
Keresztalakú nyílások Árpád-kori templomainkon 

Románkori építészetünk kutatása során az elmúlt 
években több, eddig „lényegtelennek látszó" részletre, 
szerkezeti és formai megoldásra figyeltünk fel. Ezek a 
megfigyelések később jó segítséget nyújtottak kutatá
sainknál, több, eddig ismeretlen részlettel gazdagodott 
műemlékállományunk. Egyes esetekben segítséget nyúj
tottak ezek a részletek, megfigyelések az épületek egy
kori rendeltetésének, építési korszakainak megállapítá
sánál (falba épített, egyeneskarú lépcsők, románkori 
ablakok formája és elrendezése, kereszt alakú nyílások, 
stb.) A kutatás során bizonyos összefüggések, „tör
vényszerűségek" körvonalai rajzolódtak ki előttünk. 
Az összegyűjtött anyag alapján — a fent említett rész
letek közül — a kereszt alakú nyílásokat most kissé 
részletesebben ismertetnénk. Megkísérelnénk e nálunk 
eléggé ritka formai megoldás hazánkban való megjele
nésének időpontját és körülményeit meghatározni.1 

Hazánk területén több ilyen kereszt alakú nyílást talál
tunk a Dunántúlon, de egy-egy példánya az ország más ré
szein is ismertté vált. Legsűrűbben Veszprém megyében 
fordulnak elő (1. kép). Ezek közül, elsőként a felsődörgi-
csei templomrom nyugati falában levőt ismertetnénk 
(2. kép). A néhány évvel korábban végzett kutatás e temp
lomrész építését a XIII. századra tette.2 Ez az egyenes szen-
tényzáródású templomrész, a „második templom" épült leg
később. E templomtípus hazai elterjedését vizsgálva, e 
templomrész építését az újabb kutatás a XIII. század első 
felére határozta meg és felvetette az építkezéssel kapcsolat
ban a bencések hatásának lehetőségét.3 (A templom kegy
urai ez időben a tihanyi apát és a helyi nemesek.) 

A kereszt alakú nyílás jól látható helyen van, a nyugati 
homlokzat északi felében, kb. 2,5 m magasságban, közel az 
„első" templom nyugati bejáratához, amelyet még a „má
sodik" templom felépítése után is használtak. (A második 
templom bejárata délen volt, ahol a hajó falában három, 
magasan elhelyezett ablakot találunk.) A templomba me-

1. Kereszt alakú nyílások templomokon és házakon. 
1. Kreuzförmige Öffnungen an Kirchen und Häusern, 

1. Jours en forme de croix dans des églises et des maisons. 
1. Крестообразные отверстия на церквах и на домах. 
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2. A felsődörgicsei templomrom nyugatról 
2. Kirchenruine von Felsődörgicse, Westansicht. 
2. Les ruines de l'église de Felsődörgicse, vues de l'ouest. 
2. Р У И Н Ы фельшёдёргичской церкви с западной стороны. 

3. A felsődörgicsei templomrom a szentély felől. 
3. Kirchenruine von Felsődörgicse vom Chor aus gesehen. 
3. Les ruines de l'église de Felsődörgicse, côté du choeur. 
3. РУИНЫ фельшёдёргичской церкви со стороны святилища 

nőknek azonnal szemébe tűnhetett a keresztények legfon
tosabb jelképe, a kereszt. Minden bizonnyal ezen meggon
dolások miatt került e helyre a kereszt alakú nyílás.4 

A nyílást egy nagy kőlapba vésték, s mögötte egy befelé 
bővülő ablakfülkét alakítottak ki (З.кер),5 hogy a szűk nyí
láson minél több fény jusson az amúgy is homályos temp
lomba. A kereszt alakú nyíláson beáramló fény a déli bejá
raton át be-, vagy kilépő figyelmét egyaránt magára vonta. 
Miután a kereszt alakú nyílás fénybeeresztő képessége — a 

mögötte levő fülkét is figyelembe véve — igen csekély, fel
tehető, hogy ez csak másodlagos szempont volt a kő elké
szítésekor és elhelyezésekor. Ez esetben viszont felvetődik 
az, hogy a nyílást elsődlegesen jelképként helyezték a temp
lom falába. E feltevést látszanak megerősíteni az összegyűj
tött hazai és külföldi példák is. 

Felsődörgicséhez legközelebb a szentbalázsi (Balaton-
csicsó) és az ecséri templomromok tornyain volt egykor 
hasonló kereszt alakú nyílás. Ma már nem látjuk ezeket, 

_;'j5 - i^^^< 

4/a. A szentbalázsi templomrom rajza 1872-ből. 
4/b. Az ecséri templomrom rajza 1872-ből. 
4/c. A máriaszéplaki templomrom kelet felől. 
4/a. Zeichnung der Kirchenruine von Szentbalázs aus 1872. 
4/b. Zeichnung der Kirchenruine von Ecsér aus 1872. 
4/c. Kirchenruine von Máriaszéplak, Ostansicht, 

4/a. Les ruines de l'église de Szentbalázs. Dessin de 1872. 
4/b Les ruines de l'église d'Ecsér. Dessin de 1872. 
4/c. Les ruines de l'église de Mariaszéplak, vues de l'Est. 
4/a. Рисунок руин сентбалажской церкви, сделанный в 1872-м 

году. 
4/в. РИСУНОК развалин эгерской церкви, сделанный в 1872-м 

году. 
4/с. Развалины мариасеплакской церкви с восточной стороны. 
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csak Pelárgus János rajzairól ismerjük őket (4. a—b kép) ^ 
A szentbalázsi romnál az 1930-as évek elején kisebb építke
zés folyt.7 Valószínűleg ekkor falazták be a nyári laknak 
berendezett tornyon a kereszt alakú nyílást. Az ecséri rom 
tornya a 30-as évek közepe táján omlott le. Mindkét torony 
a hajó nyugati homlokzatához épült a XIII. század közepe 
táján. 

A szentbalázsi templom tornya a hajóval egy időben épült, 
feltehetően a XIII. század második negyedében. Ennek az 
építkezésnek idejére a torony nyugati, félköríves záródású, 
bélletes ajtaja utal. 

Az ecséri templom tornya a XIII. században épült a XII. 
századi templomhoz.9 A torony XIII. századi építésére az 
eddig említett adatok és érvek -mellett az ez időben folyó 
építési gyakorlat alapján is következtethetünk. 

