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Árpád-kori kultúránknak napról-napra ujabb és becsesebb
emlékei kerülnek felszínre. Szinte lázas tevékenység indult meg
ezek feltárására.

A Műemlékek Országos Bizottsága által megindított ku-
tatások, így legutóbb Gerevich Tibor esztergomi ásatásainak
eredményei mindenkit meggyőzhettek e munkálatok rendkí-
vüli fontosságáról, felbecsülhetetlen jelentőségéről.

E kutatásokhoz járulok hozzá szerény dolgozatom adatai-
val, Borsod megye Árpád-kori templomaínak feldolgozásával.
Sajnos, nagyon kevés maradt fenn ezekből s azok is szerény em-
lékek, amiket külföldi mértékkel ugyan nem mérhetünk, de or-
szágos viszonylatban egyik-másik jelentős.

Tizenhárom Árpád-kori templomunkról sikerült eddig biz-
tos adatokat szereznem és pedig hat szerzetesi és hét plébániai
templomról. Ezek közül négy még fennáll, négy a közelmúltban
semmisült meg, ötről pedig csak okmányi adatok szólnak. Két-
ségtelen, hogy ezeknél jóval több volt és valószínű, hogy az
Árpád-kor vége felé a százat is megközelíthette, mert három
évtized múlva a pápai tizedlajstromban már 115 egyház van
felsorolva. Ásatások, templomrenoválások, átépítések, fel nem
dolgozott vagy még lappangó okmányok idővel több ismeretlen
Árpád-kori templomunkra deríthetnek fényt, mint ahogy ku-
tatásaim során az eddig ismeretlen sajósenyei Szent Domokos
-templomról találtam Sajó-Ecsegen egy gazda tulajdonában levő
1285/1311-es oklevélben említést. Sok ujabbkori templom épül-
hetett a régi helyén annak köveiből.

Még fennálló Árpád-köri templomaink: az abodi, szalonnái,
boldvai és bélapátfalvai. A közelmúltban megsemmisültek: az
•egerfarmosi, szomolyai, nagybarcai és noszvaji. Már csak okmá-
nyokból ismeretesek: a százdi, tapolcai, szentlélek!, kácsi és
.sajósenyei. (1. kép.)

Mindenek előtt Forster Gy.: Magyarország Műemlékei 11.



kötetében a Gerecze-féle topográfia Borsod megyei részének1)
idevonatkozó vagy ezekkel kapcsolatos adatai egy részét, ame-
lyek vagy tévesen vétettek fel vagy amelyeknek kora nem tűnik
ki a felvételekből, helyesbíteni, illetve tisztázom. Ezután áttérek
templomaink ismertetésére és pedig először csak az okmányok-
ban szereplő, majd a közelmúltban megsemmisült és végül a még;
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fennálló templomokat tárgyalom. Természetesen az anyag nagy-
terjedelme miatt templomainkat e dolgozat keretében nem tár-
gyalhatom monográfia-szerűén legapróbb részletekre kiterje-
dően, de tiszta képet igyekszem rajzolni róluk és az eddig
ismeretlen dolgok leírása, méltatása mellett, az ismertekről né-
hány már megcsontosodott megállapítást helyszíni- és forrás-
tanulmányaim alapján a tényeknek megfelelően igyekszem is-
mertetni.

A Gerecze-féle topográfia idevonatkozó adatai közül az aláb-
biakat kell tisztáznom, illetve helyesbítenem.

') 239—252.1.



„DÉDES. Egykori pálos monostornak helye. Rupp szerint,
ki a2t az ómassaival téveszti össze: a helység melletti erdő-
ben, Szendrei szerint a mai templom helyén állt."

Ez itt a szentlélek! kolostorromra vonatkozik, ez ugyanis
Dédes határában van és azonos az okmányokban szereplő dédesi
kolostorral, Rupp!) ezt helyesen említi. Nem is valószínű, hogy
ilyen közvetlen közelben két pálos kolostor lett volna. A topo-
gráfiában ugyanez a szentlélek! kolostor még három helyen van
felvéve: óhuta határában, ómassa-telep közelében és Szent-Lé-
leknél. Ez utóbbinál már utal ómassára. A helyi viszonyokkal
ismeretlent ez könnyen megtévesztheti. Tehát mind a négy he-
lyen emiitett pálos kolostor egy és ugyanaz: a szentléleki.

„JÁRDÁNHÁZA. A szemközti dombon szántás alatt temp-
lom alapfalak."

Ez a kis község Arló mellett fekszik, ettől vagy két kilo-
méterre. Régi neve Mocsolyás, így is: „Járdánháza alias Mo-
csolyás", melynek emlékét a határában máig meglevő Mocso-
lyás-tanya elnevezés őrzi. A pápai tizedlajstromban sehol sem
szerepel, ellenben a közvetlen mellette fekvő Arló, alesperesi
székhely. Valószínűtlen, hogy Járdánházán templom lett volna
ebben az időben.

„ALSÓ-KEMEJ pusztán Miskolctól keleti'e a Bársonyos fo-
lyónál állit. prem. prépostság romjai."

Itt sohasem volt prépostsági templom. A tévedés onnan
eredhet, hogy Rupp!) a gombaszögi (Gömör m.) pálos rendház
javai között felsorolja a Kemejen levő birtokrészeiket: „1532-
ben pelsőczi Bebek Imre és Ferencz Szalóczon és Felső és Alsó-
Kemejen volt birtok részeiket úgyszintén Sajó Szent-Péteren
létezett nemesudvarhelyöket szőllőstül, malmostól a gombaszögi
pálosoknak adományozták." Ezt az adatot nézhették el, a bir-
tokról rendházra gondolva, mert Alsó-Kemejen sem a helyszí-
nen nincsenek romok, sem a néphagyomány nem tud ilyesmi-
ről. Eszerint az alsókemeji állit. prem. prépostsági rom törlendő
a műemlékek lajstromából.

„SAJó-KAZA. Egykori Szt. Ágoston-rendi priorátusa."
„KURITYÁN. Zárdarom."
„NYARAD. Pálosok egykori kolostora."

2) M:u£\-arorsz. helyr. tört II. 54—55. 1.
3) Hagyaroisz. helyrajzi tört. II. 120. 1.



Millensius szerint Kazán a Sz. Ágoston-rendi remetéknek
lett volna rendházuk, illetve perjelségük, mely Szent János evan-
gélista tiszteletére volt szentelve.4)

Borovszky szerint5) a kolostor fennállásáról csak két okle-
vélben van szó. Ugyanis az egyikben 1343-ban Pál kazai Szent
János kolostori perjel, a másikban 1512-ben István kazai perjel
neve fordul elő.6)

A pápai tizedlajstromban az apátságok között sehol sincs
megemlítve a kazai rendház. Ebben az időben ott, illetve a kö-
zelben rendház nem volt. Itt egy későbbi alapítású rendházról
van szó, amely azonban valószínűen nem Kazán volt, hanem a
közelében levő, ma Ujház-kolostornak nevezett rendház lehetett
az, amelyről Borovszky azt Írja:7) „Kurityántól északra, Felső-
Nyárádtól keletre eső úgynevezett Ujház kolostor, melyet Pe-
rényi Imre kezdett építeni, Szent János oltalma alá volt helyez-
ve és 1408-ban már fennállott." Nincs kizárva, hogy volt ott
valaha egy egyszerűbb családi monostor, amelyet később na-
gyobbá fejlesztettek. Ennek a címét idővel az egri püspökök
valamelyik jelesebb egyházmegyei papnak ajándékozhatták, igy
pl. a kazai papnak, ki igy lett Szent János-kolostori perjel. A
névadó szent azonossága és a kolostor közelsége Kazához is,
amellett bizonyít, hogy a kazai prioré tus és a kurityáni Új ház-
kolostor egy. Tehát a műemlékek lajstromában Kurityánnál
felvett zárdarom ezt jelentheti, de közelsége miatt és mert más-
ról adatunk nincsen, ez lehet a Nyaradnál felvett pálosok egy-
kori kolostora is. Ez a Nyarad pedig csak Felsö-Nyárád lehet
Felső Borsodban, mert az alsóborsodi Mező-Nyárádon vagy an-
nak közelében kolostorról nem tudunk. Ez utóbbit ugyan Barát-
Nyárádnak is nevezték, de azért, mert a Heves megyei felső-
tárkányi karthauzi barátoknak volt ott birtokuk.

„MISKOLC egykori monostoráról."
Ezalatt a tapolcait kell érteni, mert Miskolcon nem volt

monostor, csak a Miskóc nemzetségnek volt a Miskolc melletti
Tapolcán (Görömböly-Tapolca) monostora.

„NYÉK. Templomtoronyrom."

«) ü. o. III. 273. 1.
6) Borovszky: Borsod vni. tört. I. 50. 1.
«) Ami oknit, IV. 345. ]. és Putnoky cs- It. fasc. 26. úr. 19.
') Borsod vm. tBrt. I. 52. 1.



Ez Pusztatemplom néven ismeretes templomrom. Ma már
a rom nem látszik, csak a helye van meg. 1687-ben pusztult
el a templom és helyette a Nyékkel összekapcsolt Ládházán
építettek újat. Hogy milyen korú templom lehetett, csak ása-
tással lehetne megállapítani.

„SAJó-SZENTPÉTER. Egykori prépostsági templomának
maradványai a város végén."

Ma semmi sincs ott, erről ezideig semmi biztosat nem tu-
dunk. Már Rupp is ügy említi,8) hogy „a közvélemény szerint."

„TAPOLCSÁNY. Egykori apátságának helye."
Ez a Miskolc melletti Tapolca és nem Tapolcsány. Tapol-

cán volt apátság és ez az, amire a Miskolcnál felvett „egykori
monostor" vonatkozik. Tapolcsányon azonban (Bán-Tapolcsány,
más nincs Borsodban) nem volt.

8) Maijyaroviz. helyi', tűrt. II. 104. I
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Régen elenyészett templomok és monostorok

Az alábbiakban összeállítjuk azokat a templomokat, ame-
lyeknek létezése okmányokból kétségtelenül megállapítható.
Ezek a róluk fennmaradt okmányi adatok időrendjében: Százd,
Tapolca, Szent-Lélek, Kacs és Sajó-Senye.

Legrégibb okmányi adatunk a Tisza partján állott százdi
benedekrendi monostorról van. 1267-ben ugyanis Pued comes
az Aba nemzetség- egyik leszármazottja, a királytól kegyúri
jogainak megerősítését kéri és akkor átírják az 1067. évi okle-
velet, mely szerint az akkori kegyúr az Aba-nemzetségbeli Pé-
ter ispán a Szűz Mária tiszteletére alapított monostort tömér-
dek birtokkal gazdagította. „Monasterium Sancte Marié, quod
dicitur Zasty."8) Későbbi említése 1368-ból van,1") majd 1400-
ból,") amikor Debröi István mestert iktatja be a monostor bir-
tokába a nádor embere és 1404-ből.12) Ezekben az időkben
azonban a monostorról már csak mint birtokról hallunk, sem
apátját, sem szerzeteseit nem emiitik.") Borovszky szerint") a
XIII. század végén pusztulhatott el.

A Borsod-Miskolci Múzeum 1922-ben megásatta Tiszakeszi
határában a falutól délre, a katonai térképen tévesen Szárdi

") Árp. új oknit. I. 24. III. 155. I.
M) Egri kiípt. It. Num.'l3. div. 3. fasc. 1. fr. 1.
") Adat. az egri ogyh.m. tört. II. 213—215. 1.
") Egri kápt. el. IV. 17. 1. Csánki: Mo. tört. földr. I. 179. 1.
13) Sörös P.: Az eleny. bencés ap. 364. 1.
14) Boisod vm. tűrt. I. 21. 1.



szigetnek nevezett, nádastól körülvett terület egy részét, ahol
a hagyomány szerint a monostor állott. Régen kihányt mész-
poros maltertörmelék jelezte a helyet, falmaradványok azonban
nem kerültek elő, mivel az utolsó kőig mindent elhordtak
már. így a monostor méretéről, alaprajzáról fogalmunk nin-
csen. Az ásatásból XII. századi sarkantyú és pénzek, XIII. és
XIV. századi nyílhegyek és kulcsok, valamint egy középkori
könyvtáblacsat, mely emberi kart és kezet ábrázol, kerültek elő.
Ez a könyvcsat, mely valamely misekönyvön lehetett és az egyik
nagyméretű kulcs a templomra, illetőleg a monostorra utal.

Legújabban, 1935 november havában vitéz Lengyel Andor
mezőcsáti irodatiszt ásatott itt és téglasirokra bukkant. A ki-
ásott két sírból XII—XIII. századi bronz haj karikák kerültek
elő. Minden valószínűség szerint a monostor temetőjét találta
meg, ami újabb bizonyíték amellett, hogy a monostor itt
állott.15)

Xapolca

A Miskóc nemzetségnek Miskolctól délre, Hejő-Csaba és
Görömböly közelében, az úgynevezett Görömböly-Tapolcán ( régi
okmányokban Thopolcha) az Árpád-korban Szent Péter és Pál
apostolok tiszteletére monostora állott. Legrégibb említését a
Váradi Regestrumban 1219-ből találjuk.16) Itt két izmaelita a
Miskóc nemzetség tapolcai monostorának kilenc Sajó-Vámoson
lakó, megnevezett jobbágyát rablással vádolja. A Miskóc nem-
zetség megnevezése és a jobbágyok lakóhelyének, Sajó-Vámos-
nak megjelölése, mely szintén Borsodban és Tapolca közelében
van, kétségtelenné teszik, hogy erről a monostorról van szó. Két
évvel később, 1221-ben") a tapolcai monostor szolgálattevőjét
Ihad urat vádolják be kártétel miatt. A szereplök lakóhelyei,
amelyek szintén Borsod megyében és ugyancsak Tapolca szom-
szédságában vannak, bizonyítják, hogy ez az adat is erre a
Tapolcára vonatkozik.

Legelső okleveles említése az egri káptalan 1291. és a jászói
konvent 1388. évi hiteles másolatában maradt fenn a Szath-
máry-Király család boldvai levéltárában. Ebben az oklevélben

15) Leszih Andor közlése.
1G) Karácsonyi—Borovszky: Regestr. Váradmense 229. 1. (él. sz.)
") U. o. 267! 1. (221. ez.)



egy birtok eladásáról van szó és Miklós ispán nyilatkozik a
mesgyés szomszéd tapolcai monostor nevében. A személyek la-
kóhelyei, mint közismert Borsod-megyei községek szintén erre
a Tapolcára utalnak. Fennmaradt egy 1214-es adat is,") azon-
ban Marjalaki Kiss Lajos minden kétséget kizáróan bebizo-
nyitotta,1") hogy az ott emiitett „Heuiuz" apátság nem azonos
a Borsod-megyei tapolcai apátsággal, mert az ott emiitett sze-
mélynevek és egyéb adatok Borsodban soha elő nem fordulnak.
Szerinte ez a Heuiuz apátság a nevek és adatok alapján Bihar
megye területén lehetett és valószínűen a hegyközszentimrei
S. Henricusról elnevezett apátságra vonatkozik. Minthogy azon-
ban öt év múlva, 1219-ben már hiteles adat szól apátságunkról,
nem kétséges, hogy 1214-ben, sőt talán már előbb is fennállott.
Az 1214-es adat azonban nem a Borsod-megyei Tapolcára vo-
natkozik. Ezt az apátságot soha nem nevezik hévízi apátságnak.

A pápai tizedlajstromban 1333—1334-ben Tapolcáról ez
van feljegyezve: „abbas de Typulcha misit 25 grossos" és
„abbas de Tuplica solvit 12 grossos.""')

1320-ban a monostor kegyúri joga a Széchy családra szállt
át, egyéb birtokokkal együtt, 1366-ban pedig Nagy Lajos a
Széchy családnak ezért cserébe adta Lindva várát és egyéb
birtokokat.*')

A mohácsi vész után az ellenkirályok pártharcai alatt a
monostor sokat szenvedett. A barátokat pártállásuk miatt
gyakran háborgatták, a monostort fosztogatták, javaitól meg-
fosztották, feldúlták, lefoglalták. De ezután is még vagy két és
fél évszázadon keresztül sok viszontagságon ment át. Végül
1776-ban Mária Terézia az apátságot az általa alapított g. kath.
püspökséghez csatolta, összes birtokaival együtt.")

