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Vilmos húszoldalas tanulmányt irt róla a
Századokban,stöbbekköztilyenmegál-
lapításokattesz:„Lukácsyművétalegfi-
gyelemreméltóbbakközékellsorolnunk”,
„Komoly tanulmányok eredménye áll
előttünk”,„Ajánlomatörténészekfigyel-
mébe!”
Atörténészekazonbannemfigyeltekfel

rá. Hogymiért? Föltettem a kérdést né-
hánytudósnak.Azegyikegyszerűenhírét
sem hallotta a könyvnek,mások viszont
épp csak tudtak róla, de nem ismerték.
Olyannal is találkoztam,akiés—amel-
lett—túlhaladottálláspontotképviselt.
Nemazénfeladatomakönyvtényleges

értékét megállapítani, sem a történészek

álláspontjának helyességét vitatni. Csu-
pánamagamvéleményétmondhatomel:
énérdekesnektartomakönyvet,súgyvé-
lem,hamegállapításaimamártúlhaladot-
tak is, a benne foglalt sokdokumentum,
adat, a gazdag könyvészeti anyag miatt
kétségtelenülmegérdemliafigyelmesta-
nulmányozást. Nem ritka dolog a törté-
netírásban,hogyolyanmű,amelyrekora
nemfigyelföl,akésőbbinemzedékekér-
deklődését kiváltja, és ilymódon forrás-
munkakénthozzájárulbizonyoskérdések
tisztázásához.

Laczka József
Megjelent Korunk folyóirat 41. évfolyam 

5. szám (1982. május)

A nagytótlaki kerekegyház
Varga Géza 
írástörténész

Az alsómaráci sík-
ság északi része szelí-
den emelkedik a tagolt,
dombos Őrség felé, az
erdős tájatazonbanket-
tévágja a trianoni rab-
lóbékesoránmeghúzott
szlovén-magyar ország-
határ.A termékeny sík-
ság Szlovéniához tarto-
zik,adombosabbŐrség-
nekpedigazegyikrésze
Szlovéniához került, a
másik része Magyaror-
szágon maradt. Az Őr-
ségbe látogató magyar turisták többnyi-
retudomástsemszereznekahatárhozkö-
zeli,deazontúlfekvőnevezetességekről,
amelyekegyikeanagytótlakiSzentMik-
lós körtemplom. Ezen kívánunk segíteni
azalábbiképekésleírásközreadásával.

Ez a Szlovéniában
szokatlan, kör alapraj-
zú,románstílusúépület
a Kebele-patak völgyé-
ben, érintetlen termé-
szetikörnyezetbentalál-
ható.AtemplomaXIII.
század közepén épült.
Elsőként 1365-ben em-
lítik, az építtetőre vo-
natkozó adat nem ma-
radtránk.Szerencsére,a
templom története nem 
túl mozgalmas s ennek
köszönhetően az épület
szinte érintetlenül őrzi
az eredeti állapotot.Az
1778-as vizitáció jó ál-

lapotbantalálja.Aszentélyhelyéreugyan
1845-bentornyotépítettek,deezmamár
nincs meg.Aműemlék jelenlegi állapo-
ta két műemléki restauráció eredménye.
1956-ban feltárták az eredeti szentély
alapjait,1978/79-benpedigaz1845/46-as
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átépítés során eltorzí-
tottépületnek(aszen-
télyhelyreállításával)
visszaadták a közép-
korialakját.
Akőalapzatontég-

lából épült falak áll-
nak, amelyeket kúp
alakú zsindelyte-
tő fed.Akeleti olda-
lon a körtemplom-
hozegyalacsonyabb,
félkör alakú oltárhe-
lyiség csatlakozik. A
templom külsejét sű-
rűn elhelyezett füg-
gőlegessávok,un.lizénáktagolják,ame-
lyeka tető alatti, farkasfogdíszítésűko-
szorúthordják.Adélioldalon lévőbejá-
rat mellett három félköríves ablakocs-
kavanafalbavágva.Atemplombelsejé-
ben,a falat tízkülönbözőnagyságú, fél-
köríves fülke tagolja, amelyek egykor 
ülőhelykéntisszolgálhattak.Ahajókerek
kupolával, az oltár apszisa pedig fél-ku-
polával boltozott.A templomnak koráb-
ban agyagpadlója volt.Akerek alaprajz,
akülső lizénák,akoszorúpárkány,a fél-
köralakúapszis,akupolaésaföldszinti

falfülkék, románkori épületről tanúskod-
nakésaXIII.századközepéreutalnak.
A nagytótlaki körtemplom Szlovéni-

ában a jelentősebb román stílusú épí-
tészeti emlékek egyike, a maga nemé-
ben egyedülálló. Társai az országha-
tár magyar oldalán találhatók (Kallósd,
Vitnyédszentpál,stb.)aNyugat-Dunántú-
lon,amelyetatatárjárás1241/42-bennem
pusztítottannyira,mintaMagyarKirály-
ságegyébterületeit.
A nagytótlaki körtemplom az állan-