Árpád-kori, falusi templomaink nyugati homlokzata 
előtt a tornyok a XIII. század közepe táján jelennek meg 
nagyobb számban (Alsódörgicse, Felsőörs, Szigliget, Egregy, 
Csempeszkopács, Őriszentpéter, Hédervár, Mánfa, Nagy
börzsöny, stb.)10 E tornyos, falusi templomtípus minden 
bizonnyal a már korábban ismertté vált, két tornyos (nyu
gati homlokzat előtt) székesegyházak és szerzetes-templo
mok hatására, azok redukciójaként alakult ki és terjedt el 
országszerte (Lébény, Ják, Zsámbék, Tűrje, Mórichida, 
Ócsa, Kisbény (Bina), Ipolyság (Sahy), stb.). A felsorolt 
templomok építési ideje okleveles adatok és az azokon ta
lálható részletek alapján jól meghatározható; mindegyik a 
XIII. század első felében, többségükben a század második 
negyedében épült.11 E fejlődés is alátámasztja a szentbalázsi 
és az ecséri tornyok, illetve az azokon kialakított kereszt 
alakú nyílások fenti korhatározását. 

A Dunántúl délkeleti részében a máriaszéplaki templom
rom diadalív feletti oromfalában találunk kereszt alakú nyí
lást (4. kép с.).12 A lizénás, nálunk igen ritkának mondható 
oromfal, a fogrovatos és félköríves díszítésű párkány, vala
mint az egyenes szentélyzáródás alapján — hazai gyakorlat 
szerint — e templom építési idejét is a XIII. század első felé
re határozhatjuk meg.13 

A Dunántúl északnyugati részében a mórichidai (Árpás), 
1251-ben alapított premontrei prépostság keleti falának 

6. Az abaújkéri ref. templom északkeletről. 
6. Reformierte Kirche von Abaújkér, Nordostansicht. 
6. Le temple calviniste d'Abaujkér, vu du Nord-Est. 
6. Абауйкерская реформатская церковь с северо-восточной 

стороны, 

5. Az ócsai ref. templom délről. 
5. Reformierte Kirche von Ócsa, Südansicht. 
5. Le temple calviniste d'Ócsa, vu du Sud. 
5. Очайская реформатская церковь с южной стороны. 

7. A gyulafehérvári székesegyház északi kereszthajója. 

7. Kreuzschiff der Kathedrale von Gyulafehérvár. 

7. Le transept nord de la Basilique de Gyulafehérvár. 

7. Северный поперечный неф дыолафехерварского собора. 
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8. A kisbényi (Bina) templom déli kápolnája. 

8. Südkapelle der Kirche von Kisbény (Bina). 

8. La chapelle sud de l'église de Kisbény (Bina). 

8. Южная капелла кишбеньской (Вина) церкви. 

9. A turócszentmártoni (Martin) plébániatemplom délkeletről. 
9. Pfarrkirche von Turócszentmárton, Südostansicht. 
9. L'église paroissiale de Turóczszentmárton (Martin) vue du Sud-Est. 
9. Туроцсентмартонская (Мартин) приходская церковь с юго-

восточной стороны. 

oromzatában találtunk a közelmúltban egy kívülről rész
ben elfalazott, de belülről jól felismerhető kereszt alakú nyí
lást.14 A nyílás az egyhajós, egyenes szentélyzáródású, tég
lából épült templom eredeti falszövetében helyezkedik el, 
így készítésének ideje a templomépítéssel egybeesik. 

Feltehető, hogy ezen érdekes részletre felfigyelve — ame
lyet más adatokkal együtt korhatározásra is alkalmasnak 
tartunk — később is kerülnek még elő kereszt alakú nyílá
sok. A zsámbéki templomrom diadalív feletti oromfalában 
is talán egykor kereszt alakú volt a jelenlegi résablak, amely 
a szentély tetőzete felett — a mórichidaihoz hasonlóan — 
jól látható. Erre engednek következtetni a résablak középső 
részén kétoldalt látható, azonos hosszúságú lapos kövek. 
(A lapos kövek alatt és felett négy nagyméretű kő helyezke
dik el, amelyek alkalmasak lehettek a keresztszárak képzé
sére is.) Hasonló meggondolásokból kiindulva vizsgáltunk 
meg egy harmadik premontrei templomot is, az ócsait, ahol 
biztos eredményre jutottunk. 

A háromhajós, kereszthajós, három sokszögű szentéllyel 
lezárt, kéttornyú templom a XIII. század első felében épült, 
feltehetően királyi alapítás.15 A premontreiek egykori 
temploma ma a református egyházé. Valószínűleg ezzel 
függ össze a kereszthajók oromfalaiban egykor jól látható 
kereszt alakú nyílások — ezen a két oldalon helyezkedik el a 
templom két bejárata — elfalazása. A kereszthajók orom
falában látható, újabban behelyezett körablakok felett 

10. A kakaslomnici templom kelet felől. 
10. Die Kirche von Kakaslomnic, Ostansicht. 
10. L'église de Kakaslomnic. Côté est. 
10. Какошломницкая церковь с восточной стороны. 
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(5. kép), körülbelül egy méternyire vannak az elfalazott 
nyílások. A padlástérben jól megfigyelhetők az eredeti fal
szövetben a kváderkőből rakott, kereszt alakú nyílások, 
ezeket belülről nem falazták el. Az évszázadok viszontag
ságai meglátszanak a köveken, éleik letöredeztek, megkop
tak. Elfalazásukra csak a XVI—XVII. században kerülhe
tett sor. A nyílás magassága körülbelül egy méter. A kereszt 
karjai a középtől kissé felfelé helyezkednek el és rövidebbek 
mint az alsó szár. A nyílás szélessége mintegy 20 cm. A mé
retek és az elhelyezés bizonyítják, hogy egykor a kereszt 
alakú nyílásokat jól észrevehető jelképként alkalmazták 
a bejárat felé közeledők számára, arányaival szervesen bele
illesztve azt a nagyszerű építészeti alkotás külső, harmoni
kus megjelenésébe. A most elmondottak sajnos ma nem 
láthatók az ócsai templomon, de jó képet ad az ilyen megol
dásról a gyulafehérvári székesegyház hasonló elrendezésű 
kereszt alakú nyílása.16 

Hazánkban még egy helyen találtunk az elmúlt évben 
kereszt alakú nyílást, az egyenes szentélyzáródású, abaúj-
kéri református templom keleti oromfalának csúcsában 
(6. kép). Ezt a nyílást is elfalazták kívülről, valószínűleg a 
fenti okok miatt. A padlástérben azonban jól láthatók a 
nyílás rövid keresztszárai.17 