Ma már az apátságnak Tapolcán semmi nyoma sincs. 1928-
ban a mostani strandfürdő közelében levő dombon, a Martin
villa renoválása alkalmával nagyméretű faragott kövekből ra-
kott alapfalrészletekre akadtak, melyekre a villa már rá volt

") U. o. 186. 1. (321. sz.)
j e) A íapolcai apáts. 1214-i adatának hitelessége. Tört. és Rég.

Küzl. Miskolc, 1926. 34—40. 1.
•') Mamim. Vatic. I. 325, 356. 1.
21) Weiizcl: Diósgyőr cgyk. tűrt. jelentősége. 28. 1.
2=) Orsz. Levélt.: Act. Neoregest. fasc. 1802. nr. 3. ürb. ét Conscript.

fasc. 169. nr. 2.
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építve, ami a további kutatást lehetetlenné tette. Az alapfal
részlet nagyméretű faragott köveiből nagyobb építkezésre kö-
vetkeztethetünk és tekintve, hogy Tapolcán a múltban más na-
gyobb épület nem volt, valószínűnek látszik, hogy itt állott a
monostor.") Sörös Pongrác 1912-ben azt írja róla, hogy: „nem
rég ásták ki alapfalait és kriptáját" erről azonban itt senki
sem tud.

íSzent-Lélek

Dédes felett, Ómassa és óhuta határában a Bükk mélyén
ma is látható még az egykori pálos kolostor és templom rom-
ja. Mint gótikus műemlék ismeretes. Fentebb már említettem,
hogy Magyarorsz. Műeml. II. kötetében a Gerecze-féle topográ-
fiában ez négy helyen van felvéve, ami a helyi viszonyokkal is-
meretlent könnyen megtévesztheti, más-más kolostorra gondol-
va. Szendrei ugyan a dédesit külön pálos kolostornak tartja,-')
mivel az oklevelekben dédesi kolostor is van említve. De Dédes
közelsége a szentléleki kolostorhoz szinte kizárttá teszi
annak közvetlen közelében egy másik és szintén pálos ko-
lostor létezését.

A kolostornak mint gótikus műemléknek említése nem tar-
toznék dolgozatom keretébe, azonban egy 1240. évi adat Tardo-
na határjárásából,-1) amelyet Marjalaki Kiss Lajos ismert fel,2")
kétségtelenné teszik, hogy e helyen már a román korban is ko-
lostor állott. IV. Béla ugyanis Gyula bán Tardona nevű birtokát,
mivel hozzá hütelen lett, György fia Miklós gömöri ispánnak
adományozta. A beiktatásnál a birtok határait megjelölték. A
határ leírása elvezet annak a helynek a közelébe is, ahol most
a szentléleki kolostor romja áll és ott így jelöli meg közelebb-
ről a határt: „prope ad heremitas". Ha tehát itt remetékről
van szó, azok kétségtelenül a szentléleki kolostor remetéi le-
hettek és így már akkor kolostor volt e helyen.

A későbbi építmény, amelynek romjai ránk maradtak,
Möller szerint 1485—1495 között épülhetett.

23) Leszih Andor: Tapolca ó'.si emlékei. Tapolcai Fimlő Újság 1933.
VII. 15.

M) Szencrrei: Borsod vni. műeml. 53. 1. M. 0. B. 1903. 376.
•-') Árp. új okmt. VII. 100—102. 1.
2e) A szentléleki zárda legrégibb adata. Miskolc. Külön lenyom, a

Tört. és Rég. Közi. 1926. III. füzetéből.
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A kolostor alapítását egyesek 1312 körül Ernye bán fia,
István nádornak tulajdonítják. Mások szerint 1346-ban Poha
Benedek pálos szerzetes építtette István nádor alapítványából.
További sorsáról azt jegyezték fel, hogy valószínűen a szomszé-
dos diósgyőri pálos kolostorral együtt pusztult el, amelyet I.
Ferdinánd kapitánya Serédy Gáspár 1526-ban felgyujtatott,
szerzeteseit elűzte és amely 1550-ben végkép elenyészett. 1755-
ben a szentlélek! kolostort az elhagyott kolostorok közé soroz-
ták.")

A pápai tizedlajstrom nem említi a kolostort, bár ekkor
már fennáll, mivel szegény barátok lakhatták.

A gótikus romokról 1891-ben Anton Rudolf, 1902-ben
Szendrei János és 1927-ben Krompecher László és Benedek Fri-
gyes készítettek felvételeket.

JYacs

Mezőkeresztes felett a Bükk aljában állott az örösur nem-
zetség által alapított kácsi monostor. Legrégibb adata 1248-ból
maradt fenn, amely csak annyit mond, hogy a kácsi monostor
és az örösur nemzetség birtokai határosak az egri püspökség
cserépi uradalmával.28) Az Árpádok korából még 1268, 1291,
1292 és talán 1297-ből vannak róla adataink.

1268-ban az örösur nemzetség tagjai mint a kácsi monos-
tor kegyurai beleegyeznek a monostor Fylto nevű, Szederkény
(Tiszaszederkény) és Kisfalud közelébe eső halastavának el-
adásába.2*)

1291-ben az örösur nemzetség tagjai közül I. László fő-
ispán a kácsi apátság kegyura rokonaival együtt beleegyezik,
hogy a kácsi apát a monostor bögér-bessenyei birtokát eladja.'")

1292-ben Gergely kácsi apát Péter poroszlói plébánossal
és Miklós örvényesi pappal mint végrendeleti tanú szerepel
őrsi Imre betegágyánál.")

1297-ben az örösur nemzetségnek I. László és II. János ne-
vű tagjai egy nagynénjük leánynegyede fejében e nagynénjük

") Bupp: Magyarorsz. helyr. tört. II. 54—62. 1.
") Orsz. lt.: Dipl. oszt. 8387. Fejér: Cod. Dipl. IV./2. 18. 1.
!») Hazai Okmt. VIII. 112. L
30) Kandra: Adat. G.Z egri tgyhm. tört. I. 366. 1.
M) Fejér: Cod. Dipl. VI/1. 228. L
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fiának Kacson Fekete-Sir nevű telket adnak. Ez adat ugyan
csak Kacsra és nem a monostorra vonatkozik, de a Fekete-Sir
nevű hely lehet, hogy összefüggésben van a családi temetkező
hellyel.82)

A pápai tizedlajstrom 1335-ben megemlíti Kacsot az
apátságok között: „abbas de Kach", de a tized összege nincs
bejegyezve.'3)

1347-ben Kacsot az örösur nemzetség Tibold nevű tagja
és annak fiai kapják meg és ettől kezdve ők a földesurak, il-
letve a monostor kegyurai.34)

Abból a tényből, hogy a monostornak csak itt-ott voltak
kisebb birtokrészei és hogy Kacs falu sem volt az övé, arra kö-
vetkeztethetünk, hogy ez kisebb, szerényebb monostor lehetett.
Nem állapitható meg, hogy kinek a tiszteletére volt szentelve,
mert okmányi adatokból ez nem tűnik ki. Eupp, Szendrei és
Kandra szerint Szent Péter és Pál apostolok, míg Borovszky
szerint talán a Szent Kereszt tiszteletére volt szentelve.3')

Rupp, Czinárt idézve azt irja, hogy a kolostorlakói később,
évkönyveik tanúsága szerint, pálosok voltak, akiket azonban
némelykor azért, mert Szent Ágoston szabályait fogadták el,
a Szent Ágoston-rendiekkel tévesztik össze és hibásan ezek
közé számítják.

Foltin Jánosnak a Műeml. Orsz. Biz.-nál levő 1882. évi
jelentéséből kitűnik,30) hogy a monostor alapfalai a mostani
templom körül voltak, amelyekből a templom tornyának fel-
építéséhez köveket használtak fel. E kövek kiásásakor előkerült
tárgyakat Foltin így írja le: „egy 50 cm négyszögű írá-
sos kő, melynek felirata ezideig annyival kevésbbé vé-
tetett beható vizsgálat alá, mivel annak kibetüzése az-
által, hogy egyik szöglete le van törve és arról épen
a kezdőbetűk hiányzanak — igen meg van nehezítve.
Megnevezhetek még továbbá 2 db. 50 cm magasságú és
10 cm átmérőjű hengeroszlop töredéket, oszloptő és capitel

32) Karácsonyi: Magy. nemzete. II. 423. 1. Hazai okmt, VIII. 36S. 1.
a3) Mamiin* Vatíc. I. 372. 1.
3«) Fejér: Cod. Dipl. IX/JL 529—537. 1.
K) Rupp: Magyarorsz. helyr. tört. III. 269. 1. Szeneim: Borsod vm.

műeml. 26—27. 1. M. 0. B. 1903. 376. Kandra: Adat. az egri egyhm. tűrt.
I. 179. 1. Borovszky: Borsod -nn. tört. I. 22. 1.

"l M. 0. B. 1882. 40.
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nélkül; és végre több fénymázas régi cserépkályha töredéket
és úgyszintén több az égés jeleit mutató megszenesedett fa-
részletet, melyek a romokat borított törmelék közül kerültek
fölszinre. A kályha töredékek nyilván amellett tanúskodnak,
hogy a nép a monostornak, nem pedig az apátsági templomnak
alapfalait bontotta fel; a megszenesedett farészletek pedig arról

2. Kacs. Oszloplib.

beszélnek, hogy itt egykor minden bizonnyal emésztő tűz vé-
gezte romboló munkáját."

Az egri érseki líceum lapidáriumában Bartalos Gyula c.
kanonok hagyatékában Kacsról egy XIV. századi (?) 30x50
cm nagyságú feliratos követ találtam, melynek egyik sarka
szintén le van törve. Lehet, hogy ez a Foltin által emiitett irá-
sos kő. Egyebekről amiket említ, nem tudunk. Kacsról ezenkí-
vül még egy oszlopláb van itt. Helyszíni szemlém alkalmával
pedig Kacson Skover Miklós tanító mutatott egy oszloplábat a
kácsi monostorból, amelyet néhány évvel ezelőtt talált a mos-
tani templom előtti téren. (2. kép.) Mindkét oszlopláb stílusa a
XII. századi művészet jegyeit mutatja.

A Müeml. Orsz. Biz. a kácsi monostorból egy vállkő fény-
képét őrzi, melynek eredetijét nem sikerült megtalálnom. Le-
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hét, hogy a kisméretű oszloplábak ilyen vállkövekkel kapcso-
latosan ikerablakokhoz tartoztak.

Gerle Mária budapesti lakos 1933 novemberében a Műeml.
Orsz. Biz.-hoz a kácsi pálos kolostor megmentése tárgyában
tett jelentésében a mai fürdőről, mint a régi zárda épületéről
beszél.") Ez épület korhadt tetőzetét ugyanis ekkor cserélték
ki ujjal és aggodalmát fejezte ki, hogy az épület régi jellegét
elveszti. Erre a jelentésre azért térek ki, mert sokan véleked-
nek igy a kácsi fürdő épületéről. Ez a felfogás azonban téves,
mert a fürdő épülete sokkal ujabb keletű, amihez ugyan hasz-
nálhattak fel köveket a monostor romjaiból, de azt a régi közép-
kori zárdának tekinteni anachronizmus.

Az egykori kolostornak és templomának ma már nyoma
sincs. Ipolyi 1865-ben még román egyházat emlit itt.38) De
ugyanaz a templom áll még Kacson ma is, amelyről Ipolyi szól,
ez pedig nem mutat román formákat. Bár átépítéssel elveszthet-
te román jellegét, véleményem szerint azonban ez ujabbkori
építmény, amelynek a régi román egyházhoz csak annyi köze le-
het, hogy annak köveit ehhez felhasználhatták. A régi templom
a monostorral együtt jóval régebben elpusztult. Szakszerű ása-
tással azonban a monostor és templomának helyét és talán alap-
rajzát is meg lehetne még állapítani, amikor bizonyára faragott
kövek is kerülnének elő.

A mohácsi vész után, a pártharcok idején a régi kegyurak
utódai a Tibold nemzetség leszármazottai elfoglalták az apátság
javait. Az egri püspökség ugyan jogigényét mindig fenntar-
totta az apátság javaira, folytonosan neveztek ki apátokat, ezek
azonban már csak a címet viselték, a monostor tényleges javaiba
sohasem jutottak. A címet ma is adományozzák még, az apát-
ság mint intézmény azonban a XVI. században megszűnt.

Sajó-Senye

Hogy a Miskolc közelében levő Sajó-Senyén az Árpád-kor-
ban templom állott, azt Vatay Béla sajóecsegi lakos birtokában
levő 1285/1311-es oklevélből tudjuk. Sajó-Senyét 1282-ben ado-
mányozza a Barsa nemzetségbeli István mester (Roránd er-

»') M. 0. B. 1933. 433, 466.
») Műtürt. tiui. IV. 398. 1. Ai-ch. Kiűzi. VI. 55. 1.
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délyi vajda és Kopasz nádor testvére) a háborúban mellette vi-
tézkedő Simon íia Kristófnak és Tamásnak.3') Erről az adomá-
nyozásról a végleges oklevelet 1285-ben állítja ki Kun László
király. Vatay Béla oklevele 1311-i másolat. Mindkét oklevélben
meg van említve, hogy az adományozás idején a Borsod megyé-
ben levő Senye faluban Szent Domokos tiszteletére emelt egy-
ház állott fenn. Sajó-Ecseg és Sajó-Senye között a Sajó régi holt
medre mellett a nép ma is Pusztatemplomnak nevez egy helyet.

Később, 1334. és 1335-ben a pápai tizedlajstromban is sze-
repel: „. ..Andreas de Sene solvit VI grossos;... de Sene —;
... de Sene solvit II."")

Sajó-Kaza

A Miskolc és Putnok között fekvő Sajó-Kaza egyházáról
biztos adatunk nincsen. Ezt nem is emiitettem e fejezet elején
és így Borsod megye Árpád-kori templomai közé sem sorozom.
De miután egy 1288-i feljegyzésből") a sajókazai egyházra
némi halvány következtetést lehet vonni, itt e fejezet végén
külön megemlítem. Ez a feljegyzés azt mondja, hogy Kazán
Rátholdi Leusták ispán fia Dezső mester a birtokos, Egyed
pedig Kazai Dezső mester papja. Lehet, hogy ez az Egyed a
kazai egyháznak is papja volt. Biztosat azonban erről nem
tudunk.

»•) Károlyi okit. I. 15. 1.
">) Monuirn Vatic. I. 338, 348, 363. l
") Hazai Okmt, VII. 204. •!.
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II.
Ujabban elpusztult templomok

A közelmúltban átépítés vagy új templom építése miatt
megsemmisült Árpád-kori templomaink: az egerfarmosi, szo-
molyai, nagybarcai és noszvaji.

Egerfarmos

Alsó Borsodban, Mezőkövesdtől délre az Eger patak mel-
lett fekszik ez a község. Régi templomáról a műemlékek lajstro-
mában ezt olvassuk: „Rk. templom. XIII. századi temetőkápol-
nából kibővitve a XVIII. században. A kápolna rajza és felvé-
teli vázlatai H. I. hagy. Jegyzetek és vázlat c. kézirati kötet-
ben. Kassai Muz." A pótlások fejezetében pedig ez áll: „Román-
kori (átalakított) temploma egykor kőfallal volt körülvéve."")
Henszlrnann Imre hagyatéka azonban a kassai múzeumtól szer-
zett értesülésem szerint az államfordulat alatt eltűnt és így a
régi templomról csak Rómer Flóris 1864-i leírásából alkotha-
tunk fogalmat.")

Rómer ismertetése így szól: „Igen kicsiny, de azért régi-
sége miatt nevezetes templom szentélyének egész hossza 13',
szélessége 10' 11"; kelet felé egyenes vonallal záródván, alko-
tása csaknem négyeges. A hajó a szentélynek kétszeres kiter-
jedésével bír, hossza 27', 6", szélessége 20', 80" lévén. A hajónak
déli falában 3 ablak és a mellékajtó nyilik, a föajtó a nyugati
falban van. A falnak és a szentélyt a hajótól elválasztó diadal-

") Forster: Magyarorsz. műemlékei II. 243, 1146. 1.
«) Arch. Köz!. 1861. 159. 1.

