
XI—XIII. századi egyházi építészet Veszprém megyében 

Az elmúlt évtized műemléki, régészeti, történeti és 
művészettörténeti kutatásai nyomán megélénkült az 
érdeklődés Árpád-kori építészetünk iránt. Meggyorsult 
a kutatás üteme is. Ezt egyrészt a műemléki helyreállí
tások nagy száma, másrészt a jobb megismerés vágya 
diktálta. E kutatásoknak egy igen jelentős része Veszp
rém megye műemlékeihez kapcsolódott. (A korábban 
elhangzott, e témakört érintő előadások a történeti 
Veszprém megyére vonatkoztak. Mi a jelenlegi megye
határokon belül található emlékanyagot tettük vizsgá
latunk tárgyává, igazodva a régészeti és műemléki to
pográfiák anyagához, módszeréhez.1) 

Az említett kutatások nyomán új összefüggések, bizo
nyos értelemben „törvényszerűség"-nek mondható je
lenségek körvonalai bontakoztak ki előttünk. Ezeknek 
elemzése újabb adatokkal bővítette Árpád-kori építé
szetünkre vonatkozó ismereteinket, egyes esetekben mó
dosította is azokat. A magyarországi építészet kezdetei
ről alkotott eddigi elképzelésekkel szemben, egy azok
nál jóval szerényebb, de az itt megtelepedő magyarság 
történetével és a társadalom fejlődésével sokkal inkább 
egyeztethető kép körvonalai rajzolódtak ki. 

E kutatás Árpád-kori templomaink alaprajzi és szer
kezeti vizsgálatával (méretek, arányok), elsősorban a 
szentély formájának (félköríves-, egyenes- és sokszög-
záródású) alapján történt csoportosítással — az építés 
idejének figyelembevételével — kezdődött, elsőként 
Veszprém és a szomszédos Győr megyében. Az azóta 
eltelt időszak újabb adatokat szolgáltatott az első pró
bálkozásokhoz, amelyek lehetővé teszik, hogy most 
kissé részletesebben — de a lehetőségek határain belül 
maradva, mégis csak vázlatosan — ismertessem a megye 
XI—XIII. századi építészetéről alkotott felfogásunkat. 
Tudjuk, hogy ez a kép bővül és helyenként módosul is 
később, hisz olyan fontos emlékek, mint a veszprémi 
székesegyház, a veszprémvölgyi apácák kolostora, a 
tihanyi, zalavári és zirci apátságok feltárása részben 
még most is folyik, vagy éppen várat magára, sok más 
emlékkel együtt. Valljuk azonban azt, hogy a most fel
ismert összefüggések, adatok, Árpád-kori építészetünk
ről alkotott képünket bővítették, s a további kutatás 
számára figyelemre méltó, megvizsgálandó szemponto
kat, lehetőségeket vetettek fel. 

Gerevich Tibor első bazilikáink alaprajzát a római és 
kisázsiai ókeresztény bazilikáktól, s az ezek nyomán 
épített későbbi háromhajós templomoktól származtatja. 
Az egyszerűbb típusnál csak a főhajó zárul egy félkör
íves szentéllyel (Kalocsa (1), Nagyvárad, Székesfehérvár), 

a gazdagabbnál pedig mindhárom (Eger, Győr, Pécs)-
Első bazilikáink építésével kapcsolatban az itáliai ha. 
tást tartja döntőnek, de felveti annak lehetőségét, hogy a 
Pannoniában talált épületmaradványokat is felhasznál
ták ezek építésénél.2 

E megállapítással általánosságban mi is egyetértünk. 
A szegényebb és gazdagabb típus kérdését azonban fon-
tosabbnak tartjuk az alaprajzi rendszer egyszerű jellem
zésénél. Az elmúlt években végzett kutatás eredményei 
alátámasztották azt a feltevést, hogy az említett típusok 
hazánkban való elterjedése között időbeli különbség 
mutatkozik. Az egyszerűbb, egy félköríves szentéllyel 
záródó templomok valószínűleg korábban jelentek meg 
nálunk, mint a három félkörívvel záródóak.3 

Gerevich Tibor fent idézett munkájában az egyenes 
szentélyzáródású templomok hazai elterjedését a cisz
terciektől származtatja, akiktől átvették később a pre
montreiek és a bencések is. Mint egyszerűbb típus, a 
XIII. század első felében elterjedt a falusi templomépí
tészetben is. Nem történt kísérlet azonban e kérdéssel 
kapcsolatban a tihanyi apátság templománál mutatkozó 
ellentmondás feloldására, amelynek építését a XI. szá
zad második felére határozták meg. Szakirodalmunk
ban — bár ma már eléggé ritkán — találunk néhány 
olyan esetet, amikor egyenes szentélyzáródású templom
maradványok korhatározásánál felvetik a XI. századi 
építés lehetőségét, sőt néha annak valószínűségét is 
(Aracs, Kardoskút, Szeged és környéke, Veszprém 
Szt. Miklós, Vörösberény, Tihany). Ezen esetek egy 
részénél megállapítható, hogy ez a korhatározás ma 
már nem tartható (Szeged Szt. Dömötör-templom és a 
környékén feltárt templommaradványok), más részük
nél pedig a terület erős bolygatottsága, a feltárás elég
telensége, vagy a feldolgozás hiánya óvatosságra int e 
korhatározásokkal kapcsolatban.4 A megvizsgált egye
nes szentélyzáródású templomok nagy száma, s a fent 
említett néhány templom közti számszerű különbség is 
azt a feltevést erősíti, hogy ez a templomtípus nálunk a 
XIII. század második felében terjedt el széles körben. 
Megjelenése hazánkban egyelőre nem tehető a XII. 
század közepe tájánál korábbi időpontra, amikor a 
francia eredetű premontreiek és ciszterciek megteleped
tek nálunk.5 

A megye területén végzett kutatás is a fent felrajzolt 
fejlődést mutatja. Az utóbbi tíz évben itt feltárt közép
kori templommaradványoknál csaknem minden eset
ben előkerültek a római kor emlékei. A falmaradvá
nyokban mutatkozó római (halszálkás) részletek (Bala-
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1. Egy félköríves szentéllyel záródó templomok és körtemplomok Veszp
rém megyében (XI—XII. sz.). 