A gyulafehérvári székesegyházon a XII—XIII. század 
fordulóján jelentős építkezések folytak. Ekkor építették át 
a románkori székesegyházat háromhajós, kereszthajós for
mában,1 8 s az északi kereszthajó orommezejében levő ke
reszt alakú nyílás készítése is erre az időre tehető (7. kép). 
Már korábban is felfigyeltek a gyulafehérvári székesegyház 
és az ócsai templom között mutatkozó hasonlóságokra 
(kereszthajó).19 Ehhez járul most a kereszt alakú nyílással 
kapcsolatos hasonlóság és azonosság. A gyulafehérvári szé
kesegyház és a jaki templom építői közti kapcsolatra már 
rámutatott Entz Géza idézett munkájában. Az sem lehetet
len, hogy az ócsai templom építőivel is lehetett valamiféle 
kapcsolata a gyulafehérvári székesegyházon dolgozó mű
helynek. (Ezen esetleges kapcsolatnál figyelembe vehetjük a 
premontreiek „első" monostorának, Váradhegyfoknak vi
szonylagos közelségét.) 

Érdekes, hogy a premontreieknek egy harmadik templo
mán is megtaláljuk a kereszt alakú nyílást. Igaz, ma Kisbény-
ben nem láthatók az , ,oldalkápolnák" déli és északi falain 
ezek a nyílások, de a század elején még igen (8. kép).20 Fel
vetődik annak lehetősége is, hogy eredetileg a turóci pre
montrei prépostság templomán — amely alaprajzi elren
dezése és mérete tekintetében nagyon hasonlít a két évvel 
később alapított mórichidai prépostság templomához — is 
volt kereszt alakú nyílás. Ma ezt bizonyítani már nem lehet, 
mert a diadalív feletti oromfal nem áll. A környéken azon
ban van néhány hasonló alaprajzi rendszerű plébánia
templom, amelynek építésénél feltételezhető a királyi ala
pítású, francia területről jött szerzetesekkel benépesített tu
róci prépostság hatása. A közeli Turócszentmárton plébánia
templomának szentélyén — keleti fal — olyan kettős ablak
elrendezést találunk, mint amilyenek a turóci- és mórichidai 
premontrei templomokon vannak. A szentély és a diadalív 
feletti oromfalban kereszt alakú nyílások láthatók. (9. kép). 
A turócszentmártoni templomhoz hasonló alaprajzot mu
tat a turóci prépostságtól néhány száz méternyire álló znió-
v áraljai plébániatemplom is. 

Kereszt alakú nyílás van a XIII. század második felében 
épült gutori templom (sokdszögzáródású szentéllyel) diadal
íve felett,21 valamint a kakaslomnici templom szentélyének 
keleti falában is (10. kép).'12 Liptó megyében és a Szepes-
ségben is találunk még néhány egyenes szentélyzáródású 
falusi templomot, amelyek a XIII. század második felében 
épültek. Feltehető, hogy ezek építésére hatást gyakoroltak 
a közeli kolostorok. Ez esetben elsősorban a premontrei
ekre gondolunk (Turóc, Jászó). A középkori egyenes szen
télyzáródású falusi templomok között az egyik legjellegze
tesebb Jekelfalván található (11. kép).23 A hajó és a szen
tély déli falán hosszú, keskeny, félköríves ablakok vannak, 
amelyek a templom építésének korát biztosan a XIII. század 
második felére határozzák meg. Ezt a korhatározást meg-

11. A jekelfalvi (Jaklonce) templom. 
11. Die Kirche von Jekelfalva (Jaklonce). 
11. L'église de Jekelfalva (Jaklonce). 
11. Екельфалвская (Яклонце) церковь. 

12. A kőszegi (Kysak) templom délkeletről. 
12. Die Kirche von Kőszeg (Kysak), Südostansicht. 
12. L'église de Kőszeg (Kysak), du Sud-Est. 
12. Кёсегская (Кисак) церковь с юго-восточной стороны. 



erősíti a nyugati homlokzat háromkarélyos záródású ajtaja, 
a felette levő keskeny kis félköríves ablakok, valamint az 
oromfal csúcsa közelében levő kereszt alakú nyílás. (A 
szentély keresztboltozatának ékbordái és a sekrestye nyu
gati falában levő lépcső, valamint a szentély nyújtott for
mája is erre az időszakra utal.)2,1 E helytől nem túlságosan 
messze találjuk a kőszegi (Kysak) kis templomot, amelynek 
a szentély feletti oromfalában ugyancsak kereszt alakú nyí
lás van (12. kép). Ez a templom is egyenes szentélyzáródású, 
mint a most említettek nagyobb része. Alaprajzi elrende
zése, mérete és az említett templomokkal kapcsolatos meg
figyelések alapján ennek építését is a XIII. század második 
felére tehetjük.25 

A középkori templomok kereszt alakú nyílásaira nem 
rég figyeltünk fel, s máris szép számmal kerültek elő 
ilyenek, még eddig ismeretlen helyen, elfalazott, vagy 
részben elfalazott állapotban (Mórichida, Ócsa, Aba-
újkér), valamint gyűjteményekben őrzött rajzokon. 
Ezek több esetben segítettek az eddigi korhatározások 
korrigálásában is. Azt a fenti példák egyértelműen bi
zonyítják, hogy készítésük ideje nálunk a XIII. század 
közepe tájára tehető, s nagyobbrészt az egyenes 
szentélyzáródású templomtípushoz kapcsolódnak. Bár
mennyire egyszerű részletnek is látszik, mégis hozzátar
toznak késő Árpád-kori építészetünkhöz, s színesebbé 
is teszik azt. Az említett adatok utalnak arra, hogy e 
nyílásforma hazánkban való elterjedésében talán lehe
tett valami szerepe a premontreieknek is. Az bizonyos, 
hogy e megoldás nem nálunk született, hisz megtalál
ható Itáliában, Németországban, Franciaországban, de 

13. Pavia, S. Michèle templom. 

13. S. Michele-Kirche von Pavia. 

13. L'église S. Michèle, à Pavie. 

13. Павия, церковь св. Михаила. 

14. Zára, S. Donato templom. 

14. S. Donato-Kirche von Zára. 

14. L'église S. Donato, à Zadar. 

14. Зара, церковь св. Донатана. 

még Spanyolországban is. Elhelyezésük csaknem min
den esetben hangsúlyos helyen történt, ami kétségte
lenné teszi szibólumként való alkalmazásukat. 

