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Bevezetés 

Jelen dokumentáció Györffy Szabolcs Zoltán polgármester megbízásából, az épület 

felújításának hatósági engedélyeztetési eljárásához készült, megfelelően a kulturális örökség 

védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018 (IV.9.) kormányrendelet előírásainak.  

 

Nyilatkozat 

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018 (IV.9.) 

kormányrendelet és vonatkozó mellékletei előírásai szerint a műemléki érték megőrzésével 

összefüggő jogszabályban meghatározott követelményeket betartottam, és az örökségvédelmi 

szempontokat érvényre juttattam az építéstörténeti tudományos dokumentáció és az értékleltár 

elkészítésekor. 

 

 

Történeti adatok 

A település említése először egy 1389-es birtokbaiktató oklevélben szereplő nemes, Sóstókáli 

János fia Ferenc nevében szerepel Franciscus filius Johannis de Sostokal formában.1 

1400-ban Sostokal-i Soos Péter részt vett egy bilegei (Veszprém megye) hatalmaskodásban 

többek között Ratholth-i Gyula fiaival, Imrével és Zsigmonddal.2 

 
1 Zala vármegye története. Oklevéltár II. Szerk.: Nagy Imre, Véghely Dezső és Nagy Gyula. Budapest, 1890. 238. 

o. és Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában, III. Budapest, 1897. 66. o. 
2 Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1410) Budapest, 1956. 61. o. 496. sz. 



1402-ben Mathius de Sostokal részt vett egy a veszprémi káptalan paloznaki birtokán elkövetett 

hatalmaskodásban, többek között Rathath-i János fia Gyula mester és fiai Imre, Zsigmond és 

Rathoth, 18 tálodi, 26 pulai, valamint 54 dabosi jobbággyal együtt.3 

1435-ben a veszprémi püspök elengedte a köveskáli és a sóstókáli nemesek egyházi tizedeinek 

egy részét.4 

1458-ban Soosthokal-i János fia Miklós említése.5 

1465. ápr. 2-án Mátyás király utasította a zalavári konventet, hogy Istvánt, a kapornaki egyház 

kormányzóját iktassa be új adomány címén a kapornaki apátság által már korábban birtokolt 

javak között Sóstókál birtokba.6 

1476-ban Stephanus de Sostokal mint hites tanú szerepel egy birtokbaiktató oklevélben,7 

melyet Vetési Albert veszprémi püspök részére állítottak ki. 

1511-ben a Nágocsi Gáspár kántorkanonok kérésére lefolytatott vizsgálat szerint a veszprémi 

kántor javadalmához tartozott többek között Sóstókálon is a tizednegyedből a plébánosi fél 

tizednegyed mellett a kanonokoknak járó fele rész.8 

Az 1536-os rovásadó összeírás szerint Sóstókál faluban a következő egytelkes nemesek fizettek 

rovásadót: Kemény Tamás (2 forint), Csatári Tamás (1 forint), Csatári Bálint (1 forint).9  

1542-ben Sóstókálon a következő egytelkes nemesek fizettek rovásadót: Kemény Tamás (2 

forint), Csatári Tamás (1 forint), Csatári Bálint (1 forint).10 Ezt követően a falu eltűnt a dikális 

összeírásokból.11 

1564-ben alávetett a töröknek.12 

A török uralom alatt, 1570 körül, a falu, Sóstófalva néven a csobánci náhijébe lett beosztva.13 

Az 1600. évi adójegyzékben már nincs benne, elpusztította a török.14 

 
3 Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1410) Budapest, 1956. 189. o. 1590. sz. 
4 Veress D. Csaba: A Kál-völgy története, I. A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei, 17. Veszprém, 1984. 

614. o. 
5 Békefi Remig: A Balaton környékének várai és egyházai a középkorban. A Balaton tudományos 

tanulmányozásának eredményei III. A Balaton környékének társadalmi földrajza I. A Balaton-környék történelme. 