1. Komitat Veszprém: Kirchen mit einer abschließenden Halbbogen-
Apsis und Rundkirchen (XI—XII. Jh.). 

1. Eglises à un seul choeur hémi-circulaire et églises rotondes du départe
ment de Veszprém (XIe—XHIe siècles). 

1. Церкви со святилищем, имеющим полукруглый свод, и круглые 
церкви в комитате Весирем в XI—XII вв. 
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tonfüred, Szigliget) és a középkori falakba másodlago
san beépített római kőfaragványok, téglatöredékek 
(Ecsér, Aszófő, Felsődörgicse, Nagykeszi stb.) világo
san utalnak arra, hogy a régebbi kor emlékei, épület
maradványai hatással voltak középkori településeink, 
templomaink helyének kijelölésében, s talán még azok 
formájának, szerkezetének kialakításában is részük volt. 
Veszprém megyében a legközvetlenebb hatással Zala-
várott számolhatunk. A Conversio leírása szerint három 
templom állt itt a IX. század közepén.6 Id. Fehér Géza, 
Radnóti Aladár és Cs. Sós Ágnes ásatásai, valamint 
G. Turco 1569. évi felmérése nyomán három templom 
maradványait ismerjük ma az egykori zalai vár, illetve 
az annak közelében levő Récéskútnak nevezett terüle
ten. Ezek közül az 1019-ben Szent Adorján tiszteletére 
felszentelt bencés apátság temploma valószínűleg a 
IX. században említett, ugyancsak Szent Adorján tisz
teletére épített templom helyén állhatott. Alaprajzát, 
méreteit G. Turco felmérése rögzítette számunkra. 
A feltehetően egyhajós, téglalap alaprajzú hajó egy fél
köríves szentéllyel zárult (1. kép l.)7 

Cs. Sós Ágnes tárt fel e területen egy másik, egy fél
köríves szentéllyel záródó kis templomot, amelynek épí
tését a XI. századra határozta meg. (1. kép 2.).8 

Zalavárott a harmadik templomot Radnóti Aladár 
tárta fel (Récéskút). A háromhajós belül háromfélkör
ívvel, kívülről egyenesen záródó templom építésének 
idejét a IX. századra tette.9 Cs. Sós Ágnes néhány évvel 
ezelőtt végzett hitelesítő ásatása során e templom alatt 
egy korábbi (IX. sz.) fatemplom maradványait figyelte 
meg. Az előkerült leletek, maradványok és rétegek alap
ján, a háromhajós kőtemplom építésének idejét a XI. 
századra módosította (1. kép 3.).10 

Zalavárott tehát három olyan templom maradványát 
ismerjük, amelyek közül egy nagy valószínűséggel, a 
másik kettő pedig feltételezhetően a IX. században emlí
tett templomok helyén, vagy azoknak közelében áll
hatott. A Szent Adorján-templom és a Récéskúti-bazi-
lika esetében tehát feltételezhető a korábbi építmény 
hatása a hely megválasztása és a névadó vonatkozásá
ban. A formai, alaprajzi elrendezés tekintetében azon
ban egyelőre nem tudunk kimutatni ilyen kapcsolatot. 
A Récéskúti-bazilika IX. és XI. századi maradványai 
közti különbség arra utal, hogy a XI. században e 
területen „új templomtípusok" megjelenésével és elter
jedésével is számolhatunk. 

A Szent Adorján-templom és a Récéskúti-bazilika 
(XI. sz.) alaprajzai között mutatkozó különbséget ez 
esetben a különböző időben történt építkezés körülmé
nyeiben véljük fellelni. A bencés apátság alapítása a 
XI. század elején történt. Nem valószínű, hogy ez idő
ben Zalavárott egyszerre két ilyen aránylag nagyméretű 

2. Tihany, az altemplom keleti fala. (Az ablak felett a másodlagosan be
épített palmettás kő helye.) 

2. Tihany: Ostwand der Gruftkirche. (Über dem Fenster die Stelle des 
nachträglich eingebauten Palmettensteins.) 

2. Tihany, mur est de la crypte (au-dessus de la fenêtre, la place de la pierre 
à palmettes, encastrée ultérieurement). 

2. Тихань, восточная стена церкви. (Над окном место вторично встро
енного камня пальметты.) 

15 

— a hazai viszonyokat tekintve — templomot építettek 
volna. Az alapítás idejét és a templomhoz tartozó kő
faragványok vizsgálatának eredményét figyelembe vé
ve,11 a két templom közül az apátságot tartjuk a koráb
binak, amely azután mintául szolgálhatott — az alap
rajzi elrendezést illetően — a közelében épült kis temp
lomok építésénél. Ezen alaprajz hazánkban való elter
jesztését mi is az itáliai bencéseknek tulajdonítjuk. 
A kezdeti időszak központosító törekvései, az állami 
és egyházi szervezet egy személy — Szent István — által 
irányított kiépítése is a „szegényebb típus" (egy félkör
íves szentély) korábbi megjelenése mellett szól. A Récés
kúti-bazilika építésének idejét talán a XI. század közepe 
táján kereshetjük, amikor első királyunk halála után, 
az őt követő Péter, Aba Sámuel, Endre, Béla új kapcso
latokat, támogatókat kerestek. Ebben az időben jelen
tek meg újabb alaprajzú templomtípusok nálunk (Fel-
debrő, Pécs, Szekszárd, Tarnaszentmária).12 

A megye területén található középkori templomok 
és templommaradványok közül sikerült néhányat e 
korai, XI. század első felére tehető csoportba sorolni. 
Nem állítjuk teljes biztonsággal, hogy ezek mind áll
tak már a fent jelzett időpontban. Azonban az Árpád
kori építészetről most kirajzolódó kép, a társadalmunk
ban az időben végbemenő változások, valamint az 
emlékanyagból, azoknak helyéből levonható következ
tetések alapján valószínűnek tartjuk ezeknek korai fel
építését. 