Szabó: Borsod m. Árpád-kori lemploraai ír



ívnek vastagsága aránylag nagy, t. i. 3'-nyi. Támmal a templom-
ka eredetileg nem volt ellátva és csak későn tétetett ilyen észak-
nyugati sarkára. Az épület a XIII. század elejéből származik.

Rómer ismertetése alapján ír róla Kandra Kabos is
1887-ben,") megemlítve, hogy ő még látta „megindító elhagya-
tottságában" e kis egyházat.

Henszlmann Imre Magyarország- ó-keresztyén, román és
átmenet stylü műemlékeinek rövid ismertetése 1876. jegyzéké-
be mint román, illetve átmeneti stilü cisztercita templomot ve-
szi fel.

Foltin János a Műeml. Orsz. Biz.-hoz 1872-ben küldött je-
lentésében40) a „kisszerű kath. román templomot" igen rongált
állapotban levőnek mondja, melynek kijavítását és megtoldá-
sát épen akkor tervezték.

Szendrei János Borsod vm. műemlékeiben 1903-ban*6) így
ír a templomról: „Eredetileg a dombon fekvő temetőben álló
kis kápolna volt, mely az apsisból ítélve még a román stíl ko-
rában épült, állítólag a XIII. században. A XVIII. században
való átépítés alkalmával nyerte jelenlegi formáját. Egy hajós,
fiilkeszerű, szögletes, illetőleg négyszögü záródású szentéllyel,
orgona karzattal és elől kis toronnyal bír. Hossza 17 m és 12 cm,
szélessége 6 m és 75 cm. Szentély hossza 4 m 96 cm, szélessége
3 m 30 cm."

A jelenlegi templom már bárok építmény. Észak-déli irá-
nyú, lapos mennyezetű, szentélye dongaboltozású és egyenes
záródású. Egyedül a templom nyugati oldalán levő sekrestye
mutat a román stílusra emlékeztető formákat.

Legrégibb adatunk az egerfarmosi egyházról csak a pápai
tizedlajstromban van 1334 és 1335-ből.*7) A hevesi esperesség-
hez tartozó plébániák közt Fornos néven van megemlítve. Eger-
farmos a középkorban Heves megyéhez tartozott.

**) Axlat. az egri cgyhm. tűrt. H. 79—80. 1.
">) M. 0. B. 1872. 71.
«) M. 0. B. 1903. 376. 23. 1.
•') Móniim. Vatic. I. 336, 342, 358. 1.
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Szomolya

Mezőkövesd és Eger között a Bükk aljában levő község.
Forster Magyarország Műemlékei II. kötetében a műemlékek
jegyzékében Szomolyánál ezt találjuk: „Régi templomának
csúcsíveskori hajóját lebontották, románkori sanctuáriumát
kápolnaként restaurálták 1877-ben. Románkori kapu. Henszl-
mann Imre vázlatai a kapuról. Hagyaték. Jegyz. és vázl. Kassai
Múzeum."") Az I. kötetben, a Müeml. Orsz. Biz. rajztárjegy-
zékében pedig, ahol tévesen Heves megyénél van felvéve, ezt
olvassuk róla: „Rk. templom déli ajtaja. Alaprajz és szemben.
Irónvázlat Henszlmanntól. Henszlmann hagy. Jegyzetek és
Vázlatok könyve. Kassai Múzeum."4")

A szomolyai románkori
templom, mely a temetőben
állott, ma már nincs meg,
1896-ban veszélyes volta
miatt, mert annyira rossz ál-
lapotban volt, a hatóság be-
záratta és 1897—1898-ban új
templomot építettek neo-
l>arok stílusban. A régi tem-
plom köveit a temető keríté- 3. Szomolya. Oldalkövek a kapu-
sebe falazták be. A román béliéiből.
kapu is, melyről Henszlmann rajzokat készített, idekerült.
Henszlmann hagyatéka, mint egerfarmosnál említettem, a kas-
sai múzeumból eltűnt, így rajzait a kapuról nem ismerjük. A
kapu köveit a temető falából kiszedték és az egri érseki líceum
lapidáriumában helyezték el. 15 db. kő van itt a kapu hallétéből,
melyek a XII. század végére mutatnak, kezdetleges faragásuak.
<3. kép.)

Ipolyi Heves és K. Szolnok megyék középkori műemlékei-
vel foglalkozva a szomolyai kapun és a Heves-megyei tarna-
szentmáriai templomon az egri régi székesegyház egy oszlop-
fője alapján ez utóbbi műépítészeiének hatását állapítja meg.s")
A szomolyai köveket összehasonlítottam az egri oszlopfővel,

ÍS) Forster: Magjiarorsz. Műéiül. II. 250. 1.
") U. o. I. 261. 1.
50) Mag}-. Mű-tört: Tan. I. 496. 1.
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de közöttük semmiféle rokonságot nem tudtam felfedezni. Való-
színű, hogy a régi egri székesegyház építészete a környék
templomépítészetére hatással volt, de egy oszlopfőről erre biz-
tosan következtetni nem lehet.

Henszlmann Imre Honi műemlékeink hivatalos osztályo-
zásában51) átmeneti korúnak mondja a templomot, csinos ka-
puzattal és másodrendűnek minősíti.

1872 novemberében Henszlmann Imre, mint a Műeml.
Orsz. Biz. előadója megköszönve Foltin János szihalmi segéd-
lelkész jelentését a környékbeli műemlékekről, felhívja figyel-
mét a szomolyai templomra, melyről csak a kapu rajza van
meg és kéri e templomnak, valamint a Foltin által felsorolt mű-
emlékeknek leírását.52) A leírás azonban ügy látszik nem ér-
kezett be a szomolyai templomról, mert semmi nyomát nem
találtam.

Legrégibb adatunk Szomolyáról 1269-ből van.58) Minthogy
ez a feljegyzés Egyházas Szomolyának (Ighazas Zumula) ne-
vezi, ebből következtethetjük, hogy temploma már ekkor fenn-
állott. A tatárjárás előtt ugyanis Egyházas Szomolya mint
leánynegyed Cyriak leányának tulajdona és később ennek leá-
nyára száll. Időközben a lövei nemesek ragadják magukhoz,
mígnem 1269-ben Lambert püspök a törvényes örökösnek visz-
szaitéli.")

A pápai tizedlajstromban 1334 és 1335-ben Zomola és Ze-
molya néven van bejegyezve.55)

ííagy^Barca

Szendrei János Borsod vm. műemlékeiben 1903-ban5*) a
Bán völgyében levő Nagy-Barca Árpád-kori ref. templomáról
ezt írja: „A kerek záródású szentéllyel bíró és még a XIII. szá-
zadban épült templom jobbára eredeti állapotában van meg.
Tornyának 4 oldalán igen szép románkori ikerablakokkal. To-
ronysisakja alatt körülfutó deszkázott folyosóval. A templom

«) Arch. Ért. 1885. XL.
5J) M. 0. B. 1872. 71.
") Egri í;ápt. It, Niini. 17. iliv. 3. fasc. 1.
51) Kamira: Adat. az €gri egyhm. tört. I. 416. L Borovszky jegyz.
s5) Monnm. Vatie. I. 348, 364. L *
5e) M. 0. B. 1903. 376. 50. 1.
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belseje többször átalakítva. Festett famennyezete, karzata és
padjai legutóbb 1808-ban festtettek újra. A szószék felett fa-
ragott áttört koronával, melynek tetején fiát etető pelikán ma-
dár van kifaragva."

Ennyi az, amiből e templomról fogalmat alkothatunk, mert
1905-ben teljesen újjáépítették, úgy hogy ma már a román-
kori építészetnek semmi nyoma sincs rajta. Eltűntek a Szendrei
által említett kerekzáródású szentély és a torony románkori
ikerablakai. A torony is teljesen új, a festett famennyezet és
a szószék pelikán madara sincs meg. A mostani templom szen-
tély nélküli, egyszerű négyszögletes épület. A román eredetet
ma már csak a templom nagyobb arányú renoválása alkalmával
esetleg előkerülő kövekből lehetne megállapítani, öregek állítása
szerint a régi templomnak oldal támfalai voltak. A templom
műemlék jellegét teljesen elvesztette és igy a műemlékek so-
rából törlendő.

A pápai tizedlajstromban 1334 és 1335-ben Borch néven
fordul elő.") Valószínű, hogy ez nem a szomszédos Barcikára
vonatkozik, mert csak Nagy-Barcán van nyoma annak, hogy ott
régi templom volt.

Az egyház legrégibb feljegyzése 1792-ből való. Eszerint az
egyház 1789-ben lett anyaegyházzá, addig Vadna filiája volt.
A templomot már akkor régi készületünek és a hajdani idők-
ben kőkerítéssel is környülvett templomnak jelzi. 1806—7-ben
az egyházi feljegyzések szerint a templomot megnagyobbították
és a belső berendezést is megújították.

Bár a templom már semmi középkori részletet nem mutat,
de harangja, mely eddig mint műemlék ismeretlen volt, még
középkori és ma is használatban van. Körülbelül 50 cm magas
és 70 cm átmérőjű. Felső részén gótikus betűkkel: „0 rex glo-
rie veni cum pácé" felirat fut háromszor körül. A harmadik
ismétlésben a pácé szó csak p-vel van jelezve és utána egyenlő-
szárú, végein kiszélesedő kereszt.

Ilyen harangot Borsod megyében eddig kettőt ismertünk.
Egyik a balatoni rk. templom harangja,58) amely a műemlékek
közé is fel van véve, csak az évszám van tévesen 1272-vel jelezve

") Hónain. Vatic. I. 338, 347, 363. 1.
5») Forsíer: Hagyarorsz. Hűéiül. II. 240. I.
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1472 helyett. A másik a kisgyőri ref. egyházé. Ez utóbbi 1920-
ban elrepedt és azóta nincs használatban. Mindhárom harangon
ugyanez a felírás van. A nagybarcaival Borsod megyében most
már három középkori harangról tudunk.

ííoszvaj

Alsó Borsodban Mezőkövesd felett, Eger közelében fekszik
Noszvaj község. 1928 tavaszán szomorú sorsra jutott, — na-
gyobbítás miatt lerombolt — csúcsíves ref. templomának is-
mertetése dolgozatom tárgyán szintén kívül esnék, de mivel a
lebontáskor az építésre használt kőanyagból faragott román
stílü kövek kerültek elő, kétségtelenné vált, hogy e szép kis
csúcsíves műemlékünk helyén még régibb templom állott,
amelynek köveit ehhez felhasználták.

A műemlékek jegyzékébe felvett csúcsíves templomot 1902
májusában Szendrei János mint a Müeml. Orsz. Biz.-nak kikül-
döttje megvizsgálta és jelentésében/10) valamint „Borsod vm.
műemlékedben™) leírta. Ezt XIV. századinak és a XV. szá-
zadban részben átépitettnek tartja. Sztehlo Ottó műépítész
1903 júliusában ugyancsak a Müeml. Orsz. Biz. megbízásából
a templomot szintén megvizsgálta, felmérte, elkészítette alap-
rajzát, hossz- és keresztmetszetét, továbbá a nyugati és déli
bejáró, északi mellékhajó ablakmérművei és a főhajó nyugati
ablaka részletrajzát. Ezeken kívül fényképfelvételeket készí-
tett a templomról északkelet felől, a mennyezetről és a templom
belsejéről.61)

Gróh István a felvidéki palóc templomok között62) foglal-
kozik a noszvajival is, kiemelve a festett famennyezet szépsé-
gét, melyről Éber László is megemlékezik.8')

A templom azonban — mint említettem — már nincs
meg, helyén teljesen új templom áll. A régi templom faragott
és festett köveinek jórésze és festett XVIII. századi deszka-
mennyezete a Borsod-Miskolci Múzeumba került. A lebontás-

a») M. 0. B. 1902. 200.
«") U. o. 1903. 376. 52. 1.
«) M. O. B. rajztára és 1903. 422.
fi2) Malonyai: A magy. nép műv. V. 169, 179. 1.
") Báth. G}-.: Az iparműv. könyve. II. 490. 1.
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kor a falakból anyagnak felhasznált faragott román kövek ke-
rültek elő, homlokzati és lábazati párkányrészletek, egy korai
román oszlopláb és kockafe-
jezet. A fogrovatos, gyé-
mántmetszéses párkányrész-
letek nagyon szépek. (4.
kép.) Többnyire csak fogro-
vat szokott előfordulni, ezek
a gyémántmetszéses részle-
tekkel díszesebb alakításúak.
Érdekesek a román ívsoros
párkányzáró motívumok is.
(5. kép.) Mindezek azt mű-
tatják, hogy a románkori
templom díszesebb kiképzésű
lehetett. Ilyen fogrovatos ív-
soros párkányrészletet talá-
lunk a börzsönyi (Hont m.)
Szent István kápolnán és a
dunántúli felsőörsi templo-
mon is. Az oszlopláb már pri-
mitívebb alakítása, a XII.
század végére utal. (6. kép.)
Az oszlopfő a comói (Lom-
bardia) oszlopfőkre emlékez-
tet.")

E faragott köveken kí-
vül festett kövek is kerültek
elő, melyekről már nem tud-
ták megmondani a lebontást
végzők, hogy a falba vol-
tak-e beépítve vagy a temp-
lom falának belső oldalán a
mész alatt rejtőztek? Ezek-
ből kivehető egy elég fíno-

6. Noszvai. Oszloptól).
mán rajzolt női fej valiara
omló hajjal, egy koronás fő felső része, egy zászló alakja
és egy, talán kardot fogó kéz és ruharészlet. A töredékek-

'*) Gerevicli Tibor megállapítása.
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bői megállapítható, hogy a falképek temperával készültek,
barnás fekete vagy szürkés fekete kontúrral. Színek: okker, bar-
na, tompavörös, szürkéskék, fekete. A festett kövek kö-
zött egy faragott líő két egymás melletti oldalán két
festett consecrátionális kereszt maradványai vannak. A
két kereszt egymáshoz való közelségéből arra következtethe-
tünk, hogy templomunk bár díszes, de kisebb méretű lehetett. A
keresztek egyenlő száruak, körbe vannak festve és végeik ki-
szélesednek. A festmény töredékek stílusa és az egyik con-
secrátionális keresztre karcolt Anjou-kori betűk a XIV. szá-
zadra mutatnak.

Möller a faragott román kövekből a XII. századra követ-
keztet. Szerinte a XIII. században festették a templomot és át-
meneti stílusban boltozták, a XV. században pedig félkörívű
apsis helyett két boltmezős új szentély készült gótikus stí-
lusban.65)

A festett famennyezet 1700-ban készült és 1734-ben ujra-
festette Asztalos Imre miskolci asztalosmester, ki a miskolci
avasi templomban és a megyaszói mennyezeten is dolgozott és
munkáiról hires volt e vidéken. A 40 cassettára osztott meny-
nyezeten növényi díszítmények mellett szokatlanul sok állat-
alak van ábrázolva.

A noszvaji egyház legrégibb említését eddig csak 1334—
1335-ből a pápai tizedlajstromból ismerjük, ahol Neznay és
Noznay néven fordul elő.se)

«) Borsod-Miskolci Múz. jegyz. 43/1928, 50/1929.
") Monum. Vatio. I. 348, 364. 1.
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III.

M-egmaraat templomok

Fennálló Árpád-kori templomaink ismertetését a legegy-
szerűbbel, az abodival kezdem el, majd áttérek a szintén egy-
szerű, de falfestményei révén jelentősebb szalonnái templomra,
utána a nagyobb méretű és külső megjelenésében is érdekesebb
boldvait veszem és végül a közismert bélapátfalvait vázolom.

AboJ
Borsod megyében és pedig Felső-Borsodban a középkorban

két Abod volt. A kisebbik, melynek templomáról itt szó lesz,
Szendrő és Szendrőlád között fekszik. 1581-ben a szendrői vár-
ral és kapitányával kapcsolatban Sáros-Abod-nak nevezik.'")
A nagyobbik Boldva közelében Nyomár és Ziliz között Perec-
sütő-Abod néven volt ismeretes. Ez utóbbi már nincs meg, egy
puszta nevében él még, de lassan kimegy ez is az emlékezetből.

