Későgótikus építészeti emlékek a Balatonfelvidéken

Az utóbbi években a Balaton környékén végzett
műemlék-helyreállítási munkák különösképpen gaz
dag eredményűek voltak. A tágabb értelemben vett
északi parton, a Várpalotától Zalavárig húzódó
hegyvidéken országos viszonylatban is feltűnően
sok középkori építészeti emléket találunk. Épségben,
majdnem érintetlen állapotban állanak itt román
és gótikus templomok, mellettük pedig várak, kolos
torok és kis falusi templomok romjai, szinte minden
község határában egy-kettő. Kutatásuk, feltárásuk
és védelmük évről évre nagyobb ütemben és mód
szeresebben folyik. A munkát a területileg illetékes
múzeumokkal karöltve az Országos Műemléki Fel
ügyelőség végzi.
1958-ban kezdődött a zalaszántói, 1961-ben pedig
a nagyvázsonyi középkori templom műemléki
helyreállítása. A Zalaszántón végzett munkáról egy
részt a kutatást végző Détshy Mihály és Sedlmayr
János, 1 másrészt a régészeti feltárást vezető Kozák
Károly számolt be.2 A templom helyreállítását e so
rok írója tervezte és irányította. A nagyvázsonyi
Szt. István templom helyreállításáról az azt tervező
Sedlmayr János írt ismertetőt 3 (1. kép).
A cikkeket, illetve a helyreállítási munkát meg
előző helyszíni kutatás eredményeiből már 1958-ban
látszott a két templom késő gótikus ablak-kőrácsainak rokonsága. A feltűnő hasonlóságból adódott az
a kézenfekvő feltevés, hogy a két templom nemcsak
egyidőben épült, hanem talán építői is azonos mű
helyből kerültek ki. A kutatás azután mindkét temp
lomról kimutatta, hogy azok eredetileg XIII. száza
diak, a zalaszántói talán még annál is korábbi.
A XV. század végén mindkettőt csak átalakították,
illetve bővítették. Nagyvázsony középkori plébánia
templomában egy, a kórus alá befalazott kő az át
építés évszámát is megörökítette és ebből tudjuk,
hogy az 1481 körül történt.
Zalaszántó kisméretű, egyenes szentélyzáródású,
román stílusú templomát XIV. századi gótikus bő
vítések után a XV. század végén tovább bővítették.
A nyolcszög három oldalával záródó, támpilléres új
szentélyt — a levésett boltozatindításokból és a

1. Rk. plébániatemplom, Nagyvázsony. Alaprajz.
1. Röm. kath. Pfarrkirche, Nagyvázsony. Grundriss.
1. Église paroissiale de Nagyvázsony. Plan.
1. Римско-католическая приходская церквь в с. Надьва^
жонь. Фундаментальный план.

2. Rk. plébániatemplom, Zalaszántó. Alaprajz.
2. Röm. kath. Pfarrkirche. Zalaszántó. Grundriss.
2. L'église paroissiale de Zalaszántó. Plan.
2. Римско-католическая приходская церковь в с. Заласанто.
Фундаментальный план.