Zalavár közvetlen hatókörzetébe tartozik Alsópáhok 
és Zalaszántó, ahol a zalavári, kisméretű templomhoz 
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3. a) Tihany, az altemplom keleti falából kibontott palmettás kő (XI. sz. 
közepe). 

b) Veszprém, palmettás kő (XI. sz. közepe). 
c) Visegrád, vállkő (XI. sz. II. fele). 

3. a) Tihany: Aus der Ostwand der Gruftkirche freigelegter Palmetten
stein (Mitte des XI. Jh.). 

b) Veszprém: Palmettenstein (Mitte des XI. Jh.). 
c) Visegrád: Stützstein (zweite Hälfte des XI. Jh.). 

3. a) Tihany, la pierre à palmettes, enlevée du mur est de la crypte (du 
milieu du Xle siècle). 

b) Veszprém, pierre à palmettes (du milieu du Xle siècle). 
c) Visegrád, chapi teau (Ile moitié du Xles). 

3. a) Тихань, камень пальметты, вынутый из восточной стены церкви 
(середина XI века). 

б) Веспрем, камень пальметты (середина XI века). 
в) Вышеград, опорная подушка (вторая половина XI века). 

4. Feldebrö, palmettás oszlopfő az altemplomban. 
4. Feldebrö: Palmetten-Säulenkapitell in der Gruftkirche. 
4. Feldebrö, chapiteau à palmettes dans la crypte. 
4. Фелдебрё, основание пальметты в церкви. 

hasonló alaprajzú és méretű templommaradványokat 
tártak fel (/. kép 5—6.)n (A zalaszántói feltárás má
sodik, 1963-ban végzett szakasza volt az első kísérlet 
— amikor a sekrestye padlója alatt feltételezett félkör
íves szentély előkerült — az újabb elképzelések ellenőr
zésére.)14 Számolhatunk azzal, hogy több, XII—XIII. 
századra meghatározott, egy félkörívvel záródó temp
lom — első formájában — már a XI—XII. században 
felépült [Badacsonytomaj, Balatonszepezd, Ecsér, Kis-
dörgicse, Nemespécsely, Szigliget(falu), Zánka].15 

Ezeken kívül még több ilyen alaprajzú és méretű temp
lom előkerülésével számolhatunk a megye területén 
(1. kép 7—12.). A XI. század első felében épülhetett 
az az egy félköríves szentéllyel záródó templom is, 
amelyet 1943-ban tárt fel Nagy László Zircen. Ez mé
reteit tekintve nagyobb az előbb említetteknél — ki
rályi ispánság —, s e tekintetben inkább a zalavári 
bencés apátság templomával hasonlítható össze. (1. kép 
4.)™ 

A fentiekből azonban nem következik, hogy minden 
egy félköríves szentéllyel záródó templom a XI—XII. 
században épült a megyében. Tudjuk, hogy még a 
XIII. század első felében is épültek ilyen alaprajzú 
templomok a megyében és máshol is (Búcsúszentlászló, 
Csempeszkopács, Felsőörs, Szentkirályszabadja). Fel-
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VESZPRÉM DOMONKOS APACAK 
KOLOSTORA 

5. Egyenes szentélyzáródású szerzetesi, valamint királynői, püspöki ala
pítású templomok és kápolnák Veszprém megyében (XII—ХШ. sz. 
ford, és XIV. sz.). 

5. Komitat Veszprém: Kirchen und Kapellen mit linear abschließender 
Apsis, von geistlichen Orden, Königinnen oder Bischöfen gestiftet 
(Wende des XII. und XIII. Jh. sowie XIV. Jh.). 

5. Eglises et chapelles à choeur rectangulaire, fondées par des religieux, 
des reines ou des évêques (département de Veszprém, du tournant dej 
XHe— XIII e siècles, et du XlVe siècle). 

5. Церкви и часовни, построенные монастырями, королевой, епис
копом в комитате Веспрем и имеющие прямое святилище (рубеж 
XII и XIII веков, XIV век). 
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6. Egyenes szentélyzáródású falusi templomok Veszprém megyében (XIII. 
sz. közepe, XIV. sz. eleje). 

6. Komitat Veszprém: Dorfkirchen mit linear abschließender Apsis 
(Mitte des XIII. und Anfang des XIV. Jh.). 

6. Eglises de campagne à choeur rectangulaire dans le département de 
Veszprém (milieu du XHIe siècle, début du XIVe siècle). 

6. Деревенские церкви с прямым святилищем в комитате Веспрем 
(середина ХШ и начало XIV века). 



7. Románkori és koragótikus ablakok. 
a) Kisapáti, Szent Kereszt-kápolna (1245). 
b) Egregy, „temetőkápolna" (XIII. sz. közepe). 
c) Zalaszántó, plébániatemplom déli homlokzata. 

7. Romanische und frühgotische Kirchenfenster 
a) Kisapáti: Heiligkreuz-Kapelle (1245). 
b) Egregy: Friedhofskapelle (Mitte des XIII. Jh.). 
c) Zalaszántó: Südfront der Pfarrkirche. 

7. Fenêtres romanes et du style gothique précoce 
a) Kisapáti, Chapelle de la Sainte Croix (1245). 
b) Egregy, «chapelle du cimetière» (milieu du XlIIe siècle). 
c) Zalaszántó, façade sud de l'église paroissiale. 