Budapaest, 1907. 146. o.  
6 Bilkei Irén: Mátyás király oklevelei a Zala Megyei Levéltárban, 1406-1490. Zalai Gyűjtemény 67. Zalaegerszeg, 

2009. 59. o. 
7 Fraknói Vilmos: A veszprémi püspökség római oklevéltára, IV. Budapest, 1907. 468. o. 
8 https://www.awilime.com/utazas/helyszin/eltunt_arpad_kori_falu_15_sostokal_falu/3C 
9 Veress D. Csaba: A Kál-völgy története, I. A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei, 17. Veszprém, 1984. 

616. o. 
10 Pákay Zsolt: Adaékok a tapolcai és a sümegi járás török kori történetéhez a rovásadó összeírások alapján. A 

Veszprém megyei Múzeumok Közleményei, 17. Veszprém, 1984. 239. o. 
11 Veress D. Csaba: A Kál-völgy története, II. A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei, 18. Veszprém, 1986. 

303. o. 
12 Ila Bálint – Kovacsics József: Veszprém megye helytörténeti lexikona. Budapest, 1981. 348. o. 
13 Vass Előd: A török uralom kiépítése Székesfehérvárott. Fejér Megyei Történeti Évkönyv, 19. Székesfehérvár, 

1989. 123. o. 
14 Ila Bálint – Kovacsics József: Veszprém megye helytörténeti lexikona. Budapest, 1981. 348. o. 



1604-ben és 1619-ben újra lakott.15 

Az 1611-ben említett Sóstói Bálint a boldogasszonyörsi határ 1620-as összeírásában is 

szerepel.16 1620-tól puszta falu. 1620-ban említik szőlőhegyét, amely ekkor még művelés alatt 

állott.17 

1636-ban Sóstókál faluban Nemes Janka János tagyoni lakos a maga és gyermekei (Péter, 

István, Gergely, Kata és Ilona) nevében megjelent a veszprémi káptalan előtt, és eladta 

elhagyott nemesi kúriáját 70 magyar forintért Baka Simonnak és gyermekeinek. A kúria 

szomszédságában volt keleten az elhagyott utca, délen Nemes Mihály elhagyott kúriája, 

nyugaton és északon pedig Galasi Imre és Ferenc elhagyott kúriája.18 

A 17. században Sóstókálla határáért Köveskál és Kőváróörs pereskedett19 a Csekő István 

tulajdonában volt 16 db. okirat nagyobb része szerint. A 17-18. századra az alábbi birtokosai 

állapíthatók meg: Sávoly, Györfi, Dörögdi, Bárány, Janka, Baka, Tóti és Gyenes.20  

Az 1738-ban, Kővágóörsön összeírt 24 nemesi családfő egyike Sóstói Simon.21 

1744-ben a rendesi Bárány, a gróf Nádasdy és a Ruzsa családot iktatta a veszprémi káptalan 

Sóstokalja, a Saáry családot pedig Sóstó birtokába.22  

1771-ben már annyira Köveskálhoz tartozott, hogy nem voltak attól elválasztó határai.23 

A 18. században szántókat és réteket birtokolt benne a veszprémi püspök a köveskállai 

ispánságához, illetve a sümegi uradalmához.24 

1780-1781-ben pusztaként a veszprémi püspökség sümegi uradalmának, ezenkívül 1789-ben 

Sáry Péter és gr. Eszterházy Károlynak a birtoka.25  

 
15 Ila Bálint – Kovacsics József: Veszprém megye helytörténeti lexikona. Budapest, 1981. 348. o. 
16 Pesty Frigyes: Magyarország helynevei történeti, földrajzi és nyelvészeti tekintetben, I. Budapest, 1888. 330. o. 

és Mezősiné Kozák Éva: Kővágóörs és evangélikus temploma. A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 

19-20. Veszprém, 199-1994. 365. o. Halis István: Zalavármegyei évkönyv a millenniumra. Nagykanizsa, 1896. 