Az itáliai példák közül több templomon a diadalív feletti 
oromfal csúcsában helyezték el a kereszt alakú nyílást. 
Milánóban ilyen elhelyezésű nyílás van a S. Vincenso in 
Prato (835—859), a S. Babila (XI. sz.) és a Basilica di S. 
Eustorgio (XI. sz.) templomokon. Igaz, e nyílások javítást, 
újjáépítést mutató felületeken helyezkednek el, de feltéte
lezhető, hogy korábbi nyomok, maradványok alapján kerül
tek e helyekre. (Az utóbb említett esetben a diadalív feletti 
oromfalban három, a déli mellékhajó keleti orommezejé
ben — feltehetően az északi mellékhajón is — egy ilyen nyí
lás van.) Ilyen elrendezésben találunk egy-egy kereszt alakú 
nyílást a toscanellai Basilica di S. Pietro oldalhajóinak 
orommezejében. Ezek azonban már minden kétséget kizá
róan eredeti falszövetben helyezkednek el, csakúgy, mint a 
bergamoi S. Maria Maggiore (1137) és az agliatei basilicán 
levő (824—860).2(i A szimbólumként való elhelyezést a pá-
viai S. Michèle templom nyugati homlokzatán, a főkapu 
tengelyében két sorban elhelyezett három-három ablak fe
letti, két körablak közé tett kereszt alakú nyílás igazolja. 
Ezt ugyanis a templom legfontosabb pontján, minden temp
lomba belépő, illetve a templom felé közeledő számára jól 
látható helyen, gazdag építészeti keretben helyezték el (13. 
kép).21 Ugyanúgy bizonyítja ezt az állítást a zárai S. Donáto 
(14. kép), amelyen a szentély feletti részen található három 
kereszt alakú nyílás, látszatra kissé rendszertelen elhelyezés
ben, de valóságban három kis félköríves ablakhoz igazodva. 
Éppen ebből következik az is, hogy ez esetben talán egy ket
tős szimbólum alkalmazásával állunk szemben. Ez az épí
tészeti rendtől kissé eltérő megoldás éppen ennek a második 
— valószínűleg trinitás — szimbólumnak létrehozása érde
kében történt. Itáliában még két ciszterci templomnál isme
rünk kereszt alakú nyílást (Cerreto, Chiaravele della Co
lomba).28 

Németországban ciszterci és premontrei templomokon 
(románkori) egyaránt találunk kereszt alakú nyílásokat. 
A ciszterciek Bebenhausenben (?), Bronbachban, Tennen-
bachban, Loccumban (?), Lehninben, Ebrachban (?), s 
Eberbachban( ?) alkalmaztak ilyen nyílásformát templomai-
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kon.29 A premontreieknek Vessrában állt egy háromhajós, 
kereszthajós, félköríves szentélyekkel záródó templomuk, 
amelyet 1131-ben alapítottak. A kereszthajók orommezejé
ben kereszt alakú nyílásokat képeztek ki (15. kép).;i0 A hajó 
nyugati homlokzata elé később két torony épült. A templom 
alaprajzi elrendezését és a kereszt alakú nyílást tekintve, 
összehasonlítható az ócsai templommal. 

Igen érdekes, hogy míg Itáliában és Németországban 
gyakran találunk kereszt alakú nyílásokat a ciszterciták 
templomain, addig Franciaországban a legjelentősebb apát
ságokon sem igen fordulnak elő.31 A Franciaországgal hatá
ros spanyol területen, Catalóniában azonban több templom
nál igen hangsúlyos helyen találkozunk e megoldással. Ezek 
közül három templomot mutatunk be. Montbui temploma 
a X—XI. század fordulója táján épült. A nyugati homlokzat 
közepén helyezték el a kereszt alakú nyílást (16. kép). 
A nyílás alatt belülről találjuk a keresztelőkutat, amely 
ugyancsak románkori. Feltehetően eredeti helyén van, s fe
lette a kereszt alakú nyílás a kereszténység, illetve a kereszt
ség jelképe.32 A nyugati homlokzaton itt sincs bejárat, mint 
Felsődörgicsén. Nem lehetetlen, hogy hasonló okokból ke
rült ott is a kereszt alakú nyílás a nyugati homlokzat északi 
oldalára: egykor esetleg ott volt a keresztelőkút Felsődör
gicsén is. Néhány románkori templomnál ugyancsak a hajó 
észak-nyugati szögletében, illetve az északi kápolnában ke
rültek elő a keresztelőkút maradványai (Aszófő, Ecsér, So-
kolniky, Zalaszántó). Elképzelhető az is, hogy a XIII. század 
második felében megjelenő északi sekrestye-kápolnákat 
kezdetben keresztelőkápolnaként használták (Aszófő, Ecsér, 
Szigliget, Avasi-templomrom).33 E feltevést támasztja alá a 
másik spanyol példa, a corberai templom északi kápolnája 
(17. kép). Az északi kápolna nyugati homlokzatán elhe
lyezett félköríves ablak felett egy igen hangsúlyos, széles, 
kereszt alakú nyílás van, amely igen emlékeztet az ócsai 
templomon levőre. A falkoronát lezáró félköríves párkány 
és a hosszúkás, keskeny félköríves ablak közt igen szembe
tűnő ez a nyílásforma. Belülről azonban talán méginkább 
hangsúlyos (18. kép). Itt viszont csak a kápolnában levők 
számára sokatmondó e „fényből formált" jel, s néhány ko
rábban említett lehetőség mellett ezért gondolunk arra, hogy 
talán e kápolnában történhettek egykor a keresztelések. 
A templom alaprajza olyan mint a kisbényié: egyhajós, 
oldalkápolnás, három félköríves szentély. (Kisbényben is az 
oldalkápolnákon helyezkedtek el a kereszt alakú nyílások.) 
A frontanyai templom alaprajza is alapjában véve ilyen 
megoldást mutat. Itt azonban a kereszt alakú nyílás a nyu
gati bejárat feletti körablak (19. kép) és a „ torony" alatti 
falmezőt lezáró félköríves párkány között helyezkedik el. 
Az említett spanyolországi templomok a X—XI. században 
épültek, s a kereszt alakú nyílások az eredeti falszövetben 
találhatók. 

