
Az egregyi Árpád-kori templom 

Hévíz községtől mintegy 3 km-re északkelet felé, a 
régi Egregy határában, a mostani temetőben áll a kö
zépkori falu kis románkori temploma. Karcsú, kőből 
falazott tornyával, kitűnő arányú tömegével nagysze
rűen illeszkedik a tájba. (1. kép) 

Egyenesen záródó szentélye keletéit és hozzá hossz
négyszög alaprajzú hajó, valamint négyzet alaprajzú 
torony csatlakozik. A tornyon fűrész fogas díszítést, 
továbbá kettős és hármas ikerablakok vannak, három
szög alakú oromzatát pedig csürlősen falazott kősisak 
fedi. A toronyaljban barokk keresztboltozat található. 
A síkfödémes hajó déli homlokzatának két ablaka és 
egy barokk ajtaja van. Szentélyét fiókos dongaboltozat 
fedi, keleti és déli falán egy-egy kis ablaknyílást talá
lunk. Belső díszítéséből, egy középkori felszentelési ke
reszt és a diadalív barokk festése volt látható. Külső 
falfelületein nagy foltokban maradt meg a sgraffittós 
armírozás a sarkokon és bekarcolt díszítés a nyílások 
körül. A déli, keleti és az északi homlokzaton vörös és 
kék, gyémántmetszéses mustrájú festés nyomai látszot
tak, a keleti oldalon színezett évszámtáblával. Arányai
ban, tömegképzésében, alaprajzi elrendezésében az 
egregyi templom egyike a legfejlettebb falusi románkori 
templomainknak. 

Története. 
A kis egregyi templomot a legtöbb magyar románkorral 

foglalkozó dolgozat megemlíti,1 mint a falusi templomok 
jellegzetes képviselőjét — de részletesen nem igen tárgyal
ják. 

A templomról aránylag kevés történeti adatunk volt. 
Az újabb adatgyűjtés során ismereteink gazdagodtak, ma 
valamivel részletesebben tudjuk megrajzolni a templom és a 
falu történetét. 

Régóta tudunk már arról, hogy a templom környékén 
római villa2 és több római sír3 van. A jelen régészeti feltárás 
is talált római kerámiát a középkori templom alapozása 
alatt. Mindenképpen bizonyított tehát, hogy a római kor
ban is lakott volt ez a terület. 

Az első okleveles említés, melyben Egregypuszta szerepel, 
a XIII. századból maradt fenn (1221).4 Ebben az Atyusz 
nembeli Sal comes feleségére hagyja ilyen nevű pusztáját 
(praedium). A század második felében (1273) egy határjá
rásban említik Egregy nevét.5 1266-ban elzálogosították a 
birtokot a Lőrentéknek.61328-ban egy oklevél Pán (Alsópá-
hok) község határjárásában említi a falut.7 A Lőrenték a 
tulajdonosok a XIV. század közepén is. 1341-ből olyan ok
levél maradt ránk, amely már kifejezetten a templomról is 
beszél :8 „possessio Egreg — in qua ecclesia lapidea in hono
rem beatae Katharinae virginis et martyris existit fundata et 
constructa." Eszerint akkor alexandriai Szent Katalin a 
templom patrónája. Ebben az okmányban a Lőrenték bir
tokain osztozkodnak és Egregy ekkor Gyiással (Gyenesdiás) 
Lőrinte fia Bekének jut. A XIV. század végén a falu sorsa 
összefonódik Gyiáséval.9 1396-ban Koppányi Péter és 
Szentbenedeki Péter a birtok urai, majd a XV. században 
tovább is a Szentbenedeki családé. (Jakab fia György; 

1455). Az 1480-as években a Hertelendieké és Foki Jánosé 
(1486). 1508-ban Foki János részét Sárkány Ambrus kapta.10 

A XVI. század első harmadától kezdve, mint annyi más 
faluról, erről is a rovásadó összeírások tájékoztatnak ben
nünket. 1531-ben különböző nemesek lakják a falut, majd 
a híres dunántúli oligarcha, Csoron András birtokolja rövid 
ideig.11 1534-től 1555-ig a Hertelendi, Buchay, Ölbey, Dis-
kay, Rády, Aykay és Csernél családoknak volt itt birtok
része. A birtokösszeírásban csupán egy-két porta szere
pel.12 1550 körül a faluban nagyobb török pusztítás lehetett. 
1555 után valamennyi listán feljegyzik, hogy; ,,sub tur-
cis" — török uralom alatt van. Birtokosai továbbra is a 
fenti kisnemesek. 1564-ben és 1574-ben13 hallunk ismét ko
moly török pusztításról; ,,per turcas, penitus destructa et 
déserta". A század utolsó harmadában 1576 után, ugyan
csak különböző nemeseké a falu.14 A XVII. század végéig 
folytatódó összeírásokban, 1626-ben szerepel utoljára a 
falu neve.15 A templom a településsel együtt nagy károkat 
szenvedett. 1731-ben végzik azt az újjáépítést, amely a temp
lom külső megjelenésében és belül ma is erőteljesen látható 
(belső és külső díszítő festés, hajómagasítás, boltozatok 
pótlása, stb.) 

A XVIII. században a kis templom az alsópáhoki egyház 
filiája.16 A környékkel együtt az egykori falu is a Festeticsek 
hitbizománya.17 A község már korábban elhúzódik, távo
labb települ a templomtól. Újkori temető kerül a templom 
köré és ettől kezdve temetőkápolnának használják. Új titu
lusa: Szent Magdolna.18 

A XIX. század közepén ismét renoválják. 1861-ben készül 
róla a győri Bergh Károly építész rajza,19 (2. kép) Rómer 
feljegyzése, vázlatai.20 Ettől az időtől kezdve részletes leírá
sokat ismerünk a kis építményről.21 Egy 1884-ben készült 
rajzon a bejárat a nyugati oldalon van.22 (3. kép) 1912-ben 
Sztehlo Ottó a MOB építésze jár kinn,23 és készít javaslatot, 
rajzokat a helyreállításhoz. Ugyanebben az évben Lux Kál
mán tervei szerint restaurálják a templomot, majd 1938-ban 
toronyasisakját javítják ki. Azóta változatlan állapotban és 
rendeltetésben találtuk a helyreállítás megkezdéséig. 

Feltárás. 
1964 nyarán végeztük el a műemléki helyreállításhoz 

szükséges ásatási és falkutatási munkát. Elsődleges felada
tunk a hiteles középkori szintek megállapítása, a templom 
építéstörténetének tisztázása volt. 

A belsőben: a szentélyben és a hajón át húzott kutató
árkunkban (1. árok) a habarcsba ágyazott újkori cement
lapburkolat alól a középkori padlószint a jeleneginéi mint
egy 20—25 cm-rel mélyebben került elő. A hajóban legna
gyobbrészt a terrazzo-burkolat maradt meg, csupán a hajó 
nyugati végében találtuk meg az erre később fektetett, lapos 
kövekből készült burkolat kis foltját. A kőlapburkolat a 
toronyaljban nem maradt meg, itt erősen megbolygatták a 
talajt a barokk átalakításkor és az 1912-es helyreállításkor 
(4. kép). 

A szentély padlószintje alig volt magasabb a hajóénál. 
A diadalív pillérvonalában téglaburkolat kis foltját, illetve 
téglaburkolat habarcslenyomatát találtuk meg, továbbá ez 
alatt egy terrazzos réteget, az alapozás felett alig néhány 
cm-rel. (5, kép), 
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1. Az egregyi templom dél felől. 
1. Die Kirche von Egregy, Südansicht. 
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jelenséget észleltünk. Az alapozást itt részben kiszedték. 
A torony és a hajó fala kívül a délnyugati szögletben sem 
látszik összeépítettnek és a karzatszintnél is különállást mu
tatott. A toronyalj nyugati fala mellett találtuk a legkorábbi 
árpádkori edénytöredéket is. (9. kép) Innen került ki még egy 
kis kőkonzol, amely talán a tetőszékhez tartozott. 

A feltárást a templomon kívül folytattuk. A nyugati to
ronyfal előtt húzott kutatóárokból kitűnt, hogy valóban 
nem az itt befalazott ajtónyílás a középkori. (Küszöbszintje 
is magasabb a középkori nívónál.) Ezt az ajtót csak igen 
későn, valószínűleg a XIX. század közepén nyitották, s az 
1912-es átalakításkor falazták be.25 

A körüljárás irányában haladva az északi oldal felé a to
ronyfeljáró lépcsője alatt, — melyet szintén 1912-ben épí
tettek — megtaláltuk az akkori földmunka során kidobált 
és összeszedett csontokat. A lépcsőalap mintegy fél méterrel 
magasabb a külső falak alapozásánál. A hajó északnyugati 
sarkának alapozását is 1912-ben erősítették meg cementha-
barcsos fallal. A hajó északi oldalának keleti végén megfi
gyelhettük, (4. árok) hogy a hajó és a szentély csatlakozá
sánál nagy lapos köveket raktak le alapozásként. Ebből az 
árokból előkerült több középkori (XV—XVI. század) hasz
nálati kerámia (fazék, korsótöredék); több kétrétegű freskó
töredék (vörös, kék, fehér színű). A freskótöredékek való
színűleg a főpárkányról hullottak le. A szentély mögötti 3. 
sz. árokban láttuk, hogy a szentélyalapozás külső kiugrása 
kisebb, mint a belső és azt középen alábányászták. A déli 

Az alapozást is megvizsgáltuk mind a szentélyben, mind 
pedig a hajóban. A szentély alapozása igen erős, vastag, fe
hér, meszes habarcsos kőfal. Az alapozás a szentély belsejé
ben, az északkeleti és délkeleti szögletben ívesen kiszélese
dik. Az alapfalon a sarkokban álló pillérek kockalábazata 
és ezek ívesen falazott alapja is előkerült. (6. kép) A ha
barccsal falazott alapozás sárga agyagba rakott kőfalon 
húzódik. Az agyagba rakott fal alapozása alatt, a bolygatat
lan agyagréteg felett rómaikori kerámiatöredékek kerültek 
elő. Flavius-kori, I. század végére keltezhető nyersszínű, 
besimított kis edény, hullámvonalas díszű, finoman iszapolt 
kis tálka, valamint egy korsó töredékeit találtuk24 meg itt. 
(7. kép) Ezek a leletek annak bizonyítékai, hogy római alap
rétegre települt a középkori falu, épült a templom. A szen
télyben még későközépkori leletanyag is került elő, bizo
nyítva, hogy bolygatták a padlószintet. 

