
TÓTH SÁNDOR 

A VESZPRÉMI SZÉKESEGYHÁZ 
KÖZÉPKORI KŐFARAGVÁNYAI II. 

A múzeumi jubileum személyes évfordulóimmal 
esik egybe. 1993-ban lesz harminc éve annak, hogy 
megjelent e cikk előzménye, első nyomtatott mun
kám, amelyet a székesegyház alaposabb építéstörté
neti kutatásának lehetőségében reménykedve fejez
tem be. ' És húsz éve annak, hogy az épület kutatása, 
amelyet az Országos Műemléki Felügyelőség alkal
mazottjaként 1968-ban elkezdhettem, megfeneklett. 
Sem a műemléki, sem az egyházmegyei vezetés nem 
kívánta ugyanis tovább tűrni a feltárás kényelmetlen
ségét, én pedig nem voltam hajlandó munkamódsze
remet a sürgetéseknek megfelelő szintre lefokozni, 
így a helyreállítás 1974-75-ben lezajlott nélkülem. 

Nem állítanám, hogy munkámban ne lettek volna 
hibák és hiányok. De azon voltam, hogy a lelet bizo
nyos részének a munka természetéből eredő szétfejté-
se a történeti anyag megismerésének lehetőségét mi

nél kevésbé szűkítse, és a feltárási dokumentumokban 
minél több megfigyelés rögzüljön. Ez a szakmai tö
rekvés hiúsult meg a helyreállítás megkezdésének 
erőltetésével. Kétségtelenül nem pusztán az adott eset 
körülményei miatt. A kudarc bizonyára elmarad, ha 
törekvésem a szokott szakmai normákkal összehang-
ban áll. Ám a helyzet inkább az, hogy a történelem 
számos régészeti forrása a feltárásokon is veszendőbe 
megy - ma alighanem éppúgy, mint húsz évvel eze
lőtt. Akkor szakmai aggályaimat közzé is tettem.2 És 
a sikertelenségből a magam számára levontam a ta
nulságot: pályát változtattam. 

Nem tudom, sor kerül-e valaha a veszprémi szé
kesegyház feltárási anyagának részletes feldolgozásá
ra. A kőfaragványok ebből csupán kis és zömében 
még csak nem is látványos részt tesznek ki.3 De min
den fontosabb középkori építkezésről mondanak va-

1. ábra. Alaprajz (Erdei Ferenc helyreállítási terve, 1974) 
Abbl. Grundriß (Wiederherstellungsplan von Ferenc Erdei, 1974) 
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lamit, így alkalmas alapul szolgálnak valame
lyes áttekintéshez. Egyrészt ezért döntöttem 
úgy, hogy a jubileumi évkönyvben számomra 
felajánlott terjedelmi keretet (amely kisebb, 
mint a harminc év előtti cikké) a székesegyházi 
kövek témájára fordítom. Másrészt azért, mert 
egyúttal szeretném első cikkemhez a legszük
ségesebb kiegészítéseket és korrekciókat hoz
záfűzni. Hadd legyen szépen bekeretezve a 
közbülső üresség. 

Alaprajz a feltárt részletek összesítésével 
nincs. Az elrendezés szemléltetése végett köz
löm azt, amelyet néhai Erdei Ferenc helyreállí
tási terv gyanánt rajzolt 1974-ben (1. ábra).3a 

Ez lényegében a mai állapotot mutatja, az al
építmények nélkül. A toronypáros homlokzat 
mögött a templomtér fő részét öt támaszpár ta
golja. E rész keleti szakaszában van a főszen
tély kezdete és a két mellékszentély. A szaka
szok nem egyforma mélységűek: a három nyu
gati rövidebb, a két következő hosszabb, mint 
a mellékszentélyeké. A hosszabb szakaszpár
hoz kétoldalt egy-egy kiugró épületrész járul. 
A főhajó ötödik szakaszából lépcső vezet a 
szentélybe és ez alá, az altemplomba. E két tér
hez jobbra és balra emeletes sekrestyeépítmény 
kapcsolódik a mellékszentélyhez tapadva és ol
dalra kiugorva. Két más tér pusztán alépít
mény. Az egyik az altemplomhoz a lépcsők 
között csatlakozó helyiség, amely a negyedik 
pillérpár vonaláig ér. A másik kripta innen a 
tornyok felé, a nyugatról második hosszházsza
kasz egész szélessége, valamint a főhajó és az 
északi mellékhajó nagy része alatt, külső, észa
ki bejárattal. 

Történetileg az épület állaga vegyes. Az al
templom és a szentély nagyrészt megtartotta 
gótikus alakját, de függelékeik barokk építmé
nyeknek bizonyultak. Máshol, a tornyokat, a 
kriptát és a lépcsők közti helyiséget kivéve, 
még barokk formák sem maradtak. A lépcsők, 
az altemplom nyugati szakaszának kialakításá
val együtt, a század elején keletkeztek. Ugyan
akkor épült a nyugati hosszházrészben a négy 
oszlop és a keleti mellett a két kiugró épít
mény. Sok részt viszont középkori eredetűnek 
igazolt a kutatás. Ilyen a lépcsők közti helyiség 
nyugati fala. Jelentős középkori maradványo
kat őriznek a tornyok, a mellékhajók oldalfalai, 
a mellékszentélyek és fölöttük a főszentély 
már nem gótikus részének magas falai. A 
templomtér fő részében, ahol nem dolgozhat
tam, ennélfogva biztosan középkori eredetű a 
keleti pillérpár. A két következő pár talán szin
tén régi. 

A középkori elrendezésre az alaprajz egész 
ritmikája visszavezethető. Feltárásaimból e te
kintetben a következők szűrhetők le. A mellék-

2. ábra. Ásatások a déli oldalon (a: a korai oldalépítmények falai), 1973 
Abb 2. Ausgrabungen auf der Südseite (a: Mauer der frühen Seitenteile), 1973 

3. ábra. A gádorfalak bontás közben, 1907 
Abb 3. Obergaden während des Abbruchs, 1907 

4. ábra. A főhajófalak középső zónája bontás közben, 1907 
Abb 4. Mittlere Zone der Hauptschiffmauern während des Abbruchs, 1907 
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5. ábra. A délkeleti oldalépítmény középpillérének féloszlopa 
feltárás után, 1969 

Abb 5. Halbsäule des Mittelpfeilers des südöstlichen Seitenteils 
nach der Freilegung, 1969 

szentélyek lezárásának vonala két eltérő eredetű rész 
határa. A keleti érett gótikus alapú, a fennmaradt al-
templomos szentélyt eleinte a maiaktól némileg eltérő 
oldalépítmények kísérték. A nyugati rész rendszerét 
korai román építkezés jelölte ki. Az északi torony al
ja, leszámítva a déli falat, biztosan ebből ered. A mo
dern oszlopok, alighanem mind, korai pillércsonko
kon állnak. A nyugati szakaszban a déli mellékhajó
falon árkádív nyílt, ismeretlen méretű oldaltérbe. A 
második és a harmadik szakaszhoz egykor mindkét 
irányban oldalépítmény járult, a templomtértől elkü
lönülve. A két következő szakaszhoz ezekkel egyező 
szélességű, a maiaknál kiugróbb építmények tartoz
tak. A déli oldalépítmények feltárt falcsonkjait fény
képen mutatom be. (2. ábra). A keletebbieket két-két 
árkádív a mellékhajóhoz kapcsolta. Az altemplomos 
főszentély e rész közepén, a lépcsők alatti helyiség 
nyugati falánál kezdődött. A korai altemplomnak a 
mai nyugati pillérpárjáig terjedő maradéka csak a 
XVIII. században tűnt el. Tovább csak annyi biztos, 
hogy a korai főszentély déli falán közvetlenül e vo
naltól keletre még ablak nyílt.4 

A korai felépítmény a század eleji bontásokhoz fű
ződő adatok bevonásával is csak hézagosan vázolha-

6. ábra. Az északi mellékhajó román ablakának részlete palmettás 
kótöredékkel (100), 1969 

Abb 6. Detail des romanischen Fensters der nördlichen 
Seitenschiffmauer mit einem palmettenverzierten Fragment (100), 1969 

tó. A nyugati építmény jellege ismeretlen. A főhajó 
és a nyugati szentélyrész nem lehetett sokkal alacso
nyabb, mint ma. A nyugatról második és negyedik 
pillérpár féloszlopos volt. Ezekről a főhajóban henge
res tárnok nyúltak felfelé. Az egyik, a korai szentély
kezdetnél, a század elején a felső falszakaszon lát
szott (3. ábra). A három nyugati szakaszban a mellék
hajók fölött karzat volt, a főhajóra néző árkádokkal 
(4. ábra). Az oldalépítmények bizonyára alacsonyab
bak voltak a mellékhajóknál. A következő két sza
kaszban a főfalak árkádjainak és a mellékhajók teré
nek a magassága megnövekedett. Itt az oldalépítmé
nyek lehettek karzatosak, amelyeknek földszinti ár
kádpárját alacsony, féloszlopos középpillér tartotta. 
Bizonyára ezek az oldalépítmények sem voltak azon
ban magasabbak a mellékhajó-falaknál. A mellék
szentélyek, amelyek közül biztosan korai falrészeket 
csak az északi mutatott, alacsonyabbak voltak a kö
zépsőnél: ezen a déli fölött ablak nyílt. Ismert alak
juk, a főszentély felől ma falsíkba rejtett, magas árkád
ívvel, kétes eredetű. Eleinte a két árkád alatti falakban 
nyíltak a bejáratok a gótikushoz hasonló térarányú, há
romhajós altemplomba.5 
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Az építésmód a korai részeken igen egyszerű. A 
falburkokat nagyjából szögletesre alakított kövekből 
rakták. Különféle mészkövek mellett gyakori bennük 
a vörös homokkő. Formálásra főleg ezt használták, 
néhol, így a szentély ablakoknál, a téglát is. Az al
templomban vegyes anyagú falpilléreket alkalmaztak 
keresztboltozat-féle tartására. Jellemzőbb az egykori 
déli árkádpár egyik bemutatott részlete a belső bejá
ratnál (5. ábra): vörös homokkőből van a féloszlop, a 
fejezet és az ív is. Formailag az egész szinte tagolat
lan, a fejezet puszta átmenet a kerek és a szögletes 
rész között. Az efféle pilléreknek lábazatuk, úgy tű
nik, nem volt, az altemplomi pilasztereknek, amint a 
déli lejáratnál bemutatott részleten látható, fejezetük 
sem. Néhány formáltabb elem a nyugati rész karzatá
val kapcsolatos (4. ábra). Ennek szintje táján a főha-
jóban felnyúló tárnok lábazatszerű átmenettel elvéko
nyodtak. A karzatíveket pilaszterek és féloszlopok 
tartották, egyaránt elkülönülő fedőlemezű fejezetek
kel. A pilaszterfők rézsűsek voltak, úgy látszik, oldalt 
is. A féloszlopfők ilyen forma sarokéleinek megfele
lőit mutatják magasabb, kúpos-gúlás idomokkal.6 

A múzeum a század eleji bontások óta számos vö
rös homokkő töredéket őriz, így elsősorban két karza
ti féloszlopfőt (27-28) és három féloszloplábazat-fé
lét (24-26), amely átmeneti tagozat lehetett. A töre
dékek egy része körbefaragott, a templom ismert 
szerkezeti elemeihez nemigen kapcsolható oszlopdob 
(13-18). Ezek az 55-60 cm átmérőjű kövek talán az 
altemplom belső támaszaiból erednek, amelyekre 
nézve a fő feltárási adat egy négyszögű talp lenyoma
tának 70 cm körüli oldalszélessége.7 Az újabb leletek 
között ezek korából csak egy hasonló anyagú kő sze
repel (99): pilaszterfő részlete cseppnyit homorodó 
rézsűvel, alján hátrafelé rögzítő, ólmozott csap ma
radványával, rongált tetején fedőlemez nyoma nélkül 
(21. ábra). 

