
A balatonszolosi református templom kutatása 
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A Balaton északi partján húzódó dombvonulat mö
gött középkori eredetű települések követik egymást. 
Egyik közülük a Balatonfüredet Nagyvázsonnyal 
össszekötő út mentén fekvő Balatonszőlős. Bár csak 
néhány kilométerre van a tótól, annak éltető, gazda
gító hatását itt már nem érezni. A napjainkban is csak 
néhány száz lakosú település soha nem tartozott a 
gazdagabbak közé. Ezzel magyarázhatjuk, hogy har
monikus faluképe, műemléki védettségre érdemes há
zaival a múlt század óta szmte változatlanul maradt 
meg napjainkra. 

Történeti adatok: 
Az őskortól kezdve lakott vidéken római kori és 

jelentős késő avarkori emlékeket találtak. A mai falu 
területén Árpád-kori településnyomokat is megfigyel
tek.1 A Vérbulcsu nemzetség birtokterületéről kora 
Árpád-kori okleveles adatokkal nem rendelkezünk. 
Nem tudjuk, hogy a királyság megszervezésekor mi
lyen birtok lett a terület, a falu nevéből csak az itteni 
szőlőtermelésre következtethetünk.2 Először I. And
rás hamis tihanyi oklevelében szerepel „Zeuleus". 
Ezen oklevél Győrffy György szerint a XIV. sz. kö
zépső évtizedeiben készült.3 A hiteles tihanyi alapító
levélben nem szerepel a falu, tehát az apátság csak 
később szerzett ott birtokot. Szent László 1082-re 
datált oklevelében a falu a veszprémi Szent Mihály 
egyház birtokaként szerepel. Ez az oklevél is egy XIV. 
sz.-i átiratban maradt ránk, így nem tudjuk, hogy ada
tai mennyiben XI. századiak. 

A XII. század elejére a vidék leghatalmasabb világi 
urai már az Atyusz nemzetség tagjai. Gazdagságukat 
mutatja, hogy Bánd fia Atyusz — apja végakaratának 
megfelelően — az almádi monostornak jelentős birto
kokat adományozott Szőlősön. Monostorapáti mel
lett a hegyen levő, ma már csak romjaiban látható 
egykori bencés apátság 1121. évi alapítólevelében hal
lunk először hitelesen Szőlősről: „in loco qui dicitur 
Zeuleus vineas II. cum totidem cultoribus" kapott a 
kolostor.5 

1211-ben Oros apát összeíratta a tihanyi apátság 
addig kapott birtokait, és azokra II. Andrástól meg
erősítő okievetet kért, amelynek tanúsága szerint „in 
villa Zeleus sunt udvornici...". A név szerint is is
mert jobbágyok földjén kivül további 600 hold földje 
volt még a faluban az apátságnak. Ugyanezen oklevél 
említi, hogy az oroszkői remeteségnek is volt birtoka 

Szőlősön. A Szent Miklósról elnevezett oroszkői re
meteséget a kutatás á Tihanyi-félszigeten levő barát-
lakásokkal azonosította.6 

Egy 1222-ből származó oklevél szerint ekkor Sző
lősön birtokolt a veszprémi káptalan is, de már koráb
ban is volt a faluban szőlője.7 

Az Árpád-kor végén, 1300-ban tűnt fel először a 
veszprémi káptalan nemes jobbágya, a Biliegéről való 
Erdős fia Ányos. A falu középkori történetében ő 
volt a legnagyobb birtokszerző. Huszonnégy éven át 
tudjuk követni földvásárlásait, földcseréit. Első alka
lommal Márk veszprémi jobbágytól vett Szőlősön tíz 
pénzért egy hold szőlőt és földet. Az oklevélből meg
tudjuk, hogy a vásárolt föld szomszédságában volt a 
zirci apátság és két rokon nemes: Arnold ispán és Vol-
pod birtoka.8 

Néhány évvel később 1309-ben, Ányos földet cse
rélt. A szomszédok között ekkor tűnt fel először a 
fehérvári káptalan és a zalavári apátság mint birto
kos.9 

Ugyanezen évben keletkezett Dénes ispánnak, a 
veszprémi káptalan tiszttartójának végrendelete. Eb
ben az örökhagyó részletesen felsorolta, hogy koráb
ban kitől mennyi földet vett, és mindezt — fia nem 
lévén — a veszprémi káptalanra hagyta.! ° 

Négy évvel később 1313 nyarán Dénes ispán el
adott a káptalan engedélyével Ányosnak két hold föl
det, amely a szőlősi „capella Virginis Marie" fölött 
feküdt, tőle északra. A vételár két bécsi márka volt. 
Dénes a helybéli kápolnában levő részének a felét is 
Ányosnak adta, kikötvén, hogy midőn ,4psam capel-
lam lapidibus muroque ipse comes Dionisius una cum 
cognatis suis edificarent aut construere intenderent" 
Ányos köteles két márkát adni a költségekhez. A ká
polna az oklevél szerint világi birtokos, Dénes ispán és 
sógorai földjén állt. A forrás egyértelműen kőből, fal
lal átépítendő kápolnáról beszél, az előző épület fából 
volt. Az 1309. évi végrendeletben nincs szó templom
ról, és 1313-ban át akarják építeni, így a fatemplom 
csak e két időpont között épülhetett, a kőtemplom 
pedig csak 1313 után.1 ! 