A hajó-alapozás belső oldalát a déli bejárat előtt nyitott 
árokban vizsgálhattuk meg. A hajó alapozása sokkal kes
kenyebb a szentélyénél. Sikerült megtalálni a déli bejárat 
küszöbét is az eredeti nyílás-szélességgel. (8. kép) Az ajtó
nyíláson belüli feltöltésből összeilJeszthtö állapotban került 
elő az eredeti bejárat legömbölyített szélű lépcsője, valamint 
a torony egyik ikerablakának oszloptöredéke és vállköve. 
Több más, eredetileg talán az ajtóhoz tartozó faragott kő, 
továbbá edénytöredék is volt még a feltöltésben. A torony
alj feltárásakor láthatóvá vált, hogy a nyugati toronyfal 
alapozását teljesen kiszedték és téglákkal támogatták alá, 
amikor ajtót nyitottak a falon, illetve amikor azt visszafa
lazták. A torony keleti falának alapozásánál is igen furcsa 

3. Galba К. rajza a templomról. 

3. Zeichnung von der Kirche von К. Galba. 
3. Dessin de l'église par K. Galba. 

3. Рисунок церкви К,. Галба, 
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oldalon is megnéztük a szentély délkeleti sarkának alapo
zását. (6. árok) Ebben az árokban egy középkori, melléklet 
nélküli sírt találtunk, melyet már a környező újabb-kori 
sírok ásásakor kettészeltek. A déli oldalon is megvizsgáltuk 
a hajó és a szentélycsatlakozás alapozását, majd a déli bejá
rat előtt kívülről is kibontottuk a középkori ajtónyílást. 
Az ajtó előtt két lépcsőfok került elő ,,in situ". Minden 
külső árokban megtaláltuk a középkori járószintet, amely 
40 — 60 cm-rel alacsonyabb a mainál. (10 — 11. kép) 

A templomban — a múlt század óta — két darab, de 
egyetlen keresztelőmedenceként említett románkori faragott 
kő található. Valószínűbb, hogy a két faragott kő (egy osz
lop és egy hengeres kőedény) nem egy, hanem két keresz-
telőkúthoz tartozott. Feltehetően különböző keresztelő
medencéhez tartozhatott egyrészt a lábazat, másrészt a 
medence. Az utóbbi esetleg szenteltvíztartó is lehetett. 
A két darab ugyanis nem illeszkedik pontosan egymáshoz.26 

A későbbiekben lehet, hogy együttesen és egyetlen kútként 
is használatban voltak. 

Falkutatás. 
A régészeti feltárással párhuzamosan folyt a falkutatás 

a templom külső és belső falfelületein. Célunk a nyílások, 
boltozatok, a falfelületek különböző vakolatrétegeinek 
vizsgálata volt. 

A szentélyben húzott falkutatósávokból látható lett, hogy 
a szentély dongaboltozata barokk-kori ; részben kőből, rész

ben téglából falazott, mint a toronyalj boltozata. A közép
kori vakolat itt csak nagyon csekély mértékben maradt meg. 
A hajó északi belső fala a legújabban vakolt falfelület, kö
zépkori vakolata alig van, csak a középső kis falifülkén ta
lálható kisebb foltokban. A déli fal belső vakolata maradt 
meg legépebben, továbbá a hajó nyugati falának déli felén 
levő középkori vakolat, több helyen festéssel, felszentelési 
keresztekkel. A kutatás egyértelműen megállapította az 
északi és déli hajófal fü'kesorának eredeti voltát, egykorú-
ságát az épület falaival. Mind az északi hajófalon, mind pe
dig a délin a mennyezetre merőlegesen húzott kutatósávból 
kiderül, hogy a hajót három téglasorral magasították. Ez a 
toldás a barokk átalakításkor történt, amikor a tetőszer
kezetet megemelték. 

A falkutatásból tudtuk meg, hogy a toronyalj boltozata 
sem eredeti románkori keresztboltozat, hanem — feltehe
tően az eredeti mintájára — falazták újra azt téglából. Az 
ablaknyílások eredeti középkoriak, minden toldás, átalakí
tás nélkül.27 Az eredeti ajtónyílás helyét és méretét már a ré
gészeti feltárás eldöntötte. 

A padlástérben a torony hajó felőli oldalán látszik egy 
korábbi tető felfekvésének vonala. A szentély-padlásra vivő 
átbújónyílás eredetileg nem a mai helyen lehetett. A szen
télypadláson a barokk boltozat feletti boltozatmaradvá
nyok arra mutatnak, hogy a szentély középkori boltozata a 
torony kősisakjához hasonló álboltozatos k ú p o k lehetett. 
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4. Ásatási alaprajz. 
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4. План раскопок. 

A TEMPLOM ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE 

A rendelkezésünkre álló történeti adatok, a régészeti 
feltárás és a falkutatás ismeretében — az egregyihez 
hasonló, de biztosabban keltezhető templomok segít
ségével — a templom építéstörténetét a következőkben 
foglalhatjuk össze. 

Egregy a XIII. század elejétől (1221)— oklevelesen 
kimutatottan — az Atyusz nemzetség birtoka. Kőtemp
loma római alapréteg felett, valószínűleg a XIII. szá
zadban, pontosabban e század második negyedében 
épülhetett. (Korábban a templom építésének idejét 
1200 körűire tették).28 Emellett szól a torony, az iker
ablakok, az oszlopfők kialakítása. 

Az újabb kutatások a Balaton északi partjának egye
nes szentélyzáródású templomait általában későbbre, a 
XIII. század közepére keltezik.29 A datálások „termi
nus ante quem"-je a pannonhalmi építkezések befeje
zésének időpontja: 1224. Az egyenes szentélyzáródás 
elterjedését Pannonhalma, — a bencés építőtevékeny
ség — hatásának tulajdonítják.30 

Az egregyihez hasonlóan Atyusz birtokon levő szig
ligeti templomromot — melynek kősisakja leginkább 
mutat rokonságot az egregyivel — meggyőzően a tatár
járás előtti évekre keltezik.31 

Templomunk déli homlokzata meglepően hasonlít a 
kisapáti temploméhoz, amely pontosan 1245-re kel
tezhető.32 Az 122l-es oklevél, amelyben Egregy szere
pel, pusztaként (praedium) említi a helységet. Nem való
színű, hogy egy pusztán templom állott volna. Ez már 

magában is 1221 utánra teszi a jelenlegi templom épí
tésének idejét. 

Ezek a tények mind a későbbi keletkezést támasztják 
alá és a XIII. század második negyedére valószínűsítik 
a templom építését. 

A feltárásnál úgy láttuk, hogy a torony és a hajó nincs 
összeépítve. Ez nem jelent feltétlenül időben távoli két 
építési periódust, mert a torony-hajó-szentély egységes 
elgondolást tükröz. A templom szentélyében álló pillé
rek sincsenek összeépítve az alapozással, csak azon 
nyugszanak. Feltehetően ezekre a pillérekre támasz
kodott a toronysisakhoz hasonló álboltozatos kupola. 
Ebből az időből, a XIII. század második negyedéből 
származhatott a torony vörös-sárga festése, (Id. a fal
festés feltárásáról írott részben.) valamint a déli fülke
sorban feltárt egyvonalas felszentelési keresztek. A be
járat ekkor is a déli oldalon, a jelenlegi ajtó tengelyében 
volt. A templomot még a középkorban újraszentelhet
ték; erről tanúskodnak az újonnan feltárt duplavonalú 
felszentelési keresztek : egy a diadalíven, kettő a temp
lom déli falán, egy a torony melletti nyugati hajófalon 
és egy a toronyaljban. 

A XVI—XVII. századi török pusztítások során a 
templom is erősen megsérült. Ezt bizonyítja, hogy a 
hajó és szentély északi falának felső harmada, a torony 
keleti fala, továbbá a hajó délnyugati sarka másfajta 
kőanyaggal történt pótlást mutatnak. Ezeken a helye
ken a középkori vakolat is hiányzik. 

A falfestés tanúsága szerint 1731 tavaszán újítják meg 
a külső és a belső vakolást. A templomhajó falát hárorn 
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téglasorral magasítják. Új tetőszerkezetet —, szentélye 
új fiókos dongaboltozatot kap, boltozat-tartó pilléreit 
levágják. A toronyalj boltozatát is téglából pótolják. 
Külső-belső díszítését a diadalív hangsúlyozott kifes
tésé, a főpárkány alatt végigfutó gyémántmetszéses fes
tés mutatja. A bekarcolásos díszítés, a sarkok armíro-
zása, a nyílások keretelése is ennél később, valószínű
leg a XVIII—XIX. század fordulóján történhetett. 
A déli bejárati ajtót feltehetően a XIX. század közepe 
táján helyezik át a torony nyugati homlokzatára, de 
mindenképpen a bekarcolt díszű keretelés kialakítása 
után. Az 1860-as években a bejárat a nyugati oldalon 
van, de az elfalazott déli ajtó is látszik az ekkor készült 
rajzokon és felméréseken. Az 1912-es helyreállítást 
hosszú levélváltás előzi meg az akkori MOB és az egy
házmegye között. A renováláskor főleg a tornyot javít
ják, az északnyugati sarkot fogják alá cementhabarcsos 
falazattal. A kórusra vezető lépcsőt — Sztehlo Ottó 
javaslatára — ekkor építik. . . (,,a toronyhoz szóló kül
ső lépcsőt úgy czélszerűség, mint helynyerés végett in
dokolt kiépíteni")33 A torony kősisakját 1938-ban vas
tagon cementhabarccsal kenik le. 

