogságos Szűz Mária  és Nepomuki Szent János 

voltak.9 1752-ben,  Padányi  Bíró  Márton  veszprémi  püspöknek  írt  jelentés 

szerint  a  templomnak  már  kettős  kereszttel  ellátott  fatornya  volt.10 Később 

azonban a tornyot rossz állapota miatt le kellett  bontani. Ennek helyébe egy 

harangtornyot állítottak a temetőben, a templom bejárata elé. 

A  templom  berendezéséről  azt  tudjuk,  hogy deszkából  készült  kórusa, 

orgonája  és  szószéke  is  volt.  Elegendő  paddal  rendelkezett,  mind  a 

templomban,  mind  a  kóruson.  Nem  volt  azonban  sekrestyéje.  A  vakolt 

mennyezetet  sem  festették  le.  Az  oltáriszentséget  réz  szentségtartóban  és 

cibóriumban őrizték. Kő keresztkútjában réz kagylóban állt a keresztvíz. Két 

harangját a község vette, melyet  Keresztelő Szent János és a Szentháromság 

tiszteletére szenteltek fel.11

A korábbi  templom épületéből  mára  csak  az  a  faragvány  maradt  meg, 

amely most a solymári helytörténeti gyűjtemény kőtárában látható.

     3. Solymár, a korábbi templom kőfaragványa, XVIII. sz. eleje

8   Can. Vis. 1764.
9 Can. Vis. 1764.
10Seres, 1993, 148. 
11 Uo.
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A kápolna

Long Péter solymári kőműves az 1700-as évek elején a Nagykovácsi felé 

vezető  úton  a  pestistől  való  megmenekülése  hálájaként  keresztet  állított. 

Később feleségével együtt 1733-ban ennek helyébe kis kápolnát építtetett.  A 

kápolna oltárára a Segítő Szűz Mária képét állították, melyet Long egy budai 

festőtől  vásárolt.  Az  egyre  több  zarándok  miatt  átépített  kápolnát  Bertini 

Mihály akkori általános helynök engedélye alapján Márkus Mihály budai alsó 

kerületi  esperes  áldotta  meg  1742.  március  24-én,  Gyümölcsoltó 

Boldogasszony ünnepén.12 

Márkus  Mihály  zsámbéki  plébános  1757-ben  hivatalos  jelentést  írt  a 

solymári kápolna állapotáról, amelyben az új kápolnáról így ír: 

„…Az  elhatározás  eredményeképpen  az  előbbinél  nagyobb  kápolnát  emelt,  

melynek  hossza  1  öl  egy  láb:  szélessége  meg csak  1  öl. Az új  kápolnának 

kőoltára  volt.  A  boltíves  kápolna  1738-ban  készült  el,  mindkét  oldalán  

ablakokkal, hogy be lehessen látni. Ajtaja eredetileg keményfából volt, mivel  

azonban  a  kápolnát  kétszer  is  kirabolták,  ezért  utóbb  kettős  záras,  erős  

vasajtóval látták el.”13

Melich  György14plébános,  később  ismét  megnagyobbítatta  a  kápolnát, 

hogy  a  zarándokok  jobban  elférjenek  benne.  Így  az  1749-ben  kibővített 

kápolna a korábbihoz képest háromszor olyan hosszú és kétszer olyan széles, 

zsindelytetővel ellátott, fatornácos, vörös színű épület volt. 

„A kápolna  e  fából  készült  részében  a  kőből  épült  kápolnarész  bejáratától  

jobbra-  egy festett  kis  Szent  Kereszt  oltár  áll:  egy  budai  festő  ajándéka.  A  

kápolna egész szélességében elnyúló két pad van még ott, valamint a szentély  

bejáratától  balra,  ajtóval  és  vaspántokkal  jól  megerősített  kőpersely,  a 

felajánlott adományok céljaira.”15 

Az  ajtó  felett  torony magasodott  egy kis  haranggal,  melyet  26  solymári 

polgár ajándékozott a kápolnának. Ezenkívül számos fogadalmi tárgy függött a 

belsőben.16A kápolna  berendezéséről  annyit  tudunk  még,  hogy  a  fogadalmi 
12 Uo.
13 Márkus Mihály, A solymári kápolna állapota 1757. évben, in: Seres, 2002, 71-72.
14 Mechlitz/Melich János György 1743-1753-ig volt plébános Solymáron. A sziléziai 
Nissiensiben született, Bécsben tanult, a passaui egyházmegye szentelte fel 1735-ben. 
15 Seres, 2002, 72.

16    Uo. 69.
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képek mellett  volt  egy négyváltozatú orgonája,  ami a fából  készült  kóruson 

helyezkedett  el.  Továbbá  két  gyóntatószékkel  és  nyolc  paddal  rendelkezett. 

Kelyhe és monstranciája aranyozott rézből készült, ezüst cibóriumát pedig az 

uradalom ajándékozta.17 

„A szobrászmunkával  készült  faoltárt  a  múlt  évben,  1756-ban  60  forintért  

csináltatta Bernard pesti polgár és kereskedő.”18 

A kegyhely népszerűségét később az is nagyban növelte, hogy a zarándokok 

1752. május 28-án könnyezni látták a Szűzanya képét.

Az új templom

Majthényi Miklós19- a templomépíttető Majthényi Károly leszármazottja - 

Hufnágel Ferenc solymári plébánoshoz 1937-ben írt levelében számos adatot 

közöl  a  templomépítéssel  kapcsolatban.  Megjegyzi,  hogy Majthényi  Károly 

1777-ben  közölte  Séllyei  Nagy Ignáccal,  az  akkor  létesített  székesfehérvári 

egyházmegye első püspökével, hogy a solymári birtok elfoglalása alkalmával, 

megfogadta Istennek, hogy ott templomot fog építeni és egyben kérte, hogy 

engedélyezzék az elképzelését.  A püspök még ugyanabban az évben megadta 

az engedélyt. Annyira érdeklődött az új templom építése iránt, hogy 1778-ban 

személyesen is megtekintette a régi plébániatemplomot és a kápolnát, majd a 

helyszínen  megvizsgálta  az  építési  terveket  is.  Séllyei  azt  tanácsolta,  hogy 

bontsák le a régi templomot, amely már így is szűkös és rossz állapotban volt. 

Kérte továbbá, hogy az építendő templom ne a kápolna helyén, hanem annak 

közelében legyen felállítva és terjedelmesebb legyen, mint ahogy azt eredetileg 

eltervezték.  Az  volt  a  javaslata,  hogy  az  új  templomhoz  építsenek  egy  új 

kápolnát a kegykép számára. A lebontandó régi templom anyagát pedig vagy 

az új templom vagy a plébánia építésénél használják fel.20 

A  különböző  tervek  mérlegelése,  valamint  az  építkezés  előkészületei 

hosszú  ideig  eltartottak.  Percel  József  plébános  1781-ben  javasolta  a 

püspöknek,  hogy  amíg  az  új  templom  felépül,  a  kápolnát,  amely  rossz 

állapotban  volt,  új  faszerkezettel  vegyék  körbe,  hogy a  hívek  befogadására 

17 Can. Vis. 1764.
18   Seres, 2002, 70.

19 Majthényi Miklós, A Majthényi család és a solymári templomépítés, in: Seres, 2002, 66-70.
20 Uo.
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alkalmas legyen. A püspök azt az utasítást adta Percelnek, hogy a kegyképet a 

kápolnából vitesse el a plébániatemplomba és ott helyezze el ideiglenesen az 

egyik mellékoltár képének a helyébe. 21

Az új templom építése végül 1782-ben kezdődött  el.  A munkában részt 

vett többek között Biedermayer Ferenc budai ácsmester, Dávid József kőfaragó 

mester, Probst Gáspár asztalosmester és Kreitzweger György bécsi fakereskedő 

is. Majthényi Miklós megemlíti továbbá, hogy Mangel János óbudai ácsmester 

készítette  a  templom  tervrajzát.22 Feltételezésem  szerint  itt  ugyanarról  a 

személyről van szó, aki 1787 – 88-ban a budavári Teleki palota homlokzatának 

tervét  is  készítette.  A  Teleki-család  levéltárából  származó  homlokzatrajz 

feliratán ugyanis ez olvasható: 

„Domus  Budensis.  Die  Haubt  Facade  Gegen  Oriend.”  „Johannis  Michael  

Mangl. Zimmer Meister in alt-Ofen”.23 

F.  Csanak  Dóra  feltételezi,  hogy  Mangl  János  az  Udvari  Építészeti 

Igazgatóságból vagy a budai mesterek sorából kerülhetett ki. Mangl egyébként 

dolgozott  az  1790-es  években  az  óbudai  plébániatemplomon  is,  ahol  tervet 

készített a fedélszék kialakításához. 24 

4. Mangl János terve a budai Teleki-palota homlokzatához, 1787 – 88

21 Uo.
22 Uo. 
23 F. Csanak Dóra, Teleki József és a művészetek, in: Művészet és felvilágosodás. Szerk. 
Zádor Anna - Szabolcsi Hedvig, Bp. 1978, 573. 
24 Farbaky Péter, Adalékok az óbudai plébániatemplom építéstörténetéhez és mestereinek 
tevékenységéhez, MÉ XXXIV. 1985, 176. (Művészettörténeti Értesítő)
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A  solymári  templom  a  magyarországi  barokk 

építészettörténetben

A magyarországi barokk hosszhajós templomok alaprajza a római Il Gesú-

ra  vezethető  vissza.  A  kezdetben  kéttornyos,  mellékkápolnákkal  bővített 

templomtípust  Bécs  közvetítésével  a  „dunai  barokk  építőiskola”  alakítja 

tovább.  A  XVIII.  század  közepétől  az  egyhajós,  oldalkápolnás  megoldás 

tovább egyszerűsödik, mivel az oldalkápolnákat kezdik elhagyni, így a belső 

tér még egységesebbé válik. Ezt segíti elő az is, hogy a keskenyebb szentélyt 

hangsúlyos diadalívvel választják el a hajótól.25 

Az új építészeti megoldást az egyszerűsége miatt legelőször a koldulórendi 

szerzetesek templomainál figyelhetjük meg. Kialakulásánál a fordulópontot az 

jelentette, amikor a XVIII. század harmincas éveitől kezdve a dongaboltozatot 

felváltotta  a  csehboltozat.  Az  új  boltozati  típus  új  szerkezeti  rendszer 

kialakulását  teremtette  meg,  mivel  a  cseh-  vagy  csehsüveg-boltozatokat 

hevederívek választják el egymástól. Ezek a hevederívek gyakran hangsúlyos 

párkánnyal, a hajó oldalfalának síkja elé ugró lizénákra támaszkodnak. Később 

a lizénák pillérré alakultak, így a korábbi rendszer egy pillérvázas szerkezetté 

alakult át.26 

A  XVIII.  század  közepétől  az  egyhajós  belsővel  együtt,  a  homlokzati 

középtornyos megoldás is egyre széles körben elterjedt, mivel az oldalkápolnák 

elhagyásával  a  főhomlokzat  lényegesen  keskenyebbé  vált,  így  arányainak 

jobban megfelelt  az egytornyos  kialakítás.  A templomok építését  általában a 

szentélytől kezdték el, így a tornyok gyakran csak 10-20 évvel később készültek 

el. Ilyen egytornyú, csehboltozatos, egyhajós, pillérvázas templom a solymári 

mellett többek között a zsámbéki és a piliscsabai plébániatemplom is, melyek 

szintén a XVIII. század második felében épültek. 

