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Azt bizonyára már az olva-
sók is jól tudják, hogy temp-
lomunk az 1743-1744. évek-
ben épült. A jelenlegi temp-
lomot Grassalkovich Antal 
építtette, alapkövét 1743. jú-
nius 4-én tették le. 1744. áp-
rilis 16-án szentelték fel Má-
ria (Bűnbánó) Magdolna tisz-
teletére, tehát a templom ti-
tulusa is ez. Amit a latin nyel-
ven írt helyi plébániatörténet-
ből az oltárokkal kapcsolatban 
tudunk csupán annyi, hogy a 
főoltárt 1744-ben a pesti szer-
vitáktól vették 50 forintért és 
egy Szent Anna (mellék)oltárt 
állíttatott fel Perneki Antal ak-
kori sződi plébános. 1762-ben 
új Szent Anna oltár került fel-
állításra 55 forintért, valamint 
szószéket is vettek 39 forin-
tért. 

Azt, hogy a történelem so-
rán az elmúlt évszázadokban 
mi lett a sorsa a korábbi főol-
tárnak, ill. a Szent Anna oltárt 

miért kellett 18 évvel felállítá-
sa után kicserélni és később mi 
lett a sorsa, ma még nem tud-
juk. Az bizonyos, a templom 
mai főoltára 1904-ből szárma-
zik. A korabeli szószék stílu-
sában, neorokokó-neobarokk 
stílusjegyekkel készült el ez az 
új oltár. Sajnos művészi szín-
vonalában meg sem közelíti a 
szomszédos vácrátóti temp-
lom eredeti, 18. századi ba-
rokk oltár-együttesét, mely a 
magyar faszobrászat legszín-
vonalasabb alkotásai közé tar-
tozik. A sződi oltár 20. száza-
di eredetét támasztja alá a felső 
részén látható Madonna üveg-
kép is, melynek felirata a kö-
vetkező: „IFJ. KOVÁCS JÓ-
ZSEF”. Alatta kisebb betűmé-
rettel olvasható a készítés ideje 
és helye: „1915 BUDAPEST”. 
Az üvegkép az oltár elkészül-
te után 11 évvel a Tabán u. 26. 
szám lakó sződi adományozó, 
a családnélküli ifj. Kovács Jó-

zsef  és nyolc társa ajándéka-
ként került beépítésre az új ol-
tárba. Papjaink feljegyzéseiből 
tudtam, ennek a mai oltárnak 
a helyén korábban nagymére-
tű, Mária Magdolnát ábrázoló, 
régi olajfestésű oltárkép volt 
látható, melyet egy bérmálás 
alkalmával 1926-ban Dr. Ha-
nauer István püspök meglá-
tott és elkérte a váci papnevel-
de számára. Még az év októ-
ber 16-án Schandl Gusztáv, a 
váci püspöki uradalom jószá-
gigazgatója (szül.: Német-Te-
vel, 1858) egy meghatalmazás-
sal kiküldte a képért az urada-
lom kocsisát.

Régóta érdekelt vajon mi 
lett a sorsa a régi oltárképünk-
nek és milyen volt annak ko-
rabeli Mária Magdolna ábrázo-
lása. A régi oltárkép felkutatá-
sában Gedeon József  atya sie-
tett a segítségemre, aki Varga 
Lajos segédpüspök informá-
ciói alapján tudta meg, hogy 
manapság ez a régi sződi kép 
a Fehérek templomának egy 
oldalfolyosóján található. Za-
vetz József  plébános-kanonok 
úr készségesen megengedte, 
hogy a kép keresésére indul-

jak. A keresést siker koronáz-
ta, mivel több évnyi várakozás 
után végre megpillanthattam 
kutatásom tárgyát! A vászon-
ra festett olajfestmény mé-
retei: 115 x 178 cm, az akan-
tuszleveles keret 11 cm szé-
les, melyet valamikor váltakoz-
va arany és ezüstszínű szaka-
szokra festettek. Az ábrázolt 
Magdaléna testtartása kísérte-
tiesen hasonlít mostani oltár-
képünk alakjára. A képen jól 
megfi gyelhetőek Mária Mag-
dolna ismertetőjelei: a vezek-
lés jelzője; a kibontott, hosz-
szú haj, a feszület, a koponya, 
és lent a kenőcsös tégely, mely-
ből a bűnös asszony megkente 
Jézus lábát. 

Azt, hogy ez a szép, vélhe-
tően 18-19. századi kép mi-
ért nem került az 1904-es új 
oltár felállításakor a retabló-
ba beépítésre, sajnos nem tud-
juk. Egy bizonyos: az új ol-
tár készíttetői valamilyen in-
dok alapján valamivel nagyobb 
méretű, a 182 évig Sződön 
lévő régihez hasonló, de új kép 
megfestése mellett döntöttek.

Volentics Gyula
helytörténeti kutató

Vasárnapról-vasárnapra látjuk a sződi templom Mária 
Magdolna oltárképét. A templom 267 éves, de berendezé-
si tárgyai legfontosabbika, az oltár csupán 20. század ele-
ji munka. Sok tudakozódás után Vácott sikerült fellelnem 
templomunk régi, barokk oltárképét.

Oltárodnál, Uram – avagy 
egy elveszettnek hitt festmény

A sződi templom régi oltárképe

A sződi templom jelenlegi oltárképe