Sz. Czeglédy Ilona 

AZ EGREGYI TEMPLOM HELYZETE 
ROMÁNKORI ÉPÍTÉSZETÜNKBEN 

Az egregyi templom az Árpád-kori falu egyházainak 
egyik, mégpedig legfejlettebb típusa. A XII—XIII. 
században ugyanis általában toronynélküli két-teres 
(hajó és szentély) megoldással épülnek a vidéki kis 

7. 1—2. Római-kori edénytöredékek. 
7. 1—2. Geschirrfragmente aus der Römerzeit. 
7. 1—2. Débris de pot de l'époque romaine. 
7. 1—2. Обломки посуды римского периода. 

6. A szentélyalapozás feltárás után. 

6. Fundamentierung der Apsis nach der Freilegung. 

6. Les fondaments du choeur après leur mise à jour. 

6. Фундамент святилища после раскопок. 

templomok. A kegyúri karzattal kapcsolatos és a nyu
gati homlokzatba simuló torony mintegy átmenetet al
kot az előbbi legegyszerűbb és legfejlettebb háromteres, 
homlokzat előtti tornyos alaprajz között. A szentély 
zömök négyszög alaprajzú kialakítása a XIII. századra 
jellemző és a félköríves apszissal szemben már a kora
gótika előjele. A Balaton északi partja mentén nagy 
számmal maradtak hasonló, egyenes szentélyzáródású 
templomok, melyek tehát a XIII. századi falusi építke
zések széleskörű fellendülését bizonyítják.34 Az egregyi 
templom ezek között mégis több tekintetben különle
ges helyet foglal el. 

Mindenekelőtt a nyugati homlokzat elé épített önálló 
torony ilyen kis falusi épületnél aránylag ritka. A kör
nyéken a szigligeti és a zánkai egyházak voltak ilyenek. 
Szigligeten a falazott toronysisak, Zánkán a hajdani 
ikerablakok osztóoszlopai árulnak el közeli rokonságot 
az egregyi templom megfelelő részeivel. Feltűnő, hogy 
mindhárom falu részben, vagy egészben az Atyusz-
nemzetség birtokához tartozott. Kár, hogy e nemzetség 
almádi monostorát nem ismerjük, mert feltehető, hogy 
az ikerablakok, tornyok építésére ez esetben a nemzet
ségi monostor adott ösztönzést. Az egregyi templom 
kutatása során valószínűvé vált, hogy a mai, kétségte
lenül későbbi barokk szentélyboltozat azelőtt eredetileg 
a toronysisakhoz hasonló álboltozatszerű kupola lehe
tett. Erre sajnos a másik két templomban nem találunk 
párhuzamot. A falazott kősisak gyakorlata a Balaton
vidéken még a gótika idejében is élt, amint erről a ber-
hidai35 rk. templom téglalap alaprajzú nyugati tornyá
nak, valószínűleg a XIV. század végéről való kősisakja 
tanúskodik. Hasonló technikát, illetve szerkezeti meg
oldást tükröz a XIII. századi gutori30 templom téglából 
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8. A feltárt középkori ajtónyílás belülről. 
8. Freigelegte mittelalterliche Türröffnung von innen. 
8. La baie de porte médiévale mise à jour, vue de l'intérieur. 
8. Раскопанный средневековый дверной проем с внутренней 

стороны. 

falazott tornya is. Tgen jellegzetes a egregyi templom 
hajófalainak belső fülkesora, melyről a kutatás az épü
lettel való egykorúságot megállapította. Ilyen megol
dást találhatunk több dunántúli falusi templomban is 
(Őriszentpéter, Kallósd).37 Mivel e fülkék mind kis-
mélységűek, nem annyira a használat, mint inkább a 
faltagolás célját szolgálhatták. 

Az említett sajátosságokra egészen távol fekvő, mé
gis nagyon rokon párhuzamok is vannak. A Szilágy 
megyei Somlóújlak38 ref. temploma homlokzati tornyá
nak ikerablak osztói az egregyi oszlopokhoz igen közel 
állanak. (12—13. kép) A hasonlóság súlya lényegesen 
növekszik azzal, hogy a somlóújlaki templom hajójá
ban is megtalálhatók a fülkesorok, ez esetben szerke
zeti rendeltetéssel. Az északi és déli fülkesor fölött he
lyezkedik el ugyanis a két keskeny oldalkarzat. (14. kép) 

Az egregyi falazott sisakhoz érdekes módon a Hu-
nyad megyei Zeyk-falva39 görögkeleti temploma ha
sonlít leginkább. (15. kép) Homlokzati tornyának csür-
lős sisakja kívül is, belül is az egregyi tornyot idézi. 
Szentélyboltozata pedig fogalmat ad arról, milyen lehe
tett az egregyi elpusztult szentélyboltozat. Az eredeti
leg is románok részére épült XIII. századi ortodox 
templom a közelben levő őraljaboldogfalvi ref. temp
lom részletekbe menő hűségű változatának tartható. 
A kivitel színvonalában erős különbség mutatkozik. 
Az őraljaboldogfalvi egyház40 rendkívül finom építés
módja igen gyakorlott műhelyre enged következtetni. 
A település a hátszegi királyi vár tartozéka és a XV. szá
zadban mezőváros. E tény világosan indokolja a bol
dogfalvi egyház magas művészi színvonalát s azt, hogy 
saját vidékén az egykorú XIII. századi építésekhez min
tát szolgáltatott. Sajnos a homlokzati torony mai sisak
kiképzése a század eleji helyreállítás idejéből való, de az 

9. Árpád-kori edénytöredék. 
9. Geschirrfragment aus der Arpaden-Zeit. 
9. Débris de pot de l'époque árpádienne. 
9. Обломки посуды периода Арпадов, 

10. A középkori bejárat kívülről. 
10. Der mittelalterliche Eingang von außen. 
10. L'entrée médiévale vue de l'extérieur. 
10. Средневековый вход с внешней стороны. 

új oromzatos sisak is a régi állapotra megy vissza, mely 
valószínűleg szintén falazott sisakú lehetett. Az orom
zatos toronysisak-kiképzés rokonformája a demsusi 
XIII. századi templomnál is megtalálható. 

A dunántúli és erdélyi falutemplomok e rokonsága 
feltehetően azzal magyarázható, hogy az egregyi temp
lom típusa a középkori Magyarországon a XIII. szá
zadban általánosan elterjedt, de a keleti és nyugati terü
letek közötti keletdunántúli és alföldi példák megsem
misültek. Az is valószínűnek látszik, hogy Hunyad me
gyében, a királyi várbirtokhoz tartozó Boldogfalva em
lített temploma közvetítette a szóbanforgó toronymeg
oldást környékének egykorú ortodox építkezéseihez. 
Még megemlíthető, hogy Őraljaboldogfalva és Zeyk-
falva szintén egyenes szentélyzáródással épült. 

Az egregyi felszentelési keresztek az épület egyetlen 
festett díszei lehettek. Úgylátszik, hogy a fülkék tagoló 
szerepét e festett, liturgikus tartalmaú díszítéssel is ki
emelték, s így a fülkék művészi hangsúlyát ezáltal is fo
kozták. A fülkék és a festett felszentelési keresztek kö
zött feltehetően összefüggés volt. 

A templom különböző korokban történt külső színe
zése is megállapítható. Legkorábbi csontszínű vakolá
sához vörös és okker lábazati sáv tartozott. A festés 
rendszere azonban a megmaradt csekély nyomokból 
már nem következtethető ki. A kváderezés a XVIII. szá-
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zadban két ütemben történt. A korábbit az 173l-es 
évszám jelzi. Az egregyi templom is emeli azoknak az 
épületeknek egyre növekvő számát, melyek azt bizo
nyítják, hogy a XVII—XVI11. században az épületek 
festészeti díszítéssel (armírozás, párkány, felületfestés) 
való ellátása hazánkban is igen elterjedt gyakorlat volt. 

Az egregyi templom kutatása tehát több olyan adatot 
hozott felszínre, vagy helyezett újabb megvilágításba, 
mely az épület egyedi történetén túl általánosabb össze-

11. Keresztmetszet a hajón át, kelet felől nézve. 
11. Querschnitt des Schiffes vom Osten gesehen. 
11. Coupe longitudinale de la nef, vue de l'Est. 
11. Поперечный разрез по нефу с восточной стороны. 

függések felé is távlatot nyitott és románkori falusi épí
tészetünk történeti és művészeti kérdéseinek megítélé
sére szélesebb alapot adott. 

Rávilágított arra, hogy azonos időben az ország kü
lönböző pontjain, látszólag egymástól függetlenül is 
kialakulnak azonos elgondolások és formák az építé
szetben. Valójában azonban csak az emlékanyag hiá
nyos volta az oka annak, hogy nehezen találunk közve
títő láncszemeket. Olykor az ország egymástól távol
fekvő területein megjelenő hasonló jelenségek hívják fel 
a figyelmet az építészeti formanyelv egykori azonossá
gára 

Entz Géza 

A FALFESTÉS FELTÁRÁSA ÉS 
RESTAURÁLÁSA 

A hajó délnyugati falán már a kutatás megkezdése előtt 
is látszott egy felszentelési kereszt. A templom helyreállí
tásával kapcsolatos falkutatás több felszentelési kereszt 
maradványát hozta elő. 

A hajó déli oldalán — ahol a legépebben maradt meg a 
középkori vakolat — közvetlenül az ajtó mellett vörös és 
barna színű, duplasávos felszentelési keresztet találtunk. Ha
sonló kereszt került elö a déli fal első és második fülkéje kö
zötti falsíkon. Az utóbbi kereszt vörös-kék keretezésű, 
barna-vörös rozetta szerű keresztszárakkal. Mindkét fel
szentelési kereszt közepe sérült volt. (16. kép) A déli hajófal 
keleti fülkéjében fehér alapon élénk vörös színű, egysávos 
felszentelési keresztet találtunk. Ez a kereszt egy meszelési 
réteggel az előző festett felület alatt volt. (17. kép) Ugyan
ilyen felszentelési kereszt nyomai tűntek elő a déli falfül
kék közötti falmezőben — már említett — kétsávos kereszt 
alatt. Ez a templom többszöri meszelését bizonyítja. Az egy
sávos keresztet valószínűleg az első felszenteléskor festették, 
Felszentelési kereszt töredékeket találtunk még a diadalív 
déli felén és a toronyalj déli oldalán. A délnyugati hajófalon 
levő kereszten későbbi átfestés nyomai látszanak. Ennél a 
festett keresztnél a rozetta világos, a háttér sötét, ellentétben 
a déli falon találtakkal, ahol a rozetta sötét, a háttér világos. 