A veszprémi püspöki egyház építését Szent István 
király nagyobb legendája szerint felesége, Gizella ki
rályné kezdte az alapoktól. így tudták a középkorban 
később is. E hagyományt annak idején nem méltattam 
kellő figyelemre, amikor a jórészt vörös homokkőből 
épült templomot 1100 tájára véltem keltezhetónek. 
Azok a körülmények viszont, amelyek miatt ezt és a 
püspökség 1000 körüli alapításának megfelelően egy 
régibb székesegyház létét feltételeztem, most is fenn
állnak. A nyugati hosszházrésztől északra világos 
nyomok utaltak korábbi temetkezésre és beépítésre, 
erősítve Ádám Ivánnak a mai pillérsornál régibb osz
loptalpra vonatkozó század eleji megfigyelését. Más
részt a fóhajóban egykor felnyúló tárnok nem keltez-
hetők 1000 tájára, mivel efféle vertikális szakaszolók 
Nyugaton csak a XI. század középső harmadától 
kezdve mutathatók ki. Ehhez járul, hogy a sarokéles 
karzati féloszlopfők hazai rokonai a pécsi székes
egyház XII. századi nyugati részéről ismertek - igaz, 
fejlettebb stílusban. A probléma akkor oldható meg, 
ha a legenda állítását szó szerint véve csak az építés 

megkezdését tulajdonítjuk Gizella királynénak, és ezt 
is inkább életének késői időszakára tesszük.8 

A palmettás kövek összefüggései ehhez az építke
zéshez illenek, és nem valamely előzőhöz, ahogy har
minc éve véltem. A korábbi keltezésnek már 1965-
ben ellentmondott az 1055-ös alapítási dátumhoz köt
hető tihanyi oszlopfő előkerülése, és azóta e dátum 
vonzása csak erősödött. Azok az érveim másrészt, 
amelyek a régibb templommal feltételezett kapcsolat
ra vonatkoztak, gyengék. A lelőkörülmények és a 
többszöri felhasználásra utaló nyomok az összefüg
gést a mai templom eredeti építésével nem zárják ki, 
ami pedig a kőfajtákat illeti, a tihanyi példa inkább 
arra vall, hogy a díszes fehér mészkő faragvány okát 
és az olyan kopár vörös homokkő alakzatokat, ami
lyenek ott az altemplom támaszai, egyszerre alkal
mazták. A tihanyi altemplom a falpillérek és a bolt-
vállak kezelésében kétségtelenül rokon az egykori 
veszprémivel, és ha ennek valóban oszlopai voltak, 
akkor az a támaszforma megválasztásában is. Gizella 
királyné székesegyházában tehát a vörös kövek dara
bos formái közepette az éles metszésű fehérek hang
súlyának megjelenésével kell számolnunk. Az osz
lopfő (6) lelőhelye megfelelhetne az oldalépítmény 
karzatának, a negyedhengertagos töredékek (7-11) 
pedig leginkább valamilyen keretmű részeiként len
nének elképzelhetők a hajó és a szentély határa táján.9 

Mindehhez némi kiegészítéssel szolgál az egyik új 
lelet (100; 6. ábra). A kis darab negyedhengertagos 
kő végéről vált le, dísze az említettekétől főleg abban 
tér el, hogy csonka palmettáján a felső ujjpár maradé
ka pödrött végű idomra vall. Ilyen változat Pilisszent
keresztről és Szódról ismert, a felső ujjpárok pödrése 
másféle díszű zselicszentjakabi palmettás vállkövet is 
jellemez, amely az 1060-as évekből való.10 A kőszéli 
lefaragás darabunkon bizonyára még ennek különvá
lása előtt keletkezett. A töredék töltelékkó volt a nyu
gatról második szakasz északi oldalán feltárt félkör
íves ablak befalazásában, a mellékhajó felőli oldalon 
(7. ábra). A követ magában foglaló falazás korábbi 
volt, mint a külső ablakrész kitöltése, amely a barokk 
köpenyezéssel együtt készült. E körülmények azt a 
feltevésemet, amely szerint a palmettás köveket tar
talmazó szerkezet nem érte meg a barokk újjáépítést, 
erősítik.11 

Hasonló anyaga alapján itt vehető számításba egy 
további töredék (98; 8. ábra), bár alakítása készítési 
koráról nem mond biztosat. Ez derékszörgű sarkot 
mutat, vonalas díszű síkok részleteivel és átforduló 
párkányféle csekély nyomaival. A dísz dunántúli ró
mai kövek pikkelymotívumára emlékeztet, de ennek 
legfeljebb eldurvult változata lehetne.12 Az egyik sí
kon a párkányszél mentén néhány apró furat valami
lyen burkoló tárgy szögecses felerősítésére vall. így a 
kő leginkább berendezési elem, esetleg oltármenza 
maradványának értelmezhető. 

A templom első átalakításaiban, amelyeknek nyo
mai a nyugati hosszházrész mellékhajófalain fedezhe-
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7. ábra. Palmettadíszes töredék (100) 
Abb 7. Palmettenverziertes Bruchstück (100) 

tők fel, a kőfaragás szerepe szerénynek látszik. A leg
biztosabb nyom, egy falhasáb, amelyet utólag raktak 
az északi oldalépítmények közfalának kiugrásához 
nyugat felé, durván megmunkált kváderekből áll. A 
továbbiak nyílástöredékek, amelyek bizonyára utóla
gos beillesztésûek, bár ezt a habarcsban nem sikerült 
tisztán meglátnom. Az egyik kapukeretmaradvány a 
déli második szakaszban (E), amely kófajtáival és ge
ometrikus metszésű alakításával eléggé kirí a korai 
falszövetből. A többi ablakrészlet: egy félköríves és 
egy kör alakú nyílásé a harmadik szakaszban a déli 
falon, valamint az említett az északin. Ezek a karzat
aljba világítottak, feltehetően a megfelelő oldalépít
mények felszámolása után. Az előbbi aligha egykorú 
a másik kettővel: a délihez túl közel van, az északitól 
eltér szorosabb falazásmódjával és záradékának ala
csonyabb fekvésével. Kőfaragványnak vehető feltárt 
eleme ezek közül csak az utóbbinak van: vörös ho
mokkő záradékdarab a szűkületben (F), amelyhez ha
sonló a korábbi szórványleletek között is előfordul 
(92)P 

A tiszta kváderépítés, ami a székesegyház északke
leti oldalépítményéhez csatlakozó Szt. György-kápol
na 1220-1240 körüli megújításából eredő falmarad
ványokat jellemzi, nyilván kivételszámba ment 
Veszprémben. A kápolnaépítők hasonló technikájú 
más művére kövek (34, 46^7, 85-86, 88) külön ta
nulmányozásával mutattam rá. Ezek - szürke mészkő 
tagozott elemek és vörös homokkő kváderek - há-

8. ábra. Oltármenza (?) töredéke (98) 
Abb 8. Fragment einer Altarmensa (?, 98) 

9. ábra. Ablakcsoport nyílásának darabja (102) 
Abb 9. Werkstein aus einer Öffnung einer Fenstergruppe (102) 



10. ábra. A barokk kripta lejáratának fala bontás közben, barokk támpillér 
csonkjával és kófaragványokkal, 1973 

Abb 10. Die Mauer des Abstiegs in die Barockkrypta während des Abbruchs 
mit dem Stumpf eines Barockstützpfeilers und mit Werksteinen, 1973 

11. ábra. Ajtókerettöredékek (104-106) 
Abb 11. Türrahmenfragmente (104-106) 

romkaréjos részekkel alakított nyíláscsoportból 
valók, amely valahol a közelben, bizonyára a 
székesegyház törzsén kívül létezett. Ennek pál
capárból és közbülső horonyból álló, hullámos 
profilú saroktagozása Tihany és Pilisszentke
reszt felé mutat. Rekonstrukcióját bonyolítja 
azóta lelt részlete (102; 9. ábra). Ezen az ívhat 
helyén csapolásos sík van, ami amellett szól, 
hogy a háromkaréjok fölött sem volt zárt a fal. 
Ilyen megoldáshoz a tervező inkább csak ket
tőnél több háromkaréj egybekapcsolásával 
nyerhetett elegendő helyet. Számolni kell más
féle kereteléssel is e körben: egy töredéken az 
említett saroktagozás kisebb méretben tűnik fel 
(103). Itt említhető még egy vörös homokkő 
kváderrész (101), amely ívháthoz igazított le
het, éppúgy, mint a szétváló háromkaréjok 
(46a, 85) közé illő darabok (46 b-c), ha köríve 
egyszerű és más sugarú is.14 

E csoporthoz külön egységként járul három 
összetartozó ajtószárrész, amely egy csomóban 
került a kriptalejáró falába (104-106; 10. áb
ra). Kettő alsó darab szürkés mészkőből, a har
madik felsőbb elem vörös homokkőből (11. 
ábra). A keret a durván megmunkált szélekből 
ítélve törtkó falba illeszkedett. A tagozás (21. 
ábra) elég összetett: kívül sarkantyútag, belül 
ferde lemez, közbül mély hornyokból fejlődő, 
átlós csúcsívtag, amely élével a külső síkot 
érinti, a saroktól oldalra. Nem egyszerű az in
dítás sem az alsó köveken. A sarokról, közös 
csúcsból a lemez és a csúcsívtag fejlődik, a sar
kantyútag hegye az utóbbi alá szorul. A csúcs
ból felnyúló kezdeményekből kifejlett tagok 
előbb enyhén lehajlanak, aztán ívesen fordul
nak át függőlegesbe. Az alsó körvonal a sar
kantyútagos oldalon, ahol kissé lejjebb van, 
hullámos, a lemez mentén meredek emelkedés
ből bizonytalanul kigörbülő. 

E formák fő rokonai Veszprémben, a törtkó 
falú Gizella-kápolna emeleti részén találhatók. 
Itt a homlokoldali sarkantyútag a sekrestyeajtó 
háromkaréjos keretén, a homlokíveken és a 
diadalívből megmaradt saroktagozáson, az ah
hoz fűződő, mély hornyokból fejlődő, dombo
rú tag ugyanezen, a ferde lemeztag a vállpárká-
nyokon tűnik fel. A lemez, akár az ajtórésze
ken, a sarkantyútag változataként szerepel. A 
diadalíven a sarok aszimmetrikus tagolású, és 
az induló sarkantyútag hosszanti irányba for
dulásánál a kísérő bemetszés kissé görbülő. Az 
egyetlen apróság, ami mégis éket ver a kapcso
latba, az, hogy a domború tag a diadalíven, mi
ként a bordákon is, orrlemezes, vagyis nem 
csúcsív-, hanem körtetag. Azaz a kápolnaeme
let a helyhez nem köthető ajtókeretnél moder
nebb stílusú.15 



A kérdés itt tulajdonképpen a Szt. György- és a Gi
zella-kápolna stílustörténeti viszonya. Ebben szerepe 
van az ablakcsoportnak is, amelyet lábazat-töredéke 
(34) köt az előbbihez. A sötét-világos összeállítás e 
csoporthoz fűzheti a csúcsívtagos ajtókeretet: a Gizel
la-kápolna építészeti formálásában a vörös homokkő
nek nincs szerepe. Igaz, az ablakrészeken a tagozás 
mellett az indítás is másféle: a pálcák, ahogy szoká
sos, a csúcsból körívvel fejlődnek ki, és szöglettel 
fordulnak hosszanti irányba. Úgy tűnik, hogy ilyes
mivel lehet számolni a sekrestyeajtón is, amelynek 
háromkaréjos keretelése így csak sarkantyútagjával 
térne el az ablakcsoportétól. A sarkantyútagtól kísért 
csúcsívtag megvan a Szt. György-kápolnánál lelt 
egyik bordatípuson (35) is. Ennek párja (37) akár a 
Gizella-kápolna földszintjéről is eredhetne. Az előbbi 
típus kis és vájatszerű horonypárjával nem utal ugyan 
az ajtórészekre, de nyilván előzménye az orrlemezes-
nek a Gizella-kápolna emeletén, amelyet a földszint
től időrendileg elhatárolni korántsem lenne helyes. A 
kápolnák tehát, az ablak- és ajtómaradványok által is 
mintegy egymáshoz fűzve, többé-kevésbé folyama
tos, stílusában fokozatosan átalakuló veszprémi építő
tevékenység kezdetét és végét jelezhetik.16 

Közel azonos kort, de inkább eltérő stílust képvi
selhet egy szürke márvány lemeztöredék (108), 
ugyancsak a kriptalejáró falából. Ennek alakítása 
(12., 21. ábra) mindkét oldalán szabadon álló, mere
deken dőlt helyzetű, alsó részén íves nyílásidomot 
mutató elemre vall. A nyíláskeret háromkaréj-metsze-
tű pálcaköteg az alapsíkok között. Külső tagját lent 
végigvonuló rézsű metszi, amely csekély kiugrásra 
utal. A vízszintes kőalj nyilván függőleges elemhez 
illeszkedett, csapoltan. A függőleges kővég mentén 

12. ábra. Márvány lap töredéke (108) 
Abb 12. Bruchstück einer Marmorplatte (108) 

belül széles, lapos bevágás húzódik, merőleges elem 
csatlakozási helyét jelezve. A töredék bizonyára tető
részlet volt vékony lemezekből összerótt, áttört épít
ményen, feltehetően a székesegyház valamely jelen
tős berendezési elemén.17 

Évtizedekkel későbbi lehet egy rézsűs bélletból va
ló szürke mészkő ívtöredék (109), amelyen hengeres 
tagok és hornyok tűnnek föl hullámos profillal, mé
retben régi lelet (30) hasonló, de egyenes és más ösz-
szefüggésű idomainak megfelelve (13. ábra). Az 
utóbbin a bélletrézsű két félhengertagjához egyfelől 
bevágás és zárósík, másfelől roncsolt felület járul. Az 
ívtöredéken a tagozás hármas, mindkét szélén bevá
gással határolt, a belső tag törött, mellette széles, ron
gált rész, a külső fent visszahajló, háromnegyed hen-
gertagnyi, és az ívháton csatlakozó elemre valló sáv
tól kísért (21. ábra). A kő tehát bizonyára belső elem 
volt kapura valló mélységű bélletben, amely, ha a 
másik darab is hozzá való, aligha tagolódott változa
tosan. Egymás mellé sorolt hengeres tagokat a kör
nyéken a badacsonyi kaputöredékek mutatnak, de a 
falsíkra merőlegesen és kifejlett hornyok nélkül, így 
ezek itt inkább csak előzményül vehetők számítás
ba.18 