fennmaradt boltozati bordadarabokból kiszerkeszthetően — ugyanolyan kétszakaszos hálóboltozat
fedte, mint amilyen a nagyvázsonyi templom hajó
ját és szentélyét ma is fedi. A két boltozat bordá
jának profilja és azok méretei is majdnem egyezőek.
A kutatás közben előkerült gótikus mérműves abla
kok nagyobbak ugyan, mint nagyvázsonyi társaik,
felépítésükben és formájukban azonban teljesen
azonosak a vázsonyiakkal. Mindezek csak megerő
sítik a már említett kezdeti feltevést, amely szerint
a két templom építői azonos műhelyből kerültek
ki (2. és 3. kép).
A Zalaszántótól alig pár kilométerrel nyugatra
fekvő Karmacson 1863 után bontották le a közép
kori templomot. Barokk köntösbe öltöztetett tornya
ima is áll a falu melletti temetőben. Az egykori
templom alaprajzát és részleteit a Rómer Flóris ha
gyatékából származó és Hencz Antal által készített
rajzokból ismerjük. 4 Szentélye méreteiben és for
mában megegyezett a zalaszántóival, az azt fedő
boltozat pedig azonos volt a ma is álló nagyvázsonyi
templom szentélyboltozatával. De nemcsak alap
raj zilag, formailag és szerkezetileg meglepő a ha
sonlóság, a boltozat bordaprofilja, sőt a szentély
egyik rajzban fennmaradt ablaka is Nagyvázsony
hoz kapcsolja Karmacs eltűnt középkori plébánia
templomát 5 (12—13. kép).
A Balaton-parti Ábrahámhegy szőlővel borított
domboldalai felett, az erdőben találjuk a salföldi
középkori pálos kolostor romjait. 1956-ban és 1963ban végzett régészeti feltárása nyomán lehetségessé
vált a kolostor templomának szentélyét fedő gótikus
boltozat elméleti rekonstrukciója. 6 A boltozat formai
megoldása ugyan gazdagabb, de szerkezeti felépítése
és ezzel együtt bordaprofilja, sőt pár megmaradt
mérműves ablaktöredéke ezt a templomot is a Nagy
vázsony—Zalaszántó—Karmacs körhöz köti.
A felsorolt négy templom részeinek azonossága
megerősíti az ismételten felvetett műhelyazonosság
kérdését. A XV. század utolsó két évtizedében tehát

3. Boltozati bordaprofilok Nagyvázsonyból és Zalaszántóról.
3. Rippenprofile des Gewölbes in Nagyvázsony und
Zalaszántó.
3. Profils de nervure des voûtes de Nagyvázsony et de
Zalaszántó.
3. Профили ребер сводов из Надьважоня и Заласанто.

4. A nagyvázsonyi plébániatemplom boltozati rendszerének raj
za és a zalaszántói templomszentély boltozati rendszerének
rekonstrukciója.
4. System der Wölbung der Pfarrkirche von Nagyvázsony
und Rekonstruktion des Systems der Wölbung im Sank
tuarium von Zalaszántó.

4. Dessin du système de la voûte de l'église paroissiale de
Nagyvázsony et la reconstitution du système de la
voûte du choeur de l'église de Zalaszántó.
4. РИСУНОК системы сводов надьважоньской приходской
церкви и реконструкция системы сводов святилища церк
ви в с. Заласанто.

olyan építő műhely működött a Balaton északi part
vidékén, amelynek működéséből a fentiek alapján
három falusi plébániatemplom és egy pálos kolostor
szentélyének átépítése bizonyítható, tisztán stílus
kritikai alapon. Ezekután joggal vetődik fel a kér
dés, mi volt ez a műhely és honnét jött, milyen mó
don került erre a vidékre? A feleletet Nagyvázsony
utóbbi években feltárt középkori műemlékeinek
vizsgálata adja meg. (14—15. kép).
Vázsonyt 1472-ben, a Vezsenyi család kihalta után
Kinizsi Pálnak adományozta Mátyás király. Az or
szágos forgalomtól távoleső mezőváros az új földes
úrral soha nem látott fejlődésnek indult. Kinizsi át
építette és kibővítette Vázsony addig kisméretű vá
rát, átépítette a régi plébániatemplomot és új pálos
kolostort alapított. 7 Az építkezések sorrendjét még
nem ismerjük, erre csak a sok éven át tartott ásatás
művészettörténeti értékelése után kerülhet sor. Azt
azonban már ma is tudjuk, hogy a mai falutól kissé
nyugatra fekvő kolostor az 1480-as évek elején épült,
valószínűleg a plébániatemplom átépítésével egyidőben. 8 A nagyméretű, késő gótikus, támpilléres