Ugyanezen a falon — közvetlenül a középkori szint felett 
vörös lábazati festés is előkerült. 

A templom 1731-ben készült belső festése a kutatás előtt 
is jól látható volt (18. kép). Ez a festés a diadalívet keretezi 
a hajó felől. A vörös és szürkéskék színű fonatos keretelés 
felett, lesarkított téglalaprajzú festett évszámtábla: ,,RE-
NAVATUM EST ANO DOMINI 1731 DIE 10 MARCI" 
felirattal. A keretfestés baloldala vállmagasságig hiányzott. 
Jobboldalt a lábazatot sikerült feltárni41 a mészréteg alól. 
Ennek alapján a baloldali részt is kiegészítettük. 

A templom külső falfelületére, a terméskőfalra vékony 
rétegben erősen meszes, sárga színű vakolat tapad. Ezt lát
juk a hajón és a tornyon egyaránt. Ez a vakolatréteg néhány 
helyen vastagabb, mintegy a fal egyenetlenségeit is kitölti, 
a déli oldalon az ajtónyílástól kelet felé pl. barnás-vörös 
színben jelentkezik, lábazati festésként. A lábazati festés 
felső széle hullámvonalas kiképzésű. 

A torony déli falán feltárt kisebb freskótöredékek alakos 
kompozícióhoz tartozhattak. Ugyanis a megmaradt vako
latfoltok festésének finoman árnyalt színei, majd ruhare-
dőkre emlékeztető festés, továbbá egy glóriatöredék ezt a 
feltételezést igazolják. Úgy tűnik, hogy a torony és a hajó 
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találkozásánál több helyen jelentkező vörös csíkozás az 
esetleges figurális kompozíció keretezése lehetett.42 A vako
latleverés során a déli homlokzaton — a két hajóablak kö
zött — félköríves keretelésben REN feliratot tártunk fel. 
A feketeszínű keret és felirat az 1800 körüli vakolatréteg 
alatt volt. 

A hajó külső déli, keleti és északi falán gyémántmetszé-
ses motívum fut végig. A háromszögek vörösek és kékek, 
egymástól vörös vonallal elválasztva. A feltárás előtt alig 
látszottak, mert az 1800 körüli felújításkor a homlokzatokat 
lemeszelték és a díszítésre helyenként rá is vakoltak. A ke
leti falon, a szentélyablak feletti ornamentumra három 
részre osztott kis fülkés táblát festettek ANNO 173? fel
irattal, (19. kép) Az évszámtábla nincs befejezve. A feltárás 
után egy ecsetvonással festett kis tulipán is láthatóvá vált a 
táblán. Ugyanitt a keleti oromfalon a tető alatt egy újfajta 
díszítés került elő : kék téglalapok, egymástól vörös vonallal 
elválasztva. Színeiben azonos a gyémántmetszéses mintával, 
minden bizonnyal egykorúak. Ez a díszítés valamikor a tető 
vonalát követhette. A jelenlegi gerincmagasság valamivel 
alacsonyabb az eredetinél, ezért ez a festés nem párhuzamos 
a mostani tetőhajlással. 

Az északi oldalon sikerült legtöbbet kibontani a gyémánt
metszéses mintából. Legépebben és színeiben is a legerőtel
jesebben itt maradt meg a díszítés. (Érdekes megemlíteni, 
hogy az utolsó öt mintán nincs festés, csak bekarcolás és az 

13. Egregy. Toronybelső. 
13. Egregy. Turm-Innercs. 
13. Egregy. — Intérieur de la tour. 
13. Эгредь, внутренняя сторона колокольни. 

12. Somlóújlak. Toronybelső. 
12. Somlóújlak. Turm-Inneres. 
12. Somlóújlak. — Intérieur de la tour. 
12. Шомлоуйлак. Внутренняя сторона колокольни. 

előző kettőn is csupán a kék színeket festették meg.) 
— Hogy itt az északi oldalon nem fejezték be a munkát — 
összefüggésben lehet azzal a ténnyel, hogy a keleti oldal év
számtáblájáról hiányzik az utolsó számjegy. 

A restaurálási munkát a déli oldal szentélyfalának feltá
rásával kezdtük meg, majd a keleti és északi homlokzaton 
dolgoztunk. A vakolatot, a mészrétegektől megszabadított 
részeket felületileg konzerváltuk, még a javítás és kiegészí
tés előtt. Konzerváló anyagnak: plextol В 500 vizes dissz-
perzióját használtuk 1 : 10-es arányú hígításban. A lazán 
kötődő vakolatrétegeket injektálás útján rögzítettük, ugyan
csak plextol В 500 vizes disszperzióval 1 : 1 arányban. Fel
tárás után a díszítés hiányzó részeit finomszemcsés — Plex
tol В 500-zal és calcium carbonáttal kötött — vakolattal ja
vítottuk ki. A díszítés nagyobbméretű kiegészítését mész
festékkel festettük meg. A kisebb javításokat aquarellel re
tusáltuk, vonalkázva. 

A templom-belső déli oldalán maradt meg legépebben a 
középkori vakolat. A barokk vakolat leverése után a felüle
teket megtisztítottuk a habarcsos és egyéb szennyeződések
től. A tisztítást részben lemosással, részben pedig mechani-
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14. Mellékhajó a somlóújlaki templomban. 

14. Nebenschiff in der Kirche von Somlóújlak. 

14. Nef latérale de l'église de Somlóújlak. 

14. Боковой неф в шомлойчлакской церкви. 

15. A zeykfalvi ortodox templom. 
15. Die orthodoxe Kirche von Zeykfalva. 
15. L'église orthodoxe de Zeykfalva. 

15. Зейкфалвская ортодоксальная церковь. 
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16. Felszentelési kereszt a déli hajófalon. 

16. Weihungskreuz an der südlichen Schiffswand. 

16. Croix de consécration au mur sud de la nef. 

16. Крест на южной стене нефа. 

17. XIII. századi felszentelési kereszt a déli hajófalon. 
17. Weihungskreuz aus dem 13-ten Jahrhundert an der südlichen 

Schiffswand. 

17. Croix de consécration du XIIIe siècle au mur sud de la nef. 

17. Крест X I I I века на южной стене нефа. 



kus utón, kis finom szerszámok segítségével végeztük. 
(A lemosáshoz Ultra-mosóporral lágyított vizet használ
tunk). 

A hiányzó vakolatrészeket ugyanazzal az anyaggal javí
tottuk ki, mint amit a templom-külsőnél használtunk. Fi
nomabb javításokat színezett tömőmasszával végeztük. 
Anyaga: bécsi mész, titán-fehér s különböző színű oxid
festékek, Plextol В 500-zal kötve. Ezzel az anyaggal történt 
a felszentelési keresztek hiányzó részeinek pótlása is. A ke
resztek retusálását aquarellel végeztük. 

A diadalívet keretező 1731-ből származó díszítőfestést és 
évszámtáblát a mész- és porrétegtől megtisztítva Plextol 
В 500- vizes disszperziójával (1 : 10 arányban) konzervál
tuk. A díszítés hiányzó északi részét a déli oldalról átmá
solva, aquarellel festettük meg. 

Valamennyi restaurált felületet az eddig is használt Plex
tol В 500 vizes disszperzióval konzerváltuk. 

Reisinger Mária 

18. A diadalív barokk kifestésé. 

18. Barocke Bemalung des Triumpfbogens. 

18. La peinture baroque de l'arc de triomphe. 

18. Барочная покраска триумфальной арки. 

19. A keleti homlokzat 
1". Die Ost-Fassade 
19 Le fronton est (dessin). 
19. Восточный фасад 



20. A- templom alaprajza helyreállítás után. 

20. Grundriß der Kirche nach der Rekonstruktion. 

20. Le plan de l'église après la reconstruction. 

20. План церкви после восстановления. 

A TEMPLOM HELYREÁLLÍTÁSA 

A helyreállításnál elsősorban a nagyrészt eredeti állapo
tában megmaradt templom jelenlegi állapotának megőrzé
sére törekedtünk. A tetőszerkezet, a födém, a torony kőből 
falazott sisakja és ikerablakainak oszlopai, továbbá az északi 
és a nyugati homlokzat vakolata a helyreállítás előtt nagyon 
rossz állapotban volt. A torony É-i, valamint K-i oldalán a 
vakolat már teljesen hiányzott és a másik két oldalon is hiá
nyos volt. A hajó és a szentély festett, színezett vakolatarchi
tektúráját is csak a gyors restaurátori beavatkozás ment
hette meg. A régészeti feltárás-, valamint a falkutatás ugyan
akkor az épület középkori állapotának hitelesebb bemutatá
sát is lehetővé tette. 

Az 1730 körüli felújításnál a templom tömegét, alapraj
zát és részleteit is változatlanul megtartva, a talajszintet 
kívül-belül megemelték, majd újra vakolták az épületet. 
Ekkor készült a szentély és a toronyalj boltozata, továbbá a 
déli bejárati ajtó a ma is meglevő ajtószárnnyal és zárral. 
A templomnak ez a barokk-kori átépítése a többi közép
kori részletet megtartotta és az épület egységes építészeti 
architektúrája megmaradt. A középkori ajtó tengelyében 
kialakított új bejárat sem változtatta meg a déli homlokza
ton elhelyezett nyílások korábbi egyensúlyát. A szélesebb 
új ajtót ugyanis a változtatás nélkül megtartott középkori 
ablakok keretezésével ellensúlyozták. A helyreállításnál 
ezért mindkét építési kor stílusjegyeit együttesen érvényesí
teni kívántuk és a tervezés alapelvét a fenti kettősségnek 
— a középkorinak és az újkorinak — a bemutatása jelen
tette. Ezért tartottuk meg pl. a barokk ajtónyílást- és szár
nyat, bár a középkori bejárat küszöbköve, valamint több, 
feltehetően az ajtó szélesítésénél kibontott kő is előkerült a 
régészeti feltárásnál. 