90. o. szerint „Kővágó-Eörs /és/ Köveskál között éjszak keleten a híres Sostói Bálint palotájának rommaradványa 

beszél nemzeti multunkról.” Magyarország régészeti topgráfiája, I. Tapolcai járás. Szerk.: Sági Károly. Budapest, 

1966. 105. o. és Veress D. Csaba: A Kál-völgy története (1711-1792), III. Veszprémi Történelmi Tár, 1989. I. 65. 

o. szerint: A templomtól délre még ma is felismerhető annak a hajdani nemesi kúriának a romjai, amely 1611-ben 

Sóstai Bálint nemesé volt. S. Lackovits Emőke: Köveskál. 100 magyar falu. H.n. 2001. 25. o. szerint bár 
a falu neve utoljára az 1542. évi összeírásban szerepel, de 1611-ben még itt élt Sóstói Bálint birtokos. 
17 Ila Bálint – Kovacsics József: Veszprém megye helytörténeti lexikona. Budapest, 1981. 348. o. 
18 Veress D. Csaba: A Kál-völgy története, II. A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei, 18. Veszprém, 1986. 

309. o. 
19 Cserjés Károly: Falusi levelesládák. Levéltári Közlemények, 16. 1938. 256. o. 
20 Ila Bálint – Kovacsics József: Veszprém megye helytörténeti lexikona. Budapest, 1981. 348. o. 
21 Veress D. Csaba: A Kál-völgy története (1711-1792), III. Veszprémi Történelmi Tár, 1989. I. 64. o. 
22 Lukcsics Pál: A veszprémi káptalan levéltára. Levéltári Közlemények, 8. 1930. 3-4. szám, 159., 164. 165. o. 
23 Ila Bálint – Kovacsics József: Veszprém megye helytörténeti lexikona. Budapest, 1981. 348. o. 
24 Ila Bálint – Kovacsics József: Veszprém megye helytörténeti lexikona. Budapest, 1981. 348. o. 
25 Magyarország történeti helységnévtára. Zala megye, 1996. 232. o. 1001. 



Az 1783-as I. katonai térképen26„Rud:” (romok) rövidítéssel jelölt az épületmaradvány. 

1784-ben a köveskáli és a kővágóörsi compossessorok egyezséget kötöttek a sóstókállai határt 

illetően.27 

Tomasich 1792. évi térképén a prédium fel van tüntetve.28 

1807-ben a köveskáli és a kővágóörsi compossessorok, közöttük a veszprémi püspökség 

sümegi uradalmának ispánja, egyezséget kötöttek a sóstókállai határt illetően.29 

Az 1823-ban, Fábián Gedeon által kézzel készített térkép „Sóstókáli templom” felirattal még 

magas falakat és tornyot is jelez.30 

1834-ben a következőt rögzítette Oláh János Köveskál határának leírása kapcsán31: „Határja 

déli sarkánál van két puszta állapotban lévő épület egymáshoz közel. Az egyiket Sóstói puszta 

templomnak, a másikat Puszta Palotának nevezik. Ez a palota hihető a Káli völgy hajdani 

urának lakhelye lehetett.” 

Az 1852-1855 között készült második katonai felmérésen32 a templomot északkelet-délnyugati 

irányú kis téglalappal jelölték. 

Sóstó puszta 1853-ban készült tagosítási térképén33 a 205-ös számú parcellán látható a 

templomrom.  

1855-ben Deák Ferencnek sikerült megszüntetni határkiigazítási egyezség útján azt a vérengző 

gyűlölködést, amely a kővágóörsiek és a köveskáliak között a karnyi tó és a mellette fekvő 

sóstói puszta miatt kirobbant.34 

 
26https://mapire.eu/hu/map/firstsurvey-

hungary/?layers=147&bbox=1957191.403460491%2C5919502.3966378%2C1967281.0911941342%2C592284

6.516625277 
27 Cserjési Károly: Köveskál és Kővágóörs nemes és agilis urai. Magyar Családtörténeti Szemle, 2. évf. 1939. 51. 

o. 
28 Ila Bálint – Kovacsics József: Veszprém megye helytörténeti lexikona. Budapest, 1981. 348. o. 
29 Cserjési Károly: Köveskál és Kővágóörs nemes és agilis urai. Magyar Családtörténeti Szemle, 2. évf. 1939. 51. 

o. 
30 Magyarország régészeti topgráfiája, I. Tapolcai járás. Szerk.: Sági Károly. Budapest, 1966. 105. o. és Ila Bálint 