A XIV. század elején Szőlős szomszédságában volt 
Lőrinte nemzetségből való Lőrinte ispán birtoka. Az 
ő kezén volt egyebek között Essegvár is.12 Lőrinte 
fia, Tamás 1318-ban Szőlőst és környékét fosztotta 
ki. A világi birtokosok közül Dénes ispán, Arnold és 
Volpod földjeit pusztította, nemeseket vetett fogság-
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ba, és onnan csak váltságdíj fejében engedte ki őket, 
— így pl. egy veszprémi nemesért két hordó bort fizet
tetett. A szőlősi temetőt és a Mária kápolnát feltö
rette, és az onnan elrabolt javakat várába vitette.13 

Nem tudjuk, hogy Tamást a király mivel büntette, de 
feltételezhetjük, hogy nem kapott súlyos büntetést, 
mivel I. Károly szűkebb környezetéhez tartozott.14 

Néhány hónappal később Ányos újból földet vett. 
Ebből az oklevélből tudjuk, hogy Miklós papnak bir
toka volt Szőlősön, de arról nem értesülünk, hogy 
Miklós hol pap, esetleg plébános.15 

1318-ban Arnold és Volpod fiaikkal együtt a 
veszprémi káptalan nemes jobbágyainak sorába lép
tek. Feltehetően Tamás hatalmaskodása kényszerítet
te erre a tehetős nemeseket, hiszen ők azok, akik a 
század elején már bérbe vettek a tihanyi apátságtól 
szőlősi és kövesdi földeket.16 Ezeken a birtokokon 
emeltek 1320-ban kőépületet ill. tornyot: „aedifitia 
lapidea"-t és „turris"^.1 7 

I. Károly 1323-ban szőlősi földeket adott vissza a 
veszprémi püspöknek és káptalannak, amelyeket előző
leg királyi ül. királynői jog címén foglalt le. Mivel 
ezen jog pontos tartalmát a kutatás eddig még nem 
tisztázta, nem tudjuk, hogy a fenti adat korábbi bir
tokviszonyra utal-e.! 8 

Húsz évvel később Péter szőlősi villicus és társai 
pereskedtek a veszprémi káptalannal, királyi és király
női szabad tárnokoknak vallván magukat, kiválni igye
keztek az egyház szolgálatából. A per egyezséggel zá
rult, amelynek értelmében Péter és társai visszaadták 
az addig saját jogon bírt részek tulajdonjogát a kápta
lannak, cserébe a föld haszonélvezetéért. így tehát a 
szőlősi jobbágyok kísérlete kudarcot vallott, nem tud
tak felemelkedni a nemesi rétegbe, és kitörni a kápta
lan hatalmából.19 

1. ábra. Helyszínrajz 
Abb. 1 : Lageplan 
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2. ábra. A templom déli homlokzata kutatás előtt 
Abb. 2: Südfront der Kirche vor der Erforschung 

A XV. század folyamán a vázsonyi pálosok és a 
Rozgonyiak is birtokoltak földet Szőlősön.20 

Nem tudjuk pontosan, hogy a templom mikortól 
plébániás egyház. A pápai tizedjegyzékben nem szere
pel. 1343-ban Péter és társai perénél a „prope eccle-
siam Beate Virginis" hely megjelöléssel találkozunk. 
Ezek szerint ekkor már plébánia lehet Szőlősön.21 

Ugyanezt támasztja alá egy későbbi adat. 1373-ban 
hallunk András papról. Mivel András a pécselyi Mik
lós pappal és a vázsonyi Péter pappal együtt egy ti
hanyi apátsággal kapcsolatos perben tanúskodott, és 
mivel mindkét község szerepel a tizedjegyzékben, fel
tételezzük, hogy a két plébánossal együtt tanúskodó 
és ugyancsak sacerdosként említett András is plébá
nos / 2 

A Mohács utáni években több adóösszeírásban sze
repelt Szőlős. Mindegyik a falu fokozatos elszegénye
dését mutatta. Egyházi birtokosok a XVI. század első 
felében: a veszprémi és a fehérvári káptalan, a tiha
nyi és a zirci apátság.23 Közülük a zirci apátság 1575-
ben kilép, elzálogosítja birtokát Thury Benedeknek és 
Farkasnak.24 A község újkori történetéről a tihanyi 
apátság XVII—XVIII. századi urbáriumai tájékoztat
nak.25 

Az időközben protestánssá lett templomot 1796-
ban átépítették. A múlt század első felében a 
veszprémi káptalan, a tihanyi apátság és nemesi csalá
dok voltak birtokosok a faluban.2 7 

Rómer Flóris 1861-ben járt Szőlősön és feljegyzé
seket készített a templomról.2 8 

Utoljára 1943-ban tatarozták az épületet. 