Még bizonytalanabb helyzetű három más töredék. 
Az egyik (107) ablakszárrész vörös homokkőből, 
amelyen a szűkületi sávot az 1200 körül elterjedt mó
don a bélletrézsűk kezdetével együtt dolgozták ki, és
pedig, szokatlanul, mindkét irányban elkülönítve azt. 
Ez valamilyen kezdetleges gótikus megoldásra utal
hat. A másik (110) világos mészkő, elszedett ajtóke
ret részlete. Tagozatformája a XIII. századtól kezdve 
hosszú ideig élt. A harmadik (114) újra vörös homok
kő, szintén elszedett, de egyenes és domború negyed
körív mentén: vélhetően gótikus konzol darabja.19 

A gótikus keleti rész megmaradt magva törtkó falú, 
faragott formákkal, amelyekből sok megújított. Zárá
sa ötoldalú, támpilléres, ablakos, terei bordás boltoza-
túak. Az altemplomi tér három nyolcszögű pillérpár
ral osztott, a két ferde falú mezőben háromsüvegesen, 
másutt keresztboltozattal fedett. A szentélybelső jóval 
magasabb, egyszerre átívelő fedése cikkelyes elren
dezésű boltsüvegekből és keresztboltozatból áll, 
amely a két nyugatibb altemplomi szakasznak felel 
meg. A boltozati formák zömmel nyilván eredetiek, a 
pilléreken a lábazatok megújítottak. A szentélyen 
négy nagy, csúcsíves, jórészt hiteles bélletű ablak van 
(a keleti kissé szélesebb), az északi fal mindig zárt 
volt. Az altemplom öt kisebb, egyenes zárású ablaka 
közül csak a befalazott keleti eredeti keretű, a felső 
részén (G): lefelé bővítették. Az ablakok alatt kívül 
fallábazat vonult végig, a délkeleti oldalon nyugat 
felé magasabb szintre váltva. A támpillérek kétszer 
lépcsőzöttek, minden vízvezetőjük és lezárásuk új, 
eredetileg kissé magasabbak és másféle végűek lehet
tek. A párkánymagasság modern felfalazással meg
emelt.20 
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13. ábra. Béllettöredékek (30,109) 
Abb 13. Gewändebruchstücke (30,109) 

A formák igen egyszerűek. A fallábazat rézsűs, az 
ablakok béllete szintén, a támpillérvégek derékszögű-
ek. A pilléreknek fejezetük nincs, lábazatukon csak a 
legegyszerűbb tagozatformákkal lehet számolni. A 
boltozást a falakon nyolcszögrész metszetű, megfele
lő konzolidomokról emelkedő hasábok veszik föl. A 
bordák a pillér- és hasáboldalakból válnak ki. A szen
télyben a hasábokról homlokívek is indulnak. Itt a 
konzolok baldachinosak, párkányosak, a bordaoldala
kat rézsűbe metszett horony jellemzi, a két zárókő 
tárcsás, a keleti díszes is. Az altemplomban a konzo
lok sima, párkánytalan gúlafélék, a bordák tagozata 
egyszerű horonypár, a látható záradékok hangsúlyta
lanok. A két szint megkülönböztetési módja, az épí
téstechnikával együtt, a Gizella-kápolna által is kép
viselt tradícióhoz fűződik:21 

Az elpusztult oldalépítmények az ablaktalan részt 
fogták közre, négyszög alaprajzon, nyilván kétszinte
sen. A mai alsó helyiségekre korlátozott feltárás csak 
csekély nyomokat hozott elő. A két altemplomi falon 
eredeti nyílásnak és lefedésnek nem volt nyoma, így 
feltehetően külső megközelítésű, osztatlan terű kápol
nafélékről van szó. Az altemplommal jóval magasabb 
padlószintjükre ugyanott az északi oldalon vakolat
maradék és leveses, a délin elfaragott szürke mészkő 
sarokpillér szelete utalt, amely a nyugati fal barokk 
köpenyezésének vastagságában őrződött meg, lába
zatrészén rézsűbe vágott horonnyal (K; 14. ábra). E 

14. ábra. A déli sekrestyeépítmény alsó helyiségének feltárt északnyugati sarka, 1970 
Abb 14. Die freigelegte Nordwestecke des unteren Raumes im südlichen Sakristeibau, 1970 



15. ábra. Hármas bordaelágazás töredéke (113) 
Abb 15. Bruchstück einer dreifachen Rippenverzweigung (113) 

16. ábra. Boltindító töredékek (90,112) 
Abb 16. Fragmente von Gewölbeanfänger (90, 112) 

tagozás korábban lelt, hasonló, de épebb, háromol
dalú pillértöredéken (54) és külön faragott lábazaton 
(53) is feltűnik. Mindezekhez nyilván bordás boltozat 
járult. Az északi oldalépítménynek, amelyet aligha
nem kisebbre méreteztek a közeli várfal miatt, csak a 
határaira utalt két csonk a barokk fal belső oldalán. 

Az egyik fél támpillér maradéka a szentélyzáradék 
felé, onnan átnyúló lábazattal (/). A másik a mellék
szentély végéhez oldalt csatlakozó fal kivájt roncsa, 
észak felé nyúló támpillér keleti oldalának magasabb 
szintű lábazatkövével (J), amely az egykori nyugati 
belső falsík helyére utalhat.22 

A gótikus építkezés kiterjedt a hosszházra is. Be
boltozták a főhajót a szentéllyel egymagasságban, bi
zonyára végig, bár ennek nyomai a század elején csak 
a keleti féloszlopos pillérpár fölött mutatkoztak, hor
nyolt homlokívtöredékkel (3. ábra). Mint ez, a többi 
forma is eltért a szentélybeliektől: Ádám Iván kúpos 
konzolon ülő hengeres támot látott szürke kőből és 
gyenge anyagú bordákat, amelyek „egy hornyos és 
egy hengeres tagból" álltak. Bizonyára egyidejűleg a 
mellékhajókon is folytak átalakítások. Ide sorolható a 
harmadik szakasz déli csúcsíves ablaka, amellyel a 
már említett két korábbit egyaránt átvágták. Itt igény
telenebb az építésmód, mint a szentélyen: a béllet fa
lazott, csak a könyöklőt és a szűkületi részt faragták, 
záradékába csúcstalan háromkaréjt szerkesztve (L). A 
falazott záradéknak megfelelő részlet két szakasszal 
keletebbre is előkerült, a mellékhajófal felső részén, 
amely itt lényegében gótikus: alighanem ekkor szűnt 
meg az oldalépítmény vagy legalábbis ennek karzat
szintje.23 

A leletek közül egy töredékes, háromágú bordacso
mópont (113), amely a délnyugati oldalépítmény em
lített maradványával párhuzamos másik, újabb falból 
került elő (2. ábra), a középkori szentély kezdetnél 
észlelt nyomokkal függhet össze. Anyaga gyenge, 
szivacsos, szürke mészkő, bordatípusa körtetagos, 
mély hornyokkal, amelyeket az oldalsíkoktól keskeny 
rézsűpár választ el (15., 21. ábra). Bordái sík vetület
ben nagyjából egyforma szöget zárnak be egymással, 
de térben nem. A két töredékesebb szimmetrikusan 
lehajtónak látszik, a harmadik viszont fölfelé indul. 
Ilyen csomópont a csillagboltozatok azon egyszerű tí
pusához illik, amely Nyugaton már a XIII. század kö
zepe felé megjelent, nálunk viszont nagyszabású al
kalmazásban először jó kétszáz évvel utóbb, a kolozs
vári Szt. Mihály-templom hosszházában mutatható 
ki.24 

Más leletek formailag közelebb állnak a megma
radt részek elemeihez. Két szürke mészkő boltindító 
darab, saját feltárásomból (112), illetve korábbról 
(90), összetartozónak látszik (16. ábra). Derékszögű 
sarokból valók, az utóbbin az íves elemek csak kibon
takozóban vannak három nyolcszögoldalnyi hasáb
ból, az elóbbin már kezdenek szétválni. A bordaidom 
az altemplominak felel meg, de itt homlokívek is van
nak, és a hasáb mérete nagyobb, mint ott vagy az ol
dalépítményi töredék csoportjában: inkább a szen-
télybeliekéhez állhat közel (21. ábra). Altemplomi 
formákat idéz az a vörös homokkőből készült, egye
nes falszakaszhoz való, gúlás konzol is (i), amelyet 
medencévé alakítva építettek be a kriptalejárónál, az
tán, már töredékesen, barokk támpillérrel takartak el 
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17. ábra. Szentségfülke töredéke (111) 
Abb 17. Bruchstück eines Tabernakels (111) 

(10. ábra). Bár ez kisebb oldalszélességű lehetett, 
mint az iménti kő hasábrésze, kapcsolatuk elképzel
hető, ha olyanféle párkányos átmenettel számolunk 
köztük, amilyet a szentélykonzolokon látni. így legin
kább a hosszházból lehetne származtatni mindhármat, 
mivel a konzol több boltszakaszú térhez illik.25 

Az altemplomot magát is képviseli kőlelet, amely 
1691-ben kivájt sírgödörből került ki.26 A vörös ho
mokkő faragvány (111; 17., 21. ábra) fülke homlok
lapjának jobb felső részéből való, a nyílászáradék fö
lött vastagabb, felül sík. A nyílás szamárhátíves zárá-
sú volt, peremén finom élszedéssel. A kerettagozat 
vaskos, kiugró, csúcsíves félpálca, a kő jobb felső 
sarkánál enyhe kihajlás további forma következtére 
utalhat. A töredék közeli szentségfülke maradványa 
lehet. 

Az újjáépítés pápai búcsúengedély alapján 1400 tá
jára keltezhető. A stílus legkorszerűbb alapeleme a 
boltindítások hasábos megoldása a falakon. Ez külön
ben rokon emlékek sokaságától elhatároló vonás, pl. a 
lőcsei minorita templom sekrestyéjétől az altemplom 
esetében. A váltás közeli szemléltetője a nagyjából 
egykorú keszthelyi ferences templom, ahol a boltozati 
elemek a szentélyben még fejezetről, kötegesen szét
különítve, a hajóban pedig már pillérhasábból indul
nak. Veszprémben a boltvállmegoldáshoz képest több 
részletforma, így a szentély konzoltípusa, régies. A 
csillagboltozat, amely inkább csak járulékosan szá
mítható e stílushoz, nálunk 1400 körül még újszerű 
lehetett, de nem a hozzá tartozó bordatípus, amely 
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már jó ötven évvel előbb elterjedt. A veszprémi stí
lust tehát, úgy tűnik, régi alapú formakészlet megújult 
szellemű alkalmazása jellemzi.27 

Néhány nyílásmaradvány későbbi középkori épít
kezésre utal. Ilyen a déli mellékhajófal nagy, félkö
rös, egykor mérműves, kétosztású ablaka, amely a 
második szakasz román kapujának záradékát átvágja. 
A béllete ennek is nagyrészt falazott. Faragott vörös 
homokkő elemei közül a záradék csak a szűkületi for
mát adja meg (M), a szárkövek a bélletre is kiterjed
nek, a könyöklő pedig a falsíkig ért ki. A többi ide 
tartozó maradvány az altemplom melletti két helyi
ségben került elő. Az altemplomból nyíló barokk ere
detű ajtó záradéka fölött mindkét oldalon régibb, de a 
falba utólag beillesztett téglaív maradványa tárult fel, 
az előző átjárókra utalva, amelyeket nyilván az erede
ti oldalépítményi szinthez igazodva alakítottak ki. Ez
zel az ajtópárral függhet össze az a másik, amelyet a 
mellékszentélyek keleti oldalának külső szélén hoz
tak létre, szintén utólag, téglák felhasználásával, a ré
gi szinthez igazodva, amint a feltárt kávamaradvá
nyok mutatták. E négy ajtóval bizonyára az altemp
lomba vezető útvonalat változtatták meg, egyidejűleg 
feltehetően megszüntetve a mellékszentélyek felőli 
eredeti bejáratokat a régi rész keleti végén.28 

Az átalakítás alighanem a régi szentélyrészre össz
pontosult, éspedig azzal kapcsolatosan, hogy Vetési 
Albert püspök - 1473-ban kelt oklevél szerint - az 
ódon, koromlepte templomot csodás képekkel tette 
ékessé. Néhány puha mészkő töredéket (56-59) már 
harminc éve e korszakra tettem, a Vetési-címeres, 
1467-es évszámú vörös márvány falpillérfőn (63) is 
előforduló stílusjegyek alapján. A kapcsolat szoro
sabb: az utóbbi tetején az egyik rokonítottnak (56) 
méretben is nagyjából megfelelő félhatszögű forma 
rajzolódik ki (21. ábra). Az a feltevésem viszont, 
hogy a puha mészkövek szentségháztöredékek, in
kább csak e két darabra nézve lehet érvényes: a többi 
nem fűzhető fel ezekkel egy törzsre. A nagy szentség
házak egykorú stílushullámától a csoport aligha füg
getlen, de itt a szerkezeti sokféleség kiterjedtebb épí
tési programra vall. Vetési bizonyára főleg a szentély 
rekesztőfalát építtette új rendszerben újjá, és ennek 
érdekében alakíttatott ki kerülőutat az altemplom 
felé. A kérdéses faragványoknak legalább egy része 
alighanem ehhez a rendszerhez tartozott.29 