Kereszt alakú nyílásokat később is alkalmaztak templo
mainkon, de fénykoruk nálunk a XIII. századra tehető. 
Ilyen nyílás van a garamszentbenedeki (Hronsky Benedik) 
apátsági templom tornyain, a sisak alatti falsávok középső 
félköríves mezőiben, minden oldalon. A tornyokon nagy át
építések mutatkoznak, így e nyílások kialakításának ideje 
bizonytalan, de feltehető, hogy ez esetben is eredeti részle
tek alapján történt kialakításuk, mint Gyulafehérvár eseté
ben. A Dunántúlon egy kis falu, Bazsi templomán találunk 
kereszt alakú nyílást a bejárat felett (20. kép).M Barokk 
templomon egyelőre ez az egyetlen ilyen ismert megoldás. 
Valószínű, hogy a népi építészetben később alkalmazott 
megoldással gyökerük közös, a környéken ismert, középkori 
példák alapján készültek. 

A fenti állítást alátámasztja az ország és a szomszédos te
rületeken megismert néhány olyan, különböző időben épült 
lakóház, amelyet ugyancsak kereszt alakú nyílással díszí
tettek, jelöltek. Elsőként talán egy garamszentbenedeki lakó
házat ismertetnénk, amelynél biztosra vehető, hogy a temp
lomon levő jelkép alapján, hatására készíthették (21. kép). 
Az egyszerű lakóház a plébániatemplom közelében áll. 
Építésének valószínű kora a XIX. század második fele, bár 
korábban, de később is épülhetett. A kereszt alakú nyílás 

15. Vessra, premontrei prépostság templomának maradványai. 
15. Reste der prämonstratensischen Propstkirche von Vessra. 
15. Les vestiges de l'église de la prévôté des Norbertins à Vessra. 
15. Фессра, остатки премонстранской церкви. 

az oromfal csúcsának közelében helyezkedik el. Elsősorban 
a plébániatemplom felől közeledők számára feltűnő, akik 
a magas dombon álló apátsági templom tornyain is jól lát
hatják a kereszt alakú nyílásokat. Érdekes az, hogy a falu
ban igen sok olyan ház van, amelynek utca felőli oldalán, 
a deszkából kialakított oromfalban szintén kivágott, kereszt 
alakú nyílás van. (Falusi házaknál általánosabb az oromzat 
csúcsán elhelyezett fa, vagy vas kereszt.) 

A Felvidékkel csaknem érintkező területen, Héderváron, 
egy olyan lakóházat ismerünk, amelynek oromfalát nem egy, 
hanem két kereszt alakú nyílás díszíti (22. kép). Ez a ház 
1870 táján épült.35 A tulajdonosok szóbeli közlésén kívül, 
utal erre a két nyílás felett levő magyar címer is. (A ház a 
falu közékori templomát körülvevő tér északi oldalán áll. 
A kis templom egyenes szentélyzáródású, mint általában az 
említett hazai falusi templomok nagyobb része. A templom 
a múlt század végén jelentős építkezések — neogótikus át
építés, boltozat — folytak, így lehetséges, hogy itt is volt 

16. Montbui, a templom nyugatról. 
16. Westansicht der Kirche von Montbui. 
16. L'église de Montbui, vue de l'Ouest. 
16. Монтбуи, церковь с западной стороны. 
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18. Corbera: a templom északi kápolnája belülről. 
18. Inneres der Nordkapelle der Kirche von Corbera. 
18. L'intérieure de la chapelle nord de l'église de Corbera. 
18. Корбера, внутренний вид северной капеллы церкви. 

korábban kereszt alakú nyílás, s erről vették a mintát a ház 
építésekor.) 

A felsödörgicsei templomromtól nem nagy távolságra, 
Balatonfüreden is találunk egy olyan házat, amelyen kereszt 
alakú nyílás van (23. kép). Ez azért is érdekes, mert ez a 
kőház a XVIII. században épült. Kétségtelen jele ennek az 
oromfal kialakítása, a kereszt alakú nyílás alatt, kétoldalt 
elhelyezett ovális nyílások. Ez esetben ugyancsak nagy a va
lószínűsége annak, hogy a kereszt jelképe mellett, egyben 
trinitás szimbólumot is alkalmaztak. (Ez időben a barokk 
építészetben nálunk is gyakran alkalmaznak épület szimbó
lumokat: Aba, rk. templom, Ásványráró (kálvária), Fegy
vernek, Gyöngyös, Mosonmagyaróvár, Sajólád, stb.)3ß 

E jelkép legkésőbbi alkalmazásával a XX. század elején 
épült lakóházaknál találkozunk. Nagy a valószínűsége an
nak, hogy a XIX. század végén, a XX. század elején végzett 
restaurálások hatására készültek ezek. Nógrádverőcén a 
vasútállomás mögötti utcában áll egy lakóház, amelynek 

19. Frontanya: a templom délnyugatról. 
19. Südwestansicht der Kirche von Frontanya. 
19. L'église de Frontanya vue du coté sud-ouest. 
19. Фронтанья, церковь с юго-западной стороны. 
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17. Corbera: a templom északi kápolnája. 

17. Nordkapelle der Kirche von Corbera. 

17. La chapelle nord de l'église de Corbera. 

17. Корбера, северная капелла церкви. 



20. Bazsi, г. к. templom. 
20. Römisch-katholische Kirche von Bazsi. 
20. L'église catholique de Bazsi. 

20. Б а ж и , церковь. 

21. Garamszentbenedek, lakóház kereszt alakú nyílással. 
21. Wohnhaus mit kreuzförmiger Öffnung von Garamszentbenedek. 
21. Maison d'habitation avec jour en forme de croix à Garamszent

benedek. 

21. Гарамсентбенедек, жилой дом, имеющий крестообразное 
отверстие. 

22. Hédervár, lakóház (XIX. sz. II. fele). 

22. Wohnhaus von Hédervár (2. Hälfte des 19-ten Jahrhunderts). 

22. Maison d'habitation à Hédervár (2e moitié du XIXe siècle). 

22. Хедервар, жилой дом (вторая половина X I X в.). 

23. Balatonfüred, Major u. 6. 

23. Balatonfüred, Majorstraße 6. 

23. Maison à Balatonfüred (№ 6 de la rue Major). 
23. Балатонфюред, ул. Майор, 6. 

24. Nógrádverőce, lakóház (XX. sz. eleje). 
24. Wohnhaus von Nógrádverőce (Anfang 20. Jahrhundert). 
24. Maison d'habitation à Nógrádverőce (Début du XXe siècle). 