25 A magyarországi művészet története, szerk. Fülep Lajos, Budapest 1961, 388.
26 Andorné Tóbiás Judit, A XVII-XVIII. századi Magyarország barokk templomépítészetének 
szerkezeti kialakulása és fejlődése, ÉÉt VI. 1974, 341-384. (Építészet és Építészettudomány)
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5. Solymár, templom, 1782

 A  solymári  templom  hajója  kétboltszakaszos.  A  boltszakaszokat  tartó 

pillérek  páros  pilaszterekkel  vannak bővítve.  A rövid  szentélyrész  körívesen 

záródik.  Alaprajzában  hasonlít  a  visegrádi  (1773)  templomhoz,  bár  ott  a 

szentélyzáródás  egyenes.  Az  óbudai  (1744-49)  és  a  zsámbéki  (1749-82) 

plébániatemplom  hajója  ugyan  háromszakaszos,  de  itt  is  a  szentély  két 

oldalához  egy-egy  bővítmény  kapcsolódik.  Solymáron  ez  délen  a  sekrestye, 

északon pedig  a  kegyúri  család  sírboltja  volt,  amelyet  még  a  XVIII.  század 

végén  lebontottak.  Ehhez  hasonló  elrendezésű  a  piliscsabai  (1778-81) 

plébániatemplom is, bár itt a háromszakaszos hajó mellett a bővítmények nem 

ugranak ki oldalt olyan erőteljesen, mint Solymáron. 

6. Zsámbék, 1749-82 7. Óbuda, 1749 8. Piliscsaba, 1778-81

A solymári templom alaprajzát megfigyelve nagy hasonlóságot találunk a 

kamarai típustervekkel. Példaként említném meg legszorosabb párhuzamként a 
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bácsalmási,  a  karavukovai  és  a  rónaszéki  római  katolikus  templomok 

alaprajzait.  Mindegyik  egy  kamarai  típustervre  vezethető  vissza.   Az 

alaprajzokról  egy  középtornyos,  egyhajós,  kétboltszakaszos,  íves 

szentélyzáródású  templomot  olvashatunk  le.  Mindhárom  esetben  az 

előcsarnoktól délre csigalépcső vezet a karzatra,  az északi oldalon pedig kis 

kápolna található.  A szentély déli  falához mindegyik  alaprajzon a  sekrestye 

épülete kapcsolódik.
       

9. Solymár, 1782 10. Karavukova, 1801      11. Bácsalmás, XVIII. sz. vége

A  hasonlóság  okát  a  kamarai  típusú  templomtervek  széles  körű 

elterjedésében kell keresni. Ennek hátterében az áll, hogy 1771-től a kincstári 

költségen  épített  templomokat  a  Mária  Terézia  által  elrendelt  három 

tervváltozat  egyike  szerint  kezdték  el  építeni.27Az  Országos  Építészeti 

Igazgatóság,  vezető építésze 1788-ban Tallher  József lett,  aki  nagy szerepet 

játszott  a  kamarai  típustervek  további  kidolgozásában.  A  típustervek 

visszavezethetők  Franz  Anton  Pilgram  szentgotthárdi  egyhajós,  homlokzati 

középtornyos,  csehboltozatos  templomára  (1740-79).  A  háromféle  kamarai 

tervváltozat  mindegyike  három  lapból  állt:  egy  alaprajzból,  egy 

homlokzatrajzból és a keresztmetszetből. A tér lezárása mindhárom típusterv 

esetében  síkfödémmel  történt.  Jellemző  volt,  hogy  a  középtornyos 

homlokzatokat  gyakran  lizénák,  mélyített  mezők  és  táblamotívumok 

díszítették.  A tervek azonos művészi  színvonalat  képviseltek.  Mária  Terézia 

27 Kelényi György, Az Építészeti Igazgatóság és a „hivatalos” építészet Magyarországon a 
XVIII. század végén, in: Zádor - Szabolcsi, Budapest 1978, 129.
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célja  ezzel  az  volt,  hogy  a  falusi  templomok  a  helyi  lehetőségeknek 

megfelelően, jó átlagszínvonalon épüljenek meg.28 

A típustervek tehát az egész országban elterjedtek. Ezeket aztán a helyi 

építészek szabadon variálták. Összképüket a barokk kései, klasszicizáló iránya 

jellemezi. A korai tervek homlokzatainak falát csak az ajtónyílás bontja meg, 

az oldalsó szakaszokat általában mélyített  mezők és fejezet  nélküli  falsávok 

illetve  táblák  díszítik.  A  földszinti  díszítés  mindig  a  középtengelyre 

összpontosul. 

Idővel egyre több, a helyi igényeket mind jobban kielégítő típusterv jutott 

el az ország különböző vidékeire. Az igényesebb terveken már csehboltozatos 

megoldást láthatunk a hajóban, a szentélyben és az előcsarnokban egyaránt. A 

boltszakaszokat támasztó pilléreket, páros pilaszterekkel bővítették. A terveken 

a belsőben továbbra is az egyszerűség uralkodott. A homlokzati felső szinten a 

középtorony dominált, kétoldalt voluta nélküli féloromzatokkal. A homlokzat 

egészét átfogó felső szint kulisszafalként funkcionált, mert mögötte nem a hajó 

felső szintje, hanem a tetőszerkezet húzódott.29

 Joseph von Kiss 1801-ben készített tervrajza a karavukovai, és M. Lechner 

a  rónaszéki  római  katolikus  templom  számára  készített  tervrajzai  is  az 

igényesebb  kialakítású  tervek  közé  tartozik.30 Mindkét  templom  alaprajza 

nagyban  hasonlít  a  solymáriéhoz.  Az egyhajós  templom mindegyik  esetben 

kétboltszakaszos,  csehboltozattal  fedett,  a  szentély  keskenyebb  a  hajótól  és 

ívesen  záródik,  továbbá  a  sekrestyeépület  a  szentély  déli  oldalához 

kapcsolódik. 

A  solymári  homlokzat  háromosztású  és ugyanúgy,  mint  Rónaszéken  a 

kapuzat két oldalán az alsó és a középső szinten is találunk egy-egy ablakot. Ez 

a fajta megoldás csak a későbbi évekre volt jellemző. Közös jegy a solymári és 

a  kamarai  típustervek  alapján  megépült  templomokkal  többek  között  a 

hangsúlyos kórusablak, és az erőteljes övpárkány alkalmazása is.

Jellemző,  hogy  a  vidéki,  távol  eső  építkezéseken  a  homlokzaton  sokkal 

tovább  megmaradtak  a  barokkos  motívumok.  Minél  inkább  a  központhoz, 

Budához  kötődött  a  település,  annál  inkább  követte  a  kor  építészeti 

stílusirányzatát.  Ez  a  jelenség  is  megfigyelhető  Solymáron,  hisz  Buda 
28 Uo.
29 Uo.
30 Uo.
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közelsége  miatt,  a  templom  homlokzatán  már  inkább  a  klasszicizáló  késő 

barokk dominál. 

A templom leírása

A solymári templom a falu 

központjában  áll. 

Főhomlokzatával  keleti 

irányba  néz.  A  széles 

falsávokkal  és  triglifes 

főpárkánnyal  tagolt 

homlokzat közepén timpanon 

látható.  Ez  alatt  a  kapuzatot 

és  a  kórusablakot  kétoldalt 

egy-egy  dór  pilaszter  fogja 

közre.  A  kétemeletes 

toronyhoz  kétoldalt  ívesen 

csatlakozik  az  oromfal, 

amelyen  2-2  lángnyelves  és 

füzéres  kőurna áll.  A torony 

testén  körben  ión  fejezetű 

falpillérek között félköríves ablakok láthatóak. A vörösrézlemezzel fedett sisak 

alatt  óralapok  helyezkednek  el.  A  homlokzat  középtengelyében 

vörösmárványból  készült  egyenes  záródású  kapuzat  található,  törtvonalú, 

szintén  egyenes  záródású  csigás  szemöldökkel.  A  szemöldökön  koszorús 

füzérdísz  alatt  a 

következő  felirat 

olvasható latinul: 

„Ingredimini  portas  has  

et  adoramini  Dominium 

coeli et terrae.” 
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13. A kapuzat



(Lépjetek be ezen a kapun és imádjátok mennynek és földnek Urát.)

A  párkány  felett  az  építtető  Majthényi  és  Marczibányi  család  címerei 

helyezkednek el, felettük koronával.

A  vaslemezes  kapu-szárnyak  tetejét  szárnyas  puttófej  díszíti.  Korábban  e 

helyett díszes tölgyfaajtó volt. A kapuzat egyik rokon emléke a budai várban az 

Országház utca 5. számú ház kapuja.31 Ez is egyenes záródású, sarokkonzollal 

van  ellátva  és  szintén  pillérek  szegélyezik.   Ugyanúgy,  mint  a  solymári, 

hangsúlyos  háromtagú  szemöldökpárkánnyal  rendelkezik,  melynek  frízét 

levélfüzér  díszíti.  Különbség  csak  annyiban  van,  hogy  a  várbeli  kapuzat 

arányaiban szélesebb és itt a pillérfejezeten is találhatunk füzérdíszt.   