dó háborúk miatt jórészt emlékké vált
középkori magyar kultúra hagyaté-
ka. Nagytótlak sohasem volt jelen-
tős település, a templom nélkül ma
sem lenne különösebb okunk az em-
lítésére. A Magyar Királyság egy-
kori, jelentéktelen határmenti tele-
pülésének temploma azonban se-
gít képet alkotni arról, milyen lehe-
tett az ország elpusztult központi vá-
rosainak képe az Árpádok korában. 
Azoncentrális alaprajzúépületek jel-
legzetesképviselője,amelyeketahon-
foglalás előtt vallási célra használt
sztyeppi jurták mintájára építhettek
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eleink, s amelynek gyö-
kerei a történelem előtti
időkbe nyúlnak. Hason-
lójellegűcentrálistemp-
lomok a Kaukázus vi-
dékéről ismertek, ahol a
részben keresztény val-
lású hun, avar és szabír
eleinkhuzamosabb ideig
tartózkodtak.Etemplom-
típust a források gyakran 
„Rotunda ecclesia”-nak,
azaz kerek templomnak 
nevezik, amelyről több
település (Kerekegy-
ház) a nevét is kapta.A
nagytótlakifreskókakö-
zépkorimagyarszépségideálnakmegfele-
lőkeletitípusúarcokat,korabeliöltözete-
ket, középkorimagyar embereketmutat-
nakbe.
A nagytótlaki körtemplomhoz hasonló

templomokat az egykoriMagyarKirály-
ság területén találjuk,mígNyugat-Euró-
pábanahasonlókiskerektemplomokszá-
maelenyésző.
A most kápolnának minősített temp-

lomot 1365/66-ban említik első ízben

(»in valle Lak Sancti Nicolai«), majd
a XVII. és XVIII. századi püspö-
ki vizitációkban jelentkezik ismét. 
Aműemlékarománkoriépítészetieleme-
ken túl a templombelső falképeimiatt is
jelentősértéketképvisel.Úgytűnik,hogy
atemplomafelépítéseutánnéhányévti-
zedigmeszeltenmaradt.CsakaXIV.szá-
zadközepénfestettékkiéspedigafreskó
technikaérvényesüléseelőtt,közvetlenül
a nedvesmeszelésre, késő gótikus ábrá-

zolásistílusban.Erreahatáro-
zottkontúrokkalésfestettbel-
sőmezőkkelrendelkezőrajza
jellemző. A személyeket sík-
szerűfoltokkal,mindentérbeli
elhelyezésnélkülábrázolják.A
szerény maradványok alapján
azészakioldalonaHáromkirá-
lyokeljöveteleéshódolatavolt
ábrázolva.Bizonyára az oltár-
apszis is ki volt festve, ame-
lyetazonbanaXIX.században
lebontottak és csak 1978/79-
ben építették újra (a freskó-
kat ekkor már nem lehetett 
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helyreállítani).A kupola a templom első
kifestésekormeszeltmaradt.
Aképekrosszállapota,esetlegameg-

változott esztétikai felfogás miatt a
rotundátaXV.századelejénújbólkifes-
tették.AXIV. századvége feléMagyar-
országon is elterjedta frissenvakolt fal-
ra való festés szokása, a freskótechnika,
amely sokkal maradandóbb az előzőnél,
ezértazújképekmárezzelamódszerrel
készültek.Ezektöbbmint550évutánis
olyanfrissek,minthaafestőtegnaptette
levolnaazecsetjétésbontottavolnaleaz
állványzatot.Az alsó réteg képeihez ha-
sonlítva a technikán kívül megváltozott
aművészistílus is,hiszenezekazújabb
freskókmáragótikusplasztikusstílushoz
tartoznak.Ezekneka festőjét sem ismer-
jüknévszerint,deazonfestőkkörébetar-
tozik,akikamunkájukatújmegoldások-
kaléskezdeményezésekkelgazdagították. 
Nagytótlakon legjobban a kupola fest-
ményei maradtak fenn.A kupola csúcs-
pontjában hatalmas mandorlát találunk,
amelybenKrisztus egy szivárványonáll.
Rajta kívül a hold és a nap, valamint a

négyevangélistajelképelátható.Akupo-
laívénekmezőinKrisztusszenvedésevan
lefestve,kezdveaJeruzsálembevalóbe-
vonulástól, a Passió-ciklus pedig a hen-
geralakúfalonfolytatódik.IttaHáromki-
rályokhódolatábólmárcsaknéhánysze-
rény maradvány látszik, amelyet a góti-
kusfestőművész(arégebbirétegreráfest-
ve)azészakioldalonhelyezettel.Afal-
fülkékbenszenteksoralátható.
A nagytótlaki körtemplom az egyko-

riMagyarKirályság,aMuravidékésafi-
atal Szlovénia jelentős középkori művé-
szeti emléke.Építészeti architektúrája és
freskói egyedülálló értéket képviselnek
még ezen a középkori téglatemplomok-
ban gazdag, csodálatos pannon tájon is.
Szemmel láthatóan tanúskodik arról, ho-
gyan éltékmeg az itteni emberek a szé-
petsok-sokévszázaddalezelőtt.Afeled-
hetetlenszépséget,amelyazivatarosév-
századokellenéremegmaradtésmaisél;
s amelyet nem csak a szemünkkel és az 
értelmünkkel, hanem a szívünkkel is ér-
zékelhetünk.

(Internetről)

A kallósdi kerektemplom
Kallósdfőnevezetességearománstí-
lusúSzt.Annakörtemplom(rotunda),
amely a 13. században épült. Mi-
vel a település Magyarország ha-
gyományos nyugati határvidékén, a
gyepűkhozközelterültel,avidéketa
háborúkelkerülték,ígyatemplomjól
mutatjaeredetiállapotát.Akőalapza-
ton téglából épült falakállnak, ame-
lyeketkúposankialakítottharangala-
kú lemeztető fed.A keleti oldalon a
körtemplomhoz egy alacsonyabb,
félkör alakú apszis csatlakozik. A