A sokféleséget növeli ide tartozó puha mészkő le
letem (115; 18. ábra). Ez falpillérféle darabja, változó 
keresztmetszettel (21. ábra). A tagozást baloldalt kes
keny síkból kiemelkedő pálca vezeti be, amelynek 
jobbfelőli párja nyilván más kövön volt. A fő részen 
az alsó, nagyobb szakaszt kiugró, vízszintes sík zárja, 
alatta az alapsíkra merőleges középső tagozat és két 
átlós, levéldíszes fejezet csonkja. Lejjebb és feljebb 
szélső homorulatokból erósebb, illetve gyengébb 
domborulat emelkedik ki. Ez lent a kiugró sík alatti 
három elemnek megfelelő tagok helyén lefaragásokat 
mutat, fent egészében levésettnek látszik. Itt az eredé-



18. ábra. Falpillérféle töredéke (115) 
Abb 18. Bruchstück eines wandpfeilerartigen Gliedes (115) 

ti alak homorúan kiívelhetett a középső tagig: helyén 
a vízszintes is utólag megmunkáltnak tűnik. A csúcs
csal előre néző, négyzeten alapuló formálás megfelel 
a csoport három tagjának, és a féloszlopfő (59) fél
nyolcszögű fedőlemezére a kő tagozása egészében rá
férne, de közvetlen kapcsolat egyikkel sem áll fenn. 
Az összetartozást végső soron a tagozott homlokfelü
letek piros festése bizonyítja: ez megvan a féloszlop
főn és - zölddel váltakozva - még egy darabon (58). 
A festés mindhárom kövön sérült részeket is fed, bi
zonyára a káptalan visszaállításával kapcsolatos 
1628-30 közötti szentélyfelújítás emléke tehát.30 

A reneszánsz székesegyházi jelenlétét előző cik
kemben még csak egy faragvány mutatta (77). E bolt
ívtöredéket hibásan értékeltem: a bal keskeny felüle
ten nyilván az ívhomlok tagozása látszik, és így szük
ségtelen kettős kazettasort feltételezni. Az tévesztett 
meg, hogy a festés az ívhomlokra, bizonyára takarás 
miatt, nem terjed ki. A nagyrészt piros festés nyilván 
utólagos, az iméntiekkel egykorú, így ez a kő is a 
szentély körzetéből származtatható. Ma már kortársá
val együtt, amely végig piros festésű. Ez pilasztertö-
redék, felül vízszintesen vágva, tükrében csavart osz-
lopú kandeláberfélével, amelynek legfelül látható, 

19. ábra. Pilasztertöredék (116) 
Abb 19. Pilasterbruchstück (116) 

20. ábra. Reneszánsz címerkó az északi sekrestyeépítmény alsó 
barokk boltozatában (ii) 

Abb 20. Wappenstein im Renaissancestil im unteren Gewölbe des 
nördlichen Sakristeibaus (ii) 
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21. ábra. Nézet- és metszetrajzok 
Abb 21. Ansicht- und Profïlzeichnungen 

széles elemén három gyöngyfüzér függ, - és lent 
jobbra az alapsík illesztésig érő, kis részlete (116; 19. 
ábra). A két márgás anyagú faragvány akár azonos 
szerkezethez is tartozhatott: homlokoldali kiugrásuk 
hasonló, és tükrük egyszerű keretelésében is rokonok. 
Melléjük sorolandó egy hasonló anyagú roncs (117), 
amelynek a kivétel közben vékony réteggel levált, 
majd szétesett, teljesen sík felületén afféle márványt 
utánzó festés volt, mint a pilasztertöredéken.31 

A többi reneszánsz emlék egyike koszorúba foglalt 
címer, amely barokk beépítésben maradt fenn (ii; 20. 
ábra). A címerkép előfordul Pápán is, ívzáradékból 

való vörös márványon, továbbá oklevél pecsétjén, 
Ráskai Balázs monogramjával. Alakítása a két kövön 
kevéssé különböző, körítése annál inkább: a veszpré
min a pajzsalak kivételes, és a koszorú sem oly szok
ványos, mint a pápain az alapot képező kimás keretta-
gozás. A következő székesegyházi darab, az egyetlen 
itt felsorolt, amely nem márgás mészkő, szintén ki-
más kerettöredék (118).n Zárja a sort Beriszló Péter 
püspök lófejpajzsos címertöredéke (iii), amely a Vár 
utcán került elő, majd egykorú leírás alapján rekonst
ruált sírtábla része lett. A síremlék bizonyára boltíves 
fülkébe foglalt tomba volt a szentélyrész egyik oldal-
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építményében. A tumba, amelyet a törökök már 
1552-ben összetörtek, feltehetően alakos fedlappal 
zárult. A fülke hátfalán volt a rekonstrukció megfele
lője: címer és alatta felirat. A leíráshoz az ívtöredék 
és vele a pilaszterrész is illenék, de az összefüggés a 
címertöredék esetében sem biztos. Ezen mindenesetre 
a kis rozetta másféle alakítású, mint a nagy az ívtöre-
déken.33 

A keltezés támpontjai többnyire bizonytalanok. 
Ráskai Balázs, akinek személyéhez a koszorús címer 
indokoltan köthető, 1489-ben misealapítványt tett a 
székesegyházban, 1498-ban tárnokmester lett, és 
1517/18-ban halt meg. A pápai címer a felirattöredék 
alapján tárnokmesteri időszakára tehető. Beriszló Pé
ter 1512-ben kapta meg püspöki kinevezését, 1520-
ban hunyt el, síremlékének elkészítéséről 1525-ben 
intézkedtek. A két veszprémi címer egyaránt elkép
zelhető donátori vagy halotti jelvénynek. így a továb
bi közelítés csak stíluskritikai alapon lehetséges. A 
három említett címeres kő stílusban sem egymással, 
sem az ív- és a pilasztertöredékkel nem függ össze vi
lágosan. A felismerhető kapcsolatok a két utóbbit és a 
koszorús követ is inkább Jagelló-korinak mutatják. A 
gyöngyfűzéres kandeláber első jól datálható hazai 
példáján az évszám 1499. A rozettás boltívkazetták a 
következő évtizedben jelennek meg itthoni készítmé
nyeken. A koszorú egymást követő levélcsokrokból 
és ezek végén két-két termésből álló, tömött alakja 
néhány elég késői sírkőről, így 1516-os dátumú csat
kairól ismert, ha a veszpréminél kevésbé változatos 
és aprólékos kidolgozásban is. így Veszprémben a re
neszánsz továbbra is Vetési Albert sírkövével kez
dődhet.34 

A veszprémi székesegyház nem nagy, nem is szép, 
de múltjában figyelemre méltó művészi teljesítmé
nyek mutatkoznak. A XIII-XVI. századiak, amelyek
ről a szentélyrész magva kivételével többnyire kő
töredékek tanúskodnak, bizonyára kapcsolódtak az 
országos központok művészi kultúrájához, és példa
értékűek voltak a környék számára. Az eredeti épület 
pedig, amelyről főleg falmaradványai nyújtanak némi 
fogalmat, nemcsak hazai, hanem európai mérce sze
rint is kiváló műnek látszik, noha ez mindeddig észre-

Az alábbiakban azoknak a kófaragványoknak a 
főbb adatait lajstromozom, amelyek a székesegyház 
feltárása közben, 1973 végéig váltak számomra is
mertté, mellőzve azokat a szórványokat, amelyek a 
kutatás közben tűntek ugyan fel, de nem maradtak ta
nulmányozhatók. A lajstrom három részből áll: a mú
zeumi gyűjteményben őrzött darabokból, a székes
egyházban utólagos helyzetben látható kövekből és 
az eredeti helyükön általam feltárt faragott részletek
ből, akár látszanak most, akár nem. 

vétlenül maradt. Az utóbbi idők magyar művészettör
téneti összefoglalásaiban legfeljebb a gótikus szen
télyről és kövekről esik szó, és a korai mű a korszak 
külön irodalmában is alig jelenik meg.35 

A pusztulás több korai részt már a középkorban el
ért. A barokk megújítás a szentélyrészen kívül eltün
tette a középkori épület minden nyomát, de a régi fa
lakat nagyrészt megőrizte. Ez, akár a gótikus újjáépí
tés, romlást követett.36 Századunk elején az eredetiség 
felmutatásának vágya vezetett újjáépítéshez.37 Ez a 
barokk architektúrával együtt épp azt törölte el java
részben, amit általa láttatni akartak. A maradékból 
néhány részletet a legutóbbi helyreállítás megmuta
tott. De a falak és a talaj történeti szövetét eközben és 
azóta is érte kár. Tudomásul kell venni, hogy e szö
vetben minden további bolygatás szaporítani fogja a 
hiányokat, és ezt a szakszerűség is legfeljebb mérsé
kelheti majd. 

A veszprémi templom még mindig nagyértékű mű
emlék: a székesegyházak között az egyetlen ma Ma
gyarországon, amelynek szentélye anyagában is 
nagyrészt középkori, és az egyetlen a Regnum Maria-
num területén, amely a XI. század középső évtizedei
ből még jelentős felmenő maradványokat őriz. A 
pusztulás visszavonhatatlan, de a régi mű törté
netének számos tanúja még mindig a földben és a fa
lakban rejlik. Az, hogy a meglévő kevés fennmarad-
e, hogy a benne rejlő tanúság feltárul-e, jórészt a to
vábbi beavatkozások módjától függ. Az eddiginél 
jobb eredményt e téren csak az hozhat, ha az épület 
fölött rendelkezők a régiség megőrzését és megisme
rését nem fogják mellékesnek tekinteni, és ha alka
lom adtán találtatnak majd olyan szakemberek és 
munkások, akikben lesz arra képesség, hogy kiiga
zodjanak a jelenségek rengetegében, és lesz elég türe
lem meg energia, hogy gyakran gyötrelmes tennivaló
ikat elvégezzék. 

Arra, hogy mindez összejöhet, jelenleg kevés 
esélyt látok. De hogy az optimista jövővárás ezúttal 
se maradjon el: remélem, annak, aki harminc év múl
va esetleg újra előveszi ezt a témát, nem a további 
pusztulással kell majd szembenéznie. 

A múzeumi darabok listája korábbi jegyzékeim 
(TS 1. 139-141, TS 2. 177, 179) folytatása, az adat
közlés módjában is. Az újkori töredékek nem kaptak 
sorszámot. A zárójelben szereplő számok a kibontás 
évére és a kutatási naplóban vezetett nyilvántartásra 
utalnak. Ez 40 tételt tartalmaz, és addig terjed, amed
dig a feldolgozott napló (1970. ápr. 17.). 

Az utólagos helyzetű köveket kisbetűs római szám
mal, az eredeti helyükön feltárt épületrészeket, ame
lyek rendszerint több kőből állnak, nagybetűvel jelö-
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löm. E két részben csak rövid meghatározást és hely
megjelölést adok. 

BIZONYTALAN KORÚ: 
98. Oltárkő (?) töredéke pikkelydísszel és párkány-

tagozás maradványával. 36 x 39 x 24. Az északi sek
restyeépítmény földszintjének belső, nyugati oldalá
ból, barokk falazásból (1973). Ltsz. 92.1.1. 

ROMÁN: 
99. Vállpárkányrész. 20 x 72 x 27. Az északi sek

restyeépítmény keleti, barokk falából, kívülről 
(1970/26). Ltsz. 92.1.2. 

100. Palmettadíszes töredék. 18,5 x 14,5 x 12. Az 
északi mellékhajó román kori ablakának a belső felőli 
befalazásából (1969/17). Ltsz. 92.1.3. 

101. Kvádertöredék ívrészlettel. 23 x 46 x 20,5. A 
kriptába vezető lépcső falából (1973). Ltsz. 92.1.4. 

102. Ablakcsoport saroktagozásos ívdarabja. 18 x 
19 x 58. A déli szentélyoldal keleti, legfelső részéről, 
barokk falazásból (1970). Ltsz. 92.1.5. 

103. Saroktagozásos ívtöredék. 21x18x13 ,5 . Az 
északi előcsarnokban a padlón hevert. Ltsz. 92.1.6. 

104. Tagozott ajtókeret bal alja. 51 x 20,5 x 30. A 
kriptába vezető lépcső falából (1973). Ltsz. 92.1.7. 

105. Tagozott ajtókeret jobb alja. 51 x 20,5 x 30. A 
kriptába vezető lépcső falából (1973). Ltsz. 92.1.8. 

106. Tagozott ajtószár darabja. 48 x 22,5 x 28. A 
kriptába vezető lépcső falából (1973). Ltsz. 92.1.9. 

ROMÁN VAGY GÓTIKUS: 
107. Rézsűs ablak szűkületi szárdarabja. 27 x 36,5 

x 27. Az északi sekrestyeépítmény földszintjének bel
ső, nyugati oldalából, barokk falazásból (1972/16). 
Ltsz. 92.1.10. 