15. Országház utca 5. Bp., XVIII. sz. vége 6. Solymár, XVIII. sz. vége

31 Budapest Műemlékei I, szerk. Horler Miklós, Budapest 1955, 390-392. 
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A templom homlokzatát  a főkapu felett  szegmentíves  kórusablak,  a  két 

oldalsó mezőt alul 1-1 körablak, felettük, pedig további 1-1 egyenes záródású 

ablak díszíti. A téglány alaprajzú hajó oldalfalain két-két szegmentíves ablakot 

helyeztek  el.  A visszaugró szentély északi  és déli  falára  is  egy-egy ablakot 

terveztek. A délit, - amikor a sekrestyét kibővítették - befalazták. A 2001-es 

kifestés során kiderült, hogy eredetileg a szentélyben, a főoltár felett is volt egy 

körablak, azonban ezt később, még mielőtt elkészült volna a főoltárkép (1797) 

megszüntették.  A  szentély  déli  oldalához  kapcsolódik  a  sekrestye  épülete, 

melynek emeletén található az oratórium, apácarácsos ablakokkal.

   
  17. Solymár, 1782-99 18. A krisztinavárosi templom, 1780-97

A  solymári  templom  homlokzatának  legközelebbi  párhuzama  a 

krisztinavárosi  (1780-97) plébániatemplom, melynek homlokzatát  és főoltárát 

Hikisch Kristóf tervezte 1795-97 között.  Ebben az időben készült a solymári 

homlokzat és torony is. A hasonlóság még inkább szembetűnő, ha megnézzük a 

krisztinavárosi  templomot  az  1880  körüli  átépítés  előttről.    Franz Xaver 

Sandmann egy 1845-ös Krisztinavárost ábrázoló litográfiáján, - melyet Rudolf 

Alt  rajza  nyomán  készített,  -  azt  lehet  megfigyelni,  hogy  a  homlokzat 

szoborfülkéi helyett korábban vakablakok voltak, és az oromzaton az obeliszkek 

helyett kőurnák álltak.32  A tornyot egy alacsony gúla fedte hasonlóan, ahogy 

egykor a solymárit  is. Ezt az állapotot egy 1870-es korabeli  fényképen is jól 

32 Rózsa György, Budapest legszebb látképei, Budapest 1997, 111. 106. kép
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megfigyelhetjük. A fényképre a Deutsche im Burgviertel und Umgebung című 

könyvben találtam rá.33 

19. Egy kamarai homlokzati terv34       20. Szentgotthárd, cisztercita templom, 1740-79

A hasonlóság oka a kamarai típustervek elterjedésében keresendő, melyek 

visszavezethetők  Pilgram  szentgotthárdi  templomára.  Mindkét  templom 

egyhajós, egytornyú, homlokzatuk közepén hangsúlyos elemként megjelenik a 

timpanon egy erőteljes párkánnyal, amely alatt nagy kórusablak helyezkedik el. 

Kétoldalt  fülkék  illetve  ablakok  láthatóak,  volutás  oromzataikon  kőurnák 

illetve kőobeliszkek állnak. Óralapos toronytestüket ión falpillérek díszítik.

A  solymári  templom  homlokzata  1795-99  között  készült  el,  az  akkori 

földesúr,  Marczibányi  István  támogatásával.  Tervezőjéről  és  a  kivitelezésről 

nem maradtak fenn adatok, feltehetően ezek az 1862-es solymári tűzvészben 

vesztek el, melynek a plébánia is az áldozatául esett. Pár évvel később épült 

hasonló stíluselemekkel Marczibányi budavári palotája (1801) is a Dísz-téren, 

melyet 1910-ben lebontottak. Zakariás G. Sándor valószínűsíti, hogy Hikisch 

Kristóf volt az épület tervezője és az úgy nevezett Marczibányi háznak (1805) 

33 Deutsche im Burgviertel, szerk. Wendelin Hambuch, Budapest 2004, 346. 14. kép
34 Országos Levéltár
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is. Mindegyik épület a solymári templom homlokzatával egy időben épült fel 

Marczibányi István támogatásával.35

21. Marczibányi István budavári palotája, 1801

Az  1863-as  Vasárnapi 

Újságban36közölt 

metszeten  a  templomot 

egy  gúla  alakú,  - 

valószínűleg  bádog  - 

sisak  fedi.  Ezt  később 

egy  restaurálás  során 

cserepes  toronysisak 

váltotta  fel,  melyet  a 

század  eleji 

levelezőlapokon  is 

megfigyelhetünk.  Ennek 

helyébe íves, barokkizáló 

sisak  került,  melyet  az 

1920-as  években 

készítettek  és  az  utóbbi 

években újítottak fel.  Ha 

megfigyeljük  Falkoner 

1797-es  oltárképén  a 

35 Zakariás G. Sándor, A budai Batthányi-tér, Budapest 1958, 12. 
36 Vasárnapi Újság, 1863, 120.
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     22. Vasárnapi Újság, 1863

22. A templom Falkoner 
festményén, 1797



solymári templom ábrázolását, - ez egyébként a templom legkorábbi ábrázolása 

-  egy  hagymasisakos  torony  képét  vehetjük  ki.  A  festmény  elkészültekor 

azonban  a  torony  még  nem  állt,  hisz  csak  1799-ben  fejeződtek  be  a 

munkálatok. 

A templom berendezése

Belépve a templomba, először a boltozott előcsarnokba jutunk. Északra az 

egykori  keresztelő  kápolna,  ma  a  gyóntatóhelyiség  található.  Délre  egy 

csigalépcsőn  a  boltozatos  karzatra  juthatunk,  amely  előredomborodó 

mellvéddel  nyúlik  a  belső  térbe.  Innen  továbbhaladva  a  csigalépcsőn  a 

toronyba lehet felmenni.  Az előcsarnokból egyhajós barokk belső térbe érünk, 

melyet dór pillérnyalábokra futó páros hevederek osztanak három szakaszra.  A 

templom  két  csehsüvegboltozattal  fedett  hajóból  és  ettől  alacsonyabb  és 

keskenyebb, íves záródású szintén csehsüvegboltozattal fedett szentélyből áll. 

A szentélytől  délre  helyezkedik  el  a  fiókos dongaboltozatú  sekrestye.  Ezzel 

szemben az északi oldalon egykor a Majthényi-család sírboltja állt, azonban azt 

még a XVIII. század végén lebontották. 

A templomot 1785-ben Veroni Pál királyi esperes áldotta meg Szűz Mária 

Nevének tiszteletére.37 Az ünnep Bécs  1683.  szeptember  12-i  felszabadítása 

után, XI. Ince pápa intézkedésére vált egyetemessé a katolikus egyházban. A 

kultuszt Közép-Európában főleg a passaui Mariahilf-kegykép tisztelete ihlette, 

ugyanis Bécs ostroma alatt I. Lipót Passauban a kapucinus Mariahilf - kolostor 

kegyképe  előtt  könyörgött  a  törökök  feletti  győzelemért.  A  harcokban  az 

osztrák csapatok Máriát  hívták segítségül.  A csaták végeztével  a kegykép a 

győzelem napjának a szimbólumává vált  és tisztelete hamarosan elterjedt az 

egész Habsburg birodalomban. A XVIII. században Magyarországra települő 

németek,  de  a  magyar  kamarai  telepítések  is  szívesen  választották  az  új 

templomok,  kápolnák  titulusául  Mária  nevét.  Így  ezekben  a  templomokban 

gyakran  a  Mariahilf-típusú  képek  kerültek  az  oltárokra.38 Bálint  Sándor 

rámutat, hogy Mária nevének kultusza összefüggött a magyarországi Regnum 

Marianum kultuszával is. Ugyanez a titulusa a solymári mellett többek között a 

37 Can. Vis. 1805.
38 Bálint Sándor, Ünnepi kalendárium II, Budapest 1977, 272-273.
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perbáli,  torbágyi,  törökbálinti,  visegrádi  budafoki  és  piliscsabai 

plébániatemplomoknak is, amelyek szintén solymári templommal egy időben 

épültek.

A berendezés  nagyrészt  az  1785-ös  vásárlás  útján  került  a  templomba. 

Ekkor árverezték el az óbudai kiscelli trinitárius templom tárgyait, miután II. 

József feloszlatta a rendet. 

A XIX. század eleji beszámolók leírják, hogy a templom belül boltozatos, 

falai bevakoltak. Kórusa és 12 változatú orgonája van. Ezen kívül szószékkel, 

keresztkúttal,  és  három oltárral  rendelkezik.  A főoltárt  a  Boldogságos Szűz 

nevére,  egyik  mellékoltárát  Krisztus  kínszenvedésének,  másikat  pedig 

Keresztelő  Szent  János  tiszteletére  emelték.  Az  utóbbi  a  korábbi  templom 

főoltára lehetett. A leírás szerint 18 darab faragott és aranyozott gyertyatartóval 

rendelkezett ekkor a templom. A tabernákulum fölött lévő kegyképtől jobbra az 

oltáron Szent Joakim, balra pedig Szent Anna szobra állt.39 Hasonlóan, mint a 

krisztinavárosi templom főoltárán.  

A templom rendelkezett ezenkívül egy Fájdalmas Mária, egy Segítő Szűz, 

egy Szent Antal, egy Nepomuki Szent János és egy Ecce Homo képpel és egy 

ugyanilyen szoborral is.  A falon látható volt továbbá még két kandeláberes 

angyalszobor és egy kis Szűz Mária fogadalmi kép.40 

1821.  június  29-én  Szent  Péter  és  Szent  Pál  ünnepén  Vurum  József 

székesfehérvári püspök újra felszenteli az új, teljesen elkészült templomot és a 

főoltárt  a  Boldogságos  Szűz  Mária  nevének  tiszteletére.  Az  oltárkőbe 

Innocentius, Candidus és Clemens vértanúk, -  úgy nevezett katakombaszentek, 

- ereklyéit helyezik el. A katakombaszentek kultusza és ereklyéik elterjedése a 

római  katakombák  feltárásával  vette  kezdetét.  Magyarországra  gyakran  a 

püspökök közvetítésével kerültek a templomokba. „Így például az 1761-ben a 

székesfehérvári  Nepomuki Szent János – templomba került Szent Candidus-

ereklyét Vánossi Antal, a jezsuita rendhelyettes tartományfőnöke kérte és kapta 

meg  Rómából.”41 Szent  Clemens  ereklyéit  pedig  a  budai  klarissza 

kolostortemplomban  őrizték  a  rend  1782-es  feloszlatásáig.  „A 

katakombaszentek  tiszteletének  kultusza  gyakran  összekapcsolódott  Mária 

39 Can. Vis. 1805.
40 Can. Vis. 1817.
41 Tüskés Gábor – Knapp Éva, Népi vallásosság Magyarországon a 17-18. században, 
Budapest 2001, 222.