7. Окна романского и раннеготического стиля. 
а) Кишапати, часовня св. Креста (1245). 
б) Эгредь, кладбищенская часовня (середина ХШ века). 
в) Заласанто, южный фасад приходской церкви. 

tevésünk csak az, hogy ezzel a típussal és a körtemplo
mokkal (1. kép 13—16.) — amelyek között ugyancsak 
találunk XIII. században épültet (Kallósd) — indul meg 
hazánkban a templomépítkezés. Ezek nálunk a legko
rábbi formák, amelyek azonban továbbélnek a XIII.szá
zad derekáig. Ekkor kezdik átvenni helyüket az egye
nes-, majd a sokszögzáródású szentéllyel épített temp
lomok. Közben a XI. század II. felében megjelenik 
nálunk is a háromhajós, három félköríves szentélyű 
templomtípus (Eger, Garamszentbenedek, Győr, Pécs, 
Somogyvár, Szeged stb.). Általában székesegyházak és 
szerzetesi temptomok építésénél alkalmazták ezt a 
formát. E csoportba tartozó középkori templomot — 
a kívülről egyenesen záródó Récéskúti-bazilikán kí
vül — egyelőre nem ismerünk a megye területén.17 

Más fontos szempontok mellett, ezért is nagy jelentő
ségű az ez évben megkezdett kutatás a veszprémi 
székesegyháznál és lenne kívánatos az almádi-, tihanyi-
s veszprémvölgyi apácák kolostorának, templomának 
feltárása, további vizsgálata. 

A megye XI. századi templomépítkezéseivel kapcso" 
latban igen fontos az ügynevezett palmettás kövek cso" 
portjának további kutatása, az eredet kérdésének tisz
tázása, vagy jobb megközelítése. Ide tartozik még a kö
vek szerkezeti helyének és azoknak a templomtípusok
nak meghatározása, amelyekhez ezek a kövek tartoz
tak. A Veszprémből ismert ilyen kövek mellett, most 
már Tihanyban előkerült palmettás köveket is ismerünk. 
Ezek a kövek az elmúlt években végzett tatarozáskor 
kerültek elő a tihanyi templom szentélyének keleti falá
ból, ahová azokat másodlagosan építették be. (2. kép) .18 

Ez egyrészt a közel azonos időben Veszprémben és Ti
hanyban dolgozó — feltehetően királyi — műhelyre, 
másrészt az elpusztult első tihanyi templomra utal. Erő
síti azt az elmúlt évek kutatása során kialakult feltevést 
is, amely szerint az ugyancsak I. Endre által alapított 
visegrádi bazilita kolostorhoz tartozó vállkövek is a 
palmettás kövek csoportjába sorolhatók. E munka 
során vetődött fel annak lehetősége is, hogy egy feldeb-
rői- és egy szegedi oszlopfő helyét e csoportban keres
sük (3. kép 1—3. és 4. kép) ,19 

Az I. Béla által alapított (1061) szekszárdi bencés 
apátság templomából származó palmettás és szalagfo-
natos kövek képviselik e csoport leggazdagabb, s ta
lán legkésőbb készült változatait. A centrális elrende
zésű, háromhajós, három szentéllyel záródó templom 
alaprajzát éppen úgy egyedi alkotásnak tekinthetjük 

hazánkban, mint a feldebrői templomét. Mindkettő 
— a centrális térképzést tekintve — bizánci jellegű. 
A palmettás, szalagfonatos díszítést is általában bizánci 
jellegűnek tartják. Ezek a templomalaprajzok már egé
szen mások, mint a korábban épült, egy félköríves szen
téllyel záródóak. 

Első királyunk halála után hamarosan felbomlott a 
általa szervezett és kiépített rend. Péter, Aba Sámuel, 
majd I. Endre és I. Béla új támogatókat kerestek, s en
nek megfelelően erősítették kapcsolataikat politikai és 
gazdasági téren egyaránt. Ez természetesen kihatott az 
egyházszervezetre is. I. Endre uralkodása idején meg-

229 



erősödött újból a királyi hatalom, helyreállt a rend. 
A királyt felesége révén erős kapcsolatok fűzték Kiev-
hez, amely a XI. század közepén fénykorát élte. Az 
Endre által alapított kolostorokban (Tihany, Visegrád) 
orosz szerzetesek éltek.'20 Feltételezhető, hogy ez idő
ben érkeztek hazánkba velük együtt azok a mesterek, 
akik, vagy akiknek hatására hazai (királyi) műhelyben 
dolgozó mesterek készítették a palmettás csoportba 
tartozó darabokat. Az említett feldebrői és szegedi 
oszlopfők, valamint néhány székesfehérvári és eszter
gomi kőfaragvány, töredék, arra enged következtetni, 
hogy talán az utóbbi megoldás állhat közelebb az igaz
sághoz. 

A XII. század közepe táján két francia eredetű szer
zetesrend telepedett meg hazánkban, a premontreiek 
és a ciszterciek. Valószínű, hogy első templomaikat az 
otthoniak mintájára készítették. A reformokat hirdető 
két szerzetesrend templomai a régebbi túldíszítettséggel 
szemben az egyszerűséget, világosságot sugározták. Az 
alaprajz is egyszerűbb lett. A szentélyek a korábbi fél
köríves megoldás helyett egyenesen záródtak. Nagyob
bak lettek az ablakok, hogy több világosságjöjjönbea 

9. Lovászpatona, ev. templom délről. (Románkori és koragótikus ablak 
elrendezés.) 

9. Lovászpatona: Südansicht der evangelischen Kirche. (Romanische und 
frühgotische Fensteranordnung.) 

9. Lovászpatona, temple protestant vu du Sud (disposition des fenêtres 
en styles roman et ogival précoce). 

9. Ловаспатона, южная сторона евангелической церкви. (Располо
жение окон романского и раннеготического стиля.) 