– Kovacsics József: Veszprém megye helytörténeti lexikona. Budapest, 1981. 348. o. 
31Oláh János: Balaton mellyéki tudósítások barátságos levelekben. Tudományos Gyűjtemény, 18. évf. 3. szám, 

1834. 77. o. 
32https://mapire.eu/hu/map/secondsurvey-

hungary/?layers=5&bbox=1958184.7539306173%2C5920008.005317911%2C1963229.5977974392%2C59216

80.065311649. 
33https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/6247/?list=eyJxdWVyeSI6ICJLXHUwMGY2dmVza1x1MD

BlMWwgdFx1MDBlOXJrXHUwMGU5cCJ9 
34 Fővárosi Lapok, 1880. 207. szám, szept. 10. 1024. o. 



Az 1858-as kataszteri térképek35 szerint a rom Kővágóörs „Puszta Sóstó” nevű határrészében, 

Diskay Lajos36 808-as számú parcelláján feküdt. 

Rómer Flóris 1861-ben vázlatrajzot készített a templomról.37 Az alaprajzra a következő 

méreteket rögzítette: a szentély hossza 20, a szentély szélessége 30, az északi falból álló szakasz 

hossza 80. Az alaprajz mellé a következő méretadatokat jegyezte le: Triumphbogen 2’ 11”, 

Weite 10’, innen dem Triumphbogen 11’. Az alaprajzra a szentélynél feljegyezte: „dongabolt”, 

a nyugat részen: „kar helye”. Ehhez kapcsolódva ábrázolta azt a gerendafészket az északi fal 

nyugati végén, a belső oldalon, amely ma is megvan. Ezen kívül ábrázolt egy-egy „b” betűvel 

jelölt ablakot is keletebbre, a hajó északi és a déli fal belső falon is, amelynek Rómer korában 

talán még több nyoma volt a fal felső részének az ezen a helyen ma látható kiromlásánál. 

Továbbá feljegyezte: „vakolat látszik”, „termés kő”, „a bolt a Sanct. fölött részenkint bedölt”.  

A keleti irányból készített nézetrajz38 szerint ekkor még állt a déli a hajó déli falának egy része, 

rajta egy csúcsíves záródású ablakkal és egy másiknak a felével, és ez utóbbi alatt talán a déli 

ajtó felével. Magasan állt még a diadalív feletti oromfal is, rajta egy nagy nyílással, bár az 

oromfal északi része már leomlott. A szentély keleti fala feletti oromfal is erősen lepusztult. Az 

alaprajz alá a következő méretadatokat jegyezte le: „ajtó magassága 9’ 2”, Sanctuarium 

szélessége 22”, ablakok b b, széle 2’, magassága 10 2’, c, kis fülke olajnak, a déli részen 2’…, 

az uj sekrestye ajtó, templom hossza 12 öl 1’ a Sanctuariumtol, széle 40 5’. 

Rómer Flóris 1876-ban az alábbi leírást39 készítette a templomromról: „Valamivel jobban el 

tudunk a templom maradványaival igazodni. Ezen 14. századbeli építménynek egyenes 

záradéku, donga boltozatos szentélye van, de a bolt helylyel közzel bedült; a szentély hossza 20, 

szélessége 30, és kelet felé nyomott csúcsívü ablaka van. A diadalív vastagsága 2’ 11”, 

szélessége mintegy 20, minthogy befelé egy-egy lábnyira rug. – A hosszhajó 120 hosszu és 40 5’ 

széles, nyugatra az énekkar nyomai megvannak. 

 
35https://mapire.eu/hu/map/cadastral/?layers=3%2C4&bbox=1960283.6971877264%2C5920608.990898968%2

C1960914.302671079%2C5920817.998398186 és 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/18944/view/?pg=2&bbox=1955%2C-4639%2C3814%2C-3603 
36 A kővágóörsi Diskay Lajos 1844 és 1849 között a tapolcai járás alszolgabírója volt: Molnár András: A „zalai 

ágyúzás”. Zala megye önkéntes adózói (1845-1848). Századok, 1996. 1232. o. és Zala megye archontológiája 

1138-2000.  Zalai gyűjtemény, 50. Zalaegerszeg, 2008. 399. o. 
37 Rómer Flóris Jegyzőkönyvei. Somogy, Veszprém és Zala megye (1861). Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 

Budapest, 1999. 28-29. o. 
38 Semsey Andor: Rómer Flórissal a Balaton környék pusztuló műemlékei nyomában. Műemlékvédelem, 3. évf. 

