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A Békés megyei Vésztőtől 4 km-re 
nyugatra a Sebes-Körös egyik holtága 
öleli körbe a Mágorhalmot, ahonnan 
az 1968 és 1978 között folytatott ása-
tások során Magyarország egyik leg-
izgalmasabb szakrális épületegyütte-
se került elő. Az ásató régész, Juhász 
Irén egy körtemplom, körülötte egy 
monostorépület, valamint három egy-
másra épült hosszúházas templom 
romjait hozta felszínre.

A mai Békés megye területét a hon-
visszafoglaláskor, de legkésőbb a X. 
században a Csolt nemzetség vette 
birtokába. Legismertebb tagja az a 

Körtemplom a mágorhalmi kolostorkertben
Németh Zsolt

Vata volt, aki 1046-ban „pogányláza-
dást” robbantott ki Szent István utóda, 
a magyarellenes, minden fontos hiva-
talt idegeneknek adó, a római rítusú 
pap ság önkényeskedését támogató 
Orseolo Péter király ellen (Képes, 71. és 
82. fej.). Mindez még delikátabbá teszi 
a leletegyüttes értelmezését, mely a 
történettudomány-régészet-művé-
szettörténet jelenlegi dogmarendsze-
rében nem végezhető el. Juhász Irén 
ezt nem is erőltette: az ásatásról szóló 
beszámolójában mindössze négy 
mon datot szentelt a párját ritkító ala-
kú körtemplomnak (Juhász 98-99. o.).

A Csolt-monostorról származó leg-
használhatóbb közlemény nem is az 
ő műve, hanem a helyreállító építészé, 
Istvánfi Gyuláé, aki sokkal több lénye-
ges dologra világít rá, mint a régésznő. 
Tőle tudjuk meg, hogy a Mágorhalom 
„nem természetes képződmény, ha-
nem őskori, egy helyen élő és több 
ezer éven keresztül rendre megújuló 
földművesfalvak hulladékaiból és 
omladékaiból magasra rétegződő 
településhalom, […] mely Közép-Eu-
rópa legnagyobb ismert településhal-
maza. […] Az első földművelő telepe-
sek az újkőkor korai szakaszában je-

lentek meg a helyszínen, i. e. 3500 kö rül. 
Településük csaknem ezer éven ke-
resztül folyamatosan fönnállott, […] 
amely az alföldi vonaldíszes kerámia 
kultúráiba sorolható. […] A település 
két ízben vált lakhatatlanná, majd 
mindkét esetben újraéledt, a legfelső, 
legutolsó réteg kora i. e. 1000 körüli, s 
a fejlett bronzkor település- és tárgy-
maradványait tartalmazta” (Istvánfi 
70-72. o.). Ha a kedves Olvasó nem 
hallott ezekről a szenzációs leletekről, 
ne magának tegyen szemrehányást: 
a „szakma” nem nagyon törekedett az 
egyébként szépen helyreállított rom-
terület ismertté tételére.

Alaprajza az 1. ábrán látható, melyen 
a hosszúházas templomokba benyú-
ló téglalap alaprajzú épület Wenck-
heim Ferenc gróf 1810-12-ben építte-
tett borospincéje, mely jócskán rendet 
vágott a romok között. A rajz három 
építési korszakot sugall, Istvánfi Gyula 
azonban egyértelműen kimondja: „A 
középkori Csolt-monostor négy fő pe-
riódusa különíthető el” (Istvánfi, 72. o.).

Legkorábban a körtemplom épült: 
„A XI. század elejére helyezett – publi-

kált – dátuma egyenlőre óvatosság 
eredménye. Az alapfalak ugyanis 
bronzkori rétegekben vannak, kor-
meghatározó lelet nem került elő” 
(Ist vánfi, 73. o.). Az építészmérnök ké-
sőbb még határozottabban fogalmaz: 
a kerektemplom felépülése „már a X. 
század második felében elképzelhető”, 
vélekedése szerint bizánci hatásra 
(Istvánfi, 75. o.). Rámutat, hogy Magyar-
ország délkeleti részén a bizánci egy-
házi hatás jól dokumentálható – 953-
ban a gyula méltóság viselője, a XI. 
század elején pedig Délkelet-Magyar-
ország ura, Ajtony vette fel a bizánci 
rítusú kereszténységet –, s ha a római 
kereszténység hazánkban történő 
megjelenése előtt templom épült, 
akkor az vélelmezése szerint csak bi-
zánci lehetett. További érvként sora-
koztatja föl a rotunda bizánci temp-
lom volta mellett, hogy a Mágorhal-
mon épült következő – immár hosz-
szúházas – templom szentélyfalában 