3. ábra. A toronyalj és a kapu kutatás előtt 
Abb. 3: Turmsohle und Tor vor der Erforschung 

A templom kutatás előtt: 
A falu közepén, újkori kerítésfallal körülvett tel

ken áll a református templom. Mellété a parókia épü
lete. (1. ábra) A téglalap alaprajzú keletéit templom 
déli homlokzatának nyugati harmadában, sarkain ferde 
támpillérekkel támasztott torony áll. (2. ábra) A 
templom déli oldalán a toronytól keletre egy, az észa
ki oldalon pedig két támpillér látható. A boltozott 
toronyalj két oldalán kő ülőpadok vannak. Közöttük 
nyílik a templom egyetlen, vörös homokkőből fara
gott csúcsíves keretű ajtaja, amelyen kívül középkorra 
utaló műrészlet nincs az épületen. (3—4. ábra) 

A teremszerű belső tér fiókos dongaboltozattal 
fedett. A nyugati és a keleti végében egy-egy lapos ívű 
karzat áll. A karzatok szintjén nyugatra és délre, ül. 
keletre és délre kisméretű íves ablakok nyílnak. A két 
végfalon a földszinten is van két hasonló nyüás. Az 
északi falon nagyméretű ablak, tőle keletre az előb
biekkel egyező kis nyüás van. A déli falban, a torony
hoz kívülről támaszkodó toronyfeljáró meüett nagy
méretű ablak nyüik. A templomban betonpadló, a 
karzatokon téglaburkolat van. A márványlapos úrasz-
tala a múlt században, a többi jellegtelen belső beren
dezés (padok, szószék) 1943-ban készült. 

A templom kutatása: 
A templomban egy Ny—К irányú árokkal kezdtük 

meg a kutatást. A további keresztirányú árkok után 
három szelvényben kutattunk.29 (5. ábra) 

Az 1. árokban a betonburkolat alatt téglapadló 
maradványát találtuk. (6. ábra) A keleti részen, a csak 
kis területén megfigyelhető téglapadló után habarcsos 
járószint következett. Ez a járószint a templom keleti 

bővítményének első vakolatrétegéhez csatlakozott. 
Közvetlenül a habarcsos réteg alatt került elő a lebon
tott szentély fala. Tőle keletre az egykori külső járó
szintet figyeltük meg -0,56 m mélységben. A bővít
mény alapozása -2,0 m mélyen volt, míg a középkori 
szentély alapozását -1,65 m-nél még nem értük el. (A 
szinteket a legutolsó betonpadlótól mértük.) 

A 2. árokkal és az I. szelvénnyel a szentély terüle
tének nagyobb részét a bolygatatlan talajig feltártuk. 
A szentély 3,40 m széles, 3,65 m hosszú és 0,90 m 
falvastagságú volt. A lebontott falakból csak 30 cm-es 
felmenő szakasz maradt meg. A rajta levő vakolat 
tanúsága szerint a szentély középkori járószintje -0,34 
m mélyen volt. A diadalív nem szűkült össze. (7. 
ábra) 

A szentély észak—keleti sarkában durva mészkőből 
faragott követ találtunk. (8-9. ábra) Az elszedett, 
hátsó síkján durva felületű kő egykor fal mellé volt ál
lítva és alsó részének tanúsága szerint a padlóba volt 
eresztve. Felső részén csaplyuk mutatja, hogy felfelé 
magasabb volt. Valószínű, hogy szentségtartó fülke lá
bához tartozott. 

A szentély közepén, annak falával egy magasságra 
visszabontva keretszerű, kő oltárlap maradványait tár
tuk fel. A szentélylépcsőből csak nagyon kevés ma
radt meg, mivel az oltárral együtt a későbbi sírok 
nagymértékben elpusztították. 

A templom építése előtti talajrétegződést csak a 
kis mélységben alapozott oltár és lépcső alatt figyel-

4. ábra. A kapu felmérési rajza 
Abb. 4: Vermessungszeichnung des Tores 
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5. ábra. Ásatási alaprajz 

hettük meg. Az egykori humusz fokozatosan ment át 
a bolygatatlan sárga homokba. A terepszint kelet felé 
feltehetően süllyedt, erre utal a metszet tanúságán 
kívül (6. ábra) a hajó és a szentély eltérő alapozási 
mélysége, (hajó: -1,25-1,35, szentély -1,65-nél mé
lyebb.) 

A szentély területén nyolc sírt tártunk fel. A 
templom kifestésére utalt, hogy nagy mennyiségű 
freskótöredék volt a sírok földjében. A kis töredékek 
sajnos nem tették lehetővé a freskó korának meghatá
rozását. Az oltár előtt, egy sír földjében I. Ferdinánd 
karinthiai veretű pfenningjét találtuk. (1535)30 A 2. 
sírban csak egy későbbi temetkezésekkel bolygatott 
koponya volt. Rajta fémszálakból fonott XV—XVI. 
századi pártát találtunk, amelyet préselt rozetták és 
vékony bronz csüngők díszítettek. A rozetta és a 
fonott fémszálak között is zöld üveggyöngyök voltak. 
(10. ábra) Hasonlójellegű pártát találtunk a 6. sírban. 