A középkori talajszint visszaállítása lehetővé tette, hogy 
az eredeti ajtó küszöb- és lépcsőköveit, továbbá a bélletkö-
vek induló csonkjait (a letört részek visszaragasztásával) 
bemutassuk. A középkori ajtónyílás szélességében elhelye
zett éltéglasor az eredeti bejárat méretét jelöli, s egyben a 
megmaradt béllet-köveket is védi. Az ásatásnál két darab
ban előkerült belső lépcső is összeragasztva, letisztítva ere
deti helyére került vissza. 

Az egyértelműen meghatározott középkori padlószintet 
lapjára fektetett téglaburkolattal rekonstruáltuk. Az alja-
zatbetonra homorú oldalával — „hasával" —• fektetett pil
lértéglákból kettőt-kettőt szorított hézaggal illesztettük egy
más mellé. Az így nyert négyzetes táblákat — fehércemen
tes hézagolással — hálósán fektettük le. A szentély padló
szintje 10 cm-rel magasabb volt a hajóénál. A szintkülönb
séget a diadalív alatt két éltéglasor biztosítja. (20. kép) 

Az ásatást megelőzően elbontott, korhadt és értéktelen 
oltárt, valamint a padokat nem tettük vissza a templomba. 
Helyettük, új mészkőből faragott oltárlapot és tölgyfából 
bárdolt gerendapadokat készítettünk. A régi kórus helyére 
(az északi oldalon felvezető külső betonlépcső elbontása 
után) új gerendákból faragott karzatot terveztünk. (21. 
kép) Az új tölgyfalépcső a templombelsőből vezet a kar
zatra és innen a padlástérbe. A korhadt tetőszerkezet- és 
pórfödém helyett részben új tető és födém készült, de a 
régi mintájára. (A csomópontoknál pl. faszegekkel össze
erősítve). A műpala tetőfedés helyett deszkázásra erősített, 
kötésben rakott, hornyolt fenyőfazsindelyt készítettünk. 
A láng- és gombamentesített új héjjazatot — az eresz és 
homlokdeszkákkal együtt — padlóolajjal kentük le. A hajó 
új deszkamennyezetét csónaklakkal vontuk be. (A templom
hajó — a torony keleti oldalára felfutó összefüggő vakolat
felület szerint — minden bizonnyal nyitott fedélszékes volt). 

A szentély fiókos dongaboltozatát, valamint a toronyalj 
téglából falazott keresztboltozatát kijavítottuk. A szentélyt 
— a tetőtérben látható boltozatindítás szerint — feltehe
tően a toronysisakhoz ahsonló, álboltozatként falazott ku
pola fedte eredetileg. Ennek visszaállítására egyértelmű ada
tok hiányában nem gondolhattunk. A tetőtérben ma is meg
levő boltozatindítás megerősítéséről, javításáról természete
sen gondoskodtunk. 

A torony csűrlős sisakját merevítő nyolc fagerendából 
hét hiányzott. Ezeknek a gerendáknak a pótlásával és kiéke
lésével a toronysisakot belülről is megerősítettük. A sisak 
külső felületéről a néhol 4—6 cm vastagságú cementes va-
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21. A templom hosszmetszete helyreállítás után. 

21. Längsschnitt der Kirche nach der Rekonstruktion. 

21. La coupe longitudinale de l'église après la reconstruction. 

21 . Продольный разрез церкви после реставрации. 
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22. A déli szentélyablak bekarcolt barokk keretelése. 

22. Die eingsritzte barocke Einrahmung des südlichen Apsisfensters. 

22. L'encadrement baroque incisé de la fenêtre sud du choeur. 

22. Барочная процарапанная окантовка южного окна свя
тилища. 

tettük ki. A kiegészített barokk vakolat és a visszaállított 
eredeti talajszint között — a középkori vakolatnyomok 
megtartásával — mélyen hézagolt nyerskő felület maradt. 
Ez a megoldás a helyreállítás korábban felvázolt alapelvé
ből egyenesen következett, ugyanekkor a felcsapódó csapa
dékvíz így a vakolt felületet nem rongálja. A piros és kék
színű, gyémántmetszéses homlokzatdíszítés konzerválásá
ról, kisebb kiegészítéséről a festő-restaurátor gondoskodott. 
Az 1730 körüli festett vakolatdíszítés egy részét vékony ha
barcs- és mészréteg fedi, a sarkokon, a párkány alatt és a 
nyílások körül bekarcolt díszítéssel. Ez a díszítés feltehetően 
a XVIII—XIX. század fordulóján készült és nagyrészt a 
kék-vörös színű, gyémántmetszéses motívum helyén fut, 
illetve a sarkokon az armírozást félkörökkel bővíti. A ke
leti ablakot, valamint a bejárati ajtót a bekarcolás téglalap
alaprajzzal keretezi, a három déli ablaknak pedig aedicula 
szerű kiképzést ad. (22. kép) Az új vakolatban ezt a díszí
tést sem rekonstruáltuk teljesen, csak az armírozások, kere
tezések kontúrjait jelöltük meg 1 cm mély nutával.43 

kolatot levertük, majd a kiromlott, kifagyott köveket újak
kal pótoltuk. A sisak felső, kőből faragott fedlapjához erő
sítettük a kijavított keresztet, és az északi oldalon levezetett 
villámhárítót. A toronyban a szintek és a lépcsők hiányoz
tak, ezeket nem is pótoltuk. így a csürlősen falazott torony
sisak továbbra is jól látható. (A toronyban nincs harang, 
ezért a szintek visszaállítására nem is volt szükség). A hely
reállítás előtt a sisak vastag cementvakolata az 5—5 cm 
oldalméretű, faragott kőbordák közét szinte teljesen kitöl
tötte. Az új, vékony vakolatréteg a torony kőbordáit sza
badabbá tette. Az Országos Műemléki Felügyelőség kő
szobrász restaurátorai — Kőfalvi Imre és Birkmayer Já
nos—javították ki az ikerablakok oszlopait, fejezeteit. A ré
gészeti feltárásnál előkerült oszlopot és vállkövet — sema
tikusan faragott talppal és fejezettel kiegészítve — a torony 
északi, a helyreállítás során kibontott felső, nyitott abla
kába helyezték el. A megadott terv szerint ők készítették 
az új oltárt is. A hegyes vésővel megdolgozott, rusztikus 
felületű oltárt szemben-misézéssel számolva állították fel. 

A toronytest a középkorban vakolt volt és ennek nyomai 
a déli, a nyugati és részben a keleti oldalon is megmaradtak. 
Az északi oldal vakolata szinte teljesen hiányott. 1912-ben 
a torony első harmadát cementvakolattal látták el. A hely
reállításnál a középkori vakolatot rögzítettük, a cementva
kolatot levertük. A toronytörzs vakolatlan, letisztított ré
szeire ezután kanálháttal vékony habarcsréteget hordtunk 
fel. A mész — fehércement — murva adalékú új vakolat 
(papírral bedörzsölve) a kőfelület egyenetlenségeit és helyen
ként a sarkok kváderköveit is láttatja. 

A templom déli oldalán a barokk vakolat jórészt teljesen 
megmaradt, csak az eresz alatt kellett az újabb cementvako
lat helyett murvás adalékú habarcsot felhordanunk. Alul az 
átázott, feltaskasodott vakolatot csak a barokk-kori felület 
alsó széléig, (kb. a helyreállítás előtti talajszint magasságáig) 
újítottuk meg. A kisebb foltokban megmaradt vöröses-sár
gás színű középkori vakolatot rögzítettük, de nem egészí-

23. Az északi homlokzat helyreállítás közben. 
23. Die Nord-Fassade während der Rekonstruktion. 
23. Le fronton nord pendant les travaux de reconstruction. 
23. Северный фасад во время реставрации. 
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24. A helyreállított templom. 

24. Die rekonstruierte Kirche. 
24. L'église après la reconstruction. 

24. Реставрированная церковь. 
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25. A helyreáiÜtott t emplombe l ső . 

25. Das rekonst ruier te Ki rchen- Innere . 

25. L ' in tér ieur de l'église reconstrui te . 

2 5 . Р е с т а в р и р о в а н н а я в н у т р е н н я я ч а с т ь ц е р к в и . 

A templom másik három oldalán a barokk vakolat már 
nagyobb foltokban hiányzott, söt az északi oldalon szinte 
a teljes falfelületet durva cementvakolat fedte. (23. kép) 
A kiegészítés, az újravakolás ezeken az oldalakon is a fen
tiek szerint történt. (A megtartott barokk vakolatot a 
nyílt repedések kitömése után ultrás vízzel és gyökérkefével 
lemostuk). (24. kép) 

A templombelsőben a falkutatás csak a déli oldalon tárt 
fel összefüggő középkori vakolatfelületet, ezért a többi ol
dalon a barokk vakolatot tartottuk meg. (Kisebb foltokban 
csak a szentély tagozott oszlopcsonkján mutattuk be a kö
zépkori vakolatot, hogy azok eredetiségét igazoljuk). A déli 
oldalon feltárt vakolatot rögzítettük és a felszentelési ke
reszteket konzerváltuk. Az ajtókat és az ablakokat — a 
kórusajtó kivételével — javítva megtartottuk. (A szentély 
keleti ablaktáblájának magasságát kellett csak megváltoz
tatni az ablkanyílás méreteinek megfelelően). Valamennyi 
ablak fix üvegezésű és közvetlenül a kávára erősített. Az ab
lakok üvegezéséhez 4 mm-es, sárga színű plexiüveget hasz
náltunk. A bejárati- és a toronyajtót csak javítani kellett. 
(25. kép) 

A templom körül a középkori talajszint visszaállítása 
helyenként 60—70 cm-es szintsüllyesztést is igényelt. Te
kintve, hogy a templomtól a déli és keleti oldalon a sírok 
néhol másfél méterre helyezkednek el, a szintsüllyesztést 
úgy oldottuk meg, hogy a sírokat egyenként tégla és kőfal
lal vettük körül.44 
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Die Kirche von Egreg; 

Ungefähr 3 km weit von der Gemeinde Hévíz in der 
nordöstlichen Richtung, in der Nähe des einstigen Dorfes 
Egregy, in dem jetzigen Friedhof, befindet sich die kleine 
romanische Kirche des mittelalterlichen Dorfes. Mit ihrem 
schlanken, aus Stein gebauten Turm und ihren ausgezeich
neten Proportionen paßt sie großartig in die Gegend. 