„másodlagosan befalazott köveket 
találtak bizánci stílusú falfestménytö-
redékekkel” (Istvánfi, 73. o.), amelyek 
szerinte a körtemplom alkotórészei 

lehettek. Egy mindössze 3,8 m belső 
átmérőjű (Juhász, 99. o.), azaz alig 12 
m2 alapterületű körtemplom azonban 
teljesen alkalmatlan a nagyméretű 
ikonosztázzal szentélyt rekesztő, há-
romosztatú teret használó bizánci li-
turgiájú szertartások számára, mely-
nek „gondolkodásmódja” sem centrá-
lis! Az sem képzelhető el, hogy a 
rotunda csak a szentélye lett volna egy 
bizánci templomnak, hiszen a keskeny 
előtér nem tölthette be a má sik két 
téregység: a prothezis és a diakonion 
szerepét.

Juhász Irén azonban utal rá, hogy a 
XI. század elején a dombon állhatott 
egy hosszúházas templom, melynek 

„nem ismerjük hiteles falmaradványa-
it, csak a falait díszítő freskók töredé-
keit”, amelyek „az anyag- és stílusvizs-
gálat szerint a XI. század elején készül-
tek bizánci stílusban” (Juhász, 98. o.). 
Logikus feltételezés, hogy miután Aj-
tony a XI. század elején felvette a bi-
zánci kereszténységet, fő embereinek 
egy része is követte ebben, és a Szent 
Gellért-legendában említett, jól doku-
mentált marosvárin kívül más bizánci 

1. ábra • A Vésztő-Mágorhalmon talált középkori szakrális épületek alaprajza. Juhász, 95. o. nyomán.
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templomok is épültek a Tiszántúl ke-
leti-délkeleti részén, köztük a Csolt 
nemzetség szakrális központjában, 
Mágorhalmon is. Ennek az 1. ábrán 
meg sem jelenő, minden bizonnyal a 
Wenckheim-pince építésekor még 
alapjaiban is „eltakarított” épületnek 
a faldarabjai kerülhettek a már a ke-
reszténység római irányzatát követő 
első templom szentélyfalába.

A körtemplom szerepét illetően az 
egyetlen lehetséges megoldás, ami 
egyébként tökéletes összhangban áll 
a (közvélemény elől gondosan elhall-
gatott) tényekkel, hogy a rotunda a 
kereszténység egy harmadik, a bizán-
ci és a római rítusúétól különböző 
ágá  nak szent helye volt. A Vata-féle 

„pogánylázadás” krónikáink feljegyzé-
sei szerint (pl. Képes, 82. fejezet) nem 
a bizánci liturgia gyakorlóinak meg-
mozdulása volt az egymást követő 
királyaink döntései nyomán egyre 
erő  teljesebben terjedő római rítusú 
ke reszténység követői, elsősorban 
pap sága ellen, hanem egy másfajta, 
nem feltétlenül a kereszténységen 
kívül lévő vallásalakulat híveinek hit-
védelmi harca.

Istvánfi Gyulától megtudjuk, hogy 
a körtemplom „tégla alapozáson kő 
vagy zömmel kőanyagú falakkal épült, 
és sokkal inkább a mívesség jellemez-
te, mint a hevenyészettség” (Istvánfi, 
75. o.). A távoli Bihar-hegységből ide-
szállított építőanyag (Juhász, 105. o.) és 
a mívesség egyértelművé teszi, hogy 
legalább törzsfői rangú volt az építte-
tő, és a rotunda a vallási irányzat jelen-
tős presztízsű szent helye lehetett.