A legrégibb említésüket eddig csak a pápai tizedlajstrom-
ból ismerjük, 1332—1337-ből, Abod, Opud, Obod és Obud né-
ven.6') A kisebbik Abod papja János 6 garas tizedet fizetett, a
nagyobbiké István pedig kétszer 16 garast, egyszer 9 és két-
szer 6 garast. A szomszédos helyek megjelöléséből kétségtele-
nül megállapítható, hogy melyik Abodról van szó. A 347. és
363. lapokon a mi Abodunk hiányzik, ami talán azt mutatja,
hogy a papi állás ez években (1334—1335) itt nem volt betöltve.
Az egyik Abod temploma állítólag Szent Miklós tiszteletére volt

17) Borovszky jegyz.
18) Moiiuni. Valic. I. 248, 338, 322, 347, 363. 1.
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szentelve. A pápai tizedlajstromban a Boldva melletti Abodhoz
zárjel közé van téve: „Sancti N." Borovszky is említi Szent
Miklós tiszteletét,69) de nem mondja meg, hogy melyik Abod-
ról van szó.

A templom tehát a Szendrö és Szendrölád közötti Abo-
don áll. Ref. templom, a meszesi egyház filiája. Sima, apró ter-
méskőből épült, nagyon kis méretű, egyszerű alaprajzú. A ha-
jó nagyobb téglalapjához csatlakozik keleten az egyenes záró-
dású szentély kisebb téglalapja és nyugaton a szintén téglalap
alaprajzú nyitott kis előtér. A hajó alaprajzának belső mérete
5.35x6.70 m, a szentélyé 3.63x4.58 m, az előtéré 1.75x2.30 m.

(7. kép.) Ügy a szentély, mint az előtér
dongaboltozású, a hajó pedig lapos deszka
mennyezetű. Keskeny, félköríves rézsüs
ablakai a szentélyben még az eredeti ro-
mán formát megőrizték. Az egyszerű kis
templom külső megjelenésében tetején kis
huszártornyával, ritmikusan elhelyezett
alacsonyabb szentély, még alacsonyabb és
arányosan rövidebb előterével, keskeny ré-
zsűs ablakaival kellemes benyomást tesz.
(8. kép.) Diadalívének magassága 4 m.

.:•'; ; i . . i ; , . .- 1925 októberében Láczay-Fritz Osz-
7. Abod. kár a Műeml. Orsz. Biz. felhívására meg-

A templom alaprajza. ,.vizsgálta az abodi templomot és arról egy
alaprajzi és két homlokzati vázlatot készített") E vázlatok a
templom renoválása előtti állapotot mutatják. A renoválás 1928-
ban a Műeml. Orsz. Biz. engedélye és utasítása alapján történt.
A mai állapotot feltüntető felvételeimet Láczay-Fritz Oszkár
vázlatával összehasonlítva azt látom, hogy Láczay rajzán az
előtér 15 cm-el szélesebb, oldalfalain belül fülkeszerű bemélye-
dés van, az előtér tetőzete alacsonyabb, az ajtó nyílása késő gót
formát mutat és befelé rézsüs. A tetö-tornyocska a be-
járathoz alig egy méterrel közelebb van. A hajó déli olda-
lának 2 ablaka már akkor is szélesebb volt a szentély ablakai-
nál és kevéssé rézsüs. Láczay szerint a hajó deszka mennye-
zetét a XVII. században megújították és díszes, erős keléti

6a) Borsod vm. tört. I. 19.
">) M. 0. B. rajztára és 1926. 4.
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(perzsa, török) befolyást mutató festéssel látták el. A meny-
nyezet festett deszkáiból azonban már akkor is csak egyes
deszkák voltak meg, ma már azok sincsenek. A templomot tel-
jesen dísztelennek mondja. Ma ds az, a középkorban azonban
ki volt festve. 1928-ban ugyanis a templom renoválásakor fal-
festmény töredékek kerültek elő,") de olyan rossz állapotban,
hogy a Müeml. Orsz. Biz.-nak engedélyével azokat be is meszel-
ték.

8. Abod. A templom látképe délnyugat felöl.

A falfestmény töredék egy bal karját csípőjére tevő álló,
talán páncélos alak felerésze: váll, kar és láb felső része, na-
gyon halványan egy szent feje köré festett dicsfényes korong
a fej nélkül, egy másiknak töredéke, néhány összefüggéstelen
vörös, sárga és szürkésfehér színű foltból állott. Az alak mel-
lett egy N betű is látszott, talán a templom állítólagos ved-
szentjére Szent Miklósra vonatkozott. Az alakok elég nagyok
lehettek, az álló alak töredéke körülbelül 45 cm, a dicsfényes
korong átmérője 23 cm volt. Leszih Andor, a miskolci múzeum

") Leszih Aiidor jel. M. 0. B. 1928. 284.

21



igazgatója, ki e festmény töredékeket látta, ezeket XIV—
XV. századinak ítélte. A templom keletkezési ideje Láczay sze-
rint a XIII. század eleje.

Helyszíni szemlém alkalmával a kis toronyban 1619-ből
való kis harangot találtam. Átmérője körülbelül 30 cm, magas-
sága 26 cm. Alul a karima felett egyszerű latin betűkkel ez
áll: „A. D. 1619." A harang felső részén körül pedig ez olvas-
ható: „MATTIAS FEI APRÓ ÁR". Talán Mathias Ulrich eper-
jesi harangöntő munkája, aki ezidötájban több harangot ön-
tött Eperjesen.

Szalonna

Szendrőtöl északra a Boldva folyó mellett fekszik ez a~köz-
ség, melynek ref. temploma középkori falképei révén lett je-
lentősebbé. A templom terméskőből épült és sajátos lóhere levél

alakú apsisa van, vagyis a kerek apsis
kelet felé még egy kisebb apsissal (apsi-
diol) bővül. Ehhez az érdekes alakítá-
sú szentélyhez csatlakozik a majdnem
négyzetes alaprajzú hajó hasonló tö-
réssel, mint amilyet a lebontott nosz-
vaji gótikus templom alaprajzán látha-
tunk, ugyanis a szentély kelet-nyugati
irányától észak felé hajlik el. (9. kép.)
A hajó belső mérete: északi oldal 9.90,
déli 10.23, keleti 10.10, nyugati 9.75 m;
a szentély sugara 3.10, az apsidiolé 1.60

A temp?om10ílaprajza. m- A félköHves diadalív magassága
5.70 m, rajta kétoldalt 3 m magasság-

ban kétszer lépcsőzetesen kiszökő 20 cm magas párkányzat
van. Az apsidiol félgömb boltozású. A szentély szintén boltozva
volt és pedig később a csúcsíves korszakban, amit a diadalív
szentély felőli oldalának két szélén levő gyámkö maradvány iga-
zol. Ma a hajóval együtt, mely boltozva sohase volt, - azt semmi
sem igazolja — lapos deszkamennyezet fedi. A szentély keleti
és egy déli ablaka, valamint a hajó keleti falának a diadalív
két oldalán levő l—l ablaka, melyek közül az északi falhoz kö-
zelebb eső vak és déli falának 2 szélső ablaka keskeny rézsüs ro-
mán ablak. Ellenben a szentély egy déli és a hajó déli falának
középső ablakkivágása már nagyobb méretű, később bevágott,
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illetve nagyobbított, csúcsívbe menő, bár efelett még- a rézsű
félköríves. Kívül a szentély északi oldalához később a tetőig
érő támpillért és ettől a hajóig alacsonyabb támfalat, valamint
a hajó déli falához egy magasabb és egy alacsonyabb támpil-
lért építettek.

10. S/alonna. A templom látképe délkelet felül.

A hajó későbbi hozzátoldásnak látszik, mintha carnarium-
hoz építették volna, bár a kapu és timpanonjának kőfaragásos
díszítménye román, de a régi kápolna ajtaját is beépíthették
a hozzátoldott hajó falába. (10. kép.) Kapuja a nyugati oldalon
van, a falsíkból 20 cm-re kiálló és régebben még csúcsba menő,
ma trapéz alakú tetőzettel szegélyezett falba illesztve. Egy-
szerű, de határozottan román. A vörös köböl készült kapubéllet
két oldalán két-két V4-es hengeres tag áll a bejárati nyílásra
merőleges vonalban, majd egy négyzetalapű pálcatag közbeik-
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tatásával befelé rézsüsen a hengeres tagokkal egyenlő átmé-
rőjű két-két homorú tag következik. E homorú tagozatok az
egyenes záródású kapu timpanonja felett, ennek a falán folyta-
tódnak, míg a hengeres tagozatok csak a kapu záródásáig emel-
kednek, félköríves, sima, tagozatlan archivolttal összekapcsol-
va. (11. kép.) A timpanon egyszerű, népies zamatú de hatá-
rozottan román stílusú kőfaragványa a fafaragásra utal. (12.
kép.)

11. Szalonna. 12. Szalonna. A kapu timpanonja.
A templom kapuja.

A templom északi oldalához közel egy kis különálló, fából
készült zsindelyes ódon harangláb áll. Nagyobb négyzetalapú
hasáb csonkagula tetőzetén kisebb négyzetalapú hasáb, melyet
csonkagulából gúlába átmenő hegyes sisak fed. A csúcsán levő
bádog forgó zászlódíszen 1765 évszám van kivágva. Az ódon ha-
rangláb a rozoga kőkerítéssel együtt festöileg illeszkedik az
íireg templomhoz.

A templom sajátos alaprajza a közeli karcsai (Zemplén m.)
temploméval rokon. (13. kép.) Ennek van ilyen lóherelevél-sze-
TÜ apsisa, mely Henszlmann szerint carnárium lett volna, míg
Petrik Albert boltozott centrális templomnak tartja.") A ré-
gebbi részhez épült a templom hajója, amely gyönyörű faragá-
saival, tiszta olasz ízlésű kapujával falusi templomaink egyik
legszebbike.

") Szönyi: Régi magy. templ. 187. 1.
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Érdemes lenne ez alaprajzok eredetének kérdésével beha-
tóbban foglalkozni, mert ezideig még semmi bizonyosat nem
tudunk róluk.

Myskovszky Viktor 1900-ban készült szalonnái felvéte-
lei") a templom tetőzetét jóval magasabbnak és a kapuzat
falból kiugró részét hegyes, háromszögű tetőzettel fedettnek
mutatják. Tanulmányában") pedig említést tesz az apsis déli
falán kívül egy hengeres csonka falszalag töredékről, ami
a szentély régebbi díszesebb kiképzésének maradványa volt.

A templomra a figyelmet középkori fal-
képei hívták fel. 1900-ban az apsidiolban elő-
került három apostol képe a XV. századból.
(Myskovszky szerint tévesen XIII. századi.)
1922-ben pedig a templom renoválásakor a dia-
dalíven Isten báránya és hat próféta, illetve
pátriárka, a hajó keleti falán a diadalívtől
északra egy feliratos tábla a festő nevével szin-
tén a XV. századból, a szentély déli falán '
ázsiai Szent Margit legendája és az apsidiolból

XI

egy román ornamens töredéke a XIII. század- ih l n J 11 u j.
ból és egy ennél régibb, valószínűen XII. szá- 13. Karcsa.
zadi consecrátionális kereszt került elő. AzAtemplomalílPrfLJza

1900-ban előkerült három apostol kivételével, melyek már nin-
csenek meg, ezek ma is elég jó állapotban vannak.

Ezeken kívül a Borsod-Miskolci Múzeumba került a szen-
tély déli faláról az ázsiai Szent Margit legendája közeléből egy
koronás fej és egy csillag alak, szintén a XV. századból. Talál-
tak még a hajó északi falán a mész alatt lovas alakokat görbe
kardokkal, egyik alakon sapka volt és a lován vörös takaró.
Valószínűleg a szokásos Szent László kunokkal vívott csatáját
ábrázolták ezen a falon. Állítólag a déli falon találtak még tró-
non ülő alakot koronával, a keleti falon a diadalívtől délre tró-
non ülő női alakot két térdelő, jobbra és balra mutató tonsurás
alakkal. A nő kezében feliratos szalag volt, a két alak ezt fogta.
A szalagon „ENOC" felirat lett volna. A diadalív északi ré-
szén pedig újabbkori felirat is került volna elő.")

") M. 0. B. rajztára.
™) Arch. Ért. 1901. 392—395. 1.
«) Borsod-Miskolci Húz. jegyz. 1922. 155, 158.
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Fölkerestem az akkor ott dolgozott kőműveseket, hogy
visszaemlékezésük után valamennyire rekonstruálni próbáljam
ezeket a már megsemmisült festménytöredékeket. Ezek azután
még sugaras háromszögben levő szemről, galambról, buzogá-
nyos koronás alakról is beszéltek. Volt aki a sárkányölö Szent
Györgyöt vélte látni a hajó északi falán az egyik lovas alakban.
Ezekre a visszaemlékezésekre azonban már nem lehet építeni,
mindegyik másképen emlékezik. Tizenhárom év után már neliéz
rekonstruálni.

Myskovszky Viktor 1900-ban a Müeml. Orsz. Biz. megbí-
zásából a templomot felmérte és arról négy lapon felvétele-
ket készített. Ezek: látkép a templomról, alaprajz és déli hom-
lokzat, kereszt- és hosszmetszet, az apsidiolban volt szerinte
XIII. századi falfestmény töredéke a három apostol és a temp-
lom nyugati és keleti homlokzata.

Az apsidiol falfestmény maradványa, mely az ablaKtől
délre volt, mint azt Myskovszky másolatán láthatjuk, három
szakállas, nagy hajú és bajuszú glóriás férfi alakot ábrázolt.
A két szélső haja középen szétválasztott, a középső tonzurás
volt. Myskovszky szerint az utóbbi a kulcs részlettel Szent Pé-
ter, a baloldali a lándzsa véggel Mátyás apostol volt. Méretük-
ből és elhelyezésükből arra következtetett, hogy az ablak mind-
két oldalán hat-hat apostol lehetett. Az alakok feje körül sár-
gával szegélyezett vörös dicsfény köre volt, mely után még
szürkéskék kör következett. Ruházatuk vörös, barna és zöld
volt, kezükben gótikus minusculás mondatszalagok, melyek-
ről még mint kivehetőket ezeket jegyezte fel: „ét in Jesum
Khristum filium tuum.. . celi ét terra... sanctum spiritum..."
Valószínű, hogy az apostoli hitvallás volt itt apostolok, prófé-
ták s a kezükben tartott mondatszalagok soraival kifejezve,
mint a lőcsei csúcsíves plébániai templom sanctuáriumában.
Az alakok háttere világos barnásvörös volt. Fejlett rajzuk, —
másolatról ugyan erre határozottan nem következtethetünk —
de főképen a mondatszalagok gótikus minusculás feliratai a
falfestmény XV. századi keletkezését kétségtelenné teszik. Erre
utal a templom megmaradt XV. századi festményeinek azo-
nos színezése is. Az alakok felett tört szalagdísz húzódott
vörös és sárga színek váltakozásával, alattuk zöld, ibolya és
sárga, felettük zöld és ibolya színű vízszintes sávokkal. Jobb
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oldalon pedig vörös és zöld levelek között fehér virágokból ké-
szült szegélydísz maradványa volt látható.

Myskovszky hivatkozik a Szepes-megyei jekelfalvi XIII.
századi templom sekrestyéjében levő Szent Borbála életét
és martiriumát ábrázoló falfestmény hasonló szegélyére. A
tört szalagdísz kétségtelenül jól ismert díszítmény a román
korból. Ügy gondolom azonban, hogy ez a szalagdísz itt egy
alsóbb rétegű festményhez tartozott, mert a szentélyben ké-

14. Szalonna. A diadalív részlete,

sőbb napvilágra került ázsiai Szent Margit legendáját ábrá-
zoló XIII. századbeli falfestménynek majdnem ugyanilyen a
szegélye, csak a tört szalag egyes oldalai vannak váltakozva
sárga, fehér, sárga és vörös, szürkéskék, vörös csikókkal dí-
szítve. Hogy pedig az apsidiolban a Myskovszky által lemásolt-
nál régibb festmény is volt, az az 1922-i renováláskor vált bi-
zonyossá, amikor az ablak alatt, a padozattól 1.66 m-re 75 cm
magas és az apsidiolt körülfutó román ornamentika tűnt elő,
melyből ma 1.23 m hosszú darab van meg. Világos okkersárga
csíkok között váltakozva föl és lefelé fordított sárga és tom-
pavörös motívumok láncszerű összefüzése. A három glóriás

Szabó: Borsod m. Árpád-kori t-rnplomd
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alak festési modora színezése, finom rajza ugyanarra a kézre
vall, amelyik a diadalív 1922-ben előkerült alsó prófétáit fes-
tette.