Abb. 5 : Grundriss der Ausgrabungen 

A középkori oltárt átvágó sírok közül a templom 
protestánssá válásának időpontjára következtethetünk 
a 4. sír melléklete alapján. A nyugat-keleti tájolású 
sírgödörrel teljesen átvágták az oltárt. A bolygatatlan 
homokba -1,08-1,12 m mélységben eltemetett nő 
koponyájának jobb oldalán hajtűt találtunk. (11. 
ábra) Az aranyozott ezüst hajtű gömb alakú fejének 
alsó fele sima, míg a felső része áttört. Hossza 10,3 
cm. A XVI—XVII. században elterjedt hasonló típu
sok közül az itt találttal szinte méretben is egyezőt 
ismerünk a tolnai kincsből, amelynek segítségével lele
tünket a XVI. század második feléből származónak 
határozhatjuk meg.31 Ugyanezen sírban kisméretű 
esztergályozott csonttárgyat találtunk. (12. ábra) A 
kúposán keskenyedő, belül kifúrt 3,6 cm hosszú tárgy 
feltehetően pipereeszköz végét díszítette, ül. zárta 
le.32 

A középkori hajó területének közel a felét tártuk 
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6. ábra. Az 1. árok metszetei Abb. 6: Schnitte des Grabens 1 

fel. A II. szelvényben csak a déli fal mentén jelentke
zett az egykori humusz. A többi részen temetkezések 
voltak, a sírok kevert földjében freskótöredékekkel. 
A feltárt kilenc, egymást is vágó sírt a bolygatatlan 
homokba ásták. Közülük csak a 12. sírban volt lelet. 
A szabályos tájolású női váz koponyáján rossz álla
potú XVII. századi párta maradványait észleltük. A 
szelvény dél—keleti sarkában leástunk a hajó alapozá
sáig. A habarcsba rakott kőfalat -1,25 m mélyre 
alapozták a bolygatatlan homokba. 

A templom nyugati felében nyitottuk a III. szel
vényt. A betonburkolatot megelőző szinten I. Ferenc 
(1800) pénzét találtuk. Itt is megfigyelhető volt az a 
habarcsos, helyenként agyaggal javított járószint, 
amely a bővítés padlóját adta, és amelyen itt Mária 
Terézia (1780) érme feküdt. Ez a lelet a XVIII. 
század végi átépítésre utal. Ekkor ásták azt a meszes
gödröt, amely közvetlenül a habarcsos padló alatt volt, 
és a lebontott szentélyből származó habarcs- és vako
latdarabokkal volt tele. A szelvény egész területén 
sírok kevert földje mutatkozott, amelyben csak -1,0 
mélységre ástunk le. Az itt talált sírokat, így a 
meszesgödör alatt levőket sem volt módunkban ki
bontani. 

A kapu tengelyében kijelölt 3. számú árok terüle
tén a kevert sírföldből egy ujjperc került elő, rajta 
három gyűrűvel. (13. ábra) A rossz ezüstből készített 
gyűrűk egyikén IHS bepecsételés volt. Az itt is meg
figyelhető habarcsos járószintet több helyen agyagos 
letapasztással javították. (14. ábra) A középkori járó
szint -0,30 m mélységben volt. Ez azt mutatja, hogy a 
szentély és a hajó között nem volt szintkülönbség, 
csupán az oltár szélességében húzódó lépcső emelke
dett 0,14 m-rel magasabbra. 

A kőkeretes kapu küszöbköve az eredeti helyén 
maradt meg, a középkori járószinthez képest 0,22 

m-rel magasabban. A 4. árokban megfigyeltük, hogy a 
küszöbhöz a toronyaljban csatlakozó külső járószint 
-0,25 m. (14. ábra) 

A templom északi külső oldalán már a kutatás 
előtt elválást lehetett látni. (15. ábra) Az itt nyitott 
K. I. szelvényben a középkori hajó észak—keleti 
sarkának és az újkori bővítménynek az alapozásban 
meglevő elválását figyeltük meg. Mindkét kőfalat 
habarcsba rakták, és a bolygatatlan sárga homokba 
alapozták: a középkori falat -1,33 m, az újkorit -2,0 
m mélységben. 

A hajó és a torony csatlakozásánál levő szelvény
ben az alapozásban is meglevő elválás bizonyította, 
hogy a tornyot később építették a déli falhoz. 

A cinterem falát sugár irányú árkokkal határoztuk 
meg. A déli oldalon a K. 1. árokban, a templom falától 
7 méterre, közvetlenül a humusz alatt megtaláltuk a 
0,90 m széles, a terepszinttől mért -1,14 m mélység
ben alapozott körítőfalat. Tőle délre újabb 0,80 m 
széles fal volt. A K. 4. árokban a humusz alatt 
apróköves járószint, alatta a körítőfal jelentkezett, 
mellette az előbb megfigyelt szabályosan rakott kőfal, 
amelynek déli oldalán több rétegű meszelés volt. Az 
ismeretlen korú és rendeltetésű épületet a körítőfallal 
együtt bontották le. 