Juhász és Istvánfi elmennek amellett 
a szembeötlő tény mellett, hogy a XII. 
század első harmadában emelt mo-
nostor (Juhász, 99. o.), nem feltétlenül 
álló épületként, de „befogadta” a kör-
templomot, sőt, az pontosan az udvar 
közepére került, ahol más rendházak-
ban a kút található. (A vizet szolgálta-
tó kút is a kerengőn belül, közvetlenül 
a rotunda mellől került elő.) Ha hajlan-
dóak vagyunk arra, hogy az épület-
együttes értelmezését ne csupán az 

öt érzékszerv engedte észlelések ke-
retei között kíséreljük meg, ami egy 
szent helyen amúgy sem lenne kielé-
gítő próbálkozás, akkor le kell von-
nunk azt a következtetést, hogy a ro-
tunda szellemi kútként szolgált a 
mo nostor szerzetesei számára! Egyér-
telmű az is, hogy, ha akkor még állt, 
nem a monostor lakói számára tartott 
római rítusú miséknek volt a háza, 
hiszen annak a XII. század első harma-
dában épült, nyújtott szentélyű, tehát 
jelentős létszámú szerzetesi kör szá-
mára épült templom adott otthont.

A Mágorhalom szerzeteseit titokza-
tosság lengi körül: nem igazítanak el 
források abban, hogy melyik rendhez 
tartoztak, és azt sem, hogy mikor 
hagyták el a területet.

Az Árpád-korba érkezve Juhász Irén 
már biztos talajt érez a lába alatt, és 
pontos megfigyelések soráról tudósít. 
Szakszerűen elkülöníti a három még 
azonosítható maradványokkal rendel-
kező hosszúházas templom építési 
sorrendjét. A legrégebbinek a legki-
sebb, egyhajós templomot találta, 
mellyel egyidejűleg, szerinte a XI. szá-
zad második felében, két helyiséget is 
emeltek a templomtól délre. A követ-
kező építési fázisban, a XII. század első 
harmadában, lebontották az egyhajós 
templomot, amelynek helyére annál 
nagyobb, nyújtott szentélyű, tehát 
egyértelműen szerzetesi használatra 
készült háromhajós épületet emeltek. 
Ebben a fázisban készült a monostor 
épületegyüttese is. Az utolsó építke-
zés szerinte a XII. század végén kezdő-
dött, melynek eredménye, a szerzete-
si templom lebontása után, nagy mé-
retű, váltott falazásos technikával ké-
szült háromhajós, kéttornyú bazilika 
lett (Juhász, 98-101. o.). 

Juhász Irén több kőemlék fényképét 
is közli publikációjában. A díszítmé-
nyek, még a legkésőbbi építési fázis-
hoz tartozni véltek is, honfoglalás kori 
mintákkal tartanak rokonságot, és 
nem illeszthetők bele a római rítusú 
keresztény egyház jelképrendszerébe.

Az alig háromszáz esztendő alatt 

épült legalább négy, de – Juhász Irén-
nel egyetértve inkább öt – szakrális 
épület, amely három különböző val-
lási irányzatot szolgált, a Sárrét urainak 
gazdagságáról tanúskodik. Ilyen rövid 
idő alatt ennyi templomot, s különö-
sen ilyen míveseket emeltetni csak 
hatalmas jövedelmek birtokában le-
het. Az első két római rítusú templo-
mot a régésznő szerint lebontották – 
tehát nem elpusztultak – és újat épí-
tettek a helyükre, még ez a luxus is 
belefért. A gazdagság kora azonban 
a középkor végére elmúlt. A XIV. szá-
zad végén a bazilika már csak Mágor 
falu plébániatemploma, ami a XVI. 
század közepén, a törökdúlás követ-
keztében már puszta. A tornyok 1786-
ban dőltek le.

A helyreállító építész a két bazilika 
hosszúság-szélesség arányát 2,5 körü-
li értéknél látja (Istvánfi, 77. o.). Ez azon-
 ban csak első közelítésként fogadható 
el, hiszen a régésznő által közölt mé-
retadatok – a nyújtott szentélyes mo-
nostortemplom esetében 30 m és 12,8 
m (Juhász, 100. o.), a háromhajós ba-
zilika esetében pedig 36,2 m és 16 m 
(Juhász, 101. o.) – felismerhetővé teszik, 
hogy 7:3 aránnyal van dolgunk, ami 
egyértelműen jelzi, hogy e két épület 
a szakrális geometria szerkesztési elvei 
szerint készült. Az egyhajós templom 
14,8 m-es hosszúsága és 7,6 m-es szé-
lessége (Juhász, 99. o.) mérési hibán 
belül 2:1-es arányt mutat.

