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– Most megjelent, A Kár-
pát-medence legkülönlege-
sebb Árpád-kori templomai 
II. című könyvében felvidé-
ki emlékeket mutat be.Mik
ezeknek a templomoknak a 
főbbjellemzői?
Egyrésztalaprajziésépíté-

szetiformáklenyűgözőválto-
zatosságátfigyelhetjükmege
viszonylagkisterületen,más-
részt a régészeti kutatások
szerintközülüktöbbisSzent 
Istvánuralkodásaelőttépült.
Példa erre a ducói és a nyitrasárfői kör-
templom, idegen szóval rotunda, a dévé-
nyiháromkaréjoscentrálistemplom,vagy
a kopcsányi és a gimeskosztolányi kápol-
nák.Mindebbőlkövetkezik,hogy tévesz-
meaKárpát-medenceX.századinépessé-
gétpogánynaktekinteni.
–Mitüzennekakörtemplomok,ésmiért

alakítottakátközülüksokat?
AKárpát-medencelegalább150Árpád-

korikörtemplomaaztüzeni,hogynemró-
mai vagy bizánci rítusú szertartás céljá-
ra készültek, hiszen azokat a hosszházas
templomformaszolgáljaki.Éppenezérta
római rítusú katolikus kereszténységma-
gyarországi egyeduralomra jutása idején,
sezaXIII.századratehető,sorraszámol-
tákfelvagyalakítottákátarotundákat.A
leggyakoribb beavatkozás az volt, hogy
az épület nyugati részét lebontották és

Szakács Gábor
Árpád-kori körtemplomaink üzenete

Ahol minden résztvevő a többi felé tekintett… 
Legalább 150 körtemplom állt a Kárpát-medencében az Árpád-korban. Azt üzenik, 
hogy nem római vagy bizánci rítusú szertartás céljára készültek - mondta a Demok-
ratának Németh Zsolt, a fizikatudomány kandidátusa.

hosszházat emeltek a helyén, a megma-
radtkeletifélpedigazújtemplomfélkör-
íves záródású szentélyévévált. Jópéldák
erre az ipolykiskeszi, karcsai, szalonnai és 
nádasdirotundák.
–Könyvébenkülönösenrészletesenfog-

lalkozik a bényi körtemplommal. Miért
emelikiatöbbiközül?
Azért,mert ez az épület lakmuszpapír-

kéntmutatjaaX-XI.századi,Kárpát-me-
dencei kereszténységről alkotott képet.A
hosszházastemplomokbanahívektartóz-
kodási helye a hajó, illetve a pap(ok)é a
szentély,akettőpedigegyértelműenelkü-
lönül egymástól.A bényi épület azonban
osztatlan, egyterű rotunda.Mivel szakrá-
lisépületrőlvanszó,kénytelenekvagyunk
az egészet szentélynek tekinteni, a római
és a bizánci liturgia viszont ilyen épüle-
teketnemhasznál.AKárpát-medencében

Karcsa
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legalábbmégkéttucatilyentemplomállt.
A régészeti ásatások igazolták, hogy épí-
tett oltár nem volt benne, azzal csak ké-
sőbb, meglátásom szerint a XIII. század
végénegészítettékki,márpedigoltárhiá-
nyanemképzelhetőelrómairítusútemp-
lomban. Az épületben 12 egyszemélyes
ülőfülke található, ami nagyon sokat el-
árularról,hogymikénthasználták.Ezek-
ben ülve egy „kerek” szertartás részesei
voltak,aholmindenrésztvevőatöbbifelé
tekintett. Úgy gondolom, hogy énekkel
vagymásmódonmegzengettéka teret,a
körtemplomokkitűnőakusztikájanagyon
adjaeztafeltételezést.
–Milehetettacéljaezeknekazönáltal

kerekneknevezettszertartásoknak?
Miértépültekatemplomok,tágabbérte-

lembenakülönbözőkorokszakrálisépü-
letei?Azért,hogyalkalmashelyetadjanak
ametafizikai,azazanyagontúli,azötér-
zékszervvelmeg nem ragadható, „isteni”
világgal történő találkozásnak.Hétközna-
pitudatállapotbanerrealighalennénkké-
pesek.Aszenthelyekren-
dezik tudatunkat, lelkün-
ket.A középkor szerzete-
seineknapontaötszörelő-
írt időpontokban zsolozs-
mázniuk kellett. Ez na-
gyon monoton tevékeny-
ség, ám arra kiválóan al-
kalmas,hogymástudatál-
lapotba hozza a végzőjét,
ami a hétköznapinál sok-
kalmegfelelőbba„másik”
világgal való találkozás-
ra.Egybeavatottól,paptól
vagyszerzetestőlráadásul
elvárt, hogy az átlagem-
berénélközvetlenebbkap-
csolata legyen Istennel.
Ezek alapján már csak le 