A K. 2. árokban megfigyeltük, hogy az apróköves 
járószint hozzáfut a bővítményhez. Alatta volt a 
lebontott középkori körítőfal. (16. ábra) 

A középkori körítőfal a templomot kör alakban 
vette körül, kapujára nincs adatunk, de feltehetően a 
templom kapujával szemben lehetett. A mai kerítésfal 
nem követi a középkori fal vonalát, minden részleté
ben újkori. 

A templom vörös homokkőből faragott késő ro
mán kapuja eredeti.33 A toronyaljban levő fülkék a 
toronnyal egyidősek, az ülőpadok 1861 után készül-
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7. ábra. A lebontott középkori szentély és oltár 
Abb. 7 : Abgebauter Chor und Altar aus dem Mittelalter 

tek. A templom középkori ablakai közül a hajó déli 
falában a toronytól keletre levő ablak csekély marad
ványát találtuk meg. A barokk boltvállal részben 
elpusztított, kőkeret nélküli nyílás teljes magasságát, 
záradékának formáját már nem lehetett megfigyelni. 

Megállapítottuk, hogy a nyugati karzaton a délre 
néző ablakot is a középkori nyílás felhasználásával 
alakították ki. A hajóban levő többi ablak utólagos 
bevágás. 

A karzatok nem a barokk bővítéssel egyidősek, 
hanem későbbiek, hiszen boltozatukat utólag vágták a 
bővítmény, ill. a hajó falába. A karzatmellvédek az 
1943-as tatarozást közvetlenül megelőző időszakban 
készültek. 

A padlástérben látható volt, hogy a nyugati orom
fal három periódusban készült. A legkorábbiban egy 
egyenes záródású, befelé bővülő résablakot bontot
tunk ki. 

A templom falainak külső és belső oldalán csak kis 
területen maradt meg a középkori vakolat.34 

Az ásatás eredményeit összevetve a történeti ada
tokkal, felvázolhatjuk a templom építéstörténetét. 
(17. ábra) 

Az 1313 után tört köböl épült, 13,5x7 m-es 
templom egyenes szentélyzáródású volt. A hajó és a 
szentély falvastagsága eltért egymástól: 1,0, ill. 0,90 
m. Szentélyét, amelyben pasztoforium állt, freskók 
díszítették. Csúcsíves kapuja a déli oldal közepén 
nyílott, ugyanitt legalább két ablak törte át a falat. 
Nyugati oromfalában résablak volt. A templomot 
kívül is vakolták. A cintermet és a templomot kőfal 
vette körül. 

A második építési periódusban felépült a torony. 
(18. ábra) Építési idejét nem ismerjük, mivel a még 
befalazott félköríves toronyablakok nem adnak segít
séget a datáláshoz, de feltételezhetjük, hogy a környé
ken levő Vörösberény és Balatonfüred templomának 
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középkori eredetű déli tornyához hasonlóan szintén a 
középkorban épült.3 5 Építésével egyidőben az egész 
épület sima, meszelt vakolatot kapott. 

A templom a XVI. században a protestánsoké lesz. 
Az oltárra nem volt már ,szükség, a szentélybe is 
temetkeztek. A továbbiakban már nagyobb változ
tatás nélkül állt a templom a XVIII. század végéig. 

1796-ban lebontották a középkori szentélyt, és a 
hajó szélességében az épületet kelet felé mintegy négy 
méterrel meghosszabbították. A lebontott szentély 
északi falára szószéket emeltek. Ekkor már nem 
temetkeztek a templomban. Az épületet bevoltozták, 
kisméretű ablakokat vágtak a falba, és fakarzatot 
építettek. Megemelték a nyugati oromfalat. A külső 
felületekre, a torony kivételével, jellegzetes barokk 
meszelt szalagokkal keretezett, höbörcsös vakolat ke
rült. Lebontották a körítőfalat, és ekkor készült a 
parókia is. (19. ábra) 

A múlt században téglából karzatokat építettek. 
Ezzel egyidőben, vagy röviddel utána elkészült a 
három külső támpillér. A későbbiekben a karzatokra 
tégla mellvédet emeltek. 

Századunk húszas éveiben kisebb javítást végeztek 
a templomon. Az oromfalat újra megemelve kicserél
ték a korábbi zsindelyfedést. Ekkor épült a torony
hoz tapasztott feljáró. A barokk szalagkereteket leme
szelték, a keleti oromfalon levő bekarcolt évszám 
tanúsága szerint 1923-ban. 

Nagyobb beavatkozásra utoljára 1943-ban került 
sor. Teljes külső és belső tatarozást végeztek. Az 
északi és a déli falban - a korábbi ablakokat részben 
megsemmisítve — nagyméretű nyílásokat vágtak, új 

8. ábra. A szentélyben talált gótikus kő 
Abb. 8: Im Chor gefundener gotischer Stein 



karzatfeljárót készítettek, lebontották a barokk szó
széket és betonból újat készítettek. Kicserélték a 
teljes belső berendezést, a téglapadlót felszedve be
tonburkolatot alakítottak ki. A templom külső falfe
lületeinek egyenetlenségeit téglaköpenyezéssel kiigazí
tották, kijavították a kerítésfalat. 