A körtemplom 6,6 m-es külső és 3,8 
m-es belső átmérőjének aránya √3. Az 
épület kis alapterülete és 140 cm-es 
falvastagsága okán egyértelműen 
rokonságot tart a középkori templo-
mokkal foglalkozó cikksorozatomban 
elsőként tárgyalt szentmártonföldei 
rotundával (Németh 2011, 47-48. o.), 
bár előtér ott nem ismert.

Sem az ásató régész, sem a helyre-
állító építész nem tér ki közleményé-
ben arra, hogy a templomok tájolása 
különböző. A bizáncié ismeretlen, az 
alaprajzon szereplő első (legkisebb) 
hosszúházasé nem állapítható meg, 
mert a Wenckheim-pince nem hagyott 

meg belőle értékelhető hosszúságú 
faldarabot. Az azonban jól látható, 
hogy a körtemplom, a nyújtott szen-
télyű, második hosszúházas temp lom, 
illetve a háromhajós bazilika egyre 
kisebb azimutszögekre van tájolva, 
azaz a keleti iránytól egyre inkább 
észak felé térnek el. Keszthelyi Sándor 
és Keszthelyiné Sragner Márta csilla-
gászok iránytűegyüttes segítségével 
kimérték a kerektemplom és a bazilika 
tájolását, és azokat a földrajzi irányok-
ra korrigálva 82,2, illetve 77,8 fokos 
azimutokat kaptak (Keszthelyi, 12. o.). 
Ezeket az értékeket az alaprajzzal 
összevetve a nyújtott szentélyű hosz-
szúházas templom tájolására 80 fok 
körüli azimut következtethető, továb-
bá megállapítható, hogy az ott meg-
adott északi irány meglehetősen pon-
 tatlan, ahogy az Istvánfi által közölt 
rajzon is (Istvánfi, 70. o.).

Olyan szakrális helyek, melyek tájo-
lása az egymást követő, többszöri át-
építések vagy bővítések során fokoza-
tosan változik, a világ számos helyén 
léteznek. Közülük a legismertebbek 
az ókori egyiptomi templomok, kivált-
képp a luxori. A fővonalbeli egyipto-
lógiában uralkodó irányzat szerint 
templomokat többnyire valamelyik 
fényes csillag kelési vagy nyugvási 
irányára tájolták. Mivel a csillagkelések 
és -nyugvások iránya a földtengely 
precessziója miatt fokozatosan módo-
sul (Németh, 2012, 66-68. o.), a változó 
tájolások a precesszió miatti új kelési-
nyugvási irányokat követik.

Újabban más nézetek is napvilágot 
láttak: az Országépítő előző számában 
Kőszeghy Attila építészmérnök vetet-
te föl, hogy a templomok legalább egy 
részét a földi mágneses tér szerint tá-
jolták. Bolygónk mágneses tere meg-
lehetősen gyorsan változik, és koránt-
sem csak az erőssége. Ennek egyik 
megnyilvánulása, hogy – szemben a 
földfelszínhez első közelítésben rög-
zítettnek tekinthető forgástengellyel 

– a mágneses pólusok évszázados idő-
léptékben gyorsan vándorolnak a 
földrajzi északi, illetve déli sarkhoz 
képest. Az északi mágneses pólus 

mozgása például nagyon felgyorsult 
az elmúlt 50 évben, várhatóan hama-
rosan elhagyja Kanada területét, és 
Szibériába tart (2. ábra). A rendelkezés-
re álló földmágnesességi adatok iga-
zolják, hogy ez a múltban sem volt 
másképpen: a mágneses pólusok és 
a mágneses tér egyéb komponensei 
hol viszonylagos nyugalomban voltak, 
hol igen gyorsan változtak (Kőszeghy, 
6. és 8. o.). Ennek a változásnak a leg-
ismertebb jelzője a mágneses dekli-
náció, ami a földrajzi és a mágneses 
északi irány eltérése fokokban kifejez-
ve, ami értelemszerűen függvénye a 
megfigyelő földrajzi helyzetének.