108. Lemeztöredék tagozott ívrésszel. 34 x 23 x 
9,5. A kriptába vezető lépcső falából (1973). Ltsz. 
92.1.11. 

109. Tagozott ívtöredék. 29 x 48 x 25,5. Az északi 
sekrestyeépítmény keleti, barokk falából, kívülről 
(1970/3). Ltsz. 92.1.12. 

110. Ajtókeret íves töredéke. 51 x 32 x 21,5. Az 
északi mellékhajó nyugati része melletti kápolnatér 
feltöltésének aljából (1972). Ltsz. 92.1.13. 

GÓTIKUS: 
111. Fülkekeret töredéke. 27,5 x 26 x 16,5. Al

templom, a 7. sír 1691-ben vájt gödréből (1973). 
Ltsz. 92.1.14. 

112. Boltozatindítás derékszögű sarokba való da
rabja, borda és homokívek töredékével. 30 x 45 x 34. 
Az északi szentélyoldal keleti, alsó részéről, barokk 
falazásból (1970/21). Ltsz. 92.1.15. 

113. Hármas bordacsatlakozás töredéke. Kb. 24 x 
38 x 35. A déli mellékhajó nyugati részétől kb. 5-6 
m-re húzódó újkori alapfalból (1973). Ltsz. 92.1.16. 

114. Konzol (?) töredéke. 21,5 x 16 x 11. Az észa
ki mellékszentély oldalából, kívülről, utólagos fala
zásból (1970/40). Ltsz. 92.1.17. 

115. Falpillérféle töredéke, átlós, kiugró fejezetecs-
kék maradványaival (kettétörve). 84 x 44,5 x kb. 32. 
Az északi sekrestyeépítmény keleti, barokk falából, 
kívülről (1970/30). Ltsz. 92.1.18. 

RENESZÁNSZ: 
116. Pilasztertöredék domborműves tükörrel és az 

alapsík jobbra illeszkedő darabkája. 59 x 34 x 8; 27 x 
16,5 x 4. Az északi sekrestyeépítmény keleti, barokk 
falából, kívülről (1970/20). Ltsz. 85.93.1; 92.1.19. 

117. Kőlaptöredék, egykori síkján festéssel 
(csonk). 49 x 42,5 x 12. Az északi sekrestyeépítmény 
keleti, barokk falából, kívülről (1970/32). Ltsz. 
92.1.20. 

118. Kerettöredék. 14,5x 28 x 20,5. A kriptába ve
zető lépcső falából (1973). Ltsz. 92.1.21. 

ÚJKORI: 
Barokk pillér talptöredéke. 14 x 34 x 34. Altemp

lom, az északi lépcsővégződés alól (1970/24). Ltsz. 
92.1.22. 

Neogótikus bordarész. 28 x 17 x kb. 30. Altemp
lom, az északi lépcsővégződés alól (1970/25). Ltsz. 
92.1.23. 

GÓTIKUS: 
i. Konzolkó, medencévé alakítva, töredékes. Má

sodlagosan beépítve a kriptabejárat keleti szélénél. 

RENESZÁNSZ: 
ii. Faragvány koszorúba foglalt Ráskai-címerrel. 

Másodlagosan beépítve az északi sekrestyeépítmény 
földszinti, barokk boltozatának záradékába. 

iii. Beriszló-címeres kőlap töredéke, Vár utcai le
let. Az altemplomban álló rekonstrukcióba foglalva. 
Ltsz. 76.56.1. 

ROMÁN: 
A. Az északnyugati főhajópillér tövének keleti 

részlete: kissé ferde, nem bizonyosan ép felület. Fel
tárva a kripta keresztfolyosójából, visszafalazva. 

B. A nyugatról második északi főhajópillér tövének 
részletei: nyugatra féloszlop, északra kissé ferde, nem 
bizonyosan ép felület. Feltárva a kripta kereszt- és ol
dalfolyosója felől, visszafalazva. 
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C. Az északkeleti oldalépítménybe nyíló kettős ár
kád nyugati féloszlopának töve. Feltárva a kripta ol
dalfolyosójának ma elfalazott végében. 

D. A délkeleti oldalépítménybe nyíló kettős árkád 
középpillérének felső részéből a keleti és a nyugati 
féloszlop törzse és fejezete. Feltárva a déli előcsarnok 
és lépcsőház felől, látható. 

E. A déli mellékhajó nyugatról második szakaszá
ba nyíló kapu keretének két részlete. Feltárva a külső 
falfelületen, látható. 

F. Az északi mellékhajó nyugatról második szaka
szába nyíló félkörös ablak szűkületi záradékköve. 
Feltárva a külső oldal felől, látható. 

GÓTIKUS: 
G. Az altemplom keleti ablakának külső része, zá

radék és oldalbélletek. Feltárva a külső falsík felől, 
látható. 

RÖVIDÍTÉSEK 

A. Periodikák 

ÉÉ = Építés-Építészettudomány, Budapest 
MM = Magyar Műemlékvédelem, Budapest 
MV = Műemlékvédelem, Budapest 
VMMK = A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, Veszp

rém 
B. Könyvek, tanulmányok 

ÁDÁM 1912. = ÁDÁM I.: A veszprémi székesegyház. Veszprém 
1912. (209 fölött: II. rész) 

ÉRI 1972. = ÉRI I.: Veszprém. H. n. 1972. 
GUTHEIL 1979. = GUTHEIL J.: Az Árpád-kori Veszprém. 

Veszprém 1979.2 

GYÜRKY 1963. = H. GYÜRKY, K.: Die St. Georg-Kapelle in der 
Burg von Veszprém. ActaArch 15.1963. 341-408. 

KISS 1987. = KISS, Á.: Pannonische Architekturelemente und Or
namentik in Ungarn. Budapest 1987. 

KOPPÁNY 1984. = KOPPÁNY T.: A Közép-Dunántúl reneszánsz 
építészete. Ars Hungarica 12. 1984. 183-232. 

MM 1300-1470 = Magyarországi művészet 1300-1470 körül. 
Szerk. Marosi E. I—II. Budapest 1987. 

MMT = A magyarországi művészet története. Szerk. Dercsényi 
D.-Zádor A. H. п. 19704 (szöveckötet, képkötet) 

MRT 2. = ÉRI L-KELEMEN M.-NÉMETH P.-TORMA L: Ma
gyarország Régészeti Topográfiája 2. A veszprémi járás. Bu
dapest 1969. 

MRT 4. = DAX M.-ÉRI I.-MITHAY S.-PALÁGYI SZ.-TORMA 
I.: Magyarország Régészeti Topográfiája. 4. A pápai és zirci 
járás. Budapest 1972. 

MSZ = Magyar székesegyházak. Szerk. Éri I. Budapest 1989. (33-
48 = Erdei F.-Dercsényi В.: Veszprém. Székesegyház. Tájak 
korok múzeumok kiskönyvtára 120. H. n. 1981.) 

PALÁGYI-TS 1976. = K. PALÁGYI S.-TÓTH S.: A római és 
középkori kőtár katalógusa. Tihanyi Múzeum. H. n. 1976. 

SCHALLABURG = Schallaburg '82. Matthias Corvinus und die 
Renaissance in Ungarn 1458-1541. 8. Mai - 1. November 
1982. Wien 1982. 

TM = TÓTH M.: A művészet Szent István korában. Szent István 
és kora. Szerk. Glatz F.-Kardos J. Budapest 1988. 113-132. 

H. A szentély északkeleti részének fallábazata a 
támpillérek csatlakozó sarkaival. Feltárva a várfeljáró 
felőli kerítésfalon belül, látható. 

/. A szentélyt az egykori északi sekrestyeépítmény
hez kapcsoló fél támpillér töve, lábazatrésszel. Feltár
va a mai építmény keleti bejáratának déli kávája fe
lől, látható. 

J. Az egykori északi sekrestyeépítményből a mel
lékszentély zárófalának vonalában kiugró támpillér 
keleti lábazati köve. Feltárva a mai építmény északi 
falában, a belső sík felől, visszafalazva. 

K. Az egykori déli sekrestyeépítmény északnyugati 
sarokpillérének szelete. Feltárva a mai építmény nyu
gati, belső falsíkja felől, visszafalazva. 

L. A déli mellékhajó nyugatról harmadik szakaszá
ba nyíló csúcsíves ablak záradékának szűkülete. Fel
tárva a külső falsík felől, látható. 

M. A déli mellékhajó nyugatról második szakaszá
ba nyíló félkörös ablak szűkületi kövei, mérműcson-
kokkal. Feltárva a külső falsík felől, látható. 

TS 1. = TÓTH S.: A veszprémi székesegyház középkori kófarag-
ványai. VMMK 1.1963. 115-141. 

TS 2. = TÓTH S.: XIII. századi építőmühely Veszprémben: 
VMMK 6.1967. 163-179. 

TS 3. = TÓTH S.: Régészet, műemlékvédelem, történelem. ÉÉ 5. 
1973.617-630. 

TS 4. = TÓTH S.: A gyulafehérvári fejedelmi kapu jelentősége. ÉÉ 
15.1983. 391^128. 

TS 5. = TÓTH S.: A keszthelyi Balatoni Múzeum középkori kő
tára. Zalai Múzeum 2. Zalaegerszeg 1990. 147-187. 

1. Vö.TS 1.135. 
2. TS 3.; Településtörténet és régészet. A településtörténeti ku

tatás módszerei. Korreferátumok. Veszprém 1974.27-34. 
3. Az anyag összetételére nézve 1. a Függeléket. Ennek és előz

ményeinek tételeire a szövegben és a jegyzetekben dőlt nagy 
betűk, arab és kisbetűs római számok utalnak. 

3.a Erdeitől van nyomtatott alaprajz is, hibás korszakjelölésekkel 
(MSZ 40). 

4. A szentély gótikus oldalépítményei nem voltak egyformák. 
Az északi kisebb volt a mainál. Bővebben 1. alább. Á modern 
oszlopok alatt a kripta északi részén eredeti pillértöveket fi
gyeltem meg (A-B). Ugyanitt a keletibb oldalépítményt kap
csoló árkádpár nyugati féloszlopát is észleltem (C). A déli ol
dalon a megfelelő árkádpár jelentős részét feltárhattam (vö. 
D). Az északi oldalépítmények közötti falról, amely nyílással 
készült, 1. TS 3. 620-622. Ettől nyugatra boltozott szakasz 
volt. A déli oldalpítményból megfigyelt kis felmenő falrész a 
szokásosnál vékonyabb volt. A nyugati oszloppár vonalában 
hasonló vastagságú korai fal bekötési nyoma látszott. Az 
északi részen csak ennek keleti széle és a kiszedett oldalfal 
nyoma maradt meg, de ez majdnem végig. A nyugati szakasz 
feltárt árkádmaradványa ma is látszik, ezen kívül a felsorol
tak közül csak az északi osztófal maradéka és a déli árkádpár 
egy része. A XVIII. században az addigi korai altemplom
rész keleti szakaszát barokká alakítva fenntartották, a többit 
pedig a mai lépcsők elődeivel és a közbülső helyiséggel vál
tották fel. Ennek nyugati falán befalazott nyílást észleltem. 
Azóta itt ajtót törtek a kripta felé. 