kolostortemplomot a rekonstrukciók szerint az ab
ban a korban szokásos hálóboltozat fedte, ugyanúgy,
mint a nyomában felépülő új plébániatemplomot
és az ezeket követő zalaszántói és karmacsi temp
lomokat, valamint a salföldi (a középkorban kék
kúti, Mária Magdolnáról elnevezett) 9 pálos kolostor
templomát. Vele együtt tehát már öt, azonos módon
felépített és boltozott templomot ismerünk aránylag
kis kiterjedésű területen. Egykor valószínűleg jóval
több volt a Balaton környékén, de a XVI—XVII.
század török háborúi elpusztították őket. Itt kell
egyúttal megjegyeznünk, hogy a nagyvázsonyi és
salföldi pálos kolostorok éppúgy nem egyedülállóak
a XV. századi Magyarország területén, mint a nagy
vázsonyi, a zalaszántói és a volt karmacsi templo
mok sem. Ugyanebben az időben és ugyanilyen for
mában épült a sopronbánfalvai volt kolostor temp
loma, a kis templomok közül pedig a közeli székes
fehérvári Szt. Anna templom boltozata. Hasonló bol
tozatot találunk a ráckevei szerb templomon, Nagy
börzsöny ún. Bányász templomában, Borsod-Abaúj
megye több templomában (Bárca, Hejce, Korlát
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5. Rk. plébániatemplom. Nagyvázsony, Mérműves ablak rajza.
5. Pfarrkirche von Nagyvázsony. Fenster mit Masswerk.
5. L'église paroissiale de Nagyvázsony. Dessin d'une baie
à fenestrage.
5. Римско-католическая приходская церков, Надьважонь.
РИСУНОК окна с геометрическим орнаментом.

6. Rk. plébániatemplom, Nagyvázsony. Mérműves ablak rajza.
6. Pfarrkirche von Nagyvázsony. Fenster mit Masswerk.
6. L'église paroissiale de Nagyvázsony. Dessin d'une baie
à fenestrage.
6. Римско-католическая приходская церков, Надьважонь.
Рисунок окна с геометрическим орнаментом.

7. Rk. plébániatemplom, Nagyvázsony. Mérműves ablak rajza.
7. Pfarrkirche von Nagyvázsony. Fenster mit Masswerk.
7. L'église paroissiale de Nagyvázsony. Dessin d'une baie
à fenestrage.
7 РИСУНОК окна с геометрическим орнаментмН ьважонь.
Рисунок окна с геометрическим орнаментом.

8. Rk. plébániatemplom, Nagyvázsony. Mérműves ablak rajza.
8. Pfarrkirche von Nagyvázsony. Fenster mit Masswerk.
8. L'église paroissiale de Nagyvázsony. Dessin d'une baie
, à fenestrage.
8. Римско-католическая приходская церков, Надьважонь.
Рисунок окра с геометрическим орнаментом.
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9. Rk. plébániatemplom, Zalaszántó. Mérműves ablak rajza.
9. Pfarrkirche von Zalaszántó. Fenster mit Masswerk.
9. L'église paroissiale de Zalaszántó. Dessin d'une baie
à fenestrage.
9. Римско-католоческая приходская церков, Задасанто. Р И 
СУНОК окна с геометрическим орнаментом.

10. Rk. plébániatemplom, Zalaszántó. Mérműves ablak rajza.
10. Pfarrkirche von Zalaszántó. Fenster mit Masswerk
10. L'église paroissiale de Zalaszántó. Dessin d'une baie
à fenestrage.
10. Римско-католическая приходская церковь, Заласанто.
РИСУНОК окна с геометрическим орнаментом.