Amennyiben feltételezzük, hogy a 
mágorhalmi szent helyeket azonos 
elvek szerint tájolták, a három jól azo-
nosítható tájolású és (a rotunda kivé-
telével) régészeti eszközökkel fél év-
századnál pontosabban becsülhető 
építési idejű templom kitűnő lehető-
séget nyújt a szóba jöhető hipotézisek 
ellenőrzésére. Nap- vagy holdkelte 
irányára nem lehettek tájolva az épü-
letek, hiszen e két égitest kelési irányai 
egy feltételezett, hozzájuk kötődő 
ne vezetes nap esetében nem változ-
hattak ilyen mértékben a szóba jöhe-
tő fél évezrednél rövidebb időperió-
dusban. Amennyiben egy fényes csil-
lag kelésére történő tájolást tétele-
zünk föl, a 77,8 fokról 82,2 fokra történő 
azimutváltozás számításaim szerint 
3,0 foknyi deklinációváltozásnak felel 
meg, ami szintén nem következhetett 
be a körtemplom és a bazilika vélel-
mezett építési ideje között eltelt keve-
sebb, mint fél évszázad alatt. Így a 
négy épület egyetlen égitestre törté-
nő tájolásának lehetősége kizárható.

Kőszeghy Attila említett cikkében 
nem adott számítási kulcsot ahhoz, 
hogy a tájolásokból miként határoz-
ható meg az elméletrendszerében 
egy épület kora. A mágorhalmi lelet-
együttes valószínűleg a legjobb Kár-
pát-medencei lehetőségét adja hipo-
tézise ellenőrzésének.

Az elmúlt öt és félezer év során hol 
prosperáló, hol elnéptelenedő, majd 
újra virágzásnak induló dombocska 

arra int minket, hogy a régebbi korok 
embere még pontosan tudta, melyik 
hely szent, hol emelje szakrális épít-
ményeit. Modern, a technikai fejlődés-
től megittasodott korunkban már 
nem rendelkezünk ezzel a képesség-
gel, ahogy a szent helyek, tárgyak és 
emberek tisztelete is elhalványult. 
Valódi történelmünk megismerése, 
tárgyi és szellemi örökségünk birtok-
ba vétele vezethet minket vissza arra 
az útra, amelyen járva eleink a világ 
működésének lényegét nálunk sokkal 
jobban felfogták, és azzal harmóniá-
ban élték életüket.
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templomok is épültek a Tiszántúl ke-
leti-délkeleti részén, köztük a Csolt 
nemzetség szakrális központjában, 
Mágorhalmon is. Ennek az 1. ábrán 
meg sem jelenő, minden bizonnyal a 
Wenckheim-pince építésekor még 
alapjaiban is „eltakarított” épületnek 
a faldarabjai kerülhettek a már a ke-
reszténység római irányzatát követő 
első templom szentélyfalába.

A körtemplom szerepét illetően az 
egyetlen lehetséges megoldás, ami 
egyébként tökéletes összhangban áll 
a (közvélemény elől gondosan elhall-
gatott) tényekkel, hogy a rotunda a 
kereszténység egy harmadik, a bizán-
ci és a római rítusúétól különböző 
ágá  nak szent helye volt. A Vata-féle 

„pogánylázadás” krónikáink feljegyzé-
sei szerint (pl. Képes, 82. fejezet) nem 
a bizánci liturgia gyakorlóinak meg-
mozdulása volt az egymást követő 
királyaink döntései nyomán egyre 
erő  teljesebben terjedő római rítusú 
ke reszténység követői, elsősorban 
pap sága ellen, hanem egy másfajta, 
nem feltétlenül a kereszténységen 
kívül lévő vallásalakulat híveinek hit-
védelmi harca.