1959. 3. szám, 133. o. 9. képen az ábrázolt épület a kerekikáli templom felirattal szerepel. 
39 Rómer Flóris Ferencz: Román és átmenetkorú építmények hazánk területén. Archaeológiai Közlemények, 10. 

2.szám, 1876. 47-48. o. 



A vakolat alatt látni a terméskövet, melyből épült, a falak kívül 3’-nyi talapzattal bírnak. Az 

ablakok csúcsívesek, szélességük 2’, magasságuk 10 2’, a leszelt ívű ajtó magassága 9’ 2”.”40 

Pesty Frigyes 1888-ban a következőképpen ír Sóstóról:41 „hajdan puszta és tán falu…” 

„Jelenleg a templom és egy nagy épület romfalai állnak még, a temető és sánczok nyomaival.” 

A Zala vármegyei millenniumi évkönyv42 szerint „Kővágó-Eörs /és/ Köveskál között éjszak 

keleten a híres Sostói Bálint palotájának rommaradványa beszél nemzeti multunkról.” 

Békefi Remig 1907-es munkája szerint - Rómer Flóris datálását átvéve - a Sóstókál 

templomának romja 14. századi.43 

1920 tájáról két fényképet őriz a templomromról a Magyar Nemzeti Múzeum. Az egyik 

délnyugatról, a másik délről mutatja a romot.44 

Csányi Károly szerint45 Sóstókál elpusztult község helyét jelzi a Pusztaszentegyház néven 

ismert „késő-románkori” templomrom Köveskálla déli határában. 

Zalavármegye ismertetője46 szerint Sóstókál temploma a tatárjárás idejéből maradt fent. 

Cholnoky Jenő 1937-ben sajátkészítésű fotót publikált47 az elpusztult Sóstókál község „román-

gót átmeneti ízlésben épült” templomának romjáról. 

Genthon István 1951-es műemlékjegyzéke,48 valamint  Radnóti Aladár és Gerő László 1952-es 

könyve49 a sóstókáli templomromot a szentély keleti falán a csúcsíves ablakkal a 14. századra 

teszi.  

Entz Géza és Gerő László könyve50 a sóstókáli templomromot a szentély keleti falán a csúcsíves 

ablakkal viszont, különösebb indoklás nélkül a 15. századra teszi. 

 
40 Rómer Flóris készített egy vázlatot „Sóstói épület” felirattal. Az „L” alaprajzú rom hosszabbik, keleti oldala 8 

öl, az északi 4 öl, rajta vélhetően egy nyílással. A nyugati oldal északi része 4 öl, amely után egy 3 ölnyi, kelet-

nyugati irányú fal következik, rajta egy kisebb nyílással, majd a nyugati fal szélesebb, 4 öl hosszú déli része, rajta 

egy széles nyílással. A rom délkelet felőli nézetrajzán a legmagasabban álló falon négy gerendalyuk jelöl ki egy 

szintet, a felette lévő falazaton ablak nyílott. 
41 Pesty Frigyes: Magyarország helynevei történeti, földrajzi és nyelvészeti tekintetben, I. Budapest, 1888. 330. o. 
42 Halis István: Zalavármegyei évkönyv a millenniumra. Nagykanizsa, 1896. 90. o. 
43 Békefi Remig: A Balaton környékének várai és egyházai a középkorban. A Balaton tudományos 

tanulmányozásának eredményei III. A Balaton környékének társadalmi földrajza I. A Balaton-környék történelme. 