stb.), Szlovákiában a csütörtökhelyi és a szepeshelyi
Zápolya kápolnákon, sőt magán a szepeshelyi szé
kesegyházon, a távoli Jánkmajtis és Vámosoroszi
(Szabolcs-Szatmár m.), az erdélyi Jánosfalva és Ma
gyarkecel templomaiban is. A felsorakoztatott pár
példa nemcsak azt bizonyítja, hogy az ismertetett
boltozati forma a XV. századi Magyarország teljes
területén megtalálható, hanem azt is, hogy a Balaton
vidékének építésze ebben a korban is szervesen kap
csolódott a hazai művészet nagy áramlataihoz.
A nagyvázsonyi középkori műemlékek kutatása,
feltárása és ezzel kapcsolatos védelme tehát nem
csak az egykori Kinizsi vár ós. környélkének építé
szeti, művészeti és művelődéstörténeti képét tisz
tázza, hanem új sziemponWkat vet fel a Balaton
környék középkori művészetének
kutatásában.
A vár kiépítése, a pálos kolostor megépítése és a
falu plébániatemplomának átépítése nagyarányú
építészeti és művészeti tevékenységet jelentett. „Vázsony tehát a XV. század végén jelentős, országos
értékű művelődési központtá vált." 10
Kinizsi Pál országos méltóságai mellett Veszprém
és Zala megyék főispánja volt az i470—80-as évek
ben; ebben a tisztében feltehetően tevékeny részt

11. Rk. plébániatemplom, Zatószántó. Mérműves ablak rajza.
11. Pfarrkirche von Zalaszántó. Fenster mit Masswerk.
11. L'église paroissiale de Zalaszántó. Dessin d'une baie
à fenestrage. г щ i c ö
'• • •
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11. Римско-католипескан приходская церковь, Задасанч
Рисунок окна с геометрическим орнаментом.
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12. Elpusztult templom rekonstrukciós alaprajza, Karmacs.
12. Rekonstruierter Grundriss eines verwüsteten Tempels in Karmacs.
12. Reconstitution du plan d'une église détruite. Karmacs.
12. Реконструкционвый план разрушенной
церктви, с.
Кармач.

I ••••''•• I I

13. Boltozati bordaprofil Karmacsról.
13. Rippenprofil von der Wölbung in Karmacs.
13. Profil d'une nervure de voûte. Karmacs.
13. Профиль ребра свода из с. Кармач.
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14. Pálos kolostorrom, Nagyvázsony. A templom alaprajza és
boltozati rendszerének rekonstrukciója.
14. Ruine des Paulinerklosters in Nagyvázsony. Grundriss des
Tempels und Rekonstruktion des Systems der Wölbung.
14. Ruine du cloître des Paulistes de Nagyvázsony. Le plan
de l'église et la reconstitution du système de sa voûta
14. Развалины монастыря ордена св. Павла План церкви и
реконструкция ее системы сводов.

vett a két megye életében. Alispánjai, hatalmasi, több
megyére terjedő dunántúli uradalmainak vezetői
kiterjedt familiárisi köréből kerültek ki. Így volt
somlói várnagya a Vázsonnyal szomszédos Leány
falu egy Ágoston nevű kisnemese, 11 aki 1491-ben
Csobáncot, a Rátóti Gyulafiak várát Kinizsi megbí
zásából erődítette. 12 Valószínűleg nem Csobánc vára
volt az egyetlen hely a távolabbi környéken, ahova