Ihre geostete Apsis von geradlinigem Abschluß hat ein 
anschließendes Schiff von viereckigem und einen Turm 
von quadratischem Grundriß. Der Turm hat Sägezahn-
Verzierung ferner Doppel- und Tripelfenster und sein 
dreieckiger Giebel ist mit einem Steinhelm gedeckt. In dem 
Erdgeschoß des Turmes ist eine barocke Kreuzwölbung zu 
finden. An der Südfassade des Schiffes von ebener Decke 
befinden sich zwei Fenster und eine barocke Tür. Seine 
Apsis hat eine fächerige Daubenwölbung, an der östlichen 
und südlichen Wänden ist je eine kleine Fensteröffnung zu 
finden. Von der inneren Dekoration ist ein mittelalter
liches Weihungskreuz und die barocke Bemalung des 
Triumphbogens erhalten geblieben. Auf den äußeren Wand
flächen sind an den Ecken große Flecken von Sgraffito-
Armierungund Stichdekorationen um die Öffnungen erhal
ten geblieben. Auf den Giebeln nach Süd, Ost und Nord 
waren Spuren einer roten und blauen Bemalung von einem 
Muster geschliffenen Diamants zu sehen, mit einer Jahres
tafel an der Ostseite. Den Proportionen, der Massenbildung 
und Grundrißanordnung nach ist die Kirche von Egregy 
eine von unseren höchstentwickelten Dorfkirchen aus der 
romanischen Periode. 

Unseres Wissens war die Umgebung der Kirche schon 
in der Römerzeit ein besiedeltes Gebiet. Die erste Urkunde, 
in der über Egregypuszta Erwähnung gemacht wird, ist 
aus dem 13. Jahrhundert. Zu dieser Zeit war das Dorf mit 
der Gegend im Besitze des Geschlechts Atyusz. Aus dem 
Jahre 1341 ist eine Urkunde erhalten, in der Erwähnung 
gemacht wird über eine Kirche, die in Egregy aus zur Ehre 
von der Heiligen Katherine geweihten Steinen gebau
werden sollte. Dorf und Kirche gehörten in den Jahrhun
derten 14—15 dem Adel. Um 1550, dann in den Jahren 
1564 und 1574 sind türkische Verwüstungen größerer 
Dimension bekannt. Wahrscheinlich haben auch die Kirche 
und die Ansiedlung größere Schäden erlitten. Sie wurde 
im Jahre 1731 neugebaut und diese Umgestaltung kommt 
noch heute im äußeren Aussehen der Kirche kraftvoll zum 
Ausdruck : (innere und äußere Dekorations-Malung, Erhö
hung des Schiffes, Ersetzung der Gewölbe). Die Kirche ist 
im 18-ten Jahrhundert die Filiale von Alsópáhok in der 
Nähe, ein Fideikommiß der Festetics'. Die Gemeinde hat 
sich vom Dorfe entfernt angesiedelt und um die Kirche 
wurde ein neuzeitlicher Friedhof angelegt. 

Die der Rekonstruktion der Kunstdenkmäler voran
gehende archeologische Freilegung und Mauerforschung 
wurde von der Landesinspektion für Denkmalschutz im 
Jahre 1964 in Angriff genommen. Drinnen und draußen 
wurden die glaubhaften mittelalterlichen Schichtgrenzen 

A románkor i t e m p l o m o k külső homlokza t án gyakori az ab lakos áb 
rázolás. Legtöbbször Szent Kris tóf alakját festik meg . Felsorolását 1 
Sz. Czeglédy Ilona Arch. Ért . 90. (1963). 
A keleti oromfal kö rab laká t a t emplom 1938. évi t a t a rozásáná l készí
tették. A Műemlékek Országos Bizot t ságának megbízásából a t a t a ro 
zást Krompecher László épí tészmérnök tervei szerint M o l n á r Ká lmán 
keszthelyi kőművesmester végzi. 
A templom helyreál l í tásának kiviteli munká i t az O M F . Székesfehér
vári Építésvezetősége végezte, Maros i László főépítésvezető, Szántó 
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aus der Arpaden-Zeit 

bestimmt. Auch die ursprüngliche Stelle der Türöffnung und 
die Öffnungsbreite konnten festgestellt werden. Außer der 
Tür wurden die Schwelle und zwei Stufen ,,in situ" des 
einstigen Eingangs gefunden. In der inneren Auffülung 
wurden eine Säule und der Kämpfer eines Doppelfensters 
vom Turme in zusammenfügbarem Zustand vorgefunden. 

Zusammengefaßt kann Folgendes festgestellt werden: 
Egregy war vom Anfang des 13-ten Jahrhunderts Besitztum 
des Geschlechts Atyusz. Seine Steinkirche dürfte auf einer 
römischen Grundschicht in der zweiten Hälfte des 13-ten 
Jahrhunderts erbaut worden sein. Während des Mittel
alters wurde am Gebäude keine größere Umgestaltung 
vorgenommen. Die barocke Umgestaltung der Kirche 
wurde im Jahre 1731 ausgeführt. Renoviert wurde sie in 
den Jahren 1860 und 1912. Die Kirche von Egregy stellt 
mit ihrer dreiräumigen Lösung den höchstentwickelten Typ 
der Dorf kirche aus der Arpaden-Zeit dar. Ähnliche Kirchen 
in der Gegend waren die Kirchen von Szigliget und Zänka. 
Nach Parallelen zu ihren Einzelheiten, z. B. Wandnischen 
kann man in Süd-Transdanubien (Kallósd, Őriszentpéter) 
suchen. Gleichzeitig hat die Kirche fern liegende, doch 
sehr nahe Verwandte, z. B. die Kirchen von Somlóújlak 
im Komitate Szilágy, die von Zeykfalva und Őraljaboldog-
falva im Komitate Hunyad. Eine Erklärung für die Ähn
lichkeit der Dorfkirchen von Transdanubien und Trans-
sylvanien dürfte die allgemeine Verbreitung dieses Kirchen
stils im 13-ten Jahrhundert sein. Die mögliche Vernichtung 
der Beispiele im Tiefland zwischen den östlichen und west
lichen Landteilen ist die Ursache des Fehlens von vermit
telnden Kettengliedern in der Gegenwart. All dies weist 
darauf hin, daß sich zu gleicher Zeit an verschieden Stellen 
des Landes, scheinbar voneinander unabhängig ähnliche 
Formen und Konzeptionen in der Architektur entwickelt 
haben. Der primäre Zweck bei der Rekonstruktion der 
Kirche war das Schützen des Bestandes der zu gutem Teil 
in ihrem ursprünglichen Zustand erhaltenen mittelalter
lichen Kirche; zu gleicher Zeit wurde durch die archäolo
gische Erschließung und Wandforschung eine gaubhaftere 
Vorstellung des einstigen Gebäudezustandes ermöglicht. 

Bei der Renovierung der Kirche im Jahre 1731 wurden 
ursprüngliche Masse, Grundriß und die meisten Teile der 
Kirche unverändert beibehalten. Trotz der neuen, barok-
kischen Einzelheiten ist die einheitliche Architektur des 
Gebäudes erhalten geblieden. Bei der Wiederherstellung 
wurden deshalb die Stilcharakteristiken beider architekto
nischen Perioden beibehalten und zum Grundsatz der 
Planung wurde die gemeinsame Vorführung von Mittel
alterlichem und Neuzeitlichem gemacht. Das ursprüng
liche Dielenniveau wurde durch eine Schicht von flach
gelegten Backsteinen erzielt und das mittelalterliche Boden
niveau wiederhergestellt. Durch die Niveausenkung kamen 
auch die mittelalterlichen Schwellen- und Treppenstufen, 
sovie Stümpfe von den Leibungssteinen zum Vorschein. 
An die Stelle der durch die Ausgrabung freigelegten hölzer-
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nen, morschen und wertlosen Einrichtung wurden aus 
Eiche gehauten Bänke und ein aus Kalkstein skulptierter 
Altar fertiggestellt. 

Auf dem ausgebesserten barocken Dachwerk kam — an 
Stelle des Kunstschiefers — gefalzter Dachziegel aus 
Nadelholz. Bei der Renovierung war die Grat- und Traufen
höhe des auseinandergenommenen Daches maßgebend, 
obwohl gemäß der Dekorationsmalung des Ostgiebels das 
Grat der Apsis ursprünglich höher war. Das Schiff hatte 
im Mittelalter — dem Bewurf des Turmes gemäß — einen 
offenen Dachstuhl, während die Apsis — aufgrund des im 
Dachraum sichtbaren Gewölbefußes — sollte von einer 
zum Pseudogewölbe dienenden gemauerten Kappel gedeckt 
worden sein. 

Aus Mangel an eindeutigen Angaben (z. B. Höhe) konnte 
man an die Wiederherstellung dieses Gebäudeteiles nicht 
denken und so wurde auch über dem Schiff die Bretterdecke 
erneut. 