Myskovszky felvételei után 22 év múlva 1922 július havá-

15. Szalonna. Ériok próféta.

bán a templom renoválásakor a diadalív bélletén a mész alól
Isten báránya, tőle jobbra és balra három-három próféta, il-
letve pátriárka és király alakja tűnt elő (14. kép) l m átmé-
rőjű, tompavörös, belső oldalukon sötétebb körökben, melyek
egymást érintőleg vagy egymáshoz nagyon közel vannak elhe-
lyezve. A körök négyszögben hosszúkás tölgyfalevél alakú le-
velekkel vannak keretezve, melyek egyik fele piros, másik
zöld, minden sarkon két-két levéllel. A szentély felé fordulva,
a diadalív baloldalán Enoc-kal kezdődik a sor (15. kép), utána
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Ábrahám (16. kép), majd Dávid király következik. A diadal-
ív közepére esik Isten báránya, azután jön Jeremiás, Dániel
és Éliás. Mindegyik ölében vagy kezében mondatszalag, rajtuk
gótikus minuscula betűkkel az ábrázolt neve. A koronás Dá-

16. Szalonna. Ábrahám próféta.

vid király kezében levő szélesebb -papírtekercsen egy zsoltár,
Énoc és Ábrahám közti térközben pedig az utolsó ítéletre uta-
ló sorok vannak. Minden alak háttere barnás fekete. Az ala-
kok feje körül sötét okker színű dicsfény, külső részén keskeny
fehér szegéllyel. Isten bárányának dicsfénye világos okker. Haj-
viseletük középen kettéválasztott. Énoc és Dániel i f jú alakok
bajusz és szakáll nélkül és zöld köpenyben vannak, Énoc kezé-
ben kard. Dániel mellén barna alsóruha látszik. Ábrahám, Je-
remiás, Éliás és Dávid bajusszal és szakállal vannak ábrázolva.
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Az ősz Ábrahám szakálla három ágú, köpenye kávébarna, mely-
nek kifordult balsarkán zöld bélés látszik. Alsó ruhája is zöld.
Jeremiás vörös-barna köpenye alatt szinten zöld alsóruha van.
Éliás alakja már annyira meg van rongálva a szószék koroná-
jának a falba erősítésétől, hogy színe sem állapítható meg.
Gróh István másolatán76) bajuszos szakállas alakot látunk, bar-
nászöld ruhában, vörös köpenyben. Dávid király a többi ülő
alaktól eltérően álló helyzetben térdig van ábrázolva. Barna
zárt koronája alól hullámos haj omlik a nyakára, öltözete de-
rékban összeszorított zöld alsó ruha és efelett szürkéskék bé-
lésű vörösbarna palást. A palást színe egyezik Jeremiás köpe-
nyének színével. Jobb kezében szélesebb papírtekercset tart,
melyen az I. zsoltár két első sora áll:

„Beattis vir qui non (abiit)
in consiiio impiomm ét in
via peccatorum (non) stetit ét im..."

A király bal válla felett a háttérben nagyon kopottan, de még
határozottan megállapíthatóan megtaláljuk a nevét: „Dávid
rex". Elrajzolt feje és keze azt mutatja, hogy ezt más festette,
mint a diadalív alsó részein jobban szem előtt levő, finomab-
ban megrajzolt alakokat. Valamennyi próféta és pátriárka ma-
gas homlokkal, komoly kifejezésteljes tekintettel van ábrázolva.
A végtelen időből tekintenek a végtelenbe. Isten báránya fe-
hér bárány alak, feje körül világos okker szinű dicsfény, barna
kereszt nyelén fehér zászlóval. Ez a kép is nagyon meg-
rongált.

Ha összefüggést keresünk ez alakok között, azt találjuk,
hogy a diadalív bélletének legmagasabb pontjára, középre ke-
rült Isten báránya, az Ige megtestesülése, a beteljesedés. Mel-
lette van a zsoltáros Dávid király, mint Jézus családjának őse,
másik oldalán Jeremiás és Dániel Krisztus eljövetelének meg-
jövendölői, Dávid mellett Ábrahámot találjuk, mint az Úr ál-
dozatának előképét, míg a két alsó kép Énoc és Éliás, kik fel-
vitettek a mennybe, mint az utolsó Ítéletre megjelenők szere-
pelnek itt. Ez utóbbiakra céloz az Énoc feletti felirat is:
..Ante iudicium isti duó sancti profét-e (adventúri?)
erunt puynare rim cum yladiis f ipsi testificat retus
testamentum f Joltanis nóvum testamentum icítificat finitw . . .sif'

«) M. 0. B. najztára.
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A festmények fekete konturosak, technikájok tempera.
Rajtuk francia és olasz hatás érezhető. A fejek franciásan van-
nak elfordulva, míg homlokuk, köpenyük olaszos. Egyszerű mo-
numentális megoldásúak.77)

A hajó keleti falán a diadalívtől északra egy festett fel-
iratos tábla is került elő, melyről e képek festésének idejét is
megtudhatjuk, sőt az egyik festő nevét is, kit Szepesi András-
nak hívtak. Kolozsvári Tamásnak, az első magyar képtábla
íestőnek, kinek müveit az esztergomi prímási képtár őrzi, kö-
Téhez tartozott ő is.78) A felirat hat sorból áll:

..Est constrncta per ét Andreám pietores de sce . .
domini millesimo qiiadrinfientesimo riyesimo seito
proxima post

. . . dominica ? die post festum
ét ... ad hominum memóriám1'

Helyszíni tanulmányaim, rajzom és fényképfelvételeim
.alapján meggyőződtem, hogy itt nem egy festőről van szó, mint
«ddig gondoltuk, hanem kettőről, mert a pietores szó s betűje
határozottan kivehető és a képek festése is erre mutat. A Sze-
pesi névből azonban ma már csak „de sce" látszik. Az évszám,
amelyből eddig a tízes vitás volt, határozottan 1426. Részint
.a quadringentesimo és sexto közötti tér, részben az egyes be-
tűknek a helyszínén még kivehető alakja után itt csak „vige-
.simo" lehet. De a betűk típusa is a korai gótika mellett szól,
.amikor még nem Írták nagyon össze a betűket.

1426-ban készültek tehát a diadalív festményei és a szen-
tély Myskovszky által lemásolt és XIII. századinak jelzett
ifestménytöredéke is. Ugyanekkor készíthettek a többi falon is
.festményeket, talán a fentebb emiitett lovas alakokat és a töb-
bieket is, amiknek koráról azonban már most az eltérő vissza-
emlékezések után bizonyosat nem tudhatunk.

A szentély déli falán a Margit legenda közelében talált
és a Borsod-Miskolci Múzeumban elhelyezett koronás ifjú mell-
képe a diadalív festőinek egyikétől és pedig a felsőbb, gyengéb-
ben megrajzolt képek mesterétől származhat. A diadalív alak-

7T) Gerevich Tibor megálllapítiUa.
73) Gerevich Tibor: A régi magy. nmv. európai beryzote 18. 1.
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jainál kisebb (11 cm fejmagasságú) zárt koronás i f jú alak ez,
vállára omló hullámos hajjal, fehér ruhában, meleg világos
zöld háttérrel. Bal kezében, melynek uj ja in a körmök is miig
vannak rajzolva és a diadalív alakjaihoz hasonlóan jellegzete-
sen hosszú a hüvelyk ujja, zöld színű zászlórúd vagy lándzsa
nyelet tart. Fejét jobbra és felfelé fordítja, ájtatos kifejezéssel
felfelé tekintve. Közelében volt egy körbe festett csillag alak
(szerencsekerék?). Körének átmérője 29 cm. Barnás fekete
alapon sárgás fehér világos kör és a körben 8 ágú csillag. A
csillag ágainak egyik oldala sárgás fehér, másik tompavörös.
A koronás i f jú alakkal együtt ez is a Borsod-Miskolci Múze-
umban van. Mindkettő tempera festés.

Az 1922. évi renoválás alkalmával azonban egy még régibb
festményt is bontottak ki a mész alól a szentély déli falán a
nagyobbik ablak alatt, a koronás ifjú közelében. Ez a megma-
radt és erősen megrongált kép ázsiai (antiochiai) Szent Mar-
git legendáját ábrázolja (17. a, b kép). Az ablak későbbi na-
gyobbításával egy kis részlet elpusztult belőle. A kép keret-
ben volt, melyből csak a felső jobb sarokban maradt meg az
apsidiolban 1900-ban előkerült és Myskovszky által lemásolt
3 apostol feletti keretdíszhez hasonló tört szalagdísz, egyik ol-
dalán sárga, fehér, sárga, másikon vörös, szürkéskék, vörös
csíkokkal. A kép a szentély déli oldalának egész szélességében
a diadalívtől az apsidiolig 3.30 m hosszúságban és 1.05 m ma-
gasságban borítja a falat. Igen megrongált állapotban van.

Középen áll Olybrius pogány helytartó, ki a keresztény
Margitot feleségül akarja venni. Törzsének baloldala és feje
hiányzik. Két oldalán barna, fehér, sárga és kék függőleges
csíkokkal van elválasztva a kép többi részétől és ezáltal ki-
emelve. Mögötte szék támlája látszik. Lábait szétvetve, jobb-
jával a kép baloldala felé mutat. Valószínűleg a parancsot adja
ki, hogy Margitot hozzák eléje.

A falfestmény baloldalán csak néhány színfolt — talán ru-
hák részletei — vehetők ki. Majd Margit alakjának töredéke,
amint egy nagy orrú borzas fekete hajú, sötétbarna arcú alak
— bizonyára a kisértő — nyakára tapos. A kisértő testének
többi része nem látszik. E jelenet magasabban van elhelyezve,
mint a helytartó, ennek körülbelül derék magasságában van
a talajvonala. Az alatta felmaradt tér párhuzamos vörös átlós
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vonalakkal van behálózva. Valamivel lejjebb sárga vonalon, de
még Olybritisnál magasabban látjuk ismét Margitot és mögöt-
te a poroszlót, amint bizonyára Olybrius elé vezeti. A két alak-
nak csak alsó része van meg, felső testük az ablak megna-
gyobbitásával pusztulhatott el. Alattuk farkas fejű, kigyó-
farkú madár képében az ördög van ábrázolva. A legenda sze-
rint Margit börtönében ilyen alakban jelent meg az ördög és
őt Olybrius kívánságának teljesítésére akarta kényszeríteni,
de Margit keresztet vetett rá, mire eltávozott.

A helytartó baloldalán folytatódik azután a történet. Ismét
valamivel magasabban Margit megvesszőztetési jelenete
következik. Középen áll két poroszló között, derékig levetkőz-
tetve, felemelt karokkal, két ágban lelógó hajjal. Az előtte álló
poroszlónak kezei, a mögötte levőnek pedig feje és jobb keze
hiányzanak és baljában görbe vesszőalakot tart.

A következő jelenetben Olybrius ül, az előbbi jelenetnek
hátat fordítva, fején nyitott korona és jobb kezét felemelve
figyeli az előtte történőket. Ez utolsó részben az események
össze vannak tömörítve. Itt már kifogyott a falfelületből a festő
és a legenda hátralevő részét kénytelen volt összeszoritani.
Fent két fej töredéke látható, egyiken keleties papi süveg és
felette NI A betűk. Mellette a hóhér vágásra emelt karddal,
felette M Á L HÚS szó töredéke, majd egy alak bal kezében
írólappal és jobbjában íróvesszővel, felette T E O F I L név.
Ügy látszik, hogy itt a Szent Margit legenda össze van keverve a
Szent Dorottyáéval. Ebben szerepel egy Teofil nevű ember, akit
ügyvédnek, törvénytudónak, tiszttartónak és íródeáknak is ne-
veznek, aki Dorottyát kivégeztetése előtt gúnyolja. Amikor
azonban kívánságára Dorottya könyörgése folytán a Mennyor-
szágból egy angyal almákat és rózsákat visz neki, megtér. A
lőcsei csúcsíves plébánia templom egyik Szent Dorottya legen-
dáját ábrázoló falképen ez a Teofil épen írólapokat készít, ami-
kor megkapja a Dorottyától küldött rózsákat és almákat. Itt
is ez a jelenet lehetett ábrázolva és a kép jobb felső sarkán be-
hajló alak valószínűleg a virágot és almákat hozó angyal, tízek
alatt P E R F E C T szó töredék, majd Olybrius előtt Margit
dicsfényes alakjai láthatók. A dicsfény sárga és vörös részek-
ből van összeállítva.

Egyik ábrázolás a vizes kádban mutatja Margitot, amelybe
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bele akarták fojtani, feje felett M Á R G A névvel és fején
egy csőrében egyenlőszárú, végein kiszélesedő keresztet tartó ga-
lamb. A legenda úgy beszéli el, hogy akkor földindulás támadt és
nagy fényesség között egy galamb szállt Margit fejére, kötelé-
kei megoldódtak és az edényből kiment. Margit másik dicsfé-
nyes alakja térdelve, kezeit összekulcsolva imádkozik. A har-
madik már fekvő helyzetben van és csak a feje látszik, nyakán
piros csíkokkal, lecsorgó vérrel, ahogy a hóhér fejét vette. .Ke-
letté egy csillag és az előbbihez hasonló kereszt van, alatta
a SID E K A szónak és egy-két betűnek töredéke. Ezalatt és
Margit térdelő alakja alatt fejrészletek vannak, szintén fekvő
helyzetben, fejtetővel ki és befelé. A legenda szerint a kegyet-
len Olybrius ugyanis többeket kivégeztetett ekkor. A fekvő
helyzetek az enface helyzetnek vízszintes másai.

Margit sötét barna hajjal, derékban vörös övvel összeszorí-
tott, vörös szegélyű, lábfejig érő sárga alsó és kékesszürke felső
ruhában van ábrázolva és mindenütt csak 4 lábujja van festve.
A poroszlók szintén derékban összeszorított fehér övü, fehér
szegélyű, térdig érő bő nadrággal egybeszabott tompavörös ru-
hában vannak, egyik halvány rózsaszínű, másik sárga, harma-
dik szürkéskék harisnyában. A hóhér fele vörös, fele fehér,
jobb felső karon szürkéskék, térdig érő bőnadrágos ruhájú,
melynek szegélye és öve sárga. Lábain vörös harisnya. A hely-
tartó világos sárga, egyik helyen szürkéskék, másikon fehér
szegélyű szintén bőnadrágos ruhában van, melyet vörös barna
csíkok díszítenek, efelett szürkéskék palást, lábain vörös ha-
risnya.

A kép alján sárga csík jelzi a talajt. Az alakok nagyságá-
ból és elhelyezéséből úgy érzik, hogy az ablak kivágásával szá-
molt a festő, az ablak két oldalán feljebb vitte a jeleneteket.
Az ablak szélesítésével, amely bal felé történt, a farkasfejü,
kígyófarkú madár feletti két alak felső része semmisült meg,
valamint a kép felső szegélydísze.