24. Ноградверёце, жилой дом (начало XX. в.). 
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oromfalát három, egysorban elhelyezett kereszt alakú nyílás 
díszíti. Ennek ritmusát vitték át a ház később épült udvari, 
emeletes részének oldalára, de már csak résnyílások formá
jában (24. kép)?7 A háztulajdonos elbeszélése szerint egy 
olyan építész tervezte e házat, aki az Országház építésénél is 
dolgozott. Valószínűleg az ő hatására, vagy tervezéseként 
készült el a Fö-utca egyik háza is — a mellette állóval együtt 
—, amelynek oldalán ugyancsak három, egy sorban ehelye-
zett ilyen nyílás van. Ezen utóbbi példák bizonyítják egy-
egy régi megoldás, forma legújabb időkig való továbbélését, 
alkalmazását. 

Az eddigi vizsgálat alapján megállapíthatjuk, hogy 
templomainkon a kereszt alakú nyílások — korábbi 
példák hatására — a XIII. század első felében jelennek 
meg. Szélesebb körben való elterjedésük feltehetően 
részben a premontreiekhez kapcsolódik (Mórichida, 
Kisbény, Ócsa, Turóc (?), esetleg Zsámbék és Gyu-
lafirátót), de nem kizárt a bencések (Ecsér, Felsődör-
gicse, Garamszentbenedek, Szentbalázs), valamint a 
ciszterciek hatása sem. Nagyobbrészt egyenes szen
télyzáródású templomainkon találkozunk ilyen meg
oldással, a szentély, vagy a diadalív felett (Abaújkér, 
Jekelfalva, Kakaslomnic, Kőszeg (Kysak), Máriaszép
lak, Mórichida, Turócszentmárton), ritkábban na
gyobb templomok kereszthajóin (Gyulafehérvár, 
Ócsa), vagy kápolnáinak oldalán (Kisbény), falusi 

i A kereszt alakú nyílások kérdésével először a Győr-Sopron megye 
középkori egyeneszáródású templomairól írt dolgozatunkban foglal
koztunk. (Arrabona VII., - 1965 151-153.) Akkor úgy láttuk, 
hogy ez a nyílásforma Pannonhalma közvetítésével került hozzánk 
Itáliából. Ezt ma sem tartjuk lehetetlennek, de az azóta végzett kutatás 
e forma elterjesztése — esetleg közvetítése — tekintetében a premontrei
ekre irányítja a figyelmünket. 

2 Éri [., — Gerőné Krámer M., — Szentléleky T., A dörgicsei középkori 
templomromok. Magyar Műemlékvédelem 11.95 — 116. 

3 Kozák K., A középkori egyenes szentélyzáródás hazai kialakulásáról. 
Magyar Műemlékvédelem III. 1961 62, 111 -133. 

1 Hasonlóképpen, mint a románkori templomok déli oldalán, a bejárat 
felett magasan, „szimmetrikusan" elhelyezett három ablak, amelyről 
a fent idézett (3. jegyz.) munkában emlékeztünk meg. 

5 Ilyen ablakfülke található a közeli szigligeti, XIII. század második fe
lében épült Avasi-templom romjának tornyán, a résablak mögött, a 
révfülöpi romon és még több helyen is a környéken. 

• Pelárgus János 1872-ben készített rajza az OMF. Irattárában talál
ható. 

7 Dornyay В., -Vigyázó J., A Balaton és környéke részletes kalauza. 
Budapest, 1934, 170. 

8 A fenti munkában (7. jegyz.) a még álló tornyot említik (179. o.) 
'•> Sz. Czeglédy I.,- Koppány T., A középkori Ecsér falu és temploma. 

Arch. Ért. 1964. I. sz. 58. 
10 Kozák K., Adatok Hédervár műemlékeinek történetéhez. Arrabona 

VIII. - 1966 - 131. 
11 Gerevich T., Magyarország románkori emlékei. Budapest, 1938. 

— Kozák K., Győr-Sopron megye középkori egyeneszáródású temp
lomairól. Arrabona VII. - 1965 - 147-148. 

12 Csányi K., - Lux G., A cikói templomrom. Technika, 1943. 475 — 479. 
13 Az 1., 3., és 11. jegyzetben idézett munkák, valamint Koroknay Gy., 

Egyenes szentélyzáródású templomok Szabolcs-Szatmár megyében. 
(A nyíregyházai Jósa András múzeum évkönyve. I. — 1958 — 98 — 
126.) és Kozák K., Borsod megye egyenes szentélyzáródású középkori 
templomai. (Herman Ottó Múzeum Évkönyve. V. — 1965 — 223 — 
257.) c. dolgozatok részletesen foglalkoznak e kérdéssel. 

1 ' L. az 1. sz. jegyzetben említett munka, 152. old. 
15 Mezey L., Csutmonostor alapítástörténete és első oklevelei. Tanulmá

nyok Budapest Múltjából. XV. — 1963 - 20 — 21. — Lux G. A zsám-
béki templomrom. Budapest, 1939. 

]li Entz G., A gyulafehérvári székesegyház. Budapest, 1958. 15., 106. és 
165. képek. 

17 A padlástérben csak a 13. jegyzet végén említett munka megírása után 
találtuk meg a kereszt alakú nyílást, amely a templom építésének XIII. 
századi időpontját a többi érv mellett ugyancsak támogatja. 

18 Entz G., i. m. 86. — (A 15. és a 165. kép a nyílást helyreállítás előtt 
mutatja be.) 

19 Dercsényi Dezső a magyarországi művészetekről írt munkában (Buda
pest, 1961. 74. old.) együtt közli alaprajzaikat. 

templomok homlokzatán (Felsődörgicse, Jekelfalva), 
tornyain (Bazsi, Ecsér, Szentbalázs). Minden esetben 
jól látható, hangsúlyos helyen találjuk ezeket a nyí
lásokat. Nem lehetetlen, hogy e szimbólumként alkal
mazott kereszt alakú nyílások az későbbi templom
keresztek előzményeként, vagy azokkal egyidőben je
lentek meg hazánkban. (A jelenleg ismert legkorábbi 
kő templomkereszt tudomásunk szerint a sopronbán-
falvai Mária Magdolna templom diadalíve feletti 
ornmfalon és a berhidai templom tornyán található, 
amelyet az elmúlt évek során állítottak helyre. Ez 
utóbbi készítése a XIV. század végére tehető.)38 Való
színűleg ezek a tornyokon, oromfalak csúcsán elhelye
zett, kőből, vasból és fából készült templomkeresztek 
szorították ki, váltották fel ezt a szimbólumot, ame
lyet azonban később is — bár igen ritkán — alkalmaz
tak még, templomon és lakóházakon. 