Dem aus Stein gemauerten Turmhelm wurde vermittels 
eines neuen, dünnen, wasserdichten Zementverputzes auch 
seine ursprüngliche Schlankheit zurückgegeben. Die ver
letzten Säulen der Doppelfenster wurden ausgebessert 
und das nachträglich eingemauerte obere Fenster der Nord
seite wurde aufgemacht. Der durch die Begrabung ans 
Licht geförderte Säulenschaft und Kämpfer — mit dem 
schematisch skulptierten Fuß und Kapitell — wurden hier
her gesetzt. 

Die Turmmauer war auch im Mittelalter verputzt, an 
der Nord- und Ostseite aber fehlte schon der Verputz 
vollkommen und auch an den übrigen Seiten war er 
mangelhaft. Die Verputzmängel wurden mit Schotter-

A quelques 3 km au nord-est du village Hévíz, près de 
l'ancien Egregy, dans le cimetière actuel se dresse la petite 
église de l'époque romane du village médiéval. Avec sa 
tour de pierre élancée, sa masse bien proportionnée, elle 
s'applique heureusement dans le paysage. 

A son choeur rectangulaire disposé vers l'est, s'ajoutent 
une nef, également rectangulaire et une tour carrée. Une 
dent-de-scie et des fenêtres jumelées et tripartites ornent 
la tour dont le pinacle triangulaire est surmonté d'un clo
cheton en pierre. Dans le narthex se trouve une voûte 
d'arêtes baroque. Le fronton sud de la nef au plafond plat 
est percé de deux fenêtres et d'une porte baroque. Le choeur 
est couvert d'une voûte en berceau à cassettes, dans les 
murs est et sud nous trouvons une petite baie. De sa déco
ration intérieure une croix de consecration médiévale et la 
peinture baroque de l'arc de triomphe étaient visibles. Aux 
coins des surfaces murales extérieures, de grandes taches 
de sgraffittes se sont conservées, ainsi que des ornements 
gravés autour des ouvertures. Aux frontons sud, est et 
nord, des traces d'une peinture à pointe de diamant, avec 
une table du millésime au côté est. Vu ses proportions, la 
disposition de masses et son plan, l'église d'Egregy est 
l'une de nos églises de campagne les plus développées de 
l'époque romane. 

Nous savons qu'à l'époque romaine les environs de 
l'église étaient déjà habités. Le premier diplôme où Egregy-
puszta est mentionnée, date du XIIIe siècle. A cette époque 
la contrée et le village appartiennent à la gent Atyusz. 
Un diplôme daté de 1341 mentionne une église à Egregy, 
construite en pierre, consacrée à Ste Catherine. Aux XIVe 

et XVe siècles le village et l'église sont nobiliaires. Nous 
savons que vers 1550, puis en 1564 et 1574 les Turcs y 
ravagèrent. Sans doute l'église, tout comme le village, 
devait subir de grands dommages. Car en 1731 l'église 
a été rebâtie, et cette reconstruction se fait fort voir même 
aujourd'hui dans son aspect (peintures décoratives de 
l'extérieur et de l'intérieur, rehaussement de la nef, reconsti-

mörtel ersetzt, der mit dem Löffelrücken aufgetragen und 
eingerieben wurde. 

Auf der Südwand des Schiffes und der Apsis ist der 
barocke Verputz in großem Teile unversehrt erhalten 
geblieben. Nach der Verstopfung der Ritze wurde der alte 
Verputz abgewaschen, dann wurden die Verputzmängel 
ersetzt. Die eingerahmte REN-Aufschrift zwischen den 
zwei Schiffenstern und die rot-blaue Diamantschliff-Deko
ration aus dem Jahre 1731 wurde konserviert. Der um das 
Jahr 1800 angefertigte Dekorationsstich wurde nicht re
konstruiert, nur die Konturen der Armierungen und Ein
rahmungen wurden im neuen Verputz markiert. 

Im Inneren der Kirche ist der mittelalterliche Verputz 
nur auf der Südwand kohärent erhalten geblieben und 
deshalb an den übrigen Stellen einheitlich der barocke, 
weißgetünchte Verputz beibehalten. Die im Zuge der 
Wandforschung freigelegten doppelstreifigen Weihungs-
kreuze von roter, brauner und blauer Farbe und die 
früheren — einstreifigen Weihungskreuze von roter Farbe, 
zusammen mit der Jahrestafel und Dekorationsmalung des 
Triumphbogens — wurden nach der Freilegung konserviert. 

Die archäologische Freilegung wurde von Ilona Sz. 
Czeglédy, die Wandforschung von Géza Entz, die Restau
ration von Maria Reisinger, die Steinskulptur von Imre 
Köfalvi und János Birkmayer, die Ausführung von der 
Bauleitung verwirklicht. Der Rekonstruktionsplan wurde 
von Ferenc Mendele ausgearbeitet. 

Ilona Sz. Czeglédy—Géza Entz—Mária Reisinger—Ferenc 
Mendele 

tution de voûtes). Au XVIIIe siècle l'église est la filiale 
du village voisin Alsópáhok, majorat de la famille Feste-
tich. La commune s'éloigna du village, et autour de l'église 
un cimetière nouveau est fondé. 

C'est en 1964 que l'Intendance Nationale des Monu
ments Historiques a organisé les fouilles archéologiques et 
l'examen de murs. Nous avons fixé les niveaux extérieur 
et intérieur authentiques du Moyen Age. Nous avons 
réussi également à fixer l'emplacement et la largeur de la 
baie du portail. Devant le portail nous avons retrouvé 
le seuil de l'ancienne entrée, et deux marches du perron 
« in situ ». Dans le remblaiment nous avons découvert 
dans un état qui permettait l'ajustage, une colonne et une 
imposte de la fenêtre jumelée de la tour. Au cours des 
examens de murs, qui se poursuivaient parallèlement avec 
les fouilles archéologiques, des fragments de peintures 
murales datant de différentes époques ont été mis à jour. 

Nous pouvons donc constater en résumant: dès le 
début du XIIIe siècle Egregy est la propriété de la gent 
Atyusz. Son église en pierre devait être construite dans 
la 2e moitié du XIIIe siècle, sur une couche de fond romaine. 
Au cours du Moyen Age aucune transformation impor
tante n'a été opérée sur le bâtiment. Rebâti en style baroque 
en 1731, il a été rénové en 1860 et en 1912. L'église d'Egregy, 
avec sa disposition à trois espaces est du type le plus 
développé de l'église de campagne de l'époque arpadienne. 
Aux environs ce sont l'église de Szigliget et celle de Zánka, 
qui lui ressemblaient. On peut retrouver les parallèles de 
quelques unes de ses parties — de ses niches p.ex. — en 
Transdanubie (Kallósd, Őri-Szentpéter). En même temps 
cette église a des parentes très ressemblables quoique très 
éloignées, p.ex. à Somlóújlak du département Szilágy, à 
Zajkfalva et à Őraljaboldogfalva dans le département de 
Hunyad. La ressemblance des églises transdanubiennes et 
transylvaniennes s'explique par le fait que ce type d'église 
devait être généralement répandu au XII I e siècle. Les 
exemples de la Grande Plaine ont été anéantis, c'est 

L'église de l'époque arpadienne d'Egregy 
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pourquoi nous ne retrouvons plus les chaînons entre les 
parties est et ouest du pays. Tout cela montre qu'en même 
temps, les même formes et conceptions se sont formées 
dans l'architecture sur de divers points du pays, en ap
parence indépendamment les unes des autres. Le but prin
cipal de la réparation de l'édifice était la conservation de 
l'église médiévale ayant conservé en majeur partie son état 
original et en même temps les fouilles ont permis la pré-
sentatation authentique de l'état précédent de l'église. 

Lors de la restauration de 1731 on a gardé sans chan
gement la masse primitive, le plan et même la grande 
majorité des détails de l'église. Malgré les nouveaux détails 
en style baroque, l'architecture unie du bâtiment s'est 
conservée. C'est pourquoi en renouvelant l'église, nous 
avons respecté les types stylistiques de toutes les deux 
époques architecturales, et dans la rédaction de projets nous 
voulions réaliser le principe qui veut la présentation simul
tanée du médiéval et du moderne. 

Nous avons rétabli le niveau médiéval, en reconstruisant 
le niveau primitif de sol avec des briques posées à plat. 
L'abaissement du niveau laissait paraître les pierres de 
seuil et de marche du portail médiéval, de même que les 
tronçons des pierres de revêtement. Pour remplacer le 
mobilier en bois vermoulu et sans valeur, démonté lors 
des fouilles, nous avons fait faire des bancs en chêne 
équarri, et un autel taillé en pierre calcaire. 

Après sa réparation, le toit en style baroque a été 
couvert — au lieu de carton ardoise — de bardeaux 
bouvetés de sapin. Nous avons gardé la hauteur de la ligne 
de faîte et de gouttière de la toiture démontée, quoique 
le faîtage primitif du choeur fût plus haut, à en juger d'après 
la peinture décorative du mur frontal est. La nef — comme 
la crépissure de la tour le montre — avait une ferme ouverte 
au Moyen Age, et le choeur — comme en témoignent les 
naissances de voûte retrouvées dans le comble — était 
couvert d'une coupole construite en fausse voûte. 

Faute de données authentiques (entre autres, p.ex. 
celle de la hauteur) il nous était impossible de penser à 
la reconstruction de la coupole, et de même, au-dessus 
de la nef c'est le plafond en planches que nous avons 
renouvelé. 

Nous avons rendu au clocher en pierre sa légèreté pri-

Bcero в трех километрах к северо-востоку от 
Хевиза, в районе старого Эгредя, на территории тепе
решнего кладбища стоит маленькая средневековая 
сельская церковь романского стиля. Церковь, пост
роенная в отличных пропорциях, со стройной ка
менной колокольней исключительно гармонично 
вписывается в местность. 