Budapaest, 1907. 147. o. 
44 MNM ELTE letét, L 97/28, negatívok: 1293, 1294: Bertáné Varga Judit – Bognár Katalin: A Magyar Földrajzi 

Múzeum kiállításán bemutatott képek jegyzéke. (2002. január 22. – április 15.) Cholnoky Jenő természetábrázoló 

művészete. Szerk.: Kubassek János. Magyar Földrajzi Múzeum, Érd, 2002. 224. o. 
45 Csányi Károly: A Balaton környékének középkori templomai. Turisták Lapja, 47. évf. 1935. 208. o. 
46 Bodri László – Madarász Gyula – Zsadányi Oszkár: Zalavármegye ismertetője II. Zala vármegye községeinek 

történeti ismertetése. Sopron, 1933. 240. o. 
47 Cholnoky Jenő: A Balaton. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára, 1937. 36. o. 97. ábra. 
48 Genthon István: Magyarország műemlékei. Budapest, 1951. 479. o. 
49 Radnóti Aladár – Gerő László: A Balaton régészeti és történeti emlékei. Budapest, 1952. 97-98. o. 
50 Entz Géza – Gerő László: A Balaton környék műemlékei. Budapest, 1958. 104. o. 



Genthon István 1959-es könyve51 a sóstókáli templomromot a szentély keleti falán a csúcsíves 

ablakkal szintén a 14. századra teszi.  

Az 1960-as műemlékjegyzék szerint: „MJ Sóstókáli templomrom (1838) Gótikus, XIV.”.52  

1961-ben a köveskáli Takács Béla iparművész vezetésével, a KISZ és az úttörők bevonásával 

„rendbehozták” a „történelmi hagyományokról nevezetes Sóstókál templomot”.53  

Kozák Károly az egyenes szentélyzáródásról, amely a sóstókáli templom alaprajzát is 

jellemezte, feltételezte, hogy a bencés építészet hatására terjedhetett el.54 

Koppány Tibor 1963-as tanulmányában55 a Kővágóörstől északkeletre lévő, a Káli medence 

közepe táján fekvő, elpusztult falu, Sóstókál, templomának romja kapcsán az egykori faluról a 

következőket írja: Királyi udvarnokföld volt. IV. László király Kolynus veszprémi esperesnek 

adományozott belőle földeket, az pedig 1283-ban Monoszlai Gergelynek, Ladomér érsek 

unokatestvérének adta. A 14. században már a Rátótiaké, akik egy részét elcserélték az almádi 

monostorral. A 15. században helyi nemes birtokosai is voltak. A keletelt templom egyhajós, 

egyenes szentélyzáródású. Hajójából az északi fal és a délinek a diadalívhez csatlakozó része 

maradt meg. Diadalíve, a szentély falai és boltozatának indításai még állnak. 

Az Adattári karton56 1964-es leírás szerint: „Sóstókál, templomrom HRSZ: 07 /1838/ 

Románkori, XIII, majd gótikus, XIV. századi. A téglány alaprajzú hajóhoz keskenyebb, 

egyeneszáródású keletelt szentély csatlakozik. Az alapfal-nyomok szerint a hajó kb. 14 méter 

hosszú, 8,5 méter széles volt, a szentély 5x6 méter alapterületű. A hajó északi fala kb. 11 méter 

hosszban, 4 méter magasan áll, a szentély három oldala kb. 4 méter magasan, a hajó keleti 

oldalfala és déli falából egy kb. 4 méter hosszú szakasz 3 méter magasan áll a félköríves 

diadalív is. A szentély keleti és déli falán egy-egy csúcsíves ablaknyílás. A nyugati oldalon csak 

alapfal maradványok. A hajó északi falán kb. 3,5 méter magasan az egykori síkfödém 

gerendafészkei, a szentély déli és északi falán dongaboltozat vállcsonkja. Mocsaras, 

földművelés alá nem vett területen áll a községtől északkeleti irányban, kb. 3 km-re.” Az 

állapotára vonatkozó 1964. ápr. 14-i feljegyzés szerint: „A felmenő falak felső, 1 méter magas 

rétege szétfagyott. A hajó északi falán kb. 2 m-es szakasz kb. 80 cm mélységben kiomlott. Az 

 
51 Genthon István: Magyarország művészeti emlékei I. Budapest, 1959. 180. o. 
52 Műemlékjegyzék. Budapest, 1960. 483. o. 
53 Veszprémi Napló, 17. évf. 161. szám, 1961. júl. 11. 2. o. 
54 Kozák Károly: A román kori egyenes szentélyzáródás hazai kialakulásáról. A szigligeti Avasi-templomrom 

feltárása. Magyar Műemlékvédelem 1961-1962. Budapest, 1963. 127. o. 
55 Koppány Tibor: A Balaton-Felvidék románkori templomai. A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei, 1. 