20



tiszteletével, ami arra utal, hogy a szentek tisztelete ekkor már összefüggésben 

állt a reformáció utáni idők rekatolizációs törekvéseivel.”42 

Az 1829-es Canonica Visitatióból megtudjuk, hogy a templom szentélye 

ekkor  már  ki  van  festve.  Megemlíti  a  leírás,  hogy  a  templomnak  van  egy 

hitelesített  Szent  Kereszt 

ereklyéje, az egyik mellékoltár is 

ezt  a  címet  viseli.  Ez  lehet  a 

korábban  már  említett  Krisztus 

kínszenvedése oltár. Két kriptáról 

is  ír  a  jegyzőkönyv.  Értékesebb 

felszentelési  tárgyként  egy  ezüst 

szentségtartó  réz  talppal,  két 

ezüst kehely paténákkal, továbbá 

számos ezüst fogadalmi tárgy van 

felsorolva.

A ma egyetlen álló mellékoltár a 

szentély  előtt,  a  diadalív  északi 

oldalán  található.  Az  oltárképen 

Nepomuki  Szent  János 

megdicsőülését  láthatjuk.  Ez  a 

szent  egy  viszonylag  ritka 

ábrázolása.  Hasonló  állt  a  majki 

kamanduli  templom  egykori 

főoltárán is (1760). A kép Johann 

Andreas Pfeffel augsburgi rézmetsző illusztrációjára vezethető vissza, aki több 

mint 30 jelenetben ábrázolta Nepomuki Szent János életét.43 A fekete-arany fa 

oltárépítményt  pilasztereken  nyugvó  fogrovatos  párkány,  illetve  timpanon 

koronázza.  Közvetlen  párhuzama  a  diósjenői  Mindenszentek-templomának 

főoltár-építménye.44 Itt is, mint Solymáron, Falkoner József Ferenc festette az 

oltárképet (Mindenszentek, 1790 körül).  A solymári oltárépítmény tetején két 

puttó ül, középen egy kereszt látható.  Az oltárkép egy stukkó alapra festett, 

42 Uo.
43 Szilárdfy Zoltán, Ikonográfia – Kultusztörténet, Budapest 2003, 213. 
44 Boda Zsuzsa, Falkoner József Ferenc vázlatrajza a diósjenői római katolikus templom 
főoltárképéhez, MÉ, 2004, LIII. 1-4, 167.
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úgynevezett  gipszmozaik  kép.  Készítője  a  jelzet  szerint  Wolfgangus  Köpp, 

melyet  a  mester  1782-ben,  Bécsben  készített.  Köpp Esterházy  Pál  herceg 

udvari  festőjeként  és  építészeként  dolgozott.  1752-60  között  a  bécsi 

Akadémián Maulbertsch növendéke volt.  Életében számos templom számára 

festett oltárképet. A század végén találta fel a gipszmozaikot. Az ebből készült 

művei külföldön is keresettek voltak.45 Ez az újfajta képkészítés lehetővé tette, 

hogy  a  megrendeléseket  a  saját  műhelyében  is  el  tudta  készíteni,  majd 

darabokra szedve, el tudta szállíttatni a kívánt helyszínre. 

Az 1863-as Vasárnapi Újság cikke megemlíti, hogy a mellékoltárképet az 

1836-os  kolera  idején  ajándékozta  a  solymári  templomnak  egy  óbudai 

polgár,46mivel  a  szent  tiszteletének  népszerűsége  összefüggött  a  XVIII. 

századot pusztító járványokkal is. Arról nem tudunk, hogy a kép korábban hol 

állhatott. Zombory Gusztáv, a cikk szerzője további két mellékoltárról is ír. 

„A főoltáron kívül, melyet a már többször említett Boldogságos szűz csodálatos  

képe ékit,  még két oltár van e jeles szentegyházban, melyek közül az első, -  

jobb oldalt,  - a szenvedő Jézust ábrázolja, a másik baloldali mellékoltárnak  

képe  pedig  Keresztelő  Szent  Jánost,  mely  művészi  tekintetben  valamennyit  

felülmúlja,  s  a kép alján látható feliratból  olvassuk, hogy Volfgangus Köpp  

nevű bécsi művész festette 1782-ben…”47 

Több  kérdés  is 

felmerül  a 

szöveggel 

kapcsolatban.  A 

Köpp  által  festett 

kép  ugyanis  nem 

Keresztelő  Szent 

Jánost,  hanem 

Nepomuki  Szent 

Jánost  ábrázolja  és  nem  a  bal  (a  déli),  hanem  ma  az  északi  oldalon  van. 

Felmerülhet itt  az a tévedés, hogy Zombory,  a főoltár felől tekintette a jobb- 

illetve  a  bal  oldalt.  Ezt  azonban kizárhatjuk,  hisz tovább így ír  a  Köpp-féle 

oltárral kapcsolatban. 
45 Szabó Ákos András, Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona, Nyíregyháza 2002.
46 Zombory Gusztáv, A solmári templom, VU, 1863, 120. (Vasárnapi Újság)
47 Uo.
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„Ez oltár jobboldalától nem messze a falban egy régi kőtábla látható, melyen,  

német nyelven, régi német betűkkel e szavak vannak bevésve: 

„Förchte Gott, Thue Recht, Scheue Niemand”.48 

(Féljed az Istent, tégy jót, senkitől se tarts.) A szöveg alatt ez olvasható: „Anno 

1246.” Bal  sarkában pedig  „Koller  sculp.” felirat,  jobb sarkában „1 46”-os 

évszám vehető ki. 

Feltételezem, hogy a jobb sarokban az 1746-os évszám van bevésve. Seres 

István szerint ez a kő a korábbi templomból kerülhetett ide. Ez a kis tábla ma is 

látható a diadalív déli oldalfalában. Ezek szerint itt állhatott egykor a Köpp féle 

oltárkép. Ma azonban a másik oldalon van. Angeli Márton, egykori plébános 

leveléből megtudjuk, hogy 1934-ben Wolfgang Köpp képe a kórus feljáratnál a 

falnak  volt  támasztva.  Ezt  1933-ban restaurálták,  majd  1934-ben a  templom 

kifestése alkalmával Keresztelő Szent János képét levették a mellékoltárról és a 

restaurált  Nepomuki Szent János képet  tették fel  a helyébe.  Ekkor történt  az 

oltárnál az a változtatás is, hogy a tetején lévő keresztet kicserélték a kegyúr 

címerére, ugyanis az oltár elé temették Karátsonyi Jenő grófot 1933-ban.49 Ezt a 

keresztet  az  utóbbi  években  visszahelyezték  és  a  címer  a  sekrestyeajtó  fölé 

került.

Eredetileg  tehát  az  északi  oldalon  Keresztelő  Szent  János  képe  volt  a 

mellékoltáron.  Szembe  vele  pedig  a  Nepomuki  Szent  János  mellékoltár 

helyezkedett el. Zombory azonban az északi oldalon nem egy Keresztelő Szent 

János  képet,  hanem  egy  olyan  mellékoltárképet  említ,  amely  a  szenvedő 

Krisztust ábrázolja. Ezek szerint a jelenlegi Nepomuki Szent János mellékoltár 

helyén eredetileg a Szent Kereszt oltár állt. Korábban a hajó közepén, az északi 

oldalon, a tartóoszlop előtt  volt Keresztelő Szent János oltára. Kaiser Károly 

plébános idején, (1899-1917)  amikor a jelenlegi padokat elhelyezték, a Szent 

Kereszt oltárt megszüntették és helyébe előrehozták a Keresztelő Szent János 

oltárt. Ez egyébként azokon a régi képeslapokon is megfigyelhető, amelyek a 

templom  belsejét  ábrázolják.  Ezt  cserélték  fel  1934-ben  a  Nepomuki  Szent 

János képpel, és ekkor készült a műmárvány kép neobarokk díszkerete is.

48 Uo.
49 Angeli Márton levele, 1952, kézirat
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 A Szent Kereszt oltáron pedig feltehetően az a feszület állhatott, amelyik 

most a gyóntatóhelységben,  - korábban keresztelőkápolnában -  függ, ugyanis 

a keresztfa alsó része későbbi elfűrészelés nyomait viseli magán. Ilyen típusú 

oltár  egyébként  számos  templomunkban  megmaradt,  elég  csak  a  budaújlaki 

vagy  a  krisztinavárosi  Szent  Kereszt  oltárra  gondolnunk.  Ezt  az  oltárt 

nevezhette Zombory cikkében  szenvedő Jézus oltárnak. A legvalószínűbb az, 

hogy Nieger Károly képe, mely most a szentély északi falán van és a keresztre 

feszített Krisztust ábrázolja, ennek a mellékoltárnak a helyére készült.  Mivel 

azonban ez az oltár megszűnt, a kép bekerült a szentélybe. A feszület pedig a 

keresztelő  kápolnában  kapott 

helyet. Angeli Márton erről 1952-

ben így ír: 

„Keresztelőkápolnában  függő 

barokk  feszület  1934-ben  került  

oda, azelőt az oratóriumban volt  

tárolva.  Keresztelőkápolnában 

volt a szentsir oltár (alul beépitett  

szentsirral).  Ezt  özv.  Röszler  

Józsefné  csináltatta  és  a  

keresztkút beállitásával idei évben  

került ki onnan a főoltár mögé és  

a  

szentsir felállitásánál használatos  

most is…”50

A templom főoltárát  1785-ben vette  meg  a  solymári  egyház  az  óbudai 

trinitárius  templom  és  kolostor  berendezésének  az  árverésén.  Eredetileg 

mellékoltárként  használták.  Domború  tabernákuluma  térdelő  és  szárnyas 

angyalszobrokkal  van  díszítve.  A  tabernákulum  felett  a  Segítő  Szűz  Mária 

kegyképe  látható.  A kép  kerete  körül  szárnyaló  angyalok  között  sugárkévés 

puttók  helyezkednek  el.  A  festmény  egy  vágott  sarkú,  faragott,  aranyozott 

díszkeretbe van foglalva. A keret a XVIII. század első felében készülhetett, a 

makkosmáriai  kegykép  figurális  keretének  egyszerűbb  változataként. 