A balatonszőlősi templom a középkorban általáno
san elterjedt egyenes záródású típust képviseli. A 
középkori falusi templomok kialakulásával az utóbbi 
évtizedekben többek foglalkoztak.36 Felvetődött a 
szentélytípusok esetleges kor szerinti éles szétválasz
tása. Bizonytalanná teszi a feltevést, hogy több egye
nes záródású falusi templomot ismerünk, amely a XIII. 
század második fele előtt épült: Kardoskút, Ipoly-
tölgyes, Felsődörgicse.3 7 

A Balaton-felvidék román kori templomait vizsgál
va, Koppány Tibor feltételezi, hogy az alaprajzi elté
rés a birtokossal lehet összefüggésben.38 így az egye-
neszáródású, azaz az egyszerűbb templomokat egyhá
zi birtokosok emelték, míg a díszesebb, magasabb 
technikai fokon épült félkörös szentélyzáródásúakat 
világiak földjén találjuk. Balatonszőlősön egyházi és 
világi birtokosok egyaránt voltak a XIV. század ele
jén.. A templom Dénes ispán — esetleg egyházi fennha
tóság alatt levő - földjén épült. 

A továbbiakban vizsgáljuk meg, — vázlatosan — 
néhány környékünkön levő egyenes szentélyzáródású 
templom építési idejét. A Nagyvázsony melletti két 
elpusztult település, Csepely és Leányfalu közül az 
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9. ábra. A gótikus kő felmérési rajza 
Abb. 9: Vermessungszeichnung des gotischen Steins 

10. ábra. Párta a 2. sírból 
Abb. 10: Jungfernkranz aus dem 2. Grab 

előbbiről első adat csak a tizedjegyzékben szerepel, 
míg az utóbbiról nincs középkori okleveles említés. A 
kövesdi templomról az első adat 1363-ból ismert, míg 
a csopaki egyházat a tizedjegyzék említi először. 
Felsődörgicsén 1231-ben már áll a templom, Alsódör-
gicse először a tizedjegyzékben fordul elő. Udvari és 
örvényes templomáról nincs középkori adatunk. Meg
jegyzendő, hogy egy 1267-ben keltezett oklevél a 
tihanyi félszigeten négy kápolnát említ »amelyek közül 
eddig csak az újlaki és apáti templomot sikerült 
azonosítani. A tizenkét templom közül csak ötről van 
XIII. századi adat.39 Ez természetesen nem jelenti 
azt, hogy a többi csak később épülhetett. Elképzel
hetőnek tartjuk — különösen az 1313 után épült 
Balatonszőlős tanúsága szerint —, hogy a Balaton-fel
vidék nagyszámú egyenes záródású templomának egy 
része már a XIV. században épült. Nem mond ellent 
ezen feltevésnek a Dunántúl néhány támpillér nélküli 
sokszög záródású templomának kormeghatározása. A 
nagyvázsonyi Szt. István templomról régészeti tanul
mány nem jelent meg, így nem tudjuk, hogy a 
XIII—XIV. század fordulójára tett datálás milyen 
bizonyítékokon nyugszik. Berhidát ugyanarra az idő
re datálják, mégpedig analógiák alapján, hasonlóan a 
somlószőlősi és veleméri templomokhoz.40 A két 
alaprajzi típus együttélését elképzelhetőnek tartjuk, 
ami az analógiás datálások hitelességét kérdésessé 
teszi. 

Mivel a XIII—XIV. századi okleveles anyag többsé
ge ismert, újabb adatok nagyszámban nem várhatók, 
így a templomok korhoz kötése a régészeti kutatásra 
hárul, különösen a műrészletek nélküli épületek, ro
mok esetében. Ennek érdekében elengedethetetlen-
nek tartjuk a teljes feltárásokat, beleértve természete
sen a temetőfeltárásokat is, hiszen csak így kaphatunk 
— szerencsés esetben - választ kérdéseinkre.41 A 
gyakran csak alaprajzi vizsgálatokon alapuló, olykor 
sematikus korhatározásokat félretéve tudomásul kel-
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12. ábra. XVI. századi hajtű a 4. sírból 
Abb. 12: Haarnadel aus dem XVI. Jahrhundert aus dem 4. 

Grab 

lene vennünk, hogy vannak kérdések, amelyeket nem 
tudunk, és belátható időn belül nem is fogunk tudni 
megyálaszoni. 

11. ábra. Csonttárgy a 4. sírból 
Abb. 12: Knochengegenstand aus dem 4. Grab 

13. ábra. Gyűrűk a 3. árokból 
Abb. 13: Ringe aus dem 3. Graben 
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15. A templom északi homlokzata 
Abb. 15 : Nordfront der Kirche 

JÁTHY M.: A tihanyi apátság alapítólevelének problé
mái. Levéltári Közi. 1955.32. 