Veszprém, 1963. 97. o. 
56 Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ, Tervtár. 



északi fal két részén súlyosabb, több helyen kisebb szerkezeti repedés. falkorona védelem 

szükséges. Növényzet kiirtása, vízelvezetés és tereprendezés, feltárás, konzerválás szükséges.”  

Magyarország régészeti topográfiája57 szerint a templom a 13-14. században épült, tornya nem 

volt. Mezriczky Péter: Kővágó-Eörs falu (újabban város) és határának hely-név és tájleírási 

vázlata. Adatok Zala megye Történetéhez, I. 1876. 17. o. nyomán a rom körül temető volt. A 

templomhoz tartozó falu helye jól megfigyelhető. A gyepes talajon jól látszik, hogy észak-déli 

út szelte át a falut. A templomromtól délre kőépület látszik, talán nemesi kúria volt. Pesty 

Frigyes: Kéziratos helységnévtár, 1864. Kézirat, OSZK Fol. Hung. 1114/1. 134. o. nyomán 

Sóstai Bálint nevű birtokos 1611-ben is itt élt. 

Koppány Tibor 1972-es tanulmányában58 úgy foglal állást, hogy a 15. században Sóstókál 

néven szereplő elpusztult falu Köveskál határában, a mai községtől délre, azonos a 13-14. 

századi, a Magyar Régészeti Topográfia I. 25/4. alatt jelzett Sásdival, illetve Sásdikállal, amely 

királyi udvarnokföld volt, s amelyet részben az Atyusz nemzetség, részben a veszprémi 

káptalan, majd ezektől 1296-ban a Monoszlóiak kaptak meg, s amely 1341 után a Gyulaffyak 

jobbágyfalva volt. A Káli medence közepén, a Sóstó nevű határrészben álló templomromot 

alaprajzi formája és részletei alapján a 13. századra datálta. 

1975-ben a templomrom diadalívéből vett habarcsminta természettudományos vizsgálata59 13. 

századi kormeghatározást eredményezett, a 13. századi épületek sorának végére helyezve a 

sóstókáli templomot a táblázatban. 

Az 1976-os műemlékjegyzék szerint a templom 13.századi, amelyet a 14. században gótikus 

stílusban átalakítottak.60 

Guzsik Tamás 1979-es tanulmányának61 adatgyűjtése szerint a templom 13. századi, hajójának 

belmérete 12,00 x 6,8 m-es, a hajó belső alaprajzi téraránya 1,76, tájolása pedig -23055’, a 

csillagászati kelettől észak felé eltéréssel. 

Veszprém megye heytörténeti lexikona szerint a 14. századból való temploma a középkorban 

anyaegyház. A település neveként a 17. század közepéig a régi, Sóstókálla névforma a gyakori, 

később ez teljesen eltűnik és marad a rövid Sóstó alak. Mind a közép, mind az újkorban kuriális 

 
57 Magyarország régészeti topgráfiája, I. Tapolcai járás. Szerk.: Sági Károly. Budapest, 1966. 105. o. 
58 Koppány Tibor: Középkori templomok és egyházas helyek Veszprém megyében II. A Veszprém megyei 

Múzeumok Közleményei, 11. Veszprém, 1972. 233-234. o. 
59 Zádor Mihály – T. Vándorffy Mária: A „hidraulikus tényező” szerepe a magyarországi habarcsok 

kormeghatározásánál. Építés- Építészettudomány, 7. 1975. 231. o. A vizsgált jellemző értékek: 1 mm alatti 

szemcsefrakció: 48,5 %, CaCo3: 27,5 %, oldhatatlan: 64,7%, hidraulikus tényező: 7,8. 
60 Műemlékjegyzék. Budapest, 1976. 712. o. 
61 Guzsik Tamás: Veszprém megye középkori templomépítészetének kérdései. A Veszprém megyei Múzeumok 

Közleményei, 14. Veszprém, 1979. 191. o. 