Valószínűleg ezt is, mint az oltárt, Bebó Károly műhelye készítette. Az oltáron 
50 Uo.
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három-három díszesen faragott rokokó gyertyatartó látható, melyek aranyozott 

tajtékos kagylós motívumokkal és virágbimbókkal vannak díszítve. Feltehetően 

szintén  Bebó Károly műhelyéből  valóak,  s  valószínűleg  a  szószékkel  együtt 

kerültek Solymárra.51 Hasonló gyertyatartók állnak a mellékoltáron is. A főoltár 

két  oldalán,  a  szentély  falán,  hársfából  készült,  kandelábereket  tartó 

angyalszobrok állnak.52

Boros  Ildikó  restaurátor  szerint 

nem  zárható  ki,  hogy  a  most 

látható főoltárt különböző oltárok 

elemeiből állították össze. 

Az oltár tetején elhelyezkedő úgy 

nevezett  Mariahilf-kegykép 

eredete  az  1537-ben  idősebb 

Lucas  Cranach  által  festett 

innsbrucki Szent  Jakab-templom 

főoltárán  lévő  képre  vezethető 

vissza.  Kultusza a  XVII.  század 

elején  a  pestisjárványok,  az 

éhínség  és  a  háborúk  idején 

Passauban bontakozott ki. Ekkor 

vallásos  egyesület  is  alakult  a 

Segítő  Mária  tiszteletére,  mely 

feladatának tekintette a kultusz terjesztését. Bécs ostroma idején, 1683-ban, I. 

Lipót császár udvarával Passauban tartózkodott,  és a kapucinusok Mariahilf-

kegyképe előtt könyörgött a kereszténység győzelméért. A kép a szeptember 

12-i  kahlenbergi  győzelem  után  nagy  népszerűségnek  örvendett.  Ezáltal 

törökverő  és  dinasztikus  szimbólummá  vált  a  Habsburg  Birodalomban.53 

Szilárdfy Zoltán rámutat a kép magyar vonatkozására is: Esterházy Pál a XVII. 

század végén a Mariahilf-típust a mariazelli,  úgynevezett Magyar-kegyképtől 

származtatja.  Ezt húzza alá Szilárdfy tanulmányában54azzal,  hogy megemlíti, 

51 Pest Megye műemlékei, szerk. Dercsényi Dezső, Budapest 1958, 47.
52 Uo.
53 Szilárdfy Zoltán, Kegyképtípusok a pestisjárványok történetében a Maria lactans, a Segítő 
Boldogasszony, Szent Sebestyén, Rókus és Rozália együttes ábrázolásával, in: Szilárdfy, 
2003, 180 - 204. 
54 Uo.
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hogy  a  solymári  kegyképet  egy  1753-as  jelentésben  a  „Magyarok 

Segítségének” hívják.    

„A  XVII.  század  végétől  a  XVIII.  század  közepéig  pusztító 

pestisjárványok elhárításáért is a Segítő Boldogasszonyhoz imádkoztak. Mivel 

a  pestist  a  korabeli  nézet  szerint  a  török  fogságból  szabadult  keresztény 

katonák hurcolták be, ezért a járványt úgy fogták fel, mint a török rabiga utolsó 

átkát,  amelynek  orvoslója  csak  a  „törökverő”  Segítő  Mária  lehet.”55 

Magyarországon Mariahilf-típusú képek nagyobb számban Buda, Pécs és Győr 

környékén találhatóak. 

A  solymári  kegykép  történetéről  beszámol  egy  1845-ben  kiadott  kis 

imádságos füzet, amely az ide zarándoklók számára készült Budán.  A leírás 

szerint a képet 1733-ban a pestis járvány idején egy budaújlaki polgár, Maurer 

József ajándékozta a falunak és itt  egy kápolnát épített  számára. A füzetben 

találunk egy imádságot és egy éneket is Szűz Mária tiszteletére. Az ének első 

sora Máriát,  mint  a  kegyelem kútját  dicséri,  továbbá a  hatodik versszakban 

Mária neve, mint közbenjáró tűnik fel. Ez azért is érdekes, mert Mária neve a 

titulusa a templomnak. 

 

„Gnadenquelle, sei gegrüsst, 

Quelle, die bestandig fliesst,

Trost der Christen! O Maria!

Jungfrau, sei gegrüsst.

(…)

Wenn Gefahr der Seele droht,

In des Lebens jeden Noth

Rette uns in deinem Namen 

Der versöhnte Gott.

(…)”56 

55   Bálint Sándor – Barna Gábor, Búcsújáró magyarok, Budapest 1994, 324.
56   Gnadenbild Maira Hilf zu Solmar, Buda, 1845
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A  festményen  a  Szűzanya  és  a  kis  Jézus  fején  lévő  ezüst  koronákat 

Majthényi Károly készíttette.57

A kegyképen kívül volt Solymáron egy fekete Mária kép is a templomban. 

Bonomi beszámolója szerint ez egy bizánci stílusú, keretnélküli 48, 5 x 85 cm 

méretű olajfestmény volt, mely a Szűzanyát ábrázolta a kis Jézussal. Ez a kép a 

szentélyben a sekrestyébe vezető ajtó mellett függött és a görögkeleti szerbek 

zarándokoltak hozzá Budakalászról, Csobánkáról, Pomázról és Szentendréről.58

A főoltárkép  az  oltár  mögött  a  szentély  falán  helyezkedik  el.  Falkoner 

József Ferenc festményének témája Szűzanya Szent Józseffel és angyalokkal. 

Falkoner Budán született, valószínűleg apjának, Falkoner Xavér Ferencnek volt 

a  tanítványa.  Számos  oltárképekkel  látta  el  Buda  és  tágabb  környéke 

templomait.  Képei  Diósjenőn,  Kecskeméten  (Krisztus  mennybemenetele-

főoltárkép,  Szent  Péter  és  Pál  búcsúja  és  Szent  István-oltárkép,  1791), 

Magyarsarlóson  (Trónoló  Mária,  1793),  Bölcskén  (Szent  István  korona-

felajánlása  Johann Ernst  Mansfeld  1772-es 

rézmetszete  nyomán),  és  a  budaújlaki 

plébániatemplomban  (Mária  látogatása, 

főoltárkép,  1799)  maradtak  fenn.  A  budai 

krisztinavárosi  és  a  kapucinus  templomba 

készült művei elpusztultak. 

A  solymári  kép  szignatúrája  „Franciscus  

Falconer pinxit Buda anno 1797” a bal alsó 

részen olvasható.  Ez egy 420 x 192 méter 

fekete  kerettel  ellátott  vászonra  festett 

olajfestmény, melynek felső részében jobbra 

Szűz  Mária  ül,  ölében  tartva  az  álló 

Kisjézust.  Előttük  térdel  Szent  József,  aki 

Dávid családjából való származásának jeléül 

Áron kivirágzott vesszőjét tartja a kezében. Felette angyalok láthatóak. A kép 

alsó részén bal oldalon egy szárnyas angyal jobb kezével a jobb alsó sarokba 

megfestett falu felé mutat. Az ábrázoláson jól felismerhető a solymári templom 

és az előtte állt harangozó ház is, ahol egykor egy kútszobor állt. 

57   Bonomi, 1940, 364.
58 Uo.

27

       24. A főoltárkép, 1797



Hufnágel  Ferenc,  solymári  plébános  látott  a  solymárihoz  hasonló 

oltárképet  Alsó-Ausztriában,  a  Duna  menti  Marbach  melletti  Maria-Taferl 

kegyhelyen.  Ez  egy  Szent  József  tiszteletére  emelt  mellékoltár  felett  áll,  a 

solymárival hasonló méretben. 59

A két képet összehasonlítva szembetűnő a hasonlóság, szinte csak a jobb 

alsó sarokban megfestett  faluban különbözik a két ábrázolás. Ausztriában az 

oltárképen  a  kéttornyú  Maria-Taferl  kegytemploma  látszik.  Ezt,  amelyről 

Falkoner a témát másolta Martin Johann Schmidt, más néven Kremser Schmidt 

festette 1775-ben.60 Schmidt a lambachi apátság részére is megfestette képét, a 

háttérben természetesen az apátság épületével. Ezen kívül egy házioltár részére 

is elkészült a festmény kicsinyített mása.  Falkonertől egyébként számos olyan 

képet ismerünk, melyeken más festők témáját ismétli. 

Az  ábrázolás  ikonográfiájának  és  a  Mariahilf  képtípus  összefüggésére 

Szilárdfy Zoltán hívta  fel  a  figyelmemet.  Kérdésként  merült  fel,  hogy mi  a 

szerepe  egy  Mária  neve  titulussal  és  egy  Mariahilf-kegyképpel  rendelkező 

templomban Szent Józsefnek. Mária nevének kultusza tudva levő a kahlenbergi 

csatához köthető és ez Szent József 

kultuszához  is  szorosan 

kapcsolódik,  mivel  a  császári 

csapatok  Szent  József  képével 

vonultak harcba a török ellen. Mind 

Bécs,  mind  Buda felszabadításánál 

jelentős  szerepet  kapott  Szent 

József  alakja,  hisz  a  Habsburg-

dinasztia  védőszentjéről  van  szó. 

Buda felszabadításakor a kapucinus 

Beato  Marco  d’  Aviano  Szent 

József  képével  vonult  be  a  budai 

Nagyboldogasszony-templomba. 

Nagy  szerepet  játszott  József 

kultuszának  elterjedésében  az  is, 

hogy  I.  Lipót  császár  a  szenthez 

59 Vácz József, A solymári kegykép története, Solymár 1992, 19.
60 Feuchtmüller, Rupert, Der Kremser Schmidt, Wien 1989, 446.

28

 25.  M. J. Schmidt: A Szent Család, 1775



imádkozott gyermekáldásért és amikor  az megszületett, a József nevet kapta. 