A festés technikája itt is tempera. Konturos és nem tónu-
sos, a térbeliséget teljesen mellőző ábrázolás. A színek: sárga,
tompavörös és szürkéskék. A kontúrok feketék. Primitív elgon-
dolása és megoldása, a jellegzetes állású Olybrius, de
a betűk alakja és a hóhér pallosának gombaalakú markolatvége
is a XIII. század közepére utal. Sok keleties hatás van a kép-
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ben, amely Erdélyen át örmény közvetítéssel jöhetett hoz-
zánk. E kép stílusának a templom architektúrájában megfelel
a kapu román timpanonja.70)

Ázsiai Szent Margit legendájával találkozunk a süvetei (Gö-
mör m.) XIII. századi, gelencei és meződályai (Erdély) XVI.
századi templomok falain is. A gelencei magyarországi Szent
Margit történetével van összekeverve. Valamennyi fejlettebb,
újabb a szalonnáinál. Korban, felfogásban legközelebb áll ehhez
a süvetei. A rokonság a templomra nézve is áll, az is centrá-
lis alaprajzú, mint amilyen a szalonnái szentély lehetett és az is
Szent Margit tiszteletére volt szentelve. A süvetei falkép alak-
jai is hosszú karcsú alakok. Az ábrázolás itt is konturos, a tér-
beliséget nélkülöző. A félreértés elkerülése végett itt is min-
denütt fel vannak írva a nevek Margit és Olybrius fölé. A je-
lenetek azonban nincsenek egymástól elválasztva mint Szalon-
nán, hanem egymásba folynak, de egy-egy ház vagy fa beraj-
zolásával jobban érzékelteti a festő a jelenetek színhelyét. Szí-
neiben valamivel szegényebb a szalonnáinál, itt csak vörös, bar-
na és fekete szerepel. Éber László a süvetei Margit legenda fal-
képét a XIII. század közepére teszi.s") összehasonlítva a szalon-
náival a süveteit inkább a XIII. század végéről valónak
tartom. Az eddig ismert ázsiai Szent Margit legendáját ábrá-
zoló falképeink között a szalonnái a legrégibb.

Az apsidiol ornamensében, amelyről már megemlékeztem,
a Margit legenda betűihez hasonló C E Á R P betüalakok
töredékei vannak, melyeknek alakja és színe megegyezik a Mar-
git legenda betüjeivel. De az ornamentika kezdetleges rajza is
a Margit legendával mutat rokonságot és így vele egykorúnak
tarthatjuk. Itt az apsidiolban ez ornamentika felett ezzel egy-
korú figurális ábrázolás is lehetett, melynek megmaradt sze-
gélydísze kerülhetett az 1900-ban előkerült és Myskovszky által
lemásolt három apostol felé, mint alsóbb rétegű festmény töre-
déke. Ez a szegélydísz a három apostollal együtt tűnt el a falról.

Még érdekesebb azonban az, hogy az 1922-ben előjött or-
namentikában az apsidiolban egy vörös színű, körbe festett,
egyenlőszárú, végein kiszélesedő consecrátionális kereszt alakot
is találtak, melyről vitás volt, hogy az ornamentikához tartó-

T B) Gerevich Tibor megállapítása.
80) Magyarorsz. Alpáct-kori műv. Műbarát 1922. 167. ].
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zik-e vagy régibb annál? Helyszíni tanulmányaim alapján,
nyomról-nyomra követve a rétegeket határozottan megállapít-
hattam, hogy ez régebbi festés maradványa, amely nem tem-
perával készült, hanem nedves falra freskó technikával, mert
a festék nem ad réteget a falon, hanem abba bele van szívódva.
Ha a Margit legenda festését a XIII. század közepére tesszük,
úgy ez a XIII. század elejéről, sőt a XII. század végéről lehet,
ami a templom építésének korát is megadná, mert a nedves va-
kolatra festett kereszt a templom vagy kápolna építésével egy-
korú lehet.

A szalonnái templom tehát három század festészetéből
őrzött meg emlékeket: a XII.-bői az apsidiol körbe írt kereszt
alakját, a XHI.-ból az ekörül levő ornamentikát és a Margit
legendát, a XV.-ből a diadalív alakjait, a feliratos táblát és a
Borsod-Miskolci Múzeum koronás if jú alakját. A Borsod-Mis-
kolci Múzeum feljegyzései közt81) és Leszih igazgatónak a Mü-
eml. Orsz. Biz.-hoz 1922. VII. 23-án intézett jelentésében
újabbkor! feliratról is van szó, amely a diadalív északi részén
alul, fehér alapon sárga betűkkel volt festve. Ez azonban mi-
előtt elolvasták volna, megsemmisült.

A falfestmények megvizsgálására 1922 aug. elején a Mü-
eml. Orsz. Biz. megbízásából Dr. Szőnyi Ottó előadó ment lé.
Az ő jelentése után a Műeml. Orsz. Biz.-nak a szalonnái lelkész-
hez intézett leveléből") az tűnik ki, hogy az apsis szószék mel-
letti román ablaka bélletén két női szent volt ábrázolva. Gróh
István pedig, aki a falképek lemásolására küldetett ki, jelenté-
sében53) aggodalmát fejezi ki, hogy a szentély ablakbélletének
két alakja is, melyről úgy értesült, hogy a miskolci mú-
zeumba szállítás végett a falról lefejtették, ugyanolyan sorsra
kerülhetett, mint a hajó északi falának lovas alakjai.

A miskolci múzeumba, mint már említettem, a Margit le-
genda közeléből egy ifjú koronás alakja és egy csillag alak ke-
rült. A templomban levő helye után ítélve és mivel a miskolci
múzeummal van kapcsolatba hozva, az egyik női alak a fentebb
leírt koronás ifjú lesz, ez esetleg nőnek is nézhető. Más női
alakról azonban e helyről nem tudunk.

;>) Boreod-Mis'kolci Muz. jcgyz. 1922. 155.
") Ml 0. B. 1922. 361.
*) U. o. 1922. 539.

44



Gróh István a Műeml. Orsz. Biz.-nak megbízásából 1922
őszén 7 lapon másolta le a diadalív képeit, a Margit legendát, az
apsidiol ornamensét és a kapu timpanonját l :3 arányban. Ezen-
kívül átlátszó papíron eredeti nagyságú másolatokat is készí-
tett.84) A Borsod-Miskolci Múzeum részére Bartus Ödön má-
solta le a falképeket.

A szentély közepén egy nagyobb lapos kő alatt sírüreg volt,
melyben három csontvázat és egy felhajtott szélű vörös nemez
kalapot találtak.

A templom 1598-ban már a ref. egyházé, amint ez kitűnik
az ez évi egyházlátogatásból is.85)

Ujabb berendezéséből megemlíthető XVIII. századi festett
fakarzata, 1777-ből, melynek kazettáin hullámos talajon fák
vannak festve, ezenkívül 1801-ből való szószéke, koronáján a
jellegzetes pelikán madárral. A szószék koronájának felirata:
„Tartsd meg azt ami nálad vagyon, hogy senki el ne vegye a te
koronádat. Jel: 8:1. 1801." A szószék hátára pedig ez van írva:
„A szalonnái helvét vallás tételt tartó ekklézsia ezen koronát
maga közönsége kölcségén készíttette 1801."

A szalonnái egyház legrégibb említését eddig a pápai ti-
zedlajstromban találjuk 1332—1337-ben, Solana, Zolona, Solona,
Zelenna és Zolonna nevek alatt. Egyik bejegyzéséből azt is meg-
tudjuk, hogy a templom Szent Margit tiszteletére volt szen-
telve: „Sancta Margarethe de Solana"."')

A község és vidéke a XIII. században a Szalonnay család
birtoka volt. Ez a család az örösur nemzetség leszármazottja.
Ezt bizonyítja egy 1279/1312-es oklevél.'7)

Boldva

Borsod megye fennálló Árpád-kori templomai közül a régi
román formát legjobban megőrizte a boldvai bencés monostori,
ma ref. templom. A fennálló templomok közül a legrégibb adat
is erre a templomra vonatkozik.

Boldva község Miskolc felett a Boldva folyó torkolata kö-

SJ) M. 0. B. rajztára. 1922. 539.
M) Szuhay: Egyházlátogatás. 1900. 145. 1.
8«) Monum. Vatie. I. 248, 322, 338, 347, 363. 1.
'') Xyiry D.: Szathniáry-Kirúly It. Árpá.l-kori oki. Tört. és Heg.

Közi. Miskolc-, 1927. 75. 1.
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zelében fekszik. Szabad téren áll régi temploma, mely dacára
az átépítéseknek, még ma is egyik legérdekesebb román bazili-
kánk. (18. kép.) Faragott kövekből épült és mint Möller meg-
jegyezte: „bámulatos arányossággal, korát megelőző nagysza-
bású térmüvészeti elgondolással."*') Jelentőségét fokozza az a

18. Boldva. A templom látképe délkelet felöl.

tény, hogy 1927-ben Nyiry Dániel Miskolc város főlevéltárosa
egy próbaásatással a templom északi oldalán megtalálta a hoz-
záépített monostor alapfalainak egy részét és felhívta a fi-
gyelmet a monostornak a Pray kodex-szel való kapcsolatára.K")

ee) M. 0. B. 1927. 278.
Közi. Miskolc, 1927. 75. 1.

") A bolilvai próbaásat. ereilm. Tb'rt. és Réi. Közi. Miskolc, 1927.
149—156. 1.
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Három hajós, kereszthajó nélküli pilléres, lapos mennye-
zetű bazilika, keleten alacsonyabb félköríves apsissal és hazai
bencés építkezésünktől eltérőleg a szentély mellé helyezett két
négyoldalú toronnyal, melyek közül ma már csak a déli van ki-
építve. (19. kép.) A magasabb főhajót a mellékhajóktól négy-
oldalú, fent árkádokkal összekapcsolt hatalmas magas pillérek
választják el, melyekhez félhenger tövű oszlopok tapadnak, fent
ugyancsak árkádívekkel összekapcsolva. (20. kép.) Az oszlo-
pok négy helyen már teljesen hiányzanak, négy helyen pedig
alsó részük ízléstelenül le van vágva a padokba való könnyebb
bejutás végett. Az oszlopfők, melyek tagozatai a pillérek belső
oldalára is átvezetnek, tulajdonképen
megfordított lábazatok, az abacus és
echinus helyett plinthos és torus van al-
kalmazva, rajta a román lábazatokra
jellemző sarok-levél. A román korban
szokás volt lábazat helyett fejezetet
használni. Ilyet láthatunk Börzsönyben
is.80) Itt ennek az ellenkezője történt,
ami bizonyos helyi zamatot ad ez oszlo-
poknak. A pillérek és oszlopok lába
azonban a feltöltött talaj miatt már
nem látható. A hajó struktúrája az ár- 19. Boldva.
kádíves oszlopokkal, famennyezettel né- A templ°m alaprajza,
mileg a holcmányi (Erdély) temploméra emlékeztet, rnely azon-
ban már teljesen át van alakítva. Boltozott szentélye előtt ma-
gas diadalív áll, mely a magas árkádos pilléres oszlopokkal a
templom monumentális hatását fokozza. Tekintve, hogy a talaj
még mélyebb és a középső hajó is kezdetben még magasabb
volt és közvetlen világítást kapott a mellékhajók felett, a
templom ritka monumentális hatású lehetett.

A román korban nem volt szokatlan a templomok ilyen ma-
gas felépítése. A középkori architektúrában nincsenek olyan ha-
tározott arányok, mint pl. az antik építészetben. Többnyire az
érzés vezette az építészt, így pl. a zsámbéki főhajó szélességé-
nek a magasság több mint három és félszerese.

A templom északi falán belül két sedilia-szerü fülke van.
Möller ezeknél a kolostorba vezető ajtóra is gondolt, valószínűbb

M) Csá.ayi: A középkori t'pítöműv. formái. Epést, 1910. 39—40. 1.
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azonban, hogy ezek ülőhelyek voltak, mert nem érnek a földig,
alsó részükön padka van.

Kapuja, mely eredetileg talán a nyugati oldalon volt, amit
csak a vakolat leverésével lehetne megállapítani, most a déli ol-
dalon van és XV. századi csúcsíves építmény, előtte újabb stíl-
szerütlen, pilléreken nyugvó kiugróval. Későbbi hozzátoldások a
külső támpillérek is. A szentély külsejét felköríves záródású fal-
szalagok díszítik a deáki (Pozsony m.) templom szentélyéhez ha-

sonlóan, azonban a Myskovsz-
ky által említett díszes gyám-
köveknek már nyoma sincs.")

Ablakai közül az apsis
i * J$i$IBB~3 ^Hl̂ l három ablaka és a tornyok al-

só ablakai még a régi kes-
keny, rézsüs román ablakok.
A hajó déli falának öt román
ablaka már nagyobbitva van.
A szentély déli oldalán a csúcs-
íves korszakban nagyobb
csúcsíves mérmüves ablakot
vágtak, amelynek osztó pil-
lére már nincs meg, míg az
északi és nyugati fal ablakai
későbbi bevágásúak.

A templom méretei a kö-
vetkezők: főhajó hossza
16.25, szélessége 6.18, mellék-

20. Boklva. A templom belseje. , .,, . , ., -,„„.-hajók hossza északié 13.2o,
délié 12.90, szélességük 2.30, apsis mélysége 3.20, diadalív ma-
gassága 9.50 m.

A templomnak érdekessége a két torony nálunk szokatlan
elhelyezése a szentély mellett. Csak a déli van kiépítve, ennek
is felső része újabb. Az északi torony a mellékhajóval egy tető
alatt van és hogy ki volt-e építve, az ezidőszerint nem állapít-
ható meg. A tornyoknak ilyen elhelyezése külföldön nem ritka-
ság és liturgiái előírásokkal függ össze a hirsaui bencéseknél.
De vannak analógiái a ferencrendiek templomainál is, hol a tor-

11) Arch. Ért. 1888. 410. 1.
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nyokat ha nem is a szentély mellé, de a szentély közelébe helye-
zik, pl. a soproni ferencrendi — ma bencés — Kecske
templomnál.02) Mindkét toronyba közvetlen a diadalív
előtt gótikus eredetű ajtókon át juthatunk, melyek a kapu-
val és a mérműves ablakkal egykorúak. Möller szerint behívott
német mestertől ered. A déli torony földszintje boltozott. Möller
megállapítása szerint a XVI. században boltozták. Déli falán
keskeny rézsűs román ablak, keleti és nyugati falain belül pedig
l—l háromszögű fülke bevágás van. Az északi torony nem volt
boltozva a földszinten, a gerendák végeinek helyei (4 gerenda
8 vége) ma is látszik a keleti és nyugati falon. Ez lehetett a sek-
restye. Keleti és nyugati falain belül a felemelt talaj által jó-
részt eltakarva szélesebb, félköríves befalazott nyílás van. A ke-
leti nyílásnál a meglazult köveket részben ki lehetett szedeget-
ni, amiből megállapítható volt, hogy az egy fülke-szerű bemé-
lyedés és nem vezet át a falon. A nyugatiról ezidőszerint ezt
nem lehetett megállapítani. Lehet, hogy mindkettő sediliaszerü
fülke, de lehet, hogy a nyugati a templom északi mellékhajó-
jába vezető ajtó volt. A keleti oldalon e fülke felett még kes-
keny, rézsűs román ablak is van. E helyiség északi falán le-
omlott és téglával berakott nagyobb nyílás nyoma észlelhető.
Nyiry Dániel szerint itt a monostorba vezető ajtó volt. Elte-
kintve attól, hogy ez az ajtónyílás nem esnék az északi fal kö-
zepére, a megmaradt keretrészlet is ablakra mutat, mert befelé
rézsűs alakítású, eltérőleg a román ajtóktól, amelyek kifelé ré-
zsüsek és befelé merőlegesek a fal síkjára. Emellett mérete és
a felső keret résznek földtől való távolsága is megegyezik
ugyanitt a keleti fal ablakáéval, így nem valószínű, hogy ez
lett volna a kolostorba vezető ajtó. A torony vakolatlan falai-
ban a régi román köveket láthatjuk.