Istvánfi Gyulától megtudjuk, hogy 
a körtemplom „tégla alapozáson kő 
vagy zömmel kőanyagú falakkal épült, 
és sokkal inkább a mívesség jellemez-
te, mint a hevenyészettség” (Istvánfi, 
75. o.). A távoli Bihar-hegységből ide-
szállított építőanyag (Juhász, 105. o.) és 
a mívesség egyértelművé teszi, hogy 
legalább törzsfői rangú volt az építte-
tő, és a rotunda a vallási irányzat jelen-
tős presztízsű szent helye lehetett.
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a szembeötlő tény mellett, hogy a XII. 
század első harmadában emelt mo-
nostor (Juhász, 99. o.), nem feltétlenül 
álló épületként, de „befogadta” a kör-
templomot, sőt, az pontosan az udvar 
közepére került, ahol más rendházak-
ban a kút található. (A vizet szolgálta-
tó kút is a kerengőn belül, közvetlenül 
a rotunda mellől került elő.) Ha hajlan-
dóak vagyunk arra, hogy az épület-
együttes értelmezését ne csupán az 

öt érzékszerv engedte észlelések ke-
retei között kíséreljük meg, ami egy 
szent helyen amúgy sem lenne kielé-
gítő próbálkozás, akkor le kell von-
nunk azt a következtetést, hogy a ro-
tunda szellemi kútként szolgált a 
mo nostor szerzetesei számára! Egyér-
telmű az is, hogy, ha akkor még állt, 
nem a monostor lakói számára tartott 
római rítusú miséknek volt a háza, 
hiszen annak a XII. század első harma-
dában épült, nyújtott szentélyű, tehát 
jelentős létszámú szerzetesi kör szá-
mára épült templom adott otthont.

A Mágorhalom szerzeteseit titokza-
tosság lengi körül: nem igazítanak el 
források abban, hogy melyik rendhez 
tartoztak, és azt sem, hogy mikor 
hagyták el a területet.

Az Árpád-korba érkezve Juhász Irén 
már biztos talajt érez a lába alatt, és 
pontos megfigyelések soráról tudósít. 
Szakszerűen elkülöníti a három még 
azonosítható maradványokkal rendel-
kező hosszúházas templom építési 
sorrendjét. A legrégebbinek a legki-
sebb, egyhajós templomot találta, 
mellyel egyidejűleg, szerinte a XI. szá-
zad második felében, két helyiséget is 
emeltek a templomtól délre. A követ-
kező építési fázisban, a XII. század első 
harmadában, lebontották az egyhajós 
templomot, amelynek helyére annál 
nagyobb, nyújtott szentélyű, tehát 
egyértelműen szerzetesi használatra 
készült háromhajós épületet emeltek. 
Ebben a fázisban készült a monostor 
épületegyüttese is. Az utolsó építke-
zés szerinte a XII. század végén kezdő-
dött, melynek eredménye, a szerzete-
si templom lebontása után, nagy mé-
retű, váltott falazásos technikával ké-
szült háromhajós, kéttornyú bazilika 
lett (Juhász, 98-101. o.). 

Juhász Irén több kőemlék fényképét 
is közli publikációjában. A díszítmé-
nyek, még a legkésőbbi építési fázis-
hoz tartozni véltek is, honfoglalás kori 
mintákkal tartanak rokonságot, és 
nem illeszthetők bele a római rítusú 
keresztény egyház jelképrendszerébe.
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épült legalább négy, de – Juhász Irén-
nel egyetértve inkább öt – szakrális 
épület, amely három különböző val-
lási irányzatot szolgált, a Sárrét urainak 
gazdagságáról tanúskodik. Ilyen rövid 
idő alatt ennyi templomot, s különö-
sen ilyen míveseket emeltetni csak 
hatalmas jövedelmek birtokában le-
het. Az első két római rítusú templo-
mot a régésznő szerint lebontották – 
tehát nem elpusztultak – és újat épí-
tettek a helyükre, még ez a luxus is 
belefért. A gazdagság kora azonban 
a középkor végére elmúlt. A XIV. szá-
zad végén a bazilika már csak Mágor 
falu plébániatemploma, ami a XVI. 
század közepén, a törökdúlás követ-
keztében már puszta. A tornyok 1786-
ban dőltek le.

A helyreállító építész a két bazilika 
hosszúság-szélesség arányát 2,5 körü-
li értéknél látja (Istvánfi, 77. o.). Ez azon-
 ban csak első közelítésként fogadható 
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bár előtér ott nem ismert.

Sem az ásató régész, sem a helyre-
állító építész nem tér ki közleményé-
ben arra, hogy a templomok tájolása 
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