15. Boltozati bordaprofil a nagyvázsonyi pálos kolostorból.
15. Kippenprofil von der Wölbung aus dem Pauliner
kloster von Nagyvázsony.
15. Profil de nervure de la voûte du cloître des Paulistes
de Nagyvázsony.
15. Профиль ребра свода из надьважоньского монастыря
ордена св. Павла.
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Kinizsi emberei és építkezéseinek hatása eljutott,
legfeljebb ez az egyetlen ismert adatunk erről. Egy
részt okleveles adatokból, másrészt az utóbbi évek
ásatásaiból és helyszíni kutatásaiból tudjuk, hogy
a XV. század végén számottevő építkezés volt Sü
meg várában, 18 Szigligeten, 14 valószínűleg Tátikán 15
is. Alig ismerjük Kinizsinek Vázsony melletti má
sik várát, Somlót. Feltáratlanok a Nagyvázsony mel
letti Tálod, Balatonhenye, Badacsony, Válus és Uzsa
ebben a korban élő pálos kolostorai, nem is beszélve
az ebben az időben épült vagy átépült falusi kúriák
ról 16 és kistemplomokról. 17 Mind ebből olyan méretű
építészeti tevékenység képe bontakozik ki, amely
méltán sorakozik a XV. század végének országos
építészeti fellendüléséhez. Véleményünk szerint en
nek a Balatonnmenti nagy építkezési fellendülésnek
Veszprém mellett kétségtelenül Nagyvázsony, Ki
nizsi Pál ottani építkezései, volt a központja, képvi
selői pedig feltehetően a pálosok építőmesterei.
A nagyvázsonyi ásatások eredményei alapján ké
zenfekvő, hogy Kinizsi építkezéseiben éppúgy Budá
nak, Mátyás királyi székhelyének kisugárzását lát
juk, mint a Báthoriak nyírbátori vagy a Zápolyák
szepességi építkezéseiben, vagy akár Székesfehérvár,
Esztergom, Pozsony, Győr, Pannonhalma, Ráckeve,
a felvidéki és erdélyi városok szinte egymással ver
sengő templomépítéseiben. 18 A nagyvázsonyi emlé
kek, főleg a pálos kolostor és a hatására felépült
kolostori és falusi templomok csak megerősítik azt
az ismert tényt, hogy „a korszak legnagyobb építke
zéseit a Mátyás által nagyon pártfogolt pálosok vé
gezték",19 de szerintünk nemcsak az országos mé
retű, hanem a vidék építkezéseiben is.20
Koppány
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és Közi. Műsz. Egy. Tud. Közi V. 2—5. sz. 183.)
18 A magyarországi művészet története. I. Bp., 1956., 218.,
Balogh Jolán: A késő-gótikus és renaissance kor mű
vészete.
Magyar Művelődéstörténet. II. Bp., 1939.
19 A magyarországi művészet története. I. 218.
20 Lásd már Dercsényi Dezső: A Balaton környékének
műemlékei (Szépművészet, 1941. 7. sz. 174—176.) с tanul
mányában
Itt jegyezzük meg, hogy nemcsak a későgótika, hanem
a renaissance művészet meghonosításában is tevékeny
része volt Kinizsi nagyvázsonyi építkezéseinek. Az
utóbbit éppen a zalaszántói templom renaissance sek
restyeajtaja bizonyítja.

Spätgotik und Kirchenbautätigkeit im Balatonoberland

Im Balatonoberland wurde seit 1957 eine Reihe
von Restaurierungen spätgotischer Kirchen ausgeführt. Aus den archäologischen und baugeschichtkirchen Forschungen sowie den Urkunden der Archive erwies sich dass mehrere Dorfpfarrkirchen,
wie z. B. die jenigen von Zalaszántó, Karmacs und
Nagyvázsony, mit der Paulinerklosterkirche von
Nagyvázsony eine Verwandtschaft aufweisen.
Das Paulinerkloster von Nagyvázsony wurde
1552 in die Luft gesprengt, um dadurch dass Vordringen der Türken zu verhindern. Die Ruinen wurden 1959 freigelegt und konserviert. Gleichzeitig
beendete man die Restaurierung der Pfarrkirche
von Zalaszántó und 1960—1961 die der Pfarrkirche
von Nagyvázsony. Die Ruinen des Paulinerklosters
von Salföld wurden 1962 erschlossen. Dieses Kloster gehört auf Grund seiner Details zu der oben