8. Szigliget, Avasi-templomrom (XIII. sz. II. fele). 
8. Szigliget: Kirchenruine von Avas (zweite Hälfte des XIII. Jh.). 
8. Szigliget, ruines de l'église d'Avas (He moitié du ХШе siècle). 
8. Сиглигет, развалины Авашской церкви (вторая половина XIII 

века). 

templomba. Fejlettebb szerkezetek jelentek meg és a 
gótika elemei is ismertté váltak. 

A megye területén csak a XII. század végén épült 
zirci (ciszterci) apátság és a gyulafirátóti premontrei 
prépostság templomának alaprajzát ismerjük, amelyek 
e csoportba sorolhatók (5. kép l—2.)21 A maradványok 
azt bizonyítják, hogy e templomok építésénél az ez idő
ben Franciaországban, Itáliában, Belgium területén és 
Angliában22 — cisztercieknél és premontreieknél egy
aránt — általánossá vált háromhajós, kereszthajós, 
egyenes szentélyzáródású alaprajz szolgált mintául. 
Valószínűnek tartjuk, hogy ezek az építkezések hatás
sal voltak a közeli Pannonhalmán és Veszprémben 
(Gizella-kápolna, domonkosok) folyó — XIII. század 
első felében — építkezésekre. Ebben az időben terjed 
el nálunk a kereszthajó nélküli — egy- és háromhajós — 
egyenes szentélyzáródású templomtípus a bencéseknél, 
premontreieknél és a domonkosoknál [Pannonhalma, 
Árpás, Buda (?), Margitsziget, Turóc, Veszprém stb.]. 
Ez a templomtípus a XIII. század második felében •— a 
tatárjárást követő építkezések idején — gyorsan elter
jedt országszerte a falusi templomépítészetben (6. kép) .23 

Az egyenes szentélyzáródású templom kérdésének vizs
gálatát Veszprém megyében kezdtük, ahol ez a típus 
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Л Zûlarar 

10. Románkori templomok alaprajzi vázlatai Veszprém megyében. 
10. Komitat Veszprém : Grundrißskizzen romanischer Kirchenbauten. 

10. Esquisses de plans des églises de l'époque romane (département 
Veszprém). 

10. Схемы планировки романских церквей в комитате Веспрем. 

nagy számban található. Sikerült ezeken több olyan 
részletet megfigyelni és összefüggést felismerni, amelyek 
nagy segítséget jelentettek a pontosabb korhatározás
ban. Egy ilyen részletet találtunk a szentgyörgyhegyi 
(Kisapáti) Szent Kereszt-kápolnán, amely 1245-ben, 
vagy egy évvel azelőtt épült (6. kép 9.).u A hajó déli 
falában megmaradt két Árpád-kori ablak elrendezésé
ben és méreteiben a románkori megoldásokhoz igazo
dik, de a nyílás külső záródása már magában rejti a 
„csúcsíves formaképzés" gyökereit (7. kép 1.). Hasonló 
ablakforma található a szigligeti Avasi-templomrom 
tornyán (8. kép ) és az egregyi templom hajójának 
és szentélyének déli falában (7. kép 2.). Ez az ablakforma 
igen ritkának mondható, s így a kisapáti templom épí

tési idejének ismeretében aránylag pontos korhatáro
zást tesz lehetővé. Ezt a formát tartjuk ezen a vidéken 
átmenetnek a félköríves románkori és a korai csúcs
íves ablakok között (7. kép 3. és 9. kép).25 E formához 
állhattak közel a lebontott sóstókáli, a Káptalantóti 
közelében álló sabarhegyi- és Tihany-Újlak egykori 
templomának ablakai. Ez utóbbinál a szentély bolto
zatának maradványai is a XIII. század II. felében tör
tént építkezésre utalnak. A felmért templomok egy ré
szét az ablakok és a szentély viszonya (a lebontott nagy-
pécselyi), vagy a kapuk formája (Aszófő, Balatonudvari, 
Révfülöp), a tornyok és a kegyúri karzat (Alsódörgicse, 
Egregy, Gyepűkaján-Nagykeszi), valamint a boltozat 
(Veszprém, Gizella-kápolna), gótikus ablak határozza 
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meg a XIII. század második felére, esetleg még annál is 
későbbi időre (Taliándörögd), az okleveles adatokkal 
vagy ásatási eredményekkel egybehangzóan.26 

Találtunk még egy olyan részletet, a kereszt alakú 
nyílást, amely eddig nem szerepelt Árpád-kori építé
szetünk jegyei között. Egyik legérdekesebb hazai pél
dája a felsődörgicsei templomrom nyugati falában ta
lálható. Ilyen nyílás volt egykor a XIII. század közepe 
táján épített ecséri és szentbalázsi templomtornyo
kon is. Az ezzel kapcsolatos vizsgálat arra az ered
ményre jutott, hogy nálunk ezek a nyílásformák leg
gyakrabban egyenes szentélyzáródású templomok orom
falainak, vagy kereszthajóknak (Ócsa) csúcsrészében 
helyezkedtek el. Elterjesztésükben nálunk a premontrei
eknek jelentős szerepük lehetett. Ritkábban más he
lyeken is előfordulnak (Felsődörgicse), amikor talán a 
keresztelőkúttal hozhatók kapcsolatba.27 

Az egyenes szentélyzáródású templomok építése a 
megyében a taliándörögdivel zárul talán (5. kép 6.). 
A megye területén is megjelennek a sokszögzáródású 
szentélyek, amelyek már a gótikus építkezés korát 

1 É ri István és Koppány Tibor előadásai. 
2 Gerevich Tibor: Magyarország románkori emlékei. Budapest, 1939. 