Mindkét torony első emeletén, a pilléres árkádok folytatá-
saként a szentély felé nyitott magas ívekkel az oratóriumok
voltak, melyeket később befalaztak. Ezek mint Möller mondja,
térművészeti jelentőséggel bírtak, keresztház-szerűen szélesít-
ve ki a szentély felső részét. Ezekhez mindkét toronynál a nyu-
gati falon át keskeny félköríves záródású ajtó vezetett, melyek
közül az északi toronyé már be van falazva. A déli toronyban

°2) Szőnyi: Régi magyar templomok. 19, 188, 195. 1.

tabó: Borsod m. Árpád-kori templomai
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ehhez az ajtóhoz a templom déli falában elhelyezett lépcsős fo-
lyosón juthatunk fel, melynek bejárata közvetlen a kapu mel-
lett, a fal belső oldalán van. Ez a folyosó világítását a templom-
ból két ikerablakon át kapja, melyek közül az alsónak egy része
már be van falazva. A Szolnok-Doboka megyei somlyóujlaki
templom falában van ehhez hasonló körüljáró folyosó. Az északi
oratóriumhoz talán a monostor folyosójának első emeletéről
vagy közvetlenül a templomból lépcsőkön át juthattak. Az ora-
tóriumok boltozva voltak, ennek mindkettőben nyoma van. A
délinek keleti és déli, az északinak keleti és északi falán kes-
keny román rézsüs ablakok vannak.

Az északi torony közvetlen az oratórium felett be van te-
tőzve, az északi mellékhajóval egy fedél alatt. A déli toronynak
pedig efelett még egy emelete van, ahol a harangok vannak. Az
egyik harangon ez a felírás olvasható: „A boldvai helvetica
confession lévő szent ekklézsia öntette 1759-ik esztendőben."
E helyiség déli falán egy ikerablak van. Ez már újabb rész
és az 1755-i tűzvész után készült gyilokfolyosós karzattal.
Ugyanekkor vehették egy fedél alá a leomlott északi tornyot
is a mellékhajóval, megelégedve egy toronnyal. De az is le-
het, hogy ez a torony sohasem volt felépítve. Talán azért nem
is boltozták a földszintjét, mert nagy terhet nem kellett hor-
dania.

A már említett XV. századi kapu és a tornyokba vezető aj-
tók keretei, valamint a szentély mérműves gótikus ablakán kí-
vül még egy XV. századi részlet van a templomban, az evangé-
liumi oldalon a diadalív előtt. A régi szentségház talapzata ke-
hely-szerü dombormű 1497 bevésett évszámmal. Alsó része már
le van faragva.

A templomnak egyébként különösebb művészi részletei,
szobrászati díszei nincsenek. Meglehetősen egyszerű. Német és
főleg olasz hatás érezhető rajta.

A templom és monostor keletkezéséről semmit sem tudunk.
Möller építési idejét a XII. századra s még közelebbről 1175—
1200 közötti időre teszi. Nyiry Dániel idézett tanulmányában
azt bizonyítja, hogy a Pray-kódex, mely a Halotti beszédet tar-
talmazza, a boldvai monostor számára készült. Zalán Menyhért
tudományos fejtegetésében ugyanezen az állásponton van,'")

") Magy. Könyvszemle XXXIV. 247—274. 1.
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mígPrikkel,1") Karácsonyi"5) és Ernyei8") más véleményen van-
nak. Battyányi Ignác gróf és utána Horváth István és mások
úgy vélekednek, hogy a kódexet a Boldva vize mellett állott ben-
cés monostor és pedig inkább a jászói számára készítették és
azt boldvai kódexnek is nevezték.") Nyiry Dániel 1927-ben
végzett próbaásatásaival a templommal összefüggésben volt mo-
nostor alapfalainak egy jórészét napfényre hozta. E tény mellett
Nyiry érvei közül gondolkodóba ejt először az, hogy a pápai
tizedlajstrom egy helyen") Beldor név alatt Evang. Szt. János
tiszteletére emeltnek jegyezte fel a boldvai templomot, a Pray-
kódex pedig Kér. Szt. János tiszteletére szentelt templom, il-
letve monostor számára készült. A pápai tizedlajstromban sze-
rinte esetleg elírhatták a szent nevét. Másodszor gondolkodó-
ba ejt a Pray-kódexben említett széplaki apátság felszentelése
is, mely Boldva közelében van. Ugyanis a jászói monostor
kétségkívül Kér. Szt. János tiszteletére volt építve és ehhez
Széplak még közelebb fekszik. Viszont itt a régi monostor nincs
meg. Ez a kérdés még nincs eldöntve. A kódexben két helyen
van Boldva név említve és pedig a Pozsonyi évkönyvben az
1203. évnél: „Monasterium S. Johannis b. comburitur iuxta Bol-
duam siturn" és ugyanez még egyszer a húsvét-mutató táblán
ismét az 1203. évnél. Ha csakugyan erről a Boldváról van szó, ak-
kor a monostornak ez a legrégibb adata, mely leégéséről szól.

Nyiry Dániel 1927 június havában végzett ásatásainak
eredményéről a mellékelt rajz tájékoztat, melyet vitéz An-
dorffy Rezső mérnök készített. (21. kép.) A templom északi
falánál egy folyosó, amellett egy udvar és körül kisebb nagyobb
helyiségek alapfaltöredékei kerültek felszínre. A falmaradvá-
nyokat azóta újból betemették s így ismertetésüknél Nyiry Dá-
niel leírására kell szorítkoznom. Leírása szerint a falmaradvá-
nyok együttesen mintegy 95 m hosszúságot tettek ki. Széles-
ségük l m, anyaguk tégla, csak az A pontnál kő. Kötőanyaga
sárga agyag, mely felett egyes helyeken a téglák rendes habarcs-
csal voltak összefoglalva, ami azt mutatja, hogy az agyagot

") A Fannonh. Sz. Beneilek-r. tört. I. 46. 1.
") Magy. Nyelv XXI. 226. 1.
»") Magy. Könyvszemle XXXIV. 78. I.
91) Toldy: Mag}-. MIILZ. iiml. tört. 18IÍ2. I. 94. 1.
»8) Móniim. Vatic. 248. 1.
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csak az alapfalazásnál használták. „Feltűnő volt, hogy a íalakon
több helyen betörések mutatkoztak, mint B, C, D, E pontokon;
más helyen pedig egész falrészletek voltak felszedve, megsem-
misítve, mint F, G, H, I-nél. Hogy ez utóbbiak mikor s mi cél-
ból történtek, még eddig megállapítható nem volt. A betörések
azonban amint ez kitűnt, későbbi rátemetkezés maradványai.
Egy ilyen rátemetkezés érdekesebb példája a B ponttal jelzett
helyen találtatott, ahol a sírüreg felső kerete a falak anyagától
teljesen elütő típusú keskeny téglákkal volt szegélyezve... nem
messze e helytől K-nál a fal tetején IV. László ezüst dénárja
találtatott, melyről meg lehetett állapítani, hogy ez a falrészlet
már rom volt, midőn a pénzdarab oda bekerült.89) Erősebb égési
nyomok mutatkoztak E, F, A pontok környékén, melyeknek
azonban részletesebb kutatására idő nem volt. A munkálatok
folyamán a romok közül különböző, nevezetesen félkör, kör, szé-
lein gömbölyített és ékalakú idomtéglák, valamint hengerded
és csonka kúpalakra kiképzett köoszloptöredékek is kerültek elő,
melyek azt mutatják, hogy az épület annak idején díszesebb
kivitelű lehetett."

Möllernek Borsod m. alispánjához intézett jelentésében az
ásatásról ezt találjuk: „A most feltárt romok csak az alapfala-
kat s azoknak is csak az alsó részeit tárták fel, melyek a hely-
beli mállékony kőből és jól égetett téglából elég szabálytalanul
rakattak, lazák és olyan jellegűek, mintha nem is végleges, ha-
nem ideiglenes építményeknek volnának maradványai. Az el-
pusztult kolostor helyén utóbb temetkeztek. Egyes sírok köz-
vetlenül az alapok falai fölé kerültek és ezek közül a mélyebbre
ásottak helyét az alapfalakból vájták ki, miáltal a még meg-
hagyott alapokat is megbolygatták..."

Az ásatás kellő fedezet hiányában csak próbaásatás volt.
A kolostor pontosabb alaprajzát, a templomba való átjárást
csak nagyobb, rendszeres ásatással lehetne megállapítani. Ezzel
kapcsolatosan fontos lenne a templom talajának felásása, az
oszloplábak kibontása végett is. A falak külső vakolatának le-
verésével megállapítható lenne a főkapu helye és talán a ko-
lostori átjáró is. Bent pedig a mészréteg gondos lefejtésével
talán még falfestmények is kerülnének elő.

I9J Ez nem mimli^T bizonyít (Szerző.)

53



1598-ban már a ref. egyházlátogatási jegyzőkönyvben lát-
juk felemlítve a boldvai egyházat.1"")

1755-ben a templom leégett. E leégés után a főhajót ala-
csonyabbra, a mellékhajókkal egy tető alá vették, miáltal ba-
zilikális jellegét elvesztette.

1856-ban újabb átalakításokat végeztek a templomon. A
fő- és mellékhajók tetőzetét különválasztották, a bejárat előtti
porticust stílszerütlenül átalakították és az ablakok egy részét is
megnagyobbították. Az átalakítás előtti állapotról a boldvai ref.
egyház tulajdonában volt egy rajz idősb Szathmáry Király Jó-
zseftől, mely sajnos pár éve eltűnt és csak kliséje maradt meg
Miskolc város levéltárában. (22. kép.) A rajzon ez a felírás van:
„A boldvai helvét hitvallású Evangelica szt. Templomának azon
alakja, melyben az 1755-ik évi megégés után kijavíttatott, de
az 1856-ik évben változtatott alakba ujíttatván meg, előbbeni
idomának emlékezetére rajzolta idősb Szathmáry Király Jó-
zsef." Ez a Szathmáry Király József a szabadságharcban főis-
pánhelyettesi hivatalt viselt, a nemzeti mozgalmakban tevékeny
részt vett.

Legutóbb 1912-ben restaurálták a templomot. E restaurá-
lásról Möller Borsod m. alispánjának ezeket jelentette: „Nem
mulaszthatom el Méltóságod figyelmét eme restaurálás gyarló-
ságára felhívni, mely főképen a templom külsejét forgatta ki
eredetiségéből s fosztotta meg értékétől. Szakavatlan kezek kon-
tár alkotása az, melynél nehéz elhatárolni, hogy az ízléstelenség
vagy a tudatlanság van-e túlsúlyban.""11)

Amint nem tudjuk, mikor létesült a monostor, úgy azt sem,
hogy meddig állott fenn.

A kolostor nyomait Fényes már 1851-ben említi.1"5) Ez
azonban feledésbe ment. Fényes és utána Szendrei János"') a
monostort a pálosokénak mondják, erre azonban semmiféle ok-
mányi adatunk nincs. 1203 után, amennyiben ez az adat is erre
a Boldvára vonatkozik, semmiféle biztos adatunk sincs arra
vonatkozólag, hogy itt szerzetesek lettek volna. Karácsonyi-

"">) Szuhay: Egyházlátogatás. 1900. 143. 1.
101) M. 0. B. 1927. 278.
102) Ma£jiarors7,. geogr. szót. 143. 1.
«») Boreod vm. műcml. 8. 1. M. O. B. 1903. 376.
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22. Boldva. A templom 1755—1856-i állapota négyoldali vetületben.



nálu") ezt olvassuk: „I. Füle zágrábi prépost bírta egy ideig a
boldvai=jászói monostor kegyuraságát," Sörös Pongrác pedig
erről a Boldváról mondja azt, hogy IV. Béla a Miskóc nemzet-
ségből való Fülének adományozza az apátság javadalmát.1""')
A Starine 1893. (XXVI.) évfolyamának 200. lapján közli IV.
Béla királynak 1249 jan. 20-án kelt oklevelét, melyben a Fülé-
nek adományozott birtokok adományozását kiterjeszti az ő örö-
köseire: testvéreire, mely birtokok közül Déri Németi földjére
megjegyzi, hogy azt Füle a boldvai monostorral cserélte el. Ezt
a Fülét 1234 és 1245 között is említik. Ezekből az adatokból
azonban pontosan nem állapítható meg, hogy erről a Boldváról
van-e itt szó. Valószínűnek látszik, hogy erre vonatkozik, mert
ezen a vidéken több birtoka volt Fülének, így Miskolcon és Má-
lyiban is,100) de a lehetősége fennáll emellett a másik szintén
Boldva folyó melletti monostornak, a jászóinak is. Mélyreható
oklevélkutatás vihetne előbb ebben az ügyben.

1270-ből volna még egy közvetett adatunk, mely azt mond-
ja, hogy az esztergomi káptalan és a sági nemesek Ság birto-
kára nézve egyezségre léptek. A nemesek kikötötték, hogy Ság-
nak a boldvai monostor birtokával határos részén szabadon
járhassanak Bérsen erdőhöz.11") De ez sem bizonyos, hogy erre
a Boldvára vonatkozik-e és nem a jászói monostorra?

A pápai tizedlajstromban 1332—1337-ben már csak mint
plébánia van felvéve, Beldor, Boldua, Bona, Boldva és Bodlua
nevek alatt.1"8) Akkor tehát a monostor már nem állhatott fenn.

Rupp a pápai tizedlajstromban említett bóli apátságot1"")
a boldvai apátságnak tartja és tagadja, hogy Bél apátsággal
lenne azonos. Szabó László is Boldvát és Bolt egynek mondja.11")
De ez tévedés. Egyrészt mert a pápai tizedlajstrom idején Bold-
ván már nem volt apátság, hanem csak plébánia, másrészt a
Boldogságos Szűzről elnevezett bencés apátságot említ Rupp,
holott a boldvai Evang. Szt. János tiszteletére épült és a béli

1M) Magy. nemzete. II. 372. 1.
105) Az eleny. benc. ap. 377. 1.
1M) Karácsonyi: Magy. nemzete. II. 370. 1.
"') Sorüs P:. Az eleuy. bencés ap. 377. 1. Knauzból idézve.
"») Mommi. Vatie. 1/248, 322, 338, 347, 363. 1.
»») ü. o. 334. 1.
1UI) Az Árpád-kori magy. építőnmv. 200. 1.
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volt a Boldogságos Szűz tiszteletére szentelve. Sörös Pongrác
nem fogadja el Rupp megállapítását, hanem Bol-t Boly-nak gon-
dolja. Egészen bizonyos azonban, hogy Bol sem nem Boldva,
sem nem Boly, hanem Bél (Bélapátfalva). A Monum. Vatic. 334.
lapján levő Bol a zempléni esperesség után, a bodrogközi faluk:
Nagy-Mihály és Vinna után külön van említve és nem „item"-
mel kezdve, mint az előtte lévők, hanem így: „nóta quod donú-
nus abbas de Bol ratione solutionis decimarium papalium tertii
anni pro medietate suorum proventuum iuratus solvit XXX
grossos." és közvetlen a borsodi községek Hejöbába és Dorogma
előtt. Ez csak Bélapátfalva lehet. Zemplén megyében ugyan van
egy Boly község, azonban ez a pápai tizedlajstromban111) csak
rendes plébánia és nem apátság. De Boly apátságáról sem a
pápai tizedlajstrom előtt, sem utána nem hallunk semmit, a
béli apátság (Bélapátfalva) vagyoni helyzetéről, birtokairól pe-
dig ebből az időből az oklevelek egész sora beszél. Boldva, Bol,
Bél és Boly tisztázásához meg kell még említenem, hogy a Mo-
num. Vatic 323, 345. és 361. lapjain a zempléni esperességnél
levő Beel és Bél plébánia a Zemplén-megyei Bély. Ezek alapján
a jelenlegi címzetes apátságok között a boli és az apátfalva! mel-
lett külön adományozott beheli apáti cím illuzórius.

1891-ben Myskovszky Viktor a Müeml. Orsz. Biz. megbízá-
sából a templomról 6 lapon felvételeket készített. Ezek: 1. táv-
lati kép, 2. alaprajz, 3. déli homlokzat, 4. keleti oldal, 5. hossz-
metszet, 6. keresztmetszet, melyek jelentésével együtt a Müeml.
Orsz. Biz. rajztárában vannak.112)

1909-ben Lux Kálmán készítette el a templom alaprajzát
és tett róla jelentést a Müeml. Orsz. Biz.-nak. Rajza Miskovszky
rajzai mellett van és dolgozatomhoz is felhasználtam, (19. kép)
de jelentése elveszett.