erwähnten Gruppe. Aus der vergleichenden Analyse der Details und der Zusammenfassung der
geschichtlichen Daten geht hervor, dass die Bauten
der Spätgotik im Balatonoberland unter dem Einfluss des frühesten Bauwerkes dieser Gattung, des
Paulinerklosters von Nagyvázsony entstanden sind.
Wie die Kunstgeschichtsforschung schon früher bewiesen hat, spielte der Orden der Pauliner in der
Geschichte der spätgotischen Bautätigkeit von
Nagyvázsony eine hervorragende Rolle.
Mit Recht kann man vermuten, dass die Wirkung
dieser Bauten über das ganze Balatonoberland ausstrahlte, um so mehr, da sich in diesem Gebiet gegen Ende des 15. Jhs. etwa zehn Paulinerklöster
befanden.
Tibor

Koppány

Le gothique tardit ef la construction d'églises dans le haut pays du Balaton...
Au cours des travaux de reconstruction des monuments historiques effectués dans la région nord
du Balaton, la réfection de plusieurs églises de
l'époque gothique tardive fut achevée. Les recherches archéologiques et les documents des archives
ont démontré que plusieurs églises paroissiales des
villages étaient apparentées au cloître des Paulistes
de Nagyvázsony, telles les églises de Zalaszántó, de
Karmiacs et de Nagyvázsony.
Les ruines du cloître des Paulistes de Nagyvázsony (qui fut sauté en 1552 pour empêcher la poussée des Turcs) furent dégagées et conservées en 1959.
En même temps fut reconstruite l'église de Zalaszántó, puis en 1960—61 l'église paroissiale de Nagyvázsony. C'est en 1962 que furent dégagées les ruines du cloître des Paulistes de Salföld, qui, dans

ses détails, appartient également au groupe présentant les formes ci-haut citées. D'après l'analyse comparative des détails et le recoupement des données
historiques il semble que les monuments architecturaux du gothique tardif se trouvant dans la contrée nord du Balaton furent construits sous l'influence du cloître des Paulistes de Nagyvázsony, le
premier en date de ces monuments. L'ordre des
Paulistes a joué dans l'architecture gothique tardive
de Nagyvázsony un rôle considérable ce que la
recherche antérieure avait déjà démontré. A notre
avis ce fut le cas aussi dans l'aire étudiée où à la
fin du XV e siècle fonctionnaient prés de dix cloîtres des Paulistes.
Tibor

Koppány
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П О З Д Н Я Я Г О Т И К А И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О Ц Е Р К В Е Й НА
С Е В Е Р Е ОТ Б А Л А Т О Н А

На северном берегу оз. Балатон в процессе восста
новления памятников архитектуры с 1957 года закон
чена реконструкция нескольких поздноготических
церквей. В связи с реконструкциями на основе архе
ологических, архитектурных и архивных исследова
ний выяснилось, что несколько сельских приходских
церквей в родстве с монастырем св. Павла в с. Надьважонь, так в частности церкви сел Заласанто,
Кармач и Надьважонь.
Развалины надьважоньского монастыря ордена св.
Павла (который в 1552 г. с целью затруднения про
никновения в страну турков был взорван), были
вскрыты и законсервированы в 1959 г. В то же
время происходила реконструкция заласантоской
приходской церкви, затем в 1960—1961 гг. надьважоньской приходской церкви. Развалины шальфёльдского монастыря ордена св. Павла были

вскрыты в 1962 г., которые по своим деталям
относятся таким же образом к указанной группе,
показывающей аналогичные формы. На основе
сравнительного анализа деталей и согласования
исторических данных нам кажется, что памятники
поздноготической архитектуры, находящиеся на
северном берегу Балатона, построены под влиянием
первого из них надьваьжоньского монастыря ордена
св. Павла. Этот орден в архитектуре поздней
готики Надьважоня сыграл значительную роль,
как и это было уже доказано проведенными до сих
пор исследованиями. Мы думаем, что подобное поло
жение царствовало и на рассматриваемой нами тер
ритории, где монастырей ордена св. Павла насчиты
валось до десяти к концу 15-го века.
ТИБОР КОППАНЬ