5. Az északi torony többször újraboltozott alja kelet felé mindig 
zárt volt, dél felé sokáig nyitott lehetett. A korai szentélyfal 
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kb. 1 m-rel a párkány alatt végződik. A tám a szentélykez
detnél nagyjából ugyaneddig nyúlt fel. A nyugati részen a 
déli oldalépítmény bekötő falának nyoma a karzatszint alatt 
lezárult. E rész támaszainál a korai szentélykezdet pillérpár
ja, amely a század elején a maihoz hasonló alakban tárult fel, 
jóval magasabb volt. A másik déli oldalépítmény keleti ár
kádja fölött barokk falsík látszott, elbontott boltozatra utalva. 
Az emeleten a korai fal felülete nem mutatkozott, amit hi
ányzó karzatnyílások indokolhatnak. A déli mellékszentély 
oldalfala kívül újkori, végfala a sekrestyeépítmény felől kö
zépkori, de más rakású mint az északié, amely viszont elvé
sett. A déli végfal fölött a főszentélyen elvésett falkiugrás 
nyoma látszott. A nyugati rész karzataira, a támrendszerre és 
a mellékszentélyek kérdéseire 1. még ÁDÁM 1912. 55., 58-
59., 63-66., 71-73., 75-76., 82-87., 89-92., 97-99., 101-
104., 196-198. Az altemplomban a korai bejáratok feltárt 
nyomait bemutatták. A gótikus rész építői valamelyest nö
velhették a térmagasságot, főleg a padlószint süllyesztésével. 
Az altemplom mai terében a korai falpilléreknek alig volt 
nyomuk. A lejáratnál a falpillér felső része és a lefaragott 
boltozatindítás látszik. Alsó falpillérrészt, csonkán, a lépcső
közi helyiség északnyugati sarkában figyelhettem meg. A 
templomban ezzel egyvonalban álló egyik nagy támasznak a 
század eleji fényképén a féloszlopfő hasonló típusú, mint a 
déli árkádpár középpillérén, amelynek túlsó fele szintén sza
badon áll (vö. D). Itt mindkét fennmaradt féloszlopfőn bevé
sett vonal különíti el a legalsó sávot. A pillérlábazatok hiá
nyára a kriptában feltárt részletek utalnak (A-C). A karzatár
kádoknak talán lábazatuk is volt (vö. ÁDÁM 1912. 88-89). 
A déli mellékhajófal nyugati árkádjában (kép: MSZ 38), 
amelyet én csak a falsíkban tártam fel, a ma részben szaba
don álló vállpárkányok enyhén előreugratott falazóköveknek 
látszanak. 
Vö. TS 1. 116., 118. (kép), 139-140. 26 fölött a karzati fél
oszlopoknak kb. megfelelő vastagságú tám volt. 24-25 (vö. 
KISS 1987. 108. tábla 1-2; 3 ugyanott nem székesegyházi 
lelet) felső átmérője jóval nagyobb. A talplenyomatból a ke
leti részt tártam fel, az északi lépcső benyúló vége alatt. A 
kelet felé következő támasz helyén csak a lenyomat délnyu
gati sarkát láttam. Az egykori régibb altemplomrész területén 
máshol ásatás nem folyt. 
Vö. TS 1. 122-126.; ÁDÁM 1912. 95-96. GUTHEIL; 1979. 
46-55., 59-60. A legenda jobbik szövegváltozatának szavai: 
„... domus episcopatus Besprimiensis, quam ipsa a funda-
mento ceptam omnibus sujficientiis ... adornavit." Az értel
mezéshez 1. még a szerző Jaciuntur ubique sacrarumfunda-
menta domorum..." mondatát, továbbá „cepit" szavát a szé
kesfehérvári bazilikára nézve, amely az ezt és az idézett 
veszprémi passzust egyaránt átvevő Hartvik-legenda szerint 
a szent építtető halálakor, 1038-ban felszenteletlen volt. E 
szakaszokhoz 1. Scriptores rerum Hungaricarum tempore du-
cum regumque stirpis Arpadianae gestarum. Ed. Szentpétery, 
E. II. Budapest 1938. 383., 385., 415., 417., 431^32. Gizella 
királyné élete vége homályos, de abban, hogy férjét túlélte, 
nincs ellentét a források között (vö. GUTHEIL 1979. 86-
91.). Az általam megfigyelt nyomokhoz, amelyek korábbi 
templomra utalhatnak, 1. KOZÁK K.: Az Országos Műemlé
ki Felügyelőség régészeti kutatásai 1973-1974-ben. MM 
1973-1974. 1977. 374., 376. 
A magasra nyúló faltagolók megjelenéséhez 1. pl. SEDL-
MAYR, H.: Die Entstehung der Kathedrale. Graz 1976. 173-
175. 
Pécsett a rokon féloszlopfők egy része a nyugati pillérpárról 
való. Ezeken a fedőlemezt derékszögű bevágás választja kü
lön, a pillérpárnak tagozott lábazata volt. A fejezetek a nyu
gati kapu vállpárkányával hozhatók kapcsolatba. Vö. SZŐ-
NYIO.: A pécsi püspöki múzeum kőtára. Pécs 1906.45-49.; 
DERCSÉNYI В.: A pécsi székesegyház. Budapest 1969. 157 
16.; TÓTH M.: A pécsi székesegyház nyugati karzata. ÉÉ 
15. 1983. 432-440., 455. Tóth Melinda e részeket 1200 tájá

ra keltezte. A nyugati kapu mindenesetre béllet- és vállpár-
kánymegoldásával a comoi S. Fedele keleti portáljára emlé
keztet, amelyet a XII. század első felére szokás keltezni (1. 
pl. HEARN, M. F.: Romanesque Sculpture. Oxford 1981. 
131-132.). 

9. Vö. TS 1. 117-125.; G. KRÁMER M.-TÓTH S.: A tihanyi 
apátsági templom és kolostor 1965. évi felújítása. MV 10. 
1966. 236-237.; MRT 2. 193., 228., 40. tábla; KOZÁK K.: 
XI-XIII. századi egyházi építészet Veszprém megyében. 
VMMK 8. 1969. 225-226., 229.; MMT 2. 27., 29., 31., 12., 
14. kép; PALÁGYI-TS 1976.37. sz. és előtte; TS 5.149-150. 
Az oszlopfő az említett karzati fejezetekhez (27-28) hasonló 
méretű, elókerülési mélysége az erős bolygatottság miatt ön
magában nem tekinthető időrendi adatnak. A többi követ egy 
részük bizonyítottan újkori beépítése inkább a fennálló temp
lomhoz fűzi. Átfaragásaik meglévő szerkezet módosításából 
is adódhatnak. Erre utalhat elsősorban az, hogy az átfaragá-
sok kettejükön (7,77) és pilisszentkereszti, bodrogmonostor-
szegi rokon töredékeken hasonló jellegűek (1. pl. MMT 16. 
kép; GEREVICH L.: A pilisi ciszterci apátság. Szentendre 
1984. 6. kép; GUBITZA K.: A bodrogszigeti pálos-monostor 
építészeti emlékei. ArchÉrt 36. 1916. 59.). A két veszprémi 
kövön a hátsó rész derékszögű bevágása eredeti tagozott sá
vot kísér, amely a negyedhengertaghoz illeszkedik. A nagy 
töredék (77) átalakítás utáni szerepében, tekintettel kopásaira 
is, küszöbkőnek ítélhető. Akár eredeti helyzetében átdolgo-
zottnak is gondolhatjuk, ha nem akarjuk mindenáron pár
kányrésznek tekinteni. Mindenesetre számolnunk kell azzal, 
hogy a negyedhengertagos köveket eredetileg többféle hely
zetben alkalmazták, esetleg függőlegesen is. 

10. MMT 16., 19. kép. A vállkóhöz 1. pl. ZÁDOR M.: Kaposvár. 
Budapest 1964. 21. kép (középen). A zselicszentjakabi orna
mentika helyzetéhez vö. TS 5. 150. 

11. Ebből túlozva következtettem először (TS 1. 122.) egész 
épület középkori pusztulására (vö. 9. jegyzet). Az ablak szű
kületéből és külső feléből csak a záradék maradt meg (kép a 
helyreállított falfelületről: MSZ 39.). Ez alatt a szűkületnél 
égésnyom látszott. Feltehető, hogy eredetileg az egész nyí
lást berakták, és külső részének nagyját rossz állapota miatt 
helyettesítették a XVIII. században új fallal. Az ablak bizo
nyára akkor vált fölöslegessé, amikor előterét újra beépítet
ték. Az erről tanúskodó fal féloszlopcsonkjával bizonyára a 
Szentlélek-kápolnáé volt, amely a XIV. század vége felé már 
állt, későbbi adat szerint a székesegyház északi oldalán (1. 
GYÜRKY 1963. 341., 344., 373., 381.; BÉKEFIR.: A Bala
ton környékének egyházai és várai a középkorban. Budapest 
1907. 23.). Ez az építmény, tekintettel a biztos helyű Szt. 
György-kápolnára (vö. 14. jegyzet), nemigen lenne máshol 
elképzelhető. 

12. Az egyik legközelibb idevágó emlék oszloptöredék Bébről 
(MRT 4. 66., 31. tábla). L. még ERDÉLYI G.: A római kőfa
ragás és kószobrászat Magyarországon. Budapest 1974. 34-
35., 37., 80., 110. kép. A veszprémi lelet a hol ókorinak, hol 
középkorinak ítélt emlékek számát szaporíthatja. Az egyik 
ilyen, amelyet én rómainak katalogizáltam (7: TS 1. 124., 
139.), azóta középkorinak minősült, sajnos, megfelelő párhu
zamok említése nélkül (KISS 1987. 101., 175., 108. tábla 4.; 
vö. KISS Á.: Megjegyzés Tóth Sándor tanulmányához. 
VMMK 4. 1965. 373. is). Inkább ellenkező a helyzet két má
sik esetben (72/ TS 1. 123. és uo.; KISS Á. uo.. 89.; TS 2. 
177.; PALÁGYI-TS 1976. 9. sz.). A kérdéskör más összete
vőihez vö. TS 5. 147. Kiss Ákos kritikájának (uo. és 374.) 
szakmai része nem érinti mondanivalóm lényegét. A szemé
lyes részhez késői válaszul hadd álljon itt egy mondat. Azóta 
elvégeztem tanulmányaimat, sőt, tanítok az egyetemen, és te
vékenységem minden gyengeségével állok elébe a jövő szá
zad ítéletének, nem várva el, hogy emlékemet bárki gondoz
za. 

13. A falhasábhoz 1. TS 3. 620-621. (az alaprajzon B). A kváde-
rek durvasága a székesfehérvári bazilika északi mellékhajó-



falának maradékára emlékeztet. A nyílástöredékek ma több
nyire kiegészítve láthatók. Az említett délieknél én nem bon
tottam a falsík mögé (mai kép: MSZ 39.). A szórvány zára
dékdarab (TS 2. 179.) hasonló szélességű ablakhoz tartozott, 
de vastagabb, és egyik oldalán elszedett. 
A Szt. György-kápolna helyzetéhez és falmaradványaihoz 
alaprajzok és képek: GYÜRKY 1963. 342. és utána, 387-
389. Az apszisfal belső oldalán a kváderezést bizonyára az 
oltár takarásával számolva hagyták el. A kápolnát oklevél is 
faragott kövekből épültnek mondja (1358; ehhez és a hely
meghatározáshoz 1. GUTHEIL 1979. 78-82). Az ablakcso
porthoz 1. főleg TS 2. 163-177. Kötődése az északi mellék
hajófalhoz, amiről itt írtam (169-170), helyrajzilag kizárt, de 
stilisztikailag alighanem fennáll, tekintettel arra a hasonló ta-
gozású, félkörös keretre, amelyet Ádám Iván belül, a kripta
lejáró fölött ezen látott. A rokonokhoz vö. PALÁGYI-TS 
1976. 37. sz. előtt és 39. sz.; TS 4. 403 (39. jegyzet) is. A 
csapolásos darab az ablakcsoporthoz illő falvastagsági mére
tű. Rövid ívével az ismert háromkaréj-indításoknál nem tölt
hette ki a záradékot. Csapolásai feltehetően másik nyíláske
retkővel kötötték össze. Mivel ferde illesztősíkja alig van, al
só vagy oldalsó darabnak kerek vagy négykaréjos nyíláson 
még inkább elképzelhető, mint háromkaréj-záradéknak. 
Ádám Iván szavait az említett félkörös keret tagozatairól (14. 
jegyzetben i. h.) akár az ajtórészekre is érthetnénk, annál in
kább, mert a kriptalejáró építői annak alsó részét nyilván ki
vágták. De kívül megfelelő nyílásnyom nem volt: talán fül
kéről van szó. A Gizella-kápolna részletei hézagosan kiadot
tak. Az itt szóba kerülők közül a pillérfőket vállpárkányukkal 
és a bordaprofilokat (a földszinti pontatlan) 1. JANKOVICH 
I.: A veszprémi Gizella-kápolna. Technika 21. 1940. 130., 
132. Emeleti összkép: ÉRI 1972. 7.; GUTHEIL 1979. 20. 
kép. A sekrestyeajtó ujabban került elő, részletesen nincs kö
zölve (1. KRALOVÁNSZKY A.: Újabb adatok a veszprémi 
Gizella-kápolna középkori és újkori építéstörténetéhez. ÉÉ 
15. 1983. 276-277.). Jól keltezhető, korai körtetagok nálunk 
a tatárjárás utáni Budáról ismertek. L. CSEMEGIJ.: A buda
vári főtemplom középkori építéstörténete. Budapest 1955. 
10-11., 69., 82-83., 85., 46. ábra. Csemegi József itt (69) a 
budai templom stílusából származtatta a Gizella-kápolnáét, 
újabban Marosi Ernő inkább fordított sorrendre gondolt (Die 
Anfange der Gotik in Ungarn. Budapest 1984. 115., 117., 
124-126.). A csúcsívtag megnevezéséhez és néhány 1220-
1230 körüli - részben átlós helyzetű - példájához 1. TS 4. 
406., 417^18., 420., 425. 