1927-ben Nyiry ásatásakor Möller járt kint Boldván. Bor-
sod m. alispánjához küldött jelentése a Müeml. Orsz. Biz.-nak
irattárában van.118)

"0 Monum. Vatic. I. 323, Sió, 361. 1.
112) M. 0. B. rajztám 61. az.
"') M. 0. B. rajztára. 1927. 278.
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Bélapátfalva

Borsod megye fennmaradt Árpádkori templomai között úgy
nagyságával, monumentalitásával, mint az egésznek és részle-
teinek szépségével a legelső helyet a Szűz Mária tiszteletére
szentelt bélapátfalvai monostori templom foglalja el. A Bükk
északi oldalán, Eger felett a Bél-kő aljában a községtől távol,
magasan, festői környezetben áll e jellegzetes cisztercita épít-
ményünk, mely hazai cisztercita templomaink között eredeti ál-

24. Bélapátfalva. Á templom alaprajza.

lapotában egyedül maradt fenn és mintegy iskola példája a
Szent Bernát szigorú reformját a külső formákban is megvaló-
sító cisztercita építészetnek. (23. kép.)

Átmeneti stílü, bazüikális elrendezésű, kereszt alaprajzú há-
rom hajós boltozott épület, a mellékhajók felett kiemelkedő és
közvetlen világítású főhajóval. Szentélye, kereszthajója és szen-
tély melletti két kápolnája a cisztercita építészetre jellemzően
egyenes záródású. A kereszthajó déli oldalához van építve a sek-
restye. (24. kép.) Az egész templom bordátlan keresztbolto-
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zattal van fedve. A főhajót a mellékhajóktól négy pár pil-
lér választja el, melyeket gyámokon nyugvó enyhén csúcsíves
árkádívek kapcsolnak össze és amelyekből ugyancsak gyámo-

25. Bélapátfalva. A templom déli mellékhajója.

kon, a mellékhajók falain pedig oszlopos falpilléreken nyugvó
boltívek indulnak a mellékhajókba. (25. kép.) A főhajó boltíveit
az árkádok felett falszalagokra helyezett gyámkövek tartják.
A három hajós bazilikális elrendezés a homlokzaton is kifeje-
zésre jut. Két egyszerű falszalag a homlokzatot három részre
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tagolja, közrefogva a szép impozáns román kaput s felette a
nagy rózsa ablakot, kihangsúlyozva ezzel a főhajót. A déli mel-
lékhajóba ugyanitt alacsony román ajtó vezet. Haránt irányban
egy keskenyebb övpárkány és egy profilirozottabb oromzati
párkány gazdagítják a homlokzatot.

A templom leggazdagabban díszített részlete az említett fő-
kapu, melynek befelé szűkülő bélletében eredetileg 3—3 egész
és ugyanannyi fél, attikai lábakon nyugvó bimbós és levéldíszes
fejezetű oszlop sorakozott. Az oszloptörzsek közül ma már tübb
hiányzik. Az oszlopfök dísze átmegy a két falszalagra is. A kapu-
béllet tagozatai félkörös archivoltokban folytatódnak tovább. Az
egyenes záródású ajtó feletti timpanon felülete dísztelen, de fi-
nom lapos domborművű levélindás dísz keretezi. A homlokzat
szépségét fokozzák a falában váltakozva elhelyezett vörös és
szürkészöld színű faragott kövek. A XVIII. században a tem-
plom renoválásakor a falakat bevakolták és ezzel a homlokzatot
e díszétől megfosztották. A Műeml. Orsz. Biz. azonban 1934-ben
a falakat a vakolattól megtisztította és most a kövek újra ere-
deti szépségükben látszanak.

Az említett két bejáraton kívül még a kereszthajó északi
végén is találunk egy bejáratot, mely azonban már csak egysze-
rű vízszintes záródású.

A templom belseje későbbi építkezést mutat. Külső falai
XIII. század elejiek, belsejét pedig valószínűen a XIV. század-
ban építették át, míg mai boltozatát a XVIII. században kapta.
Míg a templom alaprajza, külső falai, ablakai, a mellékhajók
íveit tartó oszlopos falpillérek bimbós fejezetei, a fő-
kapu, valamint a déli mellékhajó kapuja, a kereszt-
hajó északi homlokzatának rózsa ablaka román, illetve át-
meneti, addig a hajók boltívei, a főhajó pilléreinek gyámkövei
és a nyugati homlokzat rózsa ablaka gótikus alakítású. Utóbbi-
nál a régi nagyobb román rózsaablak nyoma még a külső körben
meglátszik. Ebbe illesztették bele a gótikában a mérműves ab-
lakot. A templom díszítésére, mint általában a cisztercita tem-
plomokra jellemző, hogy sehol figurális dísze nincsen. A mellék-
hajók oszlopos falpilléreinek és a kapubéllet oszlopainak, a hom-
lokzat falszalagjainak bimbós és akanthus leveles fejezetei, va-
lamint a timpanon levélindás dísze mind növényi eredetű és e
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díszek alkalmazásában még az aránylag gazdagabb főkapunál
is meglátszik a díszítmények túlzott alkalmazásától való tartóz-
kodás.

Tornya, mint a cisztercita templomoknál általában, nincsen.
Esetleg a fő és mellékhajó találkozásának közepén a tetőn lehe-
tett valamikor kis fatornyocska, aminek azonban semmi nyoma
sincs.

A templom úgy kívül, mint belül nemesen egyszerű, világos
szerkezetű. Francia hatás alatt épült, mint ahogy a ciszterciták
története is ide utal. Mint tudjuk III. Béla kultúrpolitikai mun-
kásságának egyik igen fontos eredménye volt a ciszterciták be-
telepítése. Ugyan már II. Géza telepít ide cisztereket Heiligen-
kreutzból, megalapítva a cikádori apátságot 1147-ben, de III.
Béla, ki második felesége révén is inkább Franciaország felé te-
kint, közvetlen Franciaországból hív be cisztercita szerzetese-
ket, ő alapítja az egresi (1179), zirci (1182), szentgotthárdi
(1184), pilisi (1184), majd ebből a pásztói (1190) apátságokat.
Fia Imre alapítja a kercit (1202). A pilisiből alakul aztán 1232-
ben az apátfalva!. A templom mintája, mint már Henszlmann
megállapította"4) a franciaországi Fontenay 1119-ben alapított
monostori egyház, melyet a szerzet legtöbb egyháza követett.
A francia művészet e diadalmas térfoglalása mint Hekler mond-
ja, nem a magyar alkotó erő hiányát jelenti, sőt a magyarság
ezáltal egyik első nagyszerű történeti bizonyságát adta annak,
hogy mindenkor részesedni kíván az európai kultúra erőforrá-
saiban.115) Möller a belső gótikus alakításoknál német hatást
észlelt és a ciszterciták heiligkreutzi (Alsó-Ausztria) kolosto-
rával hozta kapcsolatba."6)

A templom, illetve a hozzá tartozott monostor alapítójául
II. Kilit egri püspököt tartják, ki a monostort 1232-ben alapí-
totta.111) Alapítási évét a Pázmány Péter által 1629-ben ösz-
szeállított régi monostorok jegyzékében találjuk, Kilit alapítá-
sáról pedig Telegdi Csanád egri püspök egy 1330. évi oklevelé-

J11<) Arcli. Küzl. VI. 49. 1866.
"') Hekler Ajital : A magyar művészet története. Buklapest, 1934.

29—30. 1.
"•) Technika VII. 252. 1.
'") Ipolyi: Műtürt. tan. IV. 310—311. 1. Péterffv: Concilia Hung.

II. 275. L
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ben van szó,1'8) ki megerősíti Kilit adományát, felsorolva az
adományozott birtokok neveit. De Telegdi oklevele nem eredeti,
hanem zavaros másolat, amelyet az Anjou-kori oklevéltár II. kö-
tetében, ahol 1330-ból Csanád püspöknek több oklevele van, sem
találunk. Ez oklevelet úgy látszik később írták.

Borovszky jegyzeteiben"9) 1220-ról Verancsicsot idézve
(XII. 66.) ez áll: „Cletus abbatiae trium fontium de Beel l'un-
dator." Azonban ez az időpont is ellentmond a tényeknek, mert
mint tudjuk, Cletus 1224-ben lett püspök10') s bár már 1220
közel esik 1224-hez, nem hihető, hogy Cletus püspöksége előtt
már ilyen fényes apátság létesült volna.

Ez adatok mellett az látszik valószínűnek, hogy itt a Bél
nemzetségnek volt családi monostora. E nemzetség leszár-
mazottja volt Kilit püspök, ki megújította, adományokkal el-
látta a kezdetleges nemzetségi monostort s belé Pilisből francia
szerzeteseket hozatott és építtette a mostani templomot. A csa-
ládi alapítású monostor így alakult át püspöki fennhatóság alatt
álló apátsággá. Ezt bizonyítja az, hogy a Bél nemesek 1381-ben
Borsod m. közgyűlésén ősi családi kegyúri jogaik visszaadását
követelik s követelésüket Borsod m. nemesei is támogatják.151)
Tehát még emlékeztek rá, hogy valaha a monostor a Bél
nemzetségé volt. A Bél nemzetség azonban nem tudta többé
visszaszerezni a kegyúri jogait.

Az apátság fejlődésnek indult. Fejlődésének azonban fő-
ként a török pusztítás vetett véget. Hanyatlása azonban már
a török hódítása előtt megindult, amikor a fejedelmek a monos-
tor javaiból politikai érdemekért világiakat kezdtek jutalmazni.
A török a monostort és a templomot ugyan meghagyta, de meg-
fosztotta jövedelmétől, földbirtokaitól s így nem volt miből kar-
bantartani és lassan omladozott.

1530-ban még szerzetesek vannak a monostorban.
1558-tól már kanonokok, püspökök a monostor javainak él-

vezői.
1678-ban az apátság birtokait az egri káptalan kapja meg,

míg 1700-ban I. Lipót az egri papnöveldének adományozza s
ma is ennek a birtokában van.

> l s ) Arch. Közi. VI. 1866. II. oki.
119) Borovszky jegyz.
'-") Alit. uj okiul, indexe 793, SDU. 1.
"') Ipolyi: Mütört. tim. IV. 335—336. Arch. Közi. VI. 1866. IX. oki.
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A templom pusztulásáról való vélemények túlzottak. Le
nem égett, a tűznek Möller sem találta semmi nyomát. Erősen
meg lehetett rongálva, tetőzete is beomolhatott és ezért 1744-
ben újjáépítették. Utoljára Sarnassa egri érsek javíttatta 1866-
ban. Legújabban a Müeml. Orsz. Biz. vette programjába a tem-
plom szakszerű helyreállítását.

A bélapátfalvai templomról felvételeket, rajzokat készítet-
tek HenszLmann, Benko, Anton Rudolf. Magyarország Műem-
lékei I. k. 231. lapján levő jegyzék szerint ezek a Műeml. Orsz.
Biz.-nak rajztárában vannak. Itt azonban csak egy alaprajzot
találtam az apátfalvai templomról Dr. Gerecze névvel jelölve,
melyet dolgozatomban is felhasználtam. (24. kép.) Gerster és
Frey felvételeit Ipolyi említi az Areh. Közi. II. 315. lapján.

Többen és bőven írtak már a béli apátságról. Henszlmann
Imre 1866-ban építészeti arányait ismertetve több rajzot közöl
a templomról,112) melyek azonban nem adják a tiszta valóságot,
mert ő a maga elképzeléseit is belerajzolta. Ipolyinak még a
60-as években tett magállapításait, feltevéseit, amikor az ösz-
szehasonlító nyelvészet és oklevéltan úgyszólván még gyermek-
korát élte, az újabb írók is jórészt átvették. Ujabb, a mai tu-
domány színvonalán álló, részletes, alapos kutatásra és vizsgá-
latra volna szükség, főleg a történeti részt illetőleg, mely ki-
egészítené a Műeml. Orsz. Biz. által megindított és a templom
helyreállítását is célzó nagyszerű munkálatokat.

Pázmány Péter az 1629-ben összeállított régi monostorok
névsorában „Trium Fontium de Bééi Cumanorum"-nak nevezi
a béli monostort. A régi okmányokban azonban sehol sem mond-
ják a kunok apátságának, csak 400 évvel az alapítás után hal-
lunk először erről. Anonymusnál1") ugyan azt találjuk, hogy a
Bükk és Mátra hegység vidékét Bunger és fia Bors, Acsád és
fia Örs, Ed és Edémen (az Aba nemzetség ősei) vezérek szállot-
tak meg hadaikkal. E vezérek pedig a magyarok által Kievnél
meghódított és velők egyesült kun hadak egyes ágainak vezérei
voltak. Ezen az alapon azonban Kacsot, Tapolcát, Százdot is a
kunok apátságának lehetne nevezni, mert e nemzetségek alapí-
tásai ezek is. Jerney a palóc nevet a kun „polovci"-val azono-

"') Areh. Közi. VI. 186
"') X, XXXI, XXXII.
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sítja12*) és így a Bélapátfalva vidékén élő palócokat kun ere-
detüeknek tartja. De ez csak feltevés, erre építeni nem lehet.
Győrffy István, a kunok legalaposabb ismerője a kunok és paló-
cok között semmiféle rokonságot, kapcsolatot nem talál. Nincs
kizárva, hogy itt is voltak kunok, talán a Bél nemzetség is az
volt, de hogy valami nagy kun telep lett volna, ez már azért
sem hihető, mert a kun nomád lovas nép volt, amelynek ez a
völgykatlan, e hegyes vidék nem lehetett alkalmas hely a letele-
pedésre. Az irodalomban egy téves elírás folytán — holott
mint fönnebb kimutattuk, erre semmi bizonyíték sincs — meg-
gyökeresedett az az állítás, hogy Apátfalva a kunok apátsága
volt.

Az apátságot említő oklevelek közül egyike a legrégebbiek-
nek egy 1245-ben kelt oklevél,1-'1) melyben IV. Béla király
György ispán fiának Sándor mesternek, ki a tatárjáráskor a
király parancsának teljesítése közben a beyli monostornál sú-
lyosan megsebesült, a borsodi várhoz tartozó Polcona (Tísza-
paikonya) nevű húsz ekealja lakatlan földet adja.

A pápai tizedlajsti'omban szereplő Bel vagy Beel a mai Mo-
nosbél plébánia.1-'") Apátfalva e lajstromban az apátságok kö-
zött van 1333, 1334 és 1335-ben. Egyszer Gykardus apát fize-
tett 40 garast, majd „Item abbas de Behel solvit XL grossos"
és ,,Item abbas de Behol solvit XX."1-7) Mindkettő az arlói al-
esperességhez tartozik.

Hála* 'kió'szó'netet mondok e helyen is Dr. Gerevich Tibor professzor
úrnak, Dr. Lux Kálmán műegyetemi ni. t a n á r úrnak, főtiszteiemlő Dr.
Szűrni Ottó pápai praclutus, Dr. Genthon István e-ryet. ni. tanár, a Mű-
eml. Orsz. Biz. előadója, Marjalaki Kiss Lajos tanár, Leszih Andor mú-
zeumi igazgató, Dr. Klein Gáspár Borsotlmegyei íó'levéltúriM uraknak,

124) Palóc nemzetséVck. Magy. Tűrt. Tár. I. l—(M. 1. Ipolyi: Műtürt.
tan. IV. 2.87. 1.

1-'} Sztntpétery: Az Árpád-házi kir. ok], krit. jcsry/. T- 815. 1.
'=") Momim. Vatic. I. 347, 363. 1.
'-1) Móniim. Vatit . I. 324, 35ti, 372. 1.

Siabu: Borsó;! m. Arpá-J-kori t e m p l o m a i e
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kik nagybácsi! tárnicsaikkal, felYÍiógoeít&saíkkal .^egkí-Ttek, Konc?. János
bánrévei vánLSzaki tiszt úrnak, főtiszt élendő Ficzt-l Antal egri lyeeumi
igazgató úrnak és mindazon egyházi vezetőknek, kik 'kutatásaimban tá-
mogattak,

Hálás köszü no temet fejezem ki Molnár Dexáíi é])ítésx.mérnük úrnak
a !í/.alonnai t-eni])!oni alaprajzának műszaki felvételééit és Mégay Gé/a
múzeumi preparátor úmak dolgozatom sikerült fényképfelvételeiért.

Tübb sikerült felvéR-lt köszönhetek Horváth János egri fényképes/
úrnak.
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