Miután a kereszt alakú nyílások, késő Árpádkori épí
tészetünk egy csoportjának jellegzetes vonásai közé so
rolhatók és más részletekkel együtt pontosabban kor
határozásra is alkalmasak, szükségesnek tartjuk ezen 
anyag további gyűjtését, valamint hazánkban való 
megjelenésének és elterjedésének további vizsgálatát. 

Kozák Károly 

20 Csányi K., —Lux G., A bényi római katolikus templom. Technika, 
1940. 209. ( bényi és az ócsai templomok közti hasonlóságok alap
ján „valamilyen premontrei építőszervezetre" gondolnak. A kereszt 
alakú nyílásokat nem említik.) 

21 A turócszentmártoni templomon és a Garamszentbenedeken levő 
kereszt alakú nyílásokra Sz. Czeglédy Ilona hívta fel figyelmemet, 
amelyért köszönetet mondok. — A gutori templom képét V. Mencel, 
Stredoveká Architektúra na Slovensku. (Praha-Presov 1937) c , mun
kájában közli (LXVIII. t. 95. kép). 

22 Orsz. Műemléki Felügyelőség Tervtára. (Budapest) К 2560. sz. 
23 Mint fent: К 2633. sz. — A szentély oromfalában levő nyílást Rómcr 

Flóris jegyzőkönyvében is (35. sz.) megtaláljuk. 
21 Kozák K„ Borsod megye. . . (13. jegyz.) 246. 
25 Csánki D., Magyarország történelmi földrajza. . . 1. 281. 
26 G. T. Rivoira., Le origini della Architettura Lombarda. Milano 1908. 

197. 
27 Dercsényi D., Itália románkori művészete. Budapest, 1960. 6. kép. 
28 Fraccaro de Longhi, L., L architetture delle Chiese Cistercensi. Ita-

liane. (Milano, 1958). Tav. XXIII., XXIV., XLVI XLVII. 
29 H. P. Eydoux., L'architecture des Églises cisterciennes d'Allemagne. 

Paris 1952. 
30 E. Badstübner., Die Prämonstratenser-Klosterkirche zu Vessra in, 
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Kreuz-förmige Öffnungen in unseren Kirchen aus der Arpaden-Zeit 

An Hand der an unserer Architektur aus dem roma
nischen Zeitalter vorgenommenen Forschungsarbeit wurde 
unsere Aufmerksamkeit in den jüngsten Jahren auf mehrere 
Einzelheiten, strukturelle und formale Lösungen, die bisher 
als „unwesentlich" erschienen, gelenkt. Diese Wahrneh
mungen (gerade Treppenarme, kreuz-förmige Öffnungen, 
Form und Anordnung der Fenster, u. s. w. ) sind des öfteren 
in der Absonderung der architektonischen Zeitalter von 
Gebäuden und Kirchen behilflich gewesen, in manchen 
Fällen haben sie sogar eine genauere Zeitbestimmung 
ermöglicht. Im Gefolge der Forschung haben sich gewisse 
Zusammenhänge, „Gesetzmäßigkeiten" offenbart. Auf
grund des eingesammelten Materials möchten wir den 
Versuch machen, unter den obenerwähnten Einzelheiten 
den Zeitpunkt und die Umstände des Erscheinens bei uns 
von kreuzförmigen Öffnungen zu bestimmen. 

In unserem Lande begegnen wir in Transdanubien meh
reren Öffnungformen solcher Art, wofür einzelne Beispiele 
auch in anderen Teilen des Landes vorkommen. Die 
meisten Öffnungen solcher Art sind bei uns im Komitate 
Veszprém bekannt (Felsödörgicse, Szentbalázs, Ecsér, 
Bazsi, Balatonfüred). Weitere Öffnungsformen solcher Art 
in Transdanubien gibt es noch in der Ruine von Mária
széplak und in der Giebelmauer über dem Triumphbogen 
der einstigen prämonstratensischen Propstkirche von Mó-
richida (Árpás). Es ist merkwürdig, daß man kreuzförmi
gen Öffnungen in den Kirchen von noch mehreren prä
monstratensischen Propsteien begegnen kann |Ócsa, Kis-
bény (Bina), vielleicht Zsámbék und in der Nähe Turóc-
szentmárton (Martin), Jekelfalva, Kijsak, u. s . w . ] . 

Im Falle der ervähnten Beispiele ist es feststellbar, daß 

En examinant au cours des années passées nos bâtiments 
en style roman, notre attention a été attirée par des détails, 
par des solutions structurales et de forme qui paraissaient 
jusqu'alors « être sans importance ». Ces observations 
nous ont aidé en plusieurs cas à distinguer les époques 
architecturales des bâtiments, des églises, et dans plus d'un 
cas, elles ont rendu possible la datation précise de la 
construction (escaliers à volée droite, intégrés dans le mur, 
jours en forme de croix, disposition et formes de fenêtres, 
etc.). Au cours des examens, certains « caractères régu
liers » se sont révélés. Dans ce qui suit nous essayerons 
de déterminer — parlant des éléments mentionnés — la 
date de l 'apparition et les circonstances où les jours en 
forme de croix apparaissent dans nos bâtiments. 

En Hongrie, il y a plusieurs baies de cette forme en 
Transdanubie, mais on en trouve quelques exemples aussi 
dans d'autres régions du pays. C'est dans le département 
de Veszprém que ces ouvertures sont les plus nombreuses 
(Felsödörgicse, Szentbalázs, Ecsér, Bazsi, Balatonfüred). 
Nous connaissons encore de tels jours en Transdanubie, 
dans les ruines de Máriaszéplak, et dans le fronton qui sur
monte l'arc de triomphe de l'ancienne église de la prévôté 
des Norbertins à Morichida (Árpás). 11 est intéressant que 
plusieurs églises de l'ancienne prévôté des Norbertin 
présentent de telles baies en forme de croix (Ócsa, Kisbény 
(Bija), Zsámbék, peut-être), de même que des églises qui 
se trouvent dans la proximité de la prévôté (Turócszent-
márton (Martin), Jekelfalva, Kysak, etc.) 

kreuzförmige Öffnungen bei uns in den gegen die Mitte 
des 13-ten Jahrhunderts erbauten Kirchen zu finden sind 
(gleicherweise in den kleineren und größeren). Ausnahmen 
sind die reformierte Kirche von Abaújkér und die Kathed
rale von Gyulafehérvár. Diese Öffnungen können noch so 
einfach und bedeutungslos erscheinen, sie gehören unserer 
Architektur der Arpaden-Zeit an und machen sie farben
reicher. Die erwähnten Angaben deuten es an, daß ihre 
Verbreitung bei uns in gewissem Maße auch den Prä-
monstratensern zuzuschreiben sei. Da diese Form und 
Lösung auch in Italien, Deutschland, Frankreich und sogar 
in Spanien vorkommt, ist es sicher, daß sie nicht bei uns 
geboren wurde. (In Deutschland findet man eine Öffnung 
solcher Art in der Giebelmauer des Kreuzschiffes von der 
Ruine der einstigen prämonstratensischen Kirche von 
Vessra, die denjenigen von Ócsa und Gyulafehérvár ähn
lich sind.) 