A Gizella-kápolnához vö. 15. jegyzet. Az ablakcsoport emlí
tett részleteihez 1. TS 2. 163-164., 166., 168-169., 173-174. 
A sekrestyeajtón a homlokívekével egyező tagozás indításá
ból a jobb száron a szöglet megmaradt. A tagozás áthajlásos 
indítású, még a tatárjárás elé tehető rokonához 1. uo. 176-
177.; SZAKÁL E.: Jelentés a bélapátfalvi munkálatokról. 
MV 3. 1959. 206. Ez a helyi összefüggésekkel együtt Marosi 
tézisét erősíti a kápolnaemelet korára nézve. A két szint stí
lusban összefügg: az emeleti hajó pillérfőjén és a földszinti 
szentély zárókövén (GUTHEIL 1979. 15. kép) a palmettás 
indadísz azonos karakterű. A vitán felül meglévő stílusket
tősség nyilván elsősorban a szintek eltérő rangját fejezi ki. 
Az építéstörténet kettészelése tehát, amire valaha magam is 
hajlottam (uo. 178., 37. jegyzet) GYÜRKY 1963. (375-376., 
378.) nyomán, értelmetlen. A Szt. György-kápolnához az ott 
lelt XIII. századi bordatípusok (1. uo. 353. is, vö. TS 1. 140.) 
közül a harmadik, amely szintén csúcsívtagos (56), nem köt
hető, mert festetlen. Ha az elszedett bordák nem a Gizella
kápolnától erednének, ahová méretük, festésük illenék, ak-
korr itt is emeletes elrendezésre kellene gondolni. Ez megfe
lelne a székesegyház oldalépítményi karzataira vonatkozó 
feltevésemnek. 
A tagozásnak és az építmény-típusnak a közelben nemigen 
akad párhuzama. Kőlemezekból álló ХП1. századi kápolnafé

le Magdeburgban maradt fenn. L. pl. MÖBIUS, H.: Der 
Dom zu Magdeburg. Berlin 1967. 31., 56-57. kép. 

18. Vö. TS 1. 126., 140. Badacsonyhoz: TS 5. 151., 167., (ké
pek:) 181., 186. 

19. A késői román ablakbélletkövek tipikus alakjához 1. pl. 
HÜMPFNER T.: A zirci apátsági templom ásatása (1912-
13). VMMK 2. 1964. 129., 138. Korai elszedett ajtókeret kö
zeli példáját közölte PÂMER N.: A gyulafirátóti középkori 
premontrei monostor feltárása. VMMK 6. 1967. 240-241. 
Elszedett ajtókeretkövet a Szt. György-kápolnánál is leltek: 
GYÜRKY 1963. 354., vö. TS 1. 141. (67). A harmadik töre
dék nem nyújt elegendő viszonyítási támpontot. 

20. A szóban forgó faragott elemek belül a szentélyben festéssel 
fedettek, az altemplomban jórészt láthatók. Itt a gótikus fal
felületek kutatására nem került sor, így az ablakbélletek épí
tésmódja nem ismert. Az oldalterekbe nyíló ajtók század ele
ji keretűek. A keleti szakasz nagy részét 1769 körül, amikor 
a szentélyben márvány oltár készült, fallal töltötték ki (vö. 
ÁDÁM 1912. 23-24., 113-114.). A keleti pillérpár lábazata 
neogótikus, a többinél jóval magasabban lévő. A két másik 
lábazatpár régibb átfaragású, a keleti eredetileg kissé feljebb 
volt. Kívül a támpillérvégek kváderei 1970-ben az újravako
lással kapcsolatban váltak szabaddá, az ablakkeretek, kivéve 
az altemplom záradékában lévőt, amelynek fülkéjét én bon
tottam ki, előbb is látszottak. A szentélyalaprajz (1. ábra) hi
bás: az északi oldalon nincs külső fülke, a délin viszont ablak 
tartozik hozzá. Ezen jól megfigyelhetők a barokk köpenye-
zéssel kapcsolatos toldások. A fallábazat az északi oldalon 
megmaradt (H), másutt csak levésett csonkokban mutatko
zott. A gótikus falat főleg az északi oldalon vizsgáltam, sík
ját az altemplomi ablak környékének kivételével feltárva, és 
a támpillér lezárását is megfigyelve. Az egykori vízvezetők 
táján a támpillérek kváderezése igen hiányos. 

21. Vö. 20. és (a Gizella-kápolnához:) 16. jegyzet. A szentélyből 
eredő konzol- és mérműtöredékekhez, a déli ablak alatt (le
nyúzva) fennmaradt ülőfülkéhez 1. TS 1. 126-128., 140.; 
MM 1300-1470 I. 418., 521., 523., II. 159. (itt belső képek 
is). A belsőhöz 1. még pl. ÉRI 1972. 10-11.; GUTHEIL 
1979. 3-5. kép; MSZ 37., 44., 46. A külsőről jó kép nem je
lent meg. Az altemplomban a nyugati pillérpár lábazattagja 
valószínűleg egyszerű rézsű volt. A neogótikus keleti lába
zatpár félkörtetagfélét mutat. Az oltárhely fölötti boltzáradék 
az aláfalazás miatt nem látszik. 

22. A pillértöredék a déli sekrestyeépítménytől nem messze ke
rült elő, de a belül feltárt szelet méreteivel inkább a külön lá
bazatnak, illetve az altemplomi támaszoknak felelhet meg. A 
két szórvány kőhöz 1. TS 1. 129-131. A török kori váralap
rajzok az északi sekrestyeépítményt párjánál kisebbnek ábrá
zolják: 1. pl. TM 9. kép; ÉRI 1972. 18.; MRT 2. 225., 48. táb
la; GYÜRKY 1963. 372. A barokk építmény északkeleti sar
ka belevág a középkori várfalba, alaprajzi viszonyukhoz 1. 
uo. 342. és utána. A gótikus oldalépítmények falaiból a nagy
mérvű szintsüllyesztés miatt valószínűleg a padló alatt sem 
maradt semmi. Az eredeti járószint, amelyre a déli helyiség
ben nyugat felől még barokk ajtót is nyitottak, nem lehetett 
sokkal mélyebben, mint a középkori hosszházban. A külső 
szint csak az északi oldalon lehetett jóval magasabban, ahol 
a középkor óta inkább lepusztulás, mint feltöltődés követke
zett be. A déli oldalon a gótikus keleti fal nem lehetett a mai
tól nagyon eltérő helyzetű. Az északi gótikus építmény való
színűleg falvastagságnyival volt szűkebb utódánál. Itt a fél 
támpillér tövénél a keleti fal csekély maradéka a feltáráskor 
még megfigyelhető volt, erre a fallábazat nem fordult át. 

23. ÁDÁM 1912. 58., 74., 84-85. A mellékhajófal csúcsíves ab
lakának maradványai ma végig láthatók, kétes hitelű béllet-
megoldással (kép: MSZ 39.). En csak kivakolt fülkét tártam 
fel belőle a záradéknál, amely a mellékhajóra toldott újkori 
lakóház emeleti helyiségéhez tartozott. Á keletibb marad
vány barokk ablak záradéka fölött mutatkozott. Feltehető, 
hogy a XVIII. századi ablaksorok (1: KOROMPAY GY.: 
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Veszprém. Budapest 1956. 99: kép) nagyrészt gótikus nyílá
sok átformálásával keletkeztek. 

24. A fal, amelyben a kő volt, az említett újkori házhoz (1. 23. 
jegyzet) tartozhatott. Kralovánszky Alán, aki utánam kiter
jedt ásatásokat folytatott a templomtól nyugatra és délre, ta
lán hasonló korú épületrészt figyelt meg kb. 10 m-rel kele
tebbre és falvastagságnyival távolabb a mellékhajótól (The 
Settlement History of Veszprém and Székesfehérvár in the 
Middle Ages. Towns in Medieval Hungary. Ed. Gerevich, L. 
Budapest 1990., 7., 10. kép). A csillagboltozat kérdéses típu
sának angliai kezdeteihez és kontinentális elterjedéséhez 
1400 tájáig 1. CLASEN, K. H.: Deutsche Gewölbe der Spät
gotik. Berlin 1958. 22-23., 27-28., 32-36., 65-67., 69-77., 
105-108., 111., 118., 134-135., 138., 146. kép. Kolozsvár
hoz: MM 1300-14701.435., 689., II. 338., 531. 

25. Az alsóbb boltindító kóhöz (ltsz. 92.1.24.) vö. TS 2. 177. 
Ezen a hasáb 43,5 cm vastag nyolcszögnek megfelelő oldal
szélességű (18 cm). A szentélykonzol (vö. 21. jegyzet) pár
kányostul 42, az újra felhasznált konzolkó kb. 38 cm széles. 
Az altemplomi pillérek vastagsága kb. 34 cm. Vö. 22. jegy
zet. 

26. A sírhoz vö. KOZÁK K.: Régészeti kutatások 1971-1972. 
MM 1971-1972. 1974.351-352. 

27. Az oklevél szavai („... ecclesia ... reformatione indiget vehe-
menti, ac neccessitatur denuo consercrari...": Monumenta 
Romana Episcopatus Vesprimiensis. Ed. Collegium Histori-
corum Hungarorum Romanum. II. Budapest 1899. 324.) az 
építkezés kezdetére nem utalnak világosan. 
A csillagboltozatra valló kő bordatípusa Budán a kriályi vár
ban az első Anjou-kori építkezést jellemzi (vö. GEREVICH 
L.: A budai vár feltárása. Budapest 1966. 156., 273-276., V. 
tábla). Ezzel nagyjából egyidejűleg közelebb, Taliándörög-
dön, hasonló típust alkalmaztak (vö. MM 1300-1470.1. 120., 
318-319., II. 32.; a profil, úgy tűnik, közöletlen). 
A hasábos fali bordaindítás egyik legelső hazai példája a di
ósgyőri vár lovagtermi boltozatmaradványán látszik. Pillére
ken ilyen megoldás már korábban feltűnhetett, pl. a lőcsei 
sekrestyében. Ezekhez 1. uo. I. 315., 327., 392-393., 395., 
537., II. 37., 142. 
Keszthelyhez 1. uo. I. 127., 405-407., továbbá CSEMEGI J.: 
Keszthely egykori ferences templomának építéstörténete. 
Dunántúli Szemle 8. 1941. 16-18. (a szentélybeli boltvállak-
ról jó kép nem jelent meg). Itt a bordatagolás hasonló, sőt, 
egy zárókövön, amely az egykori szentélyrekesztőből ered
het, ugyanolyan, mint a veszprémi szentélyben. A hajóbolto
zat keltezéséhez és a zárókőhöz vö. TS 5. 152-153., 168. 
(képek:) 185-186. A monogramm e kövön alighanem Fran
cesco Bernhardi budai polgáré (vö. MÁLYUSZ E.: Az izma
elita pénzverőjegyek kérdéséhez. Budapest Régiségei 18. 
Budapest 1958. 301-307.). 
A baldachinos konzoltípus a klasszikus gótikából ered, 1. pl. 
SAUERLÄNDER, W.: Gotische Skulptur in Frankreich 
1140-1270. München 1970. 160-162., 166-167., 169-171., 
190-192., 198-199., 204-207., 217-218., 279. tábla (Ami
ens, Reims). Kevéssel 1400 előtt ábrázolták Demeter veszp
rémi püspök pecsétjén, a szárnymérművek alatt (A középkori 
Magyarország főpapi pecsétjei a Magyar Tudományos Aka
démia pecsétmásolat-gyűjteménye alapján. Szerk. Bodor I. 
Budapest 1984. 55., XIV. tábla). Hazai elterjedésének itt 
még a vázolására sincs hely (néhány példa: TS 1. 129.) 

28. Az ablak külső feléből, amely ma végig látható (kép: MSZ 
38), én csak a felső részt bontottam ki, ahol a barokk fal a 
szűkületig bekötött. A téglaív az északi oldalon ép, félkörös, 
a délin csak záradékcsonk maradt belőle. A mellékszentély 
felőli átjáró is az északi oldalon épebb, itt azt is észleltem, 
hogy szintje kelet felé széles lépcsózettel lejtett. Ehhez a 
rendszerhez tartozhatott az az ajtó is, amely a század elején a 
déli mellékszentélyben, az oldalfalnál került napvilágra, a 
sekrestye szintjénél magasabban (ADAM 1912. 89-96., 
102.). 

29. Vö. TS 1. 130-134., 140. Az oklevélhez 1. GUTHEIL 1979. 
51., 80. A képek lehettek domborművek vagy a szentélyre
kesztőbe belefoglalt festmények is. A szentélyrekesztő török 
kori felméréseken felismerhető (vö: 22. jegyzet). A szentély 
felújításával lehet kapcsolatos az orgonakészítés is, amiről 
1469-ból van adat (vö. KOPPÁNY 1984. 187.). Az évszá
mos falpillérfőt, amelyen a reneszánsz stílust csak az antiqua 
betűk képviselik, Koppány Tibor szentségfülke talpkövének 
határozta meg, sajnos pontatlan rajzokat közölve (1. uo. 184— 
186.). Elgondolása mellett szólhat az is, hogy a kő tetején a 
félhatszögű alapformát a zárópárkány felé kétoldalt vályú
szerű mélyedés, elöl viszont derékszögű bevágás határolja. A 
pillér felőli alaprajz, a nyaktagnál (kép: MSZ 48), inkább 
nyolcszögből vezethető le. A faragványhoz 1. még SCHAL-
LABURG 561.; MM 1300-14701. 676., II. 518. A távoli or
szágrészekben fennmaradt, nagy szentségházakhoz, ame
lyeknek szerkesztésmódját eddig részletesen nemigen vizs
gálták, 1. uo. 671-674., II. 512-516. 