kell vonni a kézenfekvő következtetést:
a körtemplomokban, s nem is kell csak
azokra szorítkoznunk, gyógyító szertartá-
sokiszajlottak,amelyeklegalábbrészben
hangok segítségével történtek.
–Gyakranutalazépületekszámmiszti-

kai, asztrológiai összefüggéseire. Hogyan
bizonyíthatóazépítészekilyeténszándéka?
Középkori templomaink kifestésében

gyakran jelenik meg a Világbíró Krisz-
tus,akitanégyevangélistaveszkörül,ám
nem emberi alakban, hanem asztrológi-
ai jelképeikkel: tinóval, oroszlánnal, sas-
sal,angyallal.Egyértelmű,hogyakortu-
dósemberehasználta az asztrológiát, an-
nak jelképrendszerében gondolkodott. A
bényirotundajópéldaaszámmisztikaépí-
tészetialkalmazására.Azépületnek7nyí-
lásaés12falfülkéjevan.Ekétszáma3és
a4összege,illetveszorzata,ésakor,mint
azt Szt. Viktori Hugó le is írta,ezutóbbi-
akat tekintette a legkisebb páratlan, illet-
vepárosszámnak.Akorgondolkodásában
az1nemalegkisebb,hanemalegnagyobb

szám volt, az Egység jelö-
lője.
–Olyankörtemplomok-

rólisír,amelyekhosszhá-
zasépületekbenvoltak.
Igen, ezeket Dejtén és 

Hidegségen találjuk, több
ilyen nincs is a Kárpát-
medencében.Akerekbel-
ső formák négyszögle-
tes külső falakmögé rej-
tésétazortodox,azonbe-
lül is főleg a kaukázusi
kereszténység kedvelte.
Tekintve, hogy az 1061-
benI. Bélakirályunkala-
pította szekszárdi monos-
tor templomának alap-
rajza szinte azonos egyKiszombor
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örmény temploméval, továbbá, hogy a
tarnaszentmáriai Sarlós Boldogasszony-
templomisegyértelműkaukázusihatáso-
katmutat, vitán felül áll, hogy aXI-XII.
században a térség építészete kihatott a
Kárpát-medenceire. Régészetünk és tör-
ténetírásunk hallani sem akar Árpád né-
pének kaukázusi kapcso-
latairól,nemhogyakésőb-
bi építészeti impulzusok-
ról, áma legújabbgeneti-
kaiésnéprajzivizsgálatok
tükrébenezazelutasítóál-
láspont már tarthatatlan.
– Hivatkozik Lász-

ló Gyula kettős honfogla-
láselméletére,valamintaz
avarok és Árpád magyar-
jainakbékéstalálkozására.
Régészetünk úgy tartja,

hogyÁrpádnépecsakna-
gyon lassan vette birokba
aKárpát-medencét.Vajon
miértvoltakilyenvissza-
fogottak,ha„kalandozás”
céljára nem voltak restek nyugatra vo-
nulni?Aválaszelőttzárójelbenmegjegy-
zem,hogysemahonileletekbenmutatko-
zózsákmányszerénymennyisége,semaz
egy kézen kényelmesen megszámolható, 

Tarnaszentmária

külföldön talált,magyarkatonaihadmoz-
dulatokhoz köthető régészeti leletek nem
támasztják alá, hogy szinte évente indul-
takvolnamagyar kalandozások.Aköny-
vemben bemutatott térképeketmár Lász-
lóGyula professzor is észrevette.AKis-
alfölddéli,maisMagyarországhoztarto-

zórészénaligvannakhon-
foglalás kori lelőhelyek,
viszont számos IX. száza-
dinak mondott „avar” te-
metőtismerünk.Ebbőlkö-
vetkezik, hogy a Dunán-
túl foglalt volt, ott avarok
éltek, és miattuk nem tu-
dott továbbvonulni Árpád
népe. Az évtizedekig bé-
késnek tűnő kapcsolat a
X.századközepénmegbo-
molhatott.Azebbőlazidő-
ből származó régészeti le-
letek temetőfelhagyások-
ról, áttelepítésekről tanús-
kodnak.
– Megírja-e az erdélyi

körtemplomoktörténetétis?
Igen, de előtte Északkelet-Magyaror-

szág különleges templomai következnek,
majdutánaazerdélyiek.
Megjelent: Magyar Demokrata, 2017. 08. 09.

Rábaszentmiklós Nádasd-Öskü


