POGÁNY GÁBOR

KÖZÉPKORI KEREKTEMPLOMOK
A kora kőzépkori szakrális építészet igen érdekes, feltűnő és elgondolkoztató típusa
a centralís templom; míndameliett az ilyen típusú magyarországi emlékek átfogó
tanulmányozása a közolmúl tig nem történt meg. E hiány pótlására vállalkozott
G crvers-JV1olnár Vera szerény terjedelrnú (9:3 oldal szöveg 67 ábrával), de igen
gondosan, precíz tudornanyossággal megírt könyvével. *
Bevezetésében áttekinti a témáról megjelent irodalmat, amely bizonyos részletIeldolgozásoktól eltekintve igen kisszárnú, elsősorban regísztratív. A középkori Magyarország területén épült rotundaknak teljes körű felmérésére még csak kísérlet
sem történt, így hát munkáját a teljes anyag lehetőség szerirrti Iölmérésével kellett kezdenie. Már a munka bevezető szakasza is igen meglepő eredményt hozott:
a vi.zsgált időszakban Magyarországon legkevesebb 80 rotunda és tíz más centrális
te-mplom épült, lényegesen több a feltételezettnél. A szerző itt nemcsak a ténylegesen feltúr t emlékeket veszi számításba, hanern az említésből ismerteket ís: sok1'& péld,iul a kőzségnevekből lehel következtetni Kerekegyháza. Kerekszenttamás
sí b. CE; községneveket a tanulmány külön fejezetben relsorojja.)
A körtemplcmok problémájának részletes tárgyalását a szerző a típus eredetének boncolásával kezdi. A közép-európai rotundák legkorábbi képviselői
királyi kápolnák voltak, részben uralkodói székhelyen, részben kőzvetlenül a palotúhoz csatlai.ovtatva. Enen túlmenően az épűletszerkezet is kézenf'ekvővé teszi a
feJ LV2St, hogy a csoport előképe és mintája Nagy Károlyaacheni palotája s annak kápolnája volt, amely viszont a konstantinápolyi császári kápolnák, illetve a
Iatcrání palota együttes fonnai és eszmei figyelembevételével épült. Fontos épületszcrkczetí közvetítő a Jáncolatokban a ravennai San Vitale, amely Nagy Károly
b i roda.lrnárra k 11 atár ,Ot n belül feküdt.
A szCt·zó ezek után m2é4vizsgúlja és nagvméttékben valószfnüsítí a közép-európai államok uralkodóinak nacheni indítású kápolnaépítkezését, E fejedelmek' és
királyok a császárság központjúnak szerényebb igényű másolásával kivantak hasonlóvá válni a császárhoz, s próbúlt ák székhelyűket a császári székhelyhez hason! í taní.
Magyarországon a királyi kápolnák mínd megsemmisültek, eltüntek, a 'legutolsó időkig D. szakirodalom létezésükről sem tudott. 1957-66 között került elő
(más célú ásatások során) három olyan centrális templom-maradvány, amely nyilvánvalóan "capella rcgia" lehetett. Az esztergomi És veszprémi rotundánál ez mag:Uól érte törlő, a nemrégiben Sárospatakon előkerült körtemplomról pedig a szerzi', szellemes és alapos érveléssel bizonyítja be annak királyi kápolna j elleg ét.
A körtemplom-típus elterjedésének vlzsgálatával Gervers-Molnár Vera rámutat
arra, hogy a királyi kápolnákat várkápolnák követték, Magyarországon azonban
ilyen csak kevés épült. A XI. század végétől pedig a rotunda a falusi plébániatemplomok kedvelt típusává vált, s építésük a XIII. század végéig tartott.
Az általános áttekintés után a szerző rátér a hazai rotundák részletes elemzésére, típusonként sorbavéve azokat. (Kerek hajójú, köríves apszisú rotundák,
négykaréjos ro-tunda, amelyből csak egyet találunk; kívül kerek, belül falbaméIycdő apszisú rotundák : apszis nélküli rotundák ; négyszögletes szentélyű roturidák ; tornyos roturidák. belül kerek, kívül négyszögletes rotunda; belülJcerek, kfvülröl sokszögű rotunda, ez utóbbi kettőből is csak egy-egy épült.)
Ep)' további fejezetben tárgyalja Cervers-Molnár Vera a szokásos közép-európai tipustól eltérő rotundakat. keresztelő kápolnákat és karnereket (csontházalcat),
:nc:~i,Ísérclve mugvarázatot adni keletkezésükre.
.
A zárófr-lezet a nem kerek centrális templomokról szól, de csak röviden,
min thogy kívül esnek a tanulmány témáján, a kerek alaprajzú építmények feld 01gozásón.
- Gervers-Molnár Vera gondos és pontos tudományos munkát végzett: könyvének
kis terjedelme nem akadályozza meg abban, hogy minden lényegeset közöljön a
kutatásába vágó anyagról. A tanulmányt nagy alapossággal összeállttett. bő jegyzetapparátus egészítí ki.
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