К прямо завершающемуся святилищу примыкает 
четырехугольный неф и квадратная колокольня. На 
колокольне зубчатое украшение, двойные и тройные 
окошки, треугольный фронтон венчается каменным 
шлемом. В подножьи колокольни имеется крестовый 
свод. На южном фасаде нефа с шлемообразной кры-

• шей имеется два окна и дверь в стиле барокко. 
У святилища бочарный свод, на восточной и юж

ной стене имеется по одному маленькому оконному 
проему. Что касается внутренних украшений, то там 
находится средневековый крест для освящения и 
видны фрески в стиле барокко на триумфальной арке. 
На внешней стороне стен по углам большими пят
нами видны остатки сграффитного армирования и 
процарапанные украшения вокруг оконных прое
мов. На южной, восточной и северной стене видны 
следы окраски, на восточной стене таблица с датой. 
По своим пропорциям, образованию массива, плану 
расположения эгредская церковь относится к наи-

mitive en la couvrant d'une mince couche de mortier de 
ciment. Nous avons complété les colonnes endommagées 
des fenêtres jumelées, et ouvert la fenêtre supérieure con
damnée du mur nord. Nous y avons remis — les ayant 
complétés d'un pied et d'un chapiteau schématiques — le 
tronc de colonne et l'épaulement retrouvés au cours des 
fouilles. 

La tour, crépie au Moyen Age, était tout à fait déplâtrée 
aux côtés nord et est, et même aux deux autres côtés le 
crépi était défectueux. Nous avons refait le crépi par une 
mince couche de mortier au gravier, étendu avec le dos 
de la truelle. 

Au côté sud de la nef et du choeur, le crépi baroque 
s'est conservé presque entier. Après avoir bouché les 
lézardes, nous avons lavé le crépi ancien et puis nous 
l'avons complété. Nous avons conservé l'inscription en
cadrée REN d'entre les deux fen;tres de la nef, de même 
que la décoration à pointe de diamant en rouge-bleu faite 
en 1731. Mais nous n'avons pas reconstruit la décoration 
incisée vers 1800, c'est seulement les contours des armoiries 
et des encadrements que nous avons marqués dans le 
crépi neuf. 

A l'intérieur de l'église c'est seulement du côté sud que 
le crépi médiéval s'est conservé en un bloc cohérent, ainsi 
nous avons gardé aux autres murs le crépi de l'époque 
baroque, blanchi au chaux. Après leurs mises à jour, nous 
avons conservé les croix de consécration de l'église — dont 
une à deux bandes, en couleurs rouge-brune-bleue et deux 
antérieures à une seule bande rouge — retrouvées au 
cours des investigations des murs, de même que la déco
ration peinte, millésimée de l'arc de triomphe. 

Les fouilles ont été menées par Mme Ilona Sz. Czeglédy, 
les investigations des murs par M. Géza Entz, les res
taurations par Mlle Mária Reisinger, les travaux sculptu
raux par MM Imre Kőfalvi et János Birkmayer, et c'est 
la Direction de la Construction de Székesfehérvár de 
l'Intendance Nationale des Monuments Historiques qui 
a fait l'exécution des travaux. Le plan de la reconstruction 
a été établi par M. Ferenc Mendele. 

Ilona Sz. Czeglédy—Géza Entz—Mária Reisinger—Ferenc 
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более совершенным сельским церквям в стиле ба
рокко. 

О территории, на которой расположена церковь, 
известно, что уже в римский период она была насе
лена. Первое упоминание в документах об Эгредь-
пусте относится к XIII веку. В то время район и 
деревня были собственностью рода Атиуса. Сохра
нился документ, датированный 1341-м годом, кото
рый упоминает построенную из камня, освященную 
в честь св. Екатерины церковь в Эгреде. В X I V — X V I 
веках деревня и церковь принадлежали дворянскому 
роду. Известны опустошения, учиненные турками 
около 1550-го года, в 1564-м и 1574-м годах. Несом
ненно, что и церковь и местность потерпели в то 
время большой ущерб. В 1731-м году ее восстанав
ливают, это вполне видно и теперь по внешнему виду 
церкви (внешняя и внутренняя декоративная ок
раска, надстройка нефа, замена или дополнение 
сводов). В XVIII веке она — филиал ближайших 
Алшопахов, вотчина Фештетичеков. В дальнейшем 
село разрастается вдали от церкви, вокруг нее же 
основывается новое кладбище. 

Государственная комиссия по охране архитек
турных памятников в 1964-м году начала до начала 
восстановительных работ предварительные археоло
гические раскопки и исследование стен, Был досто-

Эгредская церковь периода Арпадов 
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верно определен уровень расположения внешних 
и внутренних стен в средние века. Удалось уста
новить и первоначальное место расположения двер
ного проема и его ширину. Кроме двери, был обна
ружен тогдашний порог и две ступеньки. Внутри, 
в части, позднее засыпанной, были обнаружены 
в пригнанном виде подпорка и опорная подушка 
парного окна колокольни. Параллельно с раскоп
ками велось исследование стен, при чем были выяв
лены остатки стенной краски разных периодов. 

Суммируя все вышеизложенное, можно устано
вить следующее: 

Эгредь с начала XIII века был собственностью 
рода АТИУСОВ. Каменная церковь была по-видимому 
построена во второй четверти XIII столетия над 
римским фундаментом. В средние века в здании 
какие-нибудь значительные перестройки не произ
водились. Перестройка — уже в стиле барокко — 
была осуществлена в 1731-м году. Ремонт произ
водился в 1860-м и в 1912-м годах. Эгредская цер
ковь, состоящая из трех помещений, является 
наиболее совершенным типом сельской церкви 
периода Арпадов. В этом районе были похожими на 
нее церкви в Сиглигете и Занке. Идентичные формы 
отдельных элементов (напр. ниши) можно искать 
в южной части Задунайского края (Каллошд, 
Ёрисентпетер). В то же время у церкви имеются 
расположенные от нее далеко и все же довольно 
близкие „родственники", как например, церкви в 
силадьмедьейском Шомлоуйлаке, хуньяд-медьейс-
ком Зейке и в Ёральябольдогфалве. Схожесть заду
найских и эрдейских сельских церквей объясняется 
тем, что, вероятно, этот тип церквей был вообще 
распространен в XIII веке. Церковные сооружения, 
находившиеся в Алфёльде, расположенном между 
восточной и западной частью страны, были, по-
видимому, уничтожены, таким образом, нынче 
нельзя найти связывающих звеньев. Все это указы
вает на то, что в одно и то же время в разных частях 
страны, кажется, друг от друга независимо в архи
тектуре образовались сходные формы и решения. 
Первоочередной целью реставрации было сохранение 
консистенции средневековой церкви, археологи
ческие раскопки и исслодевание стен сделали воз
можным более достоверный показ первоначального 
вида здания. 

При восстановлении церкви в 1731-м году оставили 
неизмененными первоначальный массив церкви, пла
нировку здания и большинство элементов. Несмотря 
на новые частности, выполненные в стиле барокко, 
в целом архитектура здания сохранилась. При тепе
решней реставрации были сохранены признаки обеих 
архитектурных стилей, таким образом, согласно 
плану, возможен совместный показ архитектуры 
средневековой и нового времени. 

Уровень здания был восстановлен на прежней 
глубине; на поверхность пола был сделан кирпичный 
настил. Углубление грунта сделало возможным 
видеть средневековый порог у входа и ступеньки. 
Вместо деревянного, прогнившего оборудования, не 
имеющего никакой ценности, вскрытого при раскоп

ке, были сделаны вытесанные из дуба скамьи и 
вырезанный из известняка алтарь. 

Исправленная конструкция крыши в стиле барокко 
вместо шифера была покрыта рифленой еловой дран
кой. При реставрации ориентировались на высоту 
навеса и стропил разобранной крыши, хотя украше
ние на восточном фронтоне указывает, что хребет 
крыши святилища первоначально находился выше. 
Потолок нефа, судя по восходящей на колокольню 
штукатурке, имел вид открытой стропильной фермы, 
святилище же, на основании видимых начал свода, 
покрывал облицованный КУПОЛ. 

Это восстановить в первоначальном виде сделало 
невозможным отсутствие полностью достоверных 
данных (напр. высоты), и так над нефом тоже был 
обновлен деревянный потолок. 

При помощи водонепроницаемой тонкой цемент
ной штукатурки удалось возвратить шлемообразной 
крыше колокольни первоначальную стройность. 
Поврежденные опоры парных окон были исправ
лены; было снова открыто замурованное позже 
верхнее окошко северной стороны колокольни. 
Найденные при раскопке ствол подпорки и опорную 
ПОДУШКУ с тесанным основанием поместили здесь. 

Колокольня и в средние века была покрыта шту
катуркой, но на северной и восточной стороне шту
катурка уже совершенно отсутствовала да и на 
двух других сторонах сохранилась только местами. 
Отсутствие штукатурки восполнили дресвяным раст
вором, который был тонко нанесен тыльной стороной 
штукатурной лопатки и втерт. 

На южной стороне нефа и святилища барочная 
штукатурка почти полностью сохранилась. После 
заполнения трещин старая штукатурка была смыта 
и недостающие места были восполнены. Окантован
ную надпись — REN —, находящуюся между ДВУМЯ 
окнами нефа, а также красно-синее резное укра
шение консервировали. Украшения, процарапан
ные около 1800-го года, не были реконструированы, 
на новой штукатурке были только отмечены контуры 
окантовки и армировки. 

Внутри помещения церкви только на южной сто
роне сохранилась сплошная средневековая штука
турка, ПОЭТОМУ в других местах сохранили единую 
барочную штукатурку, покрытую известкой. Най
денные при обследовании стен красный, коричневый 
и синий двойные кресты, а также ранее обнаружен
ные красные одинарные кресты, нарисованную на 
триумфальной арке таблицу, содержащую дату 
строительства, — тоже консервировали. 

Археологические раскопки были произведены Ило-
ной Цегледи, исследование стен — Гезой Энтцом, 
реконструкция — Марией Рейзингер, реставрация 
каменных статуй — Имре Кёфалви и Яношем 
Брикмайером, отделочные работы — Секешфехер-
варским строительным комитетом Государственной 
комиссии по охране архитектурных памятников. 
План восстановительных работ разработал Ференц 
Менделе. 

И лона С. Цегледи, Геза Энтц, Мария Рейзингер, Фе
ренц Менделе 
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