25—29. 
3 E felfogásunkat az Arch. Ért. 1966. évi (93. k.) 1. számban megjelent, 

Félköríves szentélyű templomaink a XI. században című dolgozatban 
ismertettük először. 

1 Kozák Károly: A szegedi szent Dömötör-templom építéstörténetének 
kérdései (Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Szeged, 1967. 143—149.). 

s Gerevich Tibor: i. m. — Kozák Károly: A románkori egyenes szentély
záródású templomok hazai kialakulásáról. (Magyar Műemlékvédelem. 
Budapest, 1966. (III.) 111—132.) 

" M. Kos: Conversio Bagvariorum et Carantanorum. Laibach, 1936. 
' G. Fehér: Les fouilles de Zalavár (1951—1953). Acta Hung. Budapest, 

1954. (4) 262. 
8 Á. Cs. Sós: Rapport préliminaire des fouilles exécutées autour de la 

chapelle du chateau de Zalavár. (Acta Hung. Budapest, 1954. (4) 267— 
273. — Á. Sós—S. Bökönyi: Zalavár Budapest, 1963. (Arch. Hung 
XLI. 160—68.) 

8 Radnóti Aladár: Jelentés az 1946 szeptember 20-ig Zalavárott folyta
tott ásatásokról. Magyar Múzeum, 1947. II. fűz. — Dercsényi Dezső: 
L'église de Pribina á Zalavár. Etudes Slaves et Roumaines. 1948. —• 
Entz Géza—Gerő László: A Balaton környék műemlékei. Budapest, 
1958. 14—16. 

10 Ágnes Cs. Sós: Über die Fragen des frühmittelalterlichen Kirchenbaues 
in Mosapurc-Zalavár. (Das östliche Mitteleuropa in Geschichte und 
Gegenwart. Wiesbaden, 1966. 69—86.) — (Mindhárom alaprajz meg
található a Rég. Top. I. kötetében és Koppány Tibor: A Balaton-Felvi
dék románkori templomai. Veszprém, 1963. с munkájában.) 

11 Entz Géza : Un chantier du Xle siècle á Zalavár. (Bulletin du Musée 
Hongrois des Beaux-Arts.) Budapest, 1964. 17—124. 

1! Gerevich Tibor: i. m. — Dercsényi Dezső: A magyarországi művészet 
története. Budapest, 1961. 17. és 33—34. — Kozák Károly: A székes
fehérvári királyi bazilika legkorábbi építkezési korszakai. (Székesfehér
vár Évszázadai. 1.) Székesfehérvár, 1967. 141—53. 

13 Szántó Imre: Egy dunántúli falu. Alsópáhok története. Budapest, 1960. 
55—56. — Koppány Tibor: i. m. 85. 

14 Kozák Károly : A zalaszántói templom feltárása és környékének közép
kori története. Arch. Ért. 1962. évi 2. sz. 220—235. 

jelzik (Nagyvázsony, Szent István-templom első építési 
szakasza). Ez egyben a szerény kezdetből induló, majd 
fokozatosan fejlődő, sokszínűvé váló gazdag formavi-
lágú magyar románkor lassú elhalását is jelezte, amely 
csaknem három századon keresztül élt, és virágzott ha
zánkban. 

Nem állítjuk azt, hogy afent ismertetett fejlődés-törté
net minden részletében kidolgozott,28 minden számbavett 
templom korhatározása azonos értékű. Sok feltárás és 
további kutatás szükséges még ahhoz, hogy Árpád-kori 
építészetünk története világosan rajzolódjon ki előt
tünk a megyében és az egész országban egyaránt. Az e 
téren végzett kutatás, a kérdés újszerű felvetése már ed
dig is hozzájárult az eddig ismert kép bővítéséhez. Re
méljük, hogy a megye területén folyó régészeti, mű
emléki kutatás keretében sor kerül rövidesen a XI— 
XIII. századi építészet eddig elmaradt, igen fontos em
lékeinek feltárására. A megyei múzeumi szervezet, 
s a külső intézményekben dolgozók jól összehangolt 
munkájával bizonyára szép eredmények születnek 
majd. 

Kozák Károly 

ls Békefi Rémig: A Balaton környékének egyházai és várai a középkor
ban. Budapest, 1907. — Koppány Tibor: i. m. — Sz. Czeglédy Ilona— 
Koppány Tibor: A középkori Ecsér falu és temploma. Arch. Ért. 1964. 
évi 1. sz. 41—60. (A falu korai említése, a feltárás során előkerült S-végű 
hajkarika, valamint a hajó D-i falában látható „opus spicatum" és a 
templom korai átépítése felveti annak lehetőségét, hogy az építés idő
pontját a XI. században keressük.) — Éri István—Gerőné Krámer 
Márta—Szentléleky Tihamér: A dörgicsei középkori templomromok. 
Magyar Műemlékvédelem (1959—1960). Budapest, 1964. 95—114. — 
Kozák Károly: Szigliget. Budapest, 1961. 12—Í3. — (A fenti munkák
ban található történeti adatok, régészeti megfigyelések alapján gondol
hatunk arra, hogy ezeknek a templomoknak egy része már felépült a 
XII. vagy esetleg már a XI. században. Lehetnek közöttük azonban 
olyanok is, amelyek a XIII. században épültek, mint a felsőörsi-, szent
királyszabadjai- és szőci (Dabas) templomok. E kérdésben tisztábban 
láthatnánk, ha az említett helyeken kisebb feltárásra kerülhetne sor.) 

16 A zirci ásatás feldolgozás alatt. Dokumentációja: Veszpr. Múz. Adat
tára 8811. 79. A gyulafirátóti alaprajz közléséért, valamint az alaprajzok
nak előadáshoz való elkészítésében távollétemben nyújtott segítségért e 
helyen mondok köszönetet Koppány Tibornak, a rajzolásért pedig Papp 
Imrénének és Komjáthy Attilánénak. (Az alaprajzok vázlatként kezelen
dők, csak az alapformák, méretek összehasonlítása, valamint a szám-
szerűség érzékeltetése céljából készültek.) 