30. Vö. 29. jegyzet; a felújításhoz: ÁDÁM 1912. 363-369. Piros 
festés, sárgával, a szentély két mérműtöredékén (vö. 21. jegy
zet) is van. A két festetlen kő egyikéről (57) tudott, hogy évti
zedekig szabadban állt. A falpillérféle kivétel közben tört ketté. 

31. Vö. TS 1. 135, 141. A sárga szín (vö. 30. jegyzet) az ívtöre-
déken is megjelenik. A pilaszter szélessége 30, kiugrása 4 
cm. A külön előkerült alapsík-darabot hozzáragaszttattam, 
most újra külön van. A felületét vesztett kő két széle ép, kö
zük 42,5 cm. 

32. L. KOPPÁNY 1984. 193., 195., 200.; MRT 4. 200-201., 35. 
tábla; SCHALLABURG 564; CSÁNKI D.: Harminczhat-pe-
csétes oklevél 1511-ből. Turul 5. 1887. 2 után, 53.; RAINER 
P.: A Ráskai-család Veszprém megyei kapcsolatai a XV-
XVI. század fordulóján. Múzeumi Diárium. Veszprém 1992. 
10-12. Koppány Tibor a kimás töredéket, amely hézaggal 
csatlakozott a keretelendó mezőhöz, nem ismervén lelőhe
lyét, téves összefüggésben közölte. Méretben megfelelő, ha
sonló anyagú, de a mezővel egybefaragott töredéket talált 
Rainer Pál a Vár utcában, a székesegyház előtt. 

33. NAGYBÁKAY P.: Beriszló Péter veszprémi püspök címeres 
sírköve. VMMK 13. 1978. főleg 113-115., 118-120., 123. A 
feltárásban nemigen volt érdemi szerepem. Nagybákay, úgy 
tűnik, a címeres részt vélte fedlapnak, pedig a tőle gondosan 
közölt leírás szerint a megfelelő „márvány kő" a nyitott „ko
porsó" fölött volt a falban. A „sekrestye szabású bolt", a sír
emlék helye, nyilván az altemplom melletti kápolnafélék 
egyike. A címertöredék kerettelenségével elképzelhető hátol
dali helyzetben, de biztosan csak akkor kapcsolódna a sírem
lékhez, ha a feliratból is lenne valami hozzá. Az ívtöredéket 
KOPPÁNY 1984. (198-199.) fűzte a síremlékhez, egy törpe 
pilaszter bizonytalan lelóhelyű, festetlen, kimás keretű rész
letével együtt. E két kő összekapcsolása aligha helytálló, re
neszánsz „kőfalba való boltozat' ' pedig lehetett több is a szé
kesegyházban. A címeren és szalagjain voltak festésnyomok 
(piros, kék), az alapon nem (Koncz Pál és Kovács János res
taurátori jelentése, Veszprém, múzeumi adattár, 17.395-6). 
A kő a XVII-XVIII. századi feltöltődés előtt került földbe, 
ha tehát a síremlékhez tartozott, hamar eltávolították onnan. 

34. Ráskaihoz és Beriszlóhoz vö. 32-33. jegyzet (1489-hez 1. 
GUTHEIL 1979. 336. és KOPPÁNY 1984. 191. is). A pi-
lasztertöredéken a fordított perspektíva nem elsőrangú mes
terre vall. A kandeláberdísz idézett párhuzamán (Gosztonyi 
András sírköve: MMT 290. kép) a gyöngyfüzérek egyszerűb
bek. A hasonlóbbak (pl. SCHALLABURG 618.) nem keltez
hetek biztosan. Rozettás ívkazetták a nyilván importált vi
segrádi tabernákulum (uo. 390-391.) után a Nagyrévy-pasz-
tofóriumon és a Bakócz-kápolnában tűnnek fel (uo. 602., 
605., 660-661., 666.; F. TÓTH R.: Reneszánsz építészet Ma
gyarországon. H. n. 1977. 218-219., 53-54., 58. kép, 21. áb
ra). A koszorús sírkövekhez 1. GEREVICH, L.: Johannes Fi-
orentinus und die pannonische Renaissance. Acta Históriáé 
Artium 6. 1959. 312-315., 318. A mester gnieznói művén 
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(SCHALLABURG 687-689.) a koszorú másféle. A csatkai 
sírkőhöz 1. uo. és KOPPÁNY 1984. 198. is. A Vetésiéhez uo. 
192.; TÓTH S.: Veszprémi középkori sírkőtöredékek. 
VMMK 2. 1964. 173-174.; GYÜRKY 1963. 347., 383-384., 
395-398. 

35. MMT 31., 150-151., 200. A század elején előtűnt korai épü
letmaradványokat Divald Kornél még emlegette (Magyar 
művészettörténet. Budapest 1927. 19-20.; Magyarország 
művészeti emlékei. Budapest 1927. 29.). Az újabb eredmé
nyek felmérésével eddig csak Tóth Melinda próbálkozott 

Der Aufsatz ist die Reprise eines vor 30 Jahren erörterten The
mas, auf Grund neueren Funde, die überwiegend 1968-73, bei den 
vom Autor an der Kathedrale geführten Bauforschungen zutage ge
kommen sind. Diese Steinmetzarbeiten, samt den Hauptergebnis
sen der Forschungen, die hier zum erstenmal zusammengefaßt sind, 
ermöglichen eine durchgreifende Revision der ganzen mittelalterli
chen Baugeschichte der Kirche durchzuführen. 

Der heutige Grundriß der um 1723 im Barockstil und 1907-10 
im neuromanischen Stil umgestalteten Kathedrale (Abb. 1) wird im 
Hauptteil auf die originale frühromanische Form, im Ostteil, begin
nend vom Abschluß der Nebenchöre, auf eine gotische Erneuerung 
zurückgeführt. Der Hauptteil besteht aus einem westlichen Turm
paar, einem dreischiffigen, basilikalen Langhaus mit 6 Jochen, von 
denen die 3 westlichen kürzer, die 2 folgenden länger als das die 
Nebenchöre bergende 6. sind, und aus einem Paar von querhausar
tig vorspringenden Baumassen neben den 4-5. Jochen. Das letztere 
und die 4 westlichen Stützen sind ganz modern, die übrigen Ele
mente teilweise modern, teils barock, aber alle haben ihren mittel
alterlichen Kern oder Vorläufer. Die Elemente des Ostteils sind 
der Chor, die im Grundriß dem entsprechende Krypta und zwei 
flankierende Sakristeibauten, die in ihrer Konstruktion barock sind, 
aber die Stelle der gotischen einnehmen. 

Die originale Kirche war breiter als die heutige. Sie hatte mehre
re seitlichen Teile, die im 2. und 3. Joch von den Seitenschiffen se
pariert, im 4. und 5. (wo jetzt die querhausartigen Massen stehen), 
sowie südlich im 1. durch Arkaden mit denselben verbunden ange
ordnet wurden (die freigelegten Reste an der Südseite: Abb. 2). Der 
Fassadenteil war ein des Näheren nicht bekannter Westbau. Empo
ren befanden sich in den 1-3. Jochen über den Seitenschiffen und 
vielleicht auch in den 4-5. in den seitlichen Teilen. Die Stützen 
waren gegliedert, das 2. und 4. Paar mit Halbsäulen, die im Haupt
schiff hoch emporgeführt wurden. Die Reste in der oberen Zone 
des Hauptschiffs sind von Photographien aus 1907 bekannt (Abb. 
3-4). Der erhaltene Mittelpfeiler des seitlichen Teils südlich im 4 -
5. Joch ist teilweise gezeigt (Abb. 5). Zwischen den entsprechen
den Langhauspfeilern begann der Chor und eine dreischiffige 
Krypta, deren spärliche Reste noch vorhanden sind. Der Chor
abschluß ist fast spurlos verschwunden. 

Diese Kirche, der vielleicht eine noch ältere vorausging, hatte -
nach der Legende des hl. Stephan (König 1001-1038) - seine Frau 
Gisela, die Schwester vom Kaiser Heinrich IL, bauen lassen. Die 
stilgeschichtlichen Verhältnisse deuten darauf hin, daß der Bau in 
der Spätzeit ihres Lebens begonnen und vielleicht nicht von ihr zu 
Ende geführt wurde. In diesen chronologischen Rahmen passen 
auch einige palmettenverzierte Fragmente, deren kleinstes im Jahre 
1969 aus einer Fensterzumauerung ans Tageslicht kam (Abb. 6-7), 
während die anderen schon früher bekannt waren. Ein andersartig 
gemeißelter Forschungsfund von ähnlichem Material (Abb. 8), 
vielleicht aus einem Altar, könnte auch einen älteren Ursprung ha
ben. 

Bis ins 14. Jh. wurde die Kirche nur kleineren Veränderungen 
unterworfen. Nachträglich hat man wohl einige romanische Öff
nungen in den niedrigeren Teilen der Seitenschiffmauer durchge
brochen (unter diesen auch das erwähnte Fenster), und wahrschein-

(Arpád-kori kőfaragványok. Katalógus. Budapest - Székes
fehérvár 1978.76.; TM 119.). 

36. A templom „dudum ignis incendio extitit concremata' ' - ír
ták 1400-ban (Vö. 27. jegyzet). A kronosztikonnal 1723-ra 
keltezett barokk építkezéshez és az előző dúláshoz (1704) 1. 
ÁDÁM 1912. 380-387., 389-391. 

37. „A restaurálás alapgondolata ez: visszaállítani minden tago
zatot eredeti helyére és eltávolítani minden építőrészt, mely 
az eredeti terv szervezetét sérti." (ÁDÁM 1912.21.). 

lieh im Zusammenhang damit wurden die isolierten seitlichen Teile 
im wesentlichen aufgegeben. Einige neuere Funde, deren ehemali
ger Verwendungsort zweifelhaft ist, sind stilistische Verbindungs
glieder zwischen den aus der Zeit um 1220-^40 stammenden Resten 
der St. Georg- und der sog. Gisela-Kapelle an der Nordseite der 
Kathedrale bzw. des barocken Bischofspalastes. Einer darunter 
(Abb. 9) gehörte zu einer Fenstergruppe mit Kleeblattbögen, deren 
Bruchstücke schon vorher bekannt waren, die drei anderen (Abb. 
10-11) zu einem Türrahmen. Weitere Fragmente stammen wahr
scheinlich aus einer etwas späteren Zeit, so z. B. ein Marmorstück, 
das zum steilen Dach einer durchbrochenen Plattenkonstruktion ge
hörte (Abb. 12), und ein Gewändestein, der mit einem früheren 
Fund zusammenhängt (Abb. 13). 

Der gotische Umbau fand, im Stil sehr einfach gehalten, um 
1400 statt. Dann hat man den Chorteil mit seinen Annexen, aus de
nen nur geringe Reste erhalten sind (Abb. 14), vom Grund aus neu 
errichtet, und auch das Langhaus erneuert. Die frühen Seitenräume 
in den 4—5. Jochen wurden teilweise beseitigt, und das Hauptschiff 
bekam ein Gewölbe (vgl. Abb. 3). Vielleicht dazu gehörte die drei
fache Rippenverzweigung, die auf ein Sterngewölbe hindeutet 
(Abb. 15). Andere Steine, die aus Gewölbeanfänge stammen (Abb. 
10, 16), zeigen die charakteristische Formenwelt des Neubaus, und 
zwar in der Variante der erhaltenen Krypta. Aus dieser selbst kam 
ein kleines Tabernakelfragment zum Vorschein (Abb. 17). 

Den Chorteil hat man noch im Mittelalter weiter bereichert. 
Wahrscheinlich in der Zeit des Humanistenbischofs Albert Vetési 
(1458-86) wurde das Verkehrssystem zwischen dem Kirchen- und 
dem Kryptenraum stark verändert, was auf eine neue Gestaltung 
des Chors deutet. Dieser bekam sicherlich eine neue Einrichtung 
und eine neue Abschluß in seinem alten Westteil in der Form eines 
Lettners im spätgotischen Stil. Darauf kann man aus den Zusam
menhängen alter Funde schließen, deren Hauptstück das Wappen 
des Bischofs und die Jahreszahl 1467 trägt. Dieses und ein anderes 
Fragment könnten von einem Sakramentshäuschen, die weiteren, 
denen sich auch ein neuerer Fund anschließt (Abb. 18), von dem 
Lettner stammen. Später entstanden im Chorbereich auch Konstr
uktionen im Renaissancestil, darunter auch Grabdenkmäler. Die 
ehemaligen Zusammenhänge der erhaltenen Fragmente (z. B. Abb. 
19-20) sind schwer festzustellen. 

Der modernisierte Bau der Kirche zeigt nichts großartiges. Doch 
ist er unter den Kathedralen die einzige in Ungarn, deren Chor 
substanziell noch mittelalterlich ist, und die einzige im Gebiet des 
alten ungarischen Königtums, in dem noch bedeutende aufgehende 
Reste aus den mittleren Jahrzehnten des 11. Jhs. erhalten geblieben 
sind. Und diese zeugen von einem Bau, der in der Disposition und 
in der Emporführung der Dienste im Hauptschiff sicherlich in der 
vordersten Linie der damaligen europäischen Architektur stand. 
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