7. MRT 2.55. 
8. HORVÁTH К.: Zirc története. Veszprém 1930.271., ER

DÉLYI op. cit. 263-272. -az idézett oklevélből meg
tudjuk, hogy az eladott szőlő szomszédai kelet felől a 
veszprémi káptalan és a zirci apátság, nyugatról Arnold 
és Volpod fiai. 

9. HORVÁTH op. cit. 272., ERDÉLYI op. cit. 263-272. , 
KUMOROVITZ В.: Veszprémi regeszták. Bp. 1953.44. 
Ányos a zirci monostor másfél hold szőlőjét cserélte el a 
saját három holdjával. A zirci föld a Horvát-Györe he
gyen fekszik, északról Ányos szőlője, keletről a nagy út, 
délről Volpod fiának szőlője között. Ányos elcserélt sző
lője - amelyet korábban Makra fia Márkustól vett - szin
tén Szőlősön volt: keletről az oroszkői remeteség, délről a 
zalavári apátság, nyugatról Péter fia Sebestyén, északról 
Volpod fiának szőlője határolja. A zirci föld a ma Györe 
hegynek nevezett területen feküdt, Balatonfüred észak
nyugati oldalán az országút mellett. 

10. KUMOROVITZ op. cit. 43. ezen oklevélben szerepel a 
következő felsorolás: A Sceuleus falu határában lévő 
Hydegkut-Bungurd ispán fiától vásárolt 40 hold szántót, 
1 hold kenderföldet, 1 erdőt, 1 falcastrumnyi rétet, a 
közös erdőben levő erdőhasználattal továbbá a Sceuleus 
faluban levő Duba fia Volpodtól és Fobyna fiaitól Zó
lyomtól és Arnoldtól vásárolt házhelynek is alkalmas 10 
hold földet, a Bolyar fiaitól Iwancatól és Buthustól vett 
és a zirci apát telkének keleti szélén fekvő 3 hold földjét 
valamint a veszprémi egyház, a zirci monostor, az almádi 
konvent és az oroszkői Szt. Miklós egyház jobbágyaitól 
vásárolt földjeit hagyja a veszprémi káptalanra. 
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16. ábra. A középkori körítőfal a K. 2. árokban 
Abb. 16: Mittelalterliche Rundummauer in der Grube K. 2. 

11. Az oklevélből regesztat közöl KUMOROVITZ op. cit. 
65. 
A teljes szöveget az alábbiakban Draskóczy István szíves
ségéből közöljük. 
„Nos fráter Johannes, miseratione divina abbas et con-
ventus monasterii Tykoniensis significamus quibus expe-
dit universis, quod comes Dyonisius filius Fen, officialis 
venerabilis capituli Vesprimiensis ab una parte, item 
Anianus filius Erdeus similiter jobagio dicti capituli de 
eadem Sceuleus ab altera coram nobis personaliter cons-
tituti, ipso Dyonisio de Sceuleus referente necnon affe
rente nobis extitit recitatum, quod duo jugera terre sua, 
emptitiam esse dixit, super capellam Virginis Marie in 
eadem Sceuleus a parte aquilonis existencia, (pro) 
duabus marcis denariorum viennensium habitis et recep-
tis ab eodem Aniano, de bona voluntate prenotati capi
tuli, sicut idem comes dixit, predicto Aniano et posteri-
tatibus eius peremptorie vendidisset, dixit eciam idem 
comes Dyonisius, quod dimidietatem portionis sue quam 
dicit se habere in eadem capella, cum ipso Aniano et filiis 
suis natis et nascendis, de permissione eiusdem venerabi
lis capituli, participisset, sicut nobis retulit, est eciam 
adiciendum quod cum vel quando ipsam capellam lapidi-
bus muroque ipse comes Dyonisius una cum cognatis suis 
edificarent aut construere intenderent, ad opus dicte ca-
pelle prenotatus Anianus duas marcas . . . et solvere tene-
retur, prout adhoc ipse. Anianus tarn pro se quam pro 
filiis suis se obligavit, nee hoc pretermittendum sit, quod 
si in accessu temporum ipse Anianus aut filii sui necessi
tate aliquali opprimerentur, et vendere ipsa duo jugera 
terre opporteret, easdem non aliis vendere possit, nisi 
capitulo supradicto et si idem capitulum aut pertinentes 



17. ábra. A középkori templom rekonstrukciója 
Abb. 17: Rekonstruktion der mittelalterlichen Kirche 