17 K. H. Gyürky: Die St. Georg-Kapelle in der Burg von Veszprém. Buda
pest, 1963. 341—408. (Acta Arch. Hung.) — Sági Károly: Magyaror
szág Régészeti Topográfiája. I. k. (Veszprém megye). — (A Récéskúti 
bazilika mellett nem említettem meg a római emléknek számító Sági 
Károly által feltárt fenékpusztai 11. sz. bazilikát, amely ugyancsak fél
köríves szentéllyel zárul. E templom a zalaváriakkal együtt hatással 
lehetett templomépítészetünk kialakulására.) 

" G. Krámer Márta—Tóth Sándor: A tihanyi apátsági templom és kolos
tor 1965. évi felújítása. Műemlékvédelem. X. évf. (1966) 4. sz. 234—237. 

19 4. sz. jegyzet. — Az itt említett feldebrői követ közli Gerevich Tibor 
idézett munkájában (C tábla 2. ábra). •— (A Tihanyban előkerült pal-
mettás követ a szentély K-i falában találták, másodlagos helyzetben az 
ablak feletti részen (2. kép). A képen látható falszövet eléggé egységes
nek látszik. Az ablak sem mondható jelenlegi formájában XI. században 
készültnek. Ezek is arra intenek — korábban felvetett meggondolások 
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mellett —, hogy a jelenleg ismert egyenes szentélyzáródás, talán nem a 
legkorábbi építkezés maradványa.) 

20Dercsényi Dezső: Visegrád műemlékei. Budapest, 1951. 12—14. és 
96. (8. és 9. jegyzet). — (A visegrádi kolostortemplom bal oldalán lát
ható, keskeny, félköríves szentéllyel záródó hajó feltehetően a legko
rábbi építkezésekhez tartozhatott.) 

21 Az itt közölt zirci alaprajzot Hümpfner Tibor: A zirci apátsági templom 
ásatása (1912—13) с munkájából vettük át, amely a Veszprém Megyei 
Múzeumok Közleményei-nek 2. kötetében (Veszprém, 1964) jelent meg. 
Az alaprajz léptéke nem egyezik a tábla többi ábrájának léptékével, 
ezért közöljük a templomnak az ásató által megjelölt hosszát (kb. 60 m). 

22 Fr. M.—Anselme Dimier: Recueil de Plans d'Eglises Cisterciennes I— 
II. Paris, 1949. — Lelia Fraccaro de Longhi: L'architettura delle Chiese 
Cisterciensi. Italiane. Milano, 1958. 

23 5. sz. jegyzet. — Kozák Károly: Győr-Sopron megye középkori egye-
neszáródású templomairól. Arrabona. VII. (1965) 133—154. — Kozák 
Károly: Borsod megye egyenes szentélyzáródású középkori templomai. 
Herman Ottó Múzeum Évkönyve. V. (1965) 223—257. 

2Í Bogyay Tamás: A Szent György-hegyi Szent Kereszt-kápolna. Külön
lenyomat a Technika 1943. évi 4. számából. 

Im Zuge der in den letzten zehn Jahren durchgeführten 
Forschungen im Bereich der Denkmalkunde, Archäologie, 
Geschichte und Kunstgeschichte belebte sich das Interesse 
für die Entwicklung der ungarischen Architektur zur Zeit 
der Árpádén. Dementsprechend beschleunigte sich auch der 
Rhythmus des Forschungseifers, bedingt durch den zeitli
chen Ablauf der Wiederherstellung der Baudenkmäler und 
durch den Wunsch nach Sammlung immer neuerer Erkennt
nisse. Ein sehr großer Teil dieser Forschungen betraf die 
auf dem Gebiet des Komitats Veszprém vorhandenen Bau
denkmäler. Im Zuge dieser Forschungsarbeiten traten die 
Umrisse neuer Zusammenhänge, man könnte in gewissem 
Sinne auch sagen, solche als „Gesetzmäßigkeiten" anzu
sprechender Wahrnehmungen in Erscheinung. Die sodann 
eingeleiteten Untersuchungen und Analysen führten folge
richtig zur Erweiterung unserer, die Árpádenzeit betreffen
den architektonischen Erkenntnisse, in gewissen Fällen 
auch zu ihrer Änderung. 

Gegenüber unseren bisherigen Vorstellungen über die 
Anfänge der damaligen architektonischen Formgebung auf 
ungarischem Boden, entfaltete sich vor uns in großen Umris
sen ein Bild, das wohl bescheidener war als das bisherige, 

Les fouilles du patrimoine historique, artistique et archéo
logique, menées pendant la décennie passée ont éveillé l'inté
rêt pour l'histoire de notre architecture de l'époque arpa-
dienne. La cadence des fouilles a été aussi accélérée, d'une 
part par le rythme des reconstructions et de l'autre part par 
le désir de connaître mieux le passé. Une partie remarquable 
de ces fouilles a porté sur les monuments historique du dé
partement de Veszprém. A la suite des travaux, les contours 
de nouveaux rapports se sont révélés, phénomènes qui dans 
un certain sens, ont un «caractère régulier». Les recherches, 
les analyses menées à partir de ces hypothèses nous ont per
mis d'élargir nos connaissances concernant notre architec
ture à l'époque arpadienne, et, dans certains cas, la modifi
cation de celles-là. 

Contrairement à la conception acceptée jusqu'ici, ce sont 
les contours d'une image de beaucoup plus modeste qui 
se sont dessinés, mais selon notre opinion cette image est 

25 A hajó déli falában szimmetrikusan elhelyezett — aránylag magasan — 
három félköríves záródású, keskeny nyílású ablak románkori falusi 
templomaink egyik legfontosabb jegye. E kérdésről már korábban meg
emlékeztünk (5. és 14. jegyzet), legrészletesebben ,,A lovászpatonai evan
gélikus templom feltárása és helyreállítása" (Magyar Műemlékvédelem. 
II. Budapest. 1964.) 152—153. és 157—161. című dolgozatunkban. 