Szent  Józsefet  többek  között  a  jegyesek,  az  ifjú  házasok  és  a  családok 

védőszentjeként is tisztelték.  

A solymári  oltárképen Mária és Jézus alakja nagyban hasonlít  Falkoner 

1791-ben a kecskeméti plébániatemplomba festett Szent István király felajánlja  

a koronát Szűz Máriának témájú mellékoltár-képére is.

A  krisztinavárosi  templom  Havas  Boldogasszony-kegyképe  mögött 

eredetileg  szintén  egy  Falkoner  oltárkép  állt,  amely  Szent  József 

megdicsőülését  ábrázolta.  Ez  a  festmény is,  mint  a  solymári  Budán készült 

1797-ben.  Ugyancsak Falkoner  Ferenc József  festette  a  budaújlaki  templom 

főoltárát is, (Vizitáció, 1799) amely a főoltáron álló Mariahilf -kegykép mögött 

látható. 

 

26. Az epitáfium

A templom epitáfiuma a szentély északi  falában található.  A Majthényi 

család  emlékét  őrzi.  Vörösmárványból  készült,  vésett  és  aranyozott  latin 

feliratú  szövegét  két  oldalt  tárcsás  pikkelydísz  kereteli.  Felül  a  plasztikusan 

faragott  és  aranyozott  Majthényi  címer  látható.  1792-ben  helyezték  el  ide 

Majthényi Károlyt, majd két évvel később feleségét, Beleznay Annát.

A szószéket  1785.  április  15-én vette  meg  a  solymári  egyház  az  óbudai 

kismáriacelli  trinitárius  kolostor  berendezésének  nyilvános  árverésén.  A 

kikiáltási ár 20 forint volt, végül 41 forintért kelt el.61 Eredetileg Bebó Károly 

1762-ben  az  óbudai  templom  számára  készítette.  Tölgyfából  készült  és 

hársfából faragott,  aranyozott részletekkel van ellátva. Hajlított mellvédjének 

61 Marlok István kéziratából
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két  oldalán  angyalszobrok  láthatóak.  Egyikük  egy  kelyhet,  másikuk  a 

tízparancsolat  mózesi  tábláját  tartja  a  kezében.   Az  aranyozott  kagylós 

faragványok között három dombormű látható: középen a csodálatos halászat, 

jobbra: Jézus Jákob kútjánál, balra pedig az emmauszi tanítványok jelenete. A 

szószék  függönyös  baldachinnal  díszített,  sokszoros  törtvonalban  épített 

hangvetőjén, a voluták mellett egy aranyozott földgömb, sugárkévék, továbbá 

ezüst felhőgomolyok helyezkednek el.  Tetején a Szentlélek galamb képében 

zárja a kompozíciót. 

Bebó  Károly  és  műhelyétől  többek  között  Zsámbékon,  Budán  és 

Székesfehérváron maradtak fenn szószékek. Bertalan Vilmos szerint a solymári 

szószék Bebó egyszerűbb munkái közé tartozik és így közvetlenül a vízivárosi 

Szent  Anna-templom  szószékével  rokon.   Véleménye  szerint  a  középső 

domborművet  maga Bebó készíthette,  hisz a képen látható kiegyensúlyozott 

kompozíció és kiforrott stílus a művészre jellemző. A másik kettő dombormű 

tanítványok munkája lehet, akik a mester modelljeit kivitelezték. 

„Az  alakok  zömökebbek,  

mozdulataik  színpadiasak,  a  

kompozíció  szétesik.  A  Donner  

iskola  formakincséhez  tartozó  

vastagtörzsű,  kevéslombozatú fák  

merevek,  leveleik  elnagyoltak  és  

durván húsosak. Stílusában mind 

a  három relief  jellemző  példa  a  

Donner  iskola  elvidékiesedő  

formafelfogására.”62

A  solymári  szószék  előképe 

lehetett  az  a  szószék,  amely 

Balthasar  Ferdinand  Moll  tervei 

alapján  készült  az  1740-es 

években  az  ausztriai  Hafnerberg 

kegytemplom  számára.  A 

templomot,  amely  a  Bécsből 

Mariazellbe vezető zarándokúton található 1729-ben alapította a kismáriacelli 

62 Bertalan Vilmos, Az óbuda-kiscelli trinitárius kolostor és templom, Budapest 1942, 54.
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bencés konvent. Moll tervezte a főoltárt is, a szobrokat pedig Johann Resler 

készítette.63

A  solymári  sekrestye  épülete  a  szentélytől  délre  helyezkedik  el.  Erről 

Zombory 1863-ban így ír: 

„…alsó  részében  a  templomi  ruhák és  

egyéb kellékek, szóval, a sekrestye van,  

felső emeletébe pedig csigalépcső vezet,  

hol  hajdan  az  itt  lakó  alapító  földes  

uraság  családja  számára  kényelmes  

padok s imazsámolyok voltak, s innen a  

szentélybe  szolgáló  üveg  ablakon  át  

hallgatták a sz. misét.”64 

A sekrestyeszekrény,  -  amelyet  szintén 

Majthényi Károly vett - diófaborítással, 

lomb-  és  szalagdíszes  berakással  van 

ellátva. Alsó része 2x5 fiókot tartalmaz, 

emelt felső része ötszakaszos. Hullámos 

homlokzatú,  ívelt  párkányának  ormán 

egykor  kereszt  volt  látható.  Feltehetően  magyar  munka  a  XVIII.  század 

közepéről. 

Az évek során számos értékes tárgyal bővült a templom. 1838-ban például 

szentélybe  két  címeres  fapad  került.  Az  egyik,  Kállay  Péter  kamarás 

részére.65A templomban levő csillárt 1938-ban vásárolta meg az egyházközség 

1000 pengőért, gróf Karátsonyi Jenő vagyonának felosztásakor. Ez a velencei 

csillár egykor a budai Karátsonyi palota báltermében függött, amelyet a háború 

miatt le kellett bontani. Ma a két kupola közti hevederről lóg le.66 

63 Geschichte der bildenden Kunst in Österreich, Barock. Band 4. Hrsg. Hellmut Lorenz, Wien 
1999, 597.
64 Zombory, 1863.
65 Can. Vis. 1839.
66 Vácz József, 1992, 26.

31

  28.  A hafnerbergi szószék, 1740



A kifestés

1903-ban Kaiser Károly plébános idején kifestik a szentélyt. Ekkor Nieger 

Károly Solymáron élő festőművész négy hatalmas, 2, 5 méter széles és 3, 5 

méter  magas  vászonfestményt  készít  a  templomhajó  falaira.  Ezek  mintegy 

helyettesítik  a  mellékoltárokat.  Nieger  1863-ban  Frankfurt  am  Main-ban 

született. Életéről nagyon keveset tudunk. Az 1800-as évek végén Párizsban, a 

Julian  Akadémiára  járt,  ahol  festészetet  tanult.  Niegernek  Solymáron  a 

vasútállomásnál volt a műteremháza. Valószínűleg a képek is itt készültek.

A templomba belépve az északi oldalon az első kép, Krisztus feltámadását 

ábrázolja.  Vele  szemben  a  falon  a 

Mennybemenetel  látható.  A  következő 

szakaszban az Angyali  üdvözlet,  a másik 

oldalon pedig Krisztus születése ábrázolás 

áll.  A szentély északi falán,  az epitáfium 

felett  félköríves  keretezéssel  Krisztus  a 

kereszten Máriával, Mária Magdolnával és 

János  apostollal  jelenik  meg.  Ez 

méretében és formájában is elüt a többitől, 

feltehetően  egy  már  korábban  említett 

mellékoltár számára készült. 

Az  1903-as  kifestés  állapotát  a 

századfordulós  képeslapok őrizték  meg a 

legjobban.  A  főoltárképet  egy  oszlopos 

párkányt  utánzó  íves  oltárépítmény  keretelte,  melyre  kétoldalt  kőurnákat 

festettek. Hasonló oltárépítménye van a krisztinavárosi plébániatemplomnak is, 

ahol  a  főoltárképet  egy  oszlopos  háromtagú  párkány  kereteli.  A  2001-es 

átfestés  során megtalálták  a  mellékoltárkép felett  ennek a  kifestési  rétegnek 

egyik  nyomát,  amely  háromszögben  Isten  szemét  ábrázolja.  A  diadalíven 

korábban a Gloria in exelsis Deo felirat volt festve.
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10.  A templom belseje a századfordulón

A  templomot  újból  1934-ben 

Lohr  Ferenc  festőművész  és 

tanár  festette  ki  neobarokk 

stílusban. Ekkor volt a kegykép 

200 éves évfordulója. A kifestés 

programja  követi  a  templom 

titulusát.  Ezért  az  első 

boltozaton  Mária  monogramja 

volt látható, a másodikon Mária 

mennybevitele,  a  harmadikon 

pedig a szentélyben az égen 72 

angyal  kíséretében  az  Atya 

mellett  Mária,  mint 

Magyarország patrónusa jelent  meg,  aki  előtt  Szent  István király térdelt.67 A 

diadalíven  a  felirat  „In honorem Nominis Beatae  Mariae Virginis” szintén  a 

templom titulusára utalt.

1964-ben  a  háborús  sérülések  eltüntetése  érdekében  a  templombelsőt 

Bicskei  Karle Károly főiskolai  tanár festette  ki.  A főoltárkép fölé a szentély 

boltozatára angyalok kerültek, az oltárasztal felett pedig az a jelenet volt látható, 

amikor az utolsó vacsora termében János apostol megáldoztatja Szűz Máriát. A 

67 Hufnágel Ferenc, A 200 éves kegyhely Solymár, Budapest 1934, 7. 
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következő boltszakaszban Mária mennybevitele, az elsőben pedig Szűz Mária, 

mint a világ királynője ábrázolás került. 

Velledits  Lajos  és  Elisch  János  2001-

ben újra kifesti a templomot igazodva a 

barokk  berendezéshez.  A  kifestés 

programját  az  akkori  plébános,  Illésy 

Mátyás segítségével dolgozták ki. Így a 

kupolák  témaköre  a  bejárattól  a 

szentélyig  a  következő  lett:  Jézus 

bemutatása  a  templomban,  kánai 

menyegző,  és  a  szentélyben  a 

Szentháromság ábrázolása kapott helyet. 