Die Prüfung des eingesammelten Materials weist darauf 
hin, daß diese kreuzförmigen Öffnungen als Symbole an 
augenfälligen Stellen der Kirchen angewendet wurden und 
vielleicht als Vorläufer der späteren steinernen Kirchen
kreuzen mit diesen zusammen erschienen. Es ist annehm
bar, sie dürften in gewissen Fällen an dem zur Taufe dienen
den Teile der Kirche (vielleicht an der Taufkapelle) aus
gebildet worden sein. Bei unseren Dorfkirchen mit gerad
linigem Apsisabschluß ist diese Lösung häufig. Ihre 
Brauchbarkeit bei der Zeitbestimmung macht die weitere 
Forschung in dieser Richtung notwendig. 

Károly Kozák 

Concernant les exemples cités, on peut constater que 
dans notre pays des jours en forme de croix se retrouvent 
dans les églises construites vers le milieu du XIII e sièce 
(dans les plus grandes aussi bien que dans les plus petites; 
outre les mentionnées, au temple calviniste d'Abaujkér 
et à la basilique de Gyulafehérvár). Si simples et si insigni
fiants que paraissent ces jours, ils font partie de notre 
architecture de l'époque des Árpád et la rendent plus riche. 
Les données citées portent à supposer que les Norbertins 
ont contribué à ce que cet élément architectural se répande. 
Il est sûr qu'il n'est originaire de Hongrie, puisqu'on en 
retrouve en Italie, Allemagne, France, même en Espagne 
(En Allemagne, à Vessra, on en retrouve un dans le mur 
frontal du transept de l'ancienne église en ruines des 
Norbertins, le même que celui de chez nous, à Ócsa et 
à Gyulafehérvár.). 

En examinant les données assemblées, on peut supposer 
que ces jours en forme de croix ont été appliqués en sym
boles à des points bien visibles des églises, et y ont paru 
comme antécédents des croix en pierre apparues plus tard, 
ou peut-être en même temps que ces croix en pierre. On 
peut supposer également que l'on les a appliqués dans la 
partie de l'église qui servait à la cérémonie baptismale 
(éventuellement dans la baptistère). Dans nos églises de 
campagne à choeur rectangulaire nous retrouvons souvent 
cette solution. Vu que cet élément se prête à l'établissement 
de la date de la construction, des recherches ultérieures 
sur ce problème nous paraissent opportunes. 

Károly Kozák 
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Крестообразные отверстия в церквях периода Арпадов 

В минувшие годы при исследованиях архитек
туры романского периода обратили внимание на 
многие ранее считавшиеся „несущественными" под
робности, решения в области конструкции, формы. 
Эти наблюдения во многих случаях помогли в раз
граничении церквей по архитектурным периодам и 
не раз сделали возможным более точное установ
ление времени строительства (встроенный в стену, 
прямой лестничный марш, крестообразные отверс
тия, форма окон, расположение и т. д.). При иссле
дованиях перед нами открылись определенные вза
имосвязи, „закономерности". На основании собран
ного материала — из вышеупомянутых деталей — 
мы попробуем определить время и обстоятельства 
появления У нас крестообразных отверстий. 

На территории нашей страны много отверстий 
такой формы можно встретить в архитектурных 
памятниках Задунайской низменности, но иногда они 
встречаются и в других местах. Наибольшее коли
чество таких крестообразных отверстий известно у 
нас в Веспремской области (Фельшёдёргиче, Сент-
балаж, Эгер, Бажи, Балатонфюред). В Задунайской 
низменности отверстия такой формы обнаружены в 
мариасеплакских развалинах, а также над фрон
тоном триумфальной арки премонстранской церкви. 
Довольно интересно, что и у многих других тогдаш
них премонстранских церквей имеется крестообраз
ное отверстие (Оча, Кишбень (Бина), возможно 
Жамбек, а также вблизи них — Туроцсентмартон 
(Мартин), Елекфалва, Кишак и др.) 

По приведенным примерам можно определить, 
что крестообразные отверстия в нашей стране можно 
увидеть на церквях, построенных около XIII века. 

Это относится одинаково как к большим, так и к 
маленьким церквам. (Кроме уже УПОМЯНУТЫХ стоит 
отметить Абаюкерскую реформатскую церковь, а 
также Дыолафехерварский собор). Какими бы 
простыми, незначительными ни казались эти крес
тообразные отверстия, они являются неотъемлемой 
частью архитектуры позднейшего периода Арпадов. 
Вышеупомянутые данные позволяют думать, что в 
распространении их у нас какую-то роль играют и 
премонстранцы. Во всяком случае несомненно, что 
форма, решение родились не у нас—-ведь они встре
чаются и в Италии, Германии, Франции и даже в 
Испании. (В Германии в Фессре на фронтоне нефа 
руины бывшей премонстранской церкви имеется 
такое же крестообразное отверстие, как у нас в Оче 
и Дыолафехерваре). 

Анализ собранных материалов приводит нас к 
утверждению, что эти крестообразные отверстия' 
помещенные на хорошо видимое место церкви, имеют 
символическое значение. Они явились предшест
венниками хорошо известных в дальнейшем камен
ных крестов, а, возможно, и появились одновре
менно с ними. Можно предположить, что в опреде
ленных случаях они сделаны в той части церкви, 
которую использовали при крестинах (возможно 
в крещальне). В деревенских церквях часто такое 
отверстие имеется в святилище. 

Вопрос этот имеет значение при определении 
исторического периода, поэтому мы считаем даль
нейшие исследования по этому вопросу необходи
мыми. 

Карой Козак 
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