ad ipsum precio comparere recusarent, liberam cuilibet 
vendendi habeant facultatem, quibus duobus jugeribus 
terre dictis ab occidente ipse idem comes Dyonisius, item 
Benedictus et Petrus filii Gama ab aquilone, item filii Bei 
ab oriente et ab aquilone vicinantur. Datum in festo 
sancti regis Stephani. Anno do mini M' CCC tredecimo" 
(Dl. 40 347.) 
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füredi jobbágyai négy és fél hold földjüket adják el Erdős 
fia Ányosnak. Az eladott föld a Körtvélyes nevű terüle
ten fekszik, a nagy út mellett. Ugyanitt van az említett 
Miklós papnak és a tihanyi apátságnak a földje. Ányos 
1322-ben ugyanezen a területen örököl négy holdat. 
Mivel Ányos testvérének Katának férje Kelemen örökös 
nélkül halt meg, így testvére hitbére címén kapta meg a 
földet. 1324-ben hallunk utoljára Ányosról, ekkor újabb 
földet vesz, négy holdat eddigi földjeitől nyugatra, az 
almádi apátság földjétől északra. Valószínű, hogy az egy 
Galle vagy Gella nevű helyen, amelynek mai neve Nagy-
Gella (Magyarország Földrajzinév-tára II. Veszprém me
gye Bp. 1978.). Az oklevélből kiolvashatóan Ányos föld
jei a mai Győr hegytől északra a Körtvélyes nevű terüle
ten az Evetes völgyében feküdtek ül. a falutól északra a 
Nagy-Gella területén. 
Ismerjük Ányos testvérét, Katát és tudjuk, hogy Ányos 
fiai voltak István és a veszprémi káptalan tiszttartója, 
János. István fiának a felesége Bilgecsatári Máté leánya, 
Katalin ugyanonnan származott ahonnan egykoron 
Ányos. 
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18. ábra. A templom a déli toronnyal 
Abb. 18: Kirche mit Südturm 

22. Zalai Okmánytár II. Bp. 1890.86. 
Az általánosan elfogadott nézet szerint, ha egy templo
mot capella-ként említenek nem tekinthető plébániának, 
míg ha ecclesia kifejezéssel illetik akkor már az. Szőlős 
esetében az 1313-as oklevél capella-t mond. Egy 1324-es 

19. ábra. A templom XVIII. sz. végi állapotának rekonstruk
ciója 

Abb. 19: Rekonstruktion des Zustandes der Kirche Ende 
XVIII. Jahrhundert 
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oklevél (Dl. 40 466.) „ad capellam ecclesie Beate Virgi
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tosság (Kisbény, nyugati kapu). A forma elterjedésére 
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ajtó, Révfülöp nyugati kapu. 

Balatonszőlős ist eine der weniger bekannten Siedlungen 
um den Plattensee. Das Dorf, das bis zu unseren Tagen 
ständig bewohnt war, ist nachgewiesenermassen zuerst im 
Jahre 1121 erwähnt wurden. Während des Mittelalters waren 
Besitzer das Stift Veszprém und Fehérvár, die Abteien Ti
hany und Zirc, die Einsiedlerei Oroszkő, sowie verschiedene 
weltliche Besitzer. Nach der Stiftungsurkunde von 1313 sei 
die Marienkirche in Balatonszőlős „mit Steinmauern" umzu
bauen. Die z. T. auch heute noch bestehende Steinkirche ist 
also nach 1313 errichtet worden. 

Während der Freilegung haben wir festgestellt, dass die 
Kirche mit gerade abschliessendem Chor gebaut und mit Fres
ken geschmückt war, das Kirchentor zeigte in Richtung 
Süden. Im XV. Jahrhundert wurde an der Südfront ein Turm 
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Magyar Műemlékvédelem III. 1966. 111-133. ÉRI I.: A 
Látrány-rádpusztai templomrom feltárása és állagmeg
óvása. VMMK 6. 1967. 183-195. , HOLL, I.: Mittelalter
archäologie in Ungarn 1946-54. ActaArch. 22. 1970. 
365-411 , MAROSI E.: Magyar falusi templomok. Bp. 
1978, FELD I.: A zubogyi református templom. Műem
lékvédelem 1979. 242. 

37. MÉRI I.: Árpád-kori népi építészetünk feltárt emlékei 
Orosháza határában. Rég Füz. Ser. II. 12., BAKAY K.: 
A magyar államalapítás. Bp. 1978. 160., MRT 2. 85. 

38. SZ. CZEGLÉDY-KOPPÁNY op. cit. 
39. KOPPÁNY T.: A Balaton felvidék román kori templo

mai. VMMK 1. 1963. 81-114. , VALTER I.-KOPPÁNY 
T.: A Csopak-kövesdi templom. VMMK 13. 1978. 
9 3 - 1 0 1 . 

40. SEDLMAYR J.: A nagyvázsonyi Szt. István templom 
helyreállítása. Műemlékvédelem 1962. 1., MRT 2. 
134-135. CZEGLÉDY I.-ÁGOSTHÁZY L.: Berhida 
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A tárgyfotókat Pusztai Rózsa készítette. A rekonstrukciós 
rajzok Máthé Géza munkái. 

errichtet. Die Kirche gehörte vom XVI. Jahrhundert zu den 
Protestanten. Gegen Ende des XVIII. Jahrhunderts wurde das 
mittelalterliche Chor abgebaut und das Gebäude nach dem 
Osten hin vergrössert. 

Um die Küche herum haben wir auch die mittelalterliche 
Rundmauer aufgedeckt, im Inneren fanden wir Gräber mit 
Jungfernkränzen und Haarnadeln als Beigaben. 

Die Bedeutung dieser Kirche sehen wir darin, dass sie eine 
der wenigen, mit Urkunde belegten Kirchen ist. 

Anschrift des Verfassers: Csaba László 
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