Itt  megjelenik  a  négy sarkalatos  erény 

is: a Mértékletesség, az Erő, oroszlánnal 

és  kettétört  oszloppal,  a  Bölcsesség 

tükörrel a kezében, és az Igazságosság.68

68 Elisch János közlése nyomán
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33. A legutóbbi kifestés és restaurálás eredménye

 A kifestést  követte a főoltár,  a szószék és a mellékoltár  restaurálása.  A 

korábban fehérre festett  oltárok visszanyerték eredeti  színüket.  Restaurálásra 

kerültek  az  üvegablakok  is, 

amiket  1938-ban  Palka  József 

készített.69 

Palka solymári  képei  barokkizáló 

stílusban,  solymári  családok 

adományaiból  készültek  el.  A 

bejárattól  a  képek  témája  a 

következő,  jobbra:  Az  I. 

világháború  halottai  emlékére, 

baloldalt a Szent Család. 

69Palka  1860-ban  az  ausztriai  Retzben  született. Bécsben  tanulta  az  üvegfestészetet,  majd 

Budapesten  létesített  üvegfestőműhelyt.   Élete  során  ez  a  műhely több  mint  600  templom 

számára  készített  képeket.  Többek  között  a  nagykanizsai,  szarvasi,  a  mohácsi,  aradi  és  a 

kolozsvári  templomokba.  Több  budapesti  templomban  is  láthatunk  üvegképeket  tőle. 

Dolgozott a bécsi Pazmaneum épületén. Athénben és az észtorzsági köztársasági palotában is. 

1912-ben megkapja a Pro Ecclesia et Pontifice aranyérdemet X. Pius pápától. 
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Továbbmenve a jobb oldalon Jézus Szíve,  vele  szemben Mária Szent  Szíve 

látható. A szentélyben jobb oldalon az Utolsó vacsora témájú üvegkép került. 

Réti Mária megállapítása szerint Palka solymári üvegablakain jól látható Róth 

Miksa stílusának hatása. Alakjait azonban sokkal finomabban dolgozta ki: 

„az  arcok,  kezek  schwarzlot-festése,  az  árnyalatokat  szinte  grafikus  

átmenetekkel  érzékeltető  plaszticitása  világosan  megkülönbözteti  stílusát  

mesterének erőteljesebb hangvételénél.”70

A szoborkút        
                                                                                   

A solymári  dr. Jablonkay Istvánról elnevezett  Helytörténeti  Gyűjtemény 

udvarán található az egykor a Templom-téren állt barokk szoborkúthoz tartozó 

két  kőemlék.   Dr.  Jablonkay  István,  -  a  gyűjtemény  egyik  alapítója  és 

évtizedekig  igazgatója  -  1974-ben  menekítette  be  a  faragványokat  a 

múzeumba.  A  kagyló  alakú  kútkávát  korábban  itatónak  használták,  majd 

később összetörték. A középső posztamens rész pedig sokáig a templom előtt 

álló búsuló Krisztus szobor tövében feküdt.71

Az egykori  kutat  az  úgynevezett  „Török-kút”  forrása  táplálta,  amely  a 

római  korból  származó 

csőrendszeren  keresztül  folyt 

le  a  Templom-térre,  ahol  a 

szoborkút állt. A római korban 

ez  a  vízcsőrendszer  a  mai 

Solymáron át,  egy római  kori 

településhez vezetett.  Az első 

írásos  adat  a  kúttal 

kapcsolatban  1781-ből  való, 

amikor  Perczel  József 

plébános  jelentette  Séllyei 

Nagy Ignác püspöknek, hogy a 

70 Réti Mária, A historizáló üvegablak-festészet emlékei templomainkban, Örökségvédelem, 
2003, VII, 3-4, 21.

71 Dr. Jablonkay István kéziratából.
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község  földesura,  Majthényi  Károly,  a  forrást  kijavítatta  és  minden 

előkészületet  megtett  már,  hogy  jövő  tavasszal  a  templomépítkezés 

megindulhasson.72

Ekkor  építhették  meg  vagy  tisztíthatták  ki  azt  a  vezetéket,  amely  a 

templom előtt álló Krisztus szoborhoz vezetett, melyből állandóan folyt a víz, 

az előtte lévő kagyló alakú medencébe. 73

Bonomi Jenő 1940-ben leírja, hogy szentkút nem volt a faluban, de ő is 

megemlíti  a  Templom-téren  állt  Krisztus  szobrot,  melynek  szívéből  még  a 

XIX. század elején is állandóan folyt a víz. 

„Hogy a zarándokok különös becsben tartották-e ezt a vizet, vagy hogy éppen  

gyógyvíznek használták volna, arról nincs tudomásunk.”74

Az 1958-ban szerkesztett Pest megye műemlékei között is megemlítik a 

solymári kutat, igaz tévesen, hisz e szerint, a kút, a szintén a Templom-tér előtt 

lévő búsuló Krisztus szobor mellett állt:  

„A hagyomány szerint e helyen állott az a Krisztus-szobor, amelynek szívéből  

az ún. „török-kút”-ról csöveken idevezetett víz csörgedezett.” 

A búsuló Krisztus szobor a templom előtt az északi oldalon található, a 

kútszobor azonban pont vele szemben, az egykori harangozóház oldalán állt. A 

meglévő  Krisztus  szobrot  1830-ban  állítottak  fel.  Ehhez  hasonló  látható  a 

Terstyánszky úton is. Ez azonban sokkal díszesebben van faragva, korábban 

festve is volt. Rokokó kagyló faragványok láthatóak a talapzatán. Feltehetően 

helyi  mester  készítette  mindkettőt. 

Ehhez hasonló kiképzésű lehetett  a 

kútszobor  is.  Azonban 

összehasonlítva  a  kőfaragványokat 

biztosan  elmondható,  hogy  a  kút 

igényesebb  kivitelű  volt,  mivel  itt 

nem lelhetők fel aránytalanságok és 

pontatlanságok a faragványon. Már 

funkcióját  tekintve  is  tanultabb 

mester készíthette.

72   Seres, 2002, 70.
73 Seres, 1993, 128. 
74 Bonomi Jenő, Búcsújárás Solymárra, Különlenyomat, Ethnographia, Népélet 1940. 3. 361-
366. 
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Kaiser  Károly  solymári  plébános  így  ír  a  Historia  Domusban  1915-ben: 

„Mikor a templomot építették,  a templom előtt  s a képen balról látható kis  

házban, mely uradalmi erdőkerülő lakás volt, laktak a templomépítő munkások  

s itt  tartották  szerszámaikat.  Ezt  a  kis  házat,  miután a templom elkészült  a  

kegyúr egyházi lakásoknak ajándékozta s benne laktak az egyházfik több mint  

100 évig. De ez a kis dísztelen ház éppen a front előtt állt, tehát a legrosszabb  

helyen. Miután igen rossz karban volt s nagyon alkalmatlan helyen állt, 1910-

ben  a  hitközség  lerontatta  s  megvette  a  politikai  községtől  a  mai  egyházfi  

lakást.”75

Ez a leírás azért  fontos, mert a szemtanúk szerint a szobor ennek a kis 

háznak a falába volt beépítve. A beszámolók mindegyike megegyezik abban, 

hogy a kút már évek óta nem funkcionált mielőtt 1910-ben lebontották volna, a 

harangozó házzal együtt. A kutatást az 1970-

es  évek  elején  kezdte  meg  dr.  Jablonkay 

István. Még élő solymári lakosokat kérdezett, 

arról,  mire  emlékeznek,  hogyan  nézett  ki  a 

kútszobor. 

Binder  József  emlékezése  szerint  a  szobor 

emberalak nagyságú volt,  ferdén előre hajló 

fejjel. Taller Lőrinc szerint a szoboralak egy 

kisember  nagyságának  felelt  meg,  egyik 

vállát  átvetett  lepel  fedte  és  a  lábszárak 

fedetlenek  voltak.  Krisztus  balja  a  törzse 

mellett  lógott,  jobb  karja  mellén  keresztbe 

téve a seb alatt  nyugodott,  feje ferdén előre 

csuklott.  Taller  Magdolna  egy  olyan  álló 

Krisztus  szoborról  tett  említést,  amely  ember  nagyságú  volt,  világoskék 

ruhában, töviskoronával a fején. Taller István kanonok leírása szerint a szobor 

100-120 cm magas egyszerű kivitelű kőszobor volt, egyik vállát átvetett színes 

köntös takarta, a seb felöli oldala azonban fedetlen maradt. 

75   Historia Domus, Solymár
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Természetesen 

voltak  ettől  egészen 

eltérő beszámolók is, 

azonban  a  legtöbb 

leírás  (kb.  10  db.) 

egy  olyan  szobor 

alakját  rajzolja meg, 

amely  egy  kb.  120 

cm  magas,  álló 

Krisztus  szobor 

lehetett,  amely  jobb 

karjával  mellsebére 

mutatott  és  balja  a 

törzse  mellett 

nyugodott. 

Töviskoszorús  fejét  kissé  lehajtva  tartotta,  ruhája  lábait  szabadon  hagyva 

felsőtestének felét takarta el. 

Ennél  sokkal  többet  nem tudunk.  Sajnos  a  szobrot  nem sikerült  megtalálni, 

azonban a kút  további  két  darabja,  a  volutás  díszítésű feliratos  faragott  kő, 

amelyen a szobor állt és a kagyló alakú kútkáva szinte sértetlenül megmaradt. 

Mindkettő  homokkőből  készült.  Az  utóbbi   években  restaurálták  őket.  A 

feliratos kövön ez olvasható:

Ihr Werdet 

           Wasser trinken mit

freiden aus dem Bronnen

     des Heilands

 
Isa. 12. 3

aufgerichtet 1774
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A  felirat  Izajás  próféciájának  egy  mondata  a  megszabadultak  háladalából, 

amely  magyarul  így  hangzik:  „Örömmel  meríttek  majd  vizet  az  üdvösség  

forrásaiból.”

A  felirat  egyértelműen  utal  Krisztusra,  akinek  megváltó  vére,  -  mint  az 

üdvösség forrása - által megnyílik az örök élet a benne hívők számára. 