" Az említett templomokkal kapcsolatos fontosabb adatok megtalálhatók 
az 5., 10. és 15. jegyzetekben. 

27 Kozák Károly: Kereszt alakú nyílások középkori templomainkon. 
Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei. VI. Veszprém, 1968. 

18 A kutatás jelenlegi állása, s az előadások előre meghatározott, aránylag 
rövid időtartama nem tette lehetővé, hogy oly fontos emlékeket, mint 
a veszprémi székesegyház, vagy a felsőörsi prépostság (Erdei Ferenc— 
Tóth Sándor: Felsőörs prépostsági templom helyreállítása. Helyreállí
tott műemlékeink. 20. sz.), bevonjunk előadásunkba, más emlékekkel 
együtt (Veszprémvölgyi apácák kolostora, Kéttornyúlak, Somlószőlős 
stb.). E kutatásoktól, illetve azok feldolgozásától várjuk a most felraj
zolt kép bővítését, eddigi ismereteink további gyarapítását. 

unserer Meinung nach jedoch der Geschichte und gesell
schaftlichen Entwicklung der auf dem Gebiet des Komitats 
ansässig gewordenen ungarischen Stämme viel besser ent
sprach. Diese Forschungen begannen mit Untersuchungen 
über Grundriß und Aufbau unssrer Kirchen aus der Árpá
denzeit. In erster Reihe war man auf ihre baulichen Ausmaße 
sowie auf eine Gruppeneinteilung der Formgebung ihrer 
Apsiden bedacht, ob mit halbbogenförmigem, linearem oder 
vielgewinkeltem Abschluß. Hierbei wollte man auch eine 
genauere chronologische Zeitfolge des Baugeschehens er
zielen. Die ersten solchen Anfänge betreffen eben die auf 
dem Gebiet des Komitats Veszprém befindlichen Baudenk
mäler (Zalaszántó, Szigliget, ferner die Frage der mit linearer 
Apsis schließenden Kirchbauten des Mittelalters sowie der 
Südfront romanischer Dorfkirchen, der Fensteranordnung 
und der kreuzförmiger Öffnungen). 

Zu diesen ersten Anfängen kamen dann in der Zwischen
zeit neue Erkenntnisse hinzu. Dies ermöglicht auch, daß wir 
über die kirchlichen Bauten des Komitats im XI—XIII. 
Jahrhundert etwas ausführlicher, aber immer noch recht 
skizzenhaft sprechen können. 

Károly Kozák 

plus conciliable avec l'histoire, avec le développement social 
des Hongrois qui établissaient leur patrie sur ce sol. Ces re
cherches portaient sur l'examen de plans et de constructions 
de nos églises de l'époque arpadienne, en les classant avant 
tout selon leurs proportions et selon la forme de leur choeur 
(hémi-circulaire, rectangulaire ou polygone), en tâchant 
d'établir une chronologie plus précise. Les premières tenta
tives ont été effectuées justement sur les monuments histori
ques du département de Veszprém (à Zalaszántó, Szigliget, 
problèmes des églises médiévales au choeur rectangulaire, 
façade sud des églises romanes de campagne, disposition des 
fenêtres, baies en forme de croix). 

La période écoulée depuis ces premières tentatives a fourni 
de nouvelles données qui nous permettent de parler avec plus 
de détails, mais encore toujours à grands traits seulement de 
l'architecture religieuse du département aux XIe—XIII 
siècles. 

Károly Kozák 

Die Kirchenarchitektur des XI—XIII. 
Jahrhunderts im Komitat Veszprém 

Architecture religieuse aux 
XIe—XIIIe siècles dans le département 

de Veszprém 
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ЦЕРКОВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В КОМИТАТЕ ВЕСПРЕМ В XI—XIII ВЕКАХ 

Благодаря исследованиям по архитектурным памят
никам, археологии, истории и истории искусства, про
веденным в прошедшее десятилетие, оживился интерес 
к истории архитектуры периода Арпадов. Ускорился и 
темп исследований, что было вызвано с одной стороны 
размером работ по восстановлению архитектурных 
памятников, а с другой — страстью к знаниям. Довольно 
значительная часть этих исследований касалась архитек
турных памятников, находящися на территории коми
тата Веспрем. В процессе исследований перед нами 
открылись новые связи, круг характерных черт, которые 
можно назвать «закономерностями». Исследования, 
анализ расширили наши знания в области архитектуры 
периода Арпадов, в некоторых же случаях дали воз
можность для их модификации. 

В противоположность установившимся представлениям 
о начальном этапе венгерской архитектуры стала выри
совываться картина более скромная, но, по нашему мне

нию, гораздо лучше прежней согласующаяся с историей 
обосновавшихся здесь венгров и историей развития об
щества. Исследования эти начались в связи с возникшим 
требованием к установлению более точного определе
ния времени строительства; для этого изучались плани
ровка и вид церквей, относимых к периоду Арпадов. 
В первую очередь исследовались и группировались 
размеры и формы святилищ (с полукруглым сводом, 
прямые, многоугольные). Первые исследования начались 
именно с архитектурных памятников комитата Веспрем 
(Заласанто, Сиглигет, средневековые церкви с прямым 
святилищем, вопрос о порядке южного фасада и окон 
в деревенских церквах романского стиляи крестообраз
ных отверстиях). 

За время, прошедшее с тех пор, накопились нэвые 
материалы, дающие возможность говорить об архитек
туре церквей XI—XIII веков в комитате Веспрем более 
подробно, но все еще только в общих чертах. 

Карой Козак 
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