Az  1774-es  évszámból  kiderül,  hogy  a  kutat  még  a  ma  álló  templom 

építésének  megkezdése  előtt  állították  fel,  az  akkori  kegykápolna  elé.  A 

kápolna  népszerű  zarándokhely  volt,  mivel  nemcsak  a  környező 

Nagykovácsiról,  Pesthidegkútról,  Pilisborosjenőről  és  Pilisvörösvárról  jöttek 

zarándokcsoportok, hanem Jászfényszarú, Kálló, Tura, Verseg, Gyöngyöspata, 

Dömös, Budakalász, Csobánka, Pomáz és Szentendre is szerepel az 1757-ben 

készült  jegykönyvi  feljegyzésben.76 Ez  annak  is  köszönhető,  hogy  az  első 

betelepültek  Solymáron  szerbek  voltak.  Az  1752-es  kegykép  könnyezése 

alkalmat  adott  az  egyházi  vizsgálatra  és  ez  a  kultusz  további  fellendülését 

eredményezte.77 A  solymári  kegyképnek  azonban  a  környező 

zarándokhelyekhez viszonyítva (Máriamakk, Óbuda-Kiscell) nem volt nagy a 

vonzáskörzete.

1774-ben tehát egy zarándokok által sűrűn látogatott helyen állították fel a 

kutat.  Az  akkor  még  a  falutól  kb.  1  km-re  lévő  kegykápolnához 

zarándoklóknak nagy szükségük lehetett a forrásvízre. Ezért is tisztíthatta ki és 

újíthatta fel Majthényi Károly földesúr a római kori vízvezetéket, ahogy azt az 

1781-es jelentés írja. 

76 Bonomi, 1940, 365.
77 Tüskés Gábor, Búcsújárás a barokk kori Magyarországon, Budapest 1993. 223.
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Sajnos  fénykép,  metszet,  de  még  a 

megrendelés sem maradt fenn ahhoz, 

hogy biztosan rekonstruálni lehessen a 

szoborkutat.  A  Majthényi  család 

levéltára  elégett  és  a  solymári 

plébánia  1862-es  leégésével  is  kevés 

egykori  feljegyzés  maradt  ránk. 

Megnehezíti  a  kutatást  az is,  hogy a 

solymárihoz  hasonló  barokk  kút 

Magyarországon  nincs  és  a  mai 

tudásunk  szerint  nem  is  volt. 

Legközelebbi  párhuzama 

Magyarországon  az  ebben  az  időben  készült  kastélyparkokban  felállított 

szökőkutak lehetnének.78 

A solymári kút a Fons Pietatis 

és  a  Fons  Vitae  ikonográfiai  típushoz 

tartozik.  Ehhez  hasonló  kutak  ma  csak 

Ausztriában,  Dél-Németországban,  és 

Dél-Tirolban  találhatóak.  Közvetlen 

kialakításában  egyik  kút  sem  hasonlít 

igazán a solymárihoz. Leginkább talán az 

ausztriai  Feichten  községhez  tartozó 

Kaltenbrunn  kegytemplom  mellett  álló 

kútszobor  említhető  legszorosabb 

párhuzamként,  bár  itt  a  Krisztus  szobor 

fából készült és a testtartása sem egyezik 

meg  a  solymáriéval,  de  a  víz  ugyanúgy 

egy  kagylós  medencébe  folyik. 

Érdekesség,  hogy  ezt  a  kutat  1980-ban 

78Ekkor  készíti  Kempelen  Farkas  udvari  tanácsosként  a  schönbrunni  kastély  parkjának 
szökőkútjait, így a Neptun szobrával díszített szökőkutat is, melyet a Bécset környező hegyek 
lejtőiről származó víz táplált. Később Kempelen a pozsonyi várban vízvezetékrendszert épített 
ki és dolgozott a solymári templom építésével egy időben Hikisch Kristóffal a budai karmelita 
templom átépítésén is.  
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állították helyre.  Figyelemre  méltó  a jaufentali  Krisztus kútszobor is,  amely 

kialakításában hasonló a solymárihoz, csak itt Krisztus kéztartása tér el.   

Dél-Németországban de leginkább Ausztriában és Dél-Tirolban,  ahol  sok 

forrás van nagyon  népszerűek az ehhez  hasonló kútszobrok.  Több helyen a 

források  vallási  kultuszhellyé  váltak  és  templomot  vagy  kápolnát  építettek 

mellé.   Számos  helyen  a  források  vizét  gyógyvízként  tisztelik.  A  Krisztus 

alakjából  folyó  víz  hangsúlyozza  annak  szent  és  csodatévő  hatását,  mely 

Krisztus kereszthalálával,  a világ megváltásával  függ össze.  A legtöbb ilyen 

típusú kútszobor a XVII. és a XVIII. században készült. 

A  szoborkutak  típusaiból  ismert  még  az  úgynevezett  Piéta-csoport,  amely 

Máriát  ábrázolja halott  fiát  a karjában tartva.  A víz általában itt  is Krisztus 

szívéből  folyik.  Ennek  egyik  szép  példája  a  schöneggi  Maria  Rast  bei 

Helfenberg  zarándokhely  erdei  kápolnájában  lévő  szoborcsoport,  Felső-

Ausztriában. Itt Jézus oldalából egy hosszú csövön keresztül folyik a víz egy 

kő medencébe. Vannak helyek azonban, ahol Mária oldalából folyik a víz és 

van, ahol Krisztus mind az öt sebéből.  

Az  ausztriai  Steyr  mellett  lévő  Chriskindl  falucskában  található  az  a 

kútszobor,  ahol  a  Kisjézus  egy keresztet  tartva  jelenik  meg.  Itt  is  a  víz  az 

oldalsebből egy csövön keresztül folyik egy kagyló alakú medencébe. Számos 

helyen Krisztus, mint Megváltó jelenik meg, kereszttel vagy anélkül de mindig 

nyitott  oldalsebbel.  A dél-tiroli  St.  Anton im Jaufental  gyógyforrás Salvator 

figurája,  a  XVII.  századból  egy  kútkápolnában  található.  Itt  Jézus  kereszt 

nélkül  van  ábrázolva  és  kezeit  kitárva  a  kezén  lévő  sebeit  mutatja.  A  víz 

oldalsebéből egy csövön keresztül egy márványmedencébe folyik.

Az  ugyancsak  dél-tiroli  Trafoiban  a  XVIII.  század  elejéről  egyszerre 

három szoborkút is megmaradt. Itt megjelenik a Megváltó kereszttel, Mária és 

János apostol. Mindhárom szobornak az oldalsebéből folyik a víz. Az az álló 

Megváltó típus, amelyik egyik kezével a keresztet tartja, mialatt a másikkal az 

oldalsebére mutat, Kaltenbrunnban is látható. Ezt a szobrot fából faragták és 

egy kápolnához hasonló épületben helyezték el. Ennek a tetőgerendáján ez a 

felirat olvasható: „Aki inni akar, az itt ihat – Jézus sebei mindenkinek nyitva  

vannak.” 
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Kútszobrok  Krisztus  alakkal  összefoglalva  tehát  Kaltenbrunnban, 

Chriskindlben,  Trafoiban,  St.  Anton  im  Jaufentalban,  Schöneggben  és 

Grieskirchenben maradtak fenn.

A  kultusz  legközelebbi  magyarországi  párhuzama,  a  szeged-alsóvárosi 

templom Purgatóriumról elnevezett Szent Vér-oltár képe. Itt az öt sebből vérző 

Krisztus,  mint  az  Üdvösség  forrása  jelenik  meg.   A kép  középpontjában  a 

keresztre feszített, szenvedő Krisztust látjuk, akinek kéz-, láb- és oldalsebéből 

vér folyik a kereszt alatt álló medencébe. A XVIII. században elterjedt vallásos 

társulatok között találhatjuk például azt a bánfalvai Krisztus 5 sebe társulatot, 

amely szintén ennek kultusznak az elterjedéséhez kapcsolható.79  

Számos  solymári  imádságban  is  megjelenik  Krisztus  sebeihez  és  így  a 

szívéhez való fohász is. Többek között az „Oh du, mein Herr Jesu Christ” és a 

„Jesu Christi” ( Lied für die Fastenzeit über die fünf heiligen Wunden Jesu 

Christi)  kezdetű  dal.80 Krisztus  vére  egy  reggeli  imádságban  is  feltűnik. 

Ezenkívül abban az esti imádságban is, amelynek magyarországi párhuzamait 

megtalálhatjuk az Erdélyi Zsuzsanna által írt  Hegyet hágék, lőtőt lépék  című 

könyvben:

„In Gottes Jesus Namen bin i schlofe gange, 

vierzein Eingel sujn mi wochtn.

Zwa hrein, zwa drein,

Zwa, tei mi teike, zwa, tei mi weicke, 

Zwa, tei mi weisn, zwa, tei mi speisn,

Zwa, tei mi in Himmü einiweisn.

Im Himmü, im Paradies stehd a Kirche, 

Auswendig rot, einwendig guidj.

Sitzt unse liawe Muede Gottes drinn,

Hod’s Piachl in de Haond, 

Maria suj schaue, wer reingeht. 

Genge finf heilige Wunden rein,

San mit Blut angrunne. Amen.”81

79 Knapp Éva – Tüskés Gábor, Populáris grafika a 17-18. században, Budapest 2004.
80 Margarethe Kelemen, Liedgut des ungarndeutschen Dorfes Schaumar/Solymár, Solymár 
1995, 481.
81 Uo. 484.
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Befejezés

A solymári templom alapos leírása ezzel a dolgozattal korántsem teljes. Az 

alaprajz  véleményem  szerint  egy  kamarai  típustervre  vezethető  vissza.  Az 

építésnél budai mesterek hatása érezhető. A legszorosabb párhuzama, mind a 

homlokzatot, mind a belsőt illetően a krisztinavárosi plébániatemplom. Számos 

értékes  kegytárgy  és  kép  tűnt  el  az  évek  során  a  templomból.  Megmaradt 

azonban a főoltárkép, a szószék és a főoltár, amelyek értékes berendezései a 

belsőnek. Makkosmária, Máriaremete és Buda közelsége miatt  Solymár nem 

válhatott olyan jelentős kegyhellyé, azonban zarándokok a mai napig látogatják 

a templomot. 

Az  utóbbi  években  a  falu  jelentős  anyagi  támogatással  járult  hozzá  a 

templom  restaurálásához.  Remélhető,  hogy  egyszer  a  szoborkút  is  újra 

felállításra kerül.
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