nemesek birtokolták és lakták, jobbágyi föld nem volt a határában, így jobbágy sem lakott 

benne.62  

Magyar Kálmán - forrásmegjelölés nélkül - Sásdikált is azon - Kál-völgyi - falvak között sorolta 

fel, amelyekben a királyné Segesdhez tartozó boradó népei éltek.63  

Veress D. Csaba, aki Sóstókált szintén azonosnak tekintette Sásdikállal továbbá Alsóukkállal 

és Jukkállal, 1987-es tanulmányában64 a 14. századi pápai tizedjegyzéket illetően az alábbiakat 

fogalmazza meg: „Nem szerepel a tizedlajstromban Sóstókál (Sásdikál, Alsóukkál, Jukkál), 

melyet az elvándorolt köveskáli nemesek csak 1340 körül építettek fel templommal együtt. A 

templom romjai Köveskáltól délre, a mai Sóstó-pusztán még ma is láthatóak. A templom körül 

temető volt. A falu nyomai ma is jól láthatók (különösen egy kőből épült udvarház romjai a 

templomtól délre), egy - a volt falun átvezető É-D-i irányú – úttal együtt.” A szerző által a 

Sóstókállal azonosított Jukkákálon (Jukkaal) az önmagukat nemesnek valló Kál-völgyiek 1341. 

ápr. 28-i igazoltatásakor 13 olyan családot találtak, akik a közelmúltban települtek ide 

Köveskálból, és építettek maguknak templomot, s akik valamennyien ősi nemeseknek tartották 

magukat („se veros nobiles ab eorum predecessoribus fore et fuisse nominassent”). Szerinte 

csaknem teljesen nemesi falu maradt Sóstókál (Alsóukkál).65 

Lővei Pál 1987-ben az alábbi leírást készítette a templomromról66: „A Káli-medence keleti 

részén, Kőváróörstől északkeleti, Köveskáltól déli irányban, a Sóstó nevű határrészben, 

vizenyős rétből alig kiemelkedő területen álló, keletelt, egyhajós, egyenes szentélyzáródású, 

románkori falusi templom romjai. 

Vörös homokkővel valamin kevés bazalttal elegy mészkőből emelt törtkő falazat. A téglalap 

alakú hajó északi fala közel teljes hosszában áll, a délinek csak a diadalívhez csatlakozó kisebb 

szakasza. A többi hajófal helyén, illetve a hajó és a szentély teljes területén jelentős vastagságú 

törmelékréteg húzódik. Az egyenes záródású szentély falai állnak a legmagasabban. A fennálló 

falak külső felületén kis kiülésű, falazott lábazati sáv fut végig. Valamennyi falat gerendalyukak, 

az egykori építési állvány nyomai törik át, többségük jellegzetes körmetszetű, kis átmérőjű. Az 

északi falon három szinten meglévő lyukak alsó sora a lábazat felett fut, a középső sor alatt 

 
62 Ila Bálint – Kovacsics József: Veszprém megye helytörténeti lexikona. Budapest, 1981. 348. o. 
63 Magyar Kálmán: A segesdi királynéi ispánság történetéről (XI-XV. század). Somogy megye múltjából. Levéltári 

Évkönyv, 16. Szerk.: Kanyar József. Kaposvár, 1985. 22. o. 
64 Veress D. Csaba: A Kál-völgy története, I. A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei, 17. Veszprém, 

1984. 612. o.  
65 Veress D. Csaba: A Kál-völgy története, I. A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei, 17. Veszprém, 1984. 

613. o. 
66 Veszprém megye műemléki topográfiája. Kézirat. Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi 

Dokumentációs Központ. 



pedig építési falegyen különül el. Az épületsarkoknál látszik, hogy itt az állványgerendák átlós 

irányban húzódtak. 

Az északi szentélyfal alsó részén és a keleti falon a délkeleti saroknál nagyobb, a teljes 

falvastagságot áttörő kiomlások. A keleti fal közepén magas, keskeny, befelé rézsűs, felül ívesen 

átboltozott ablak nyílik. A déli szentélyfalon kifelé-befelé rézsűs ablak, felső lezárása kifelé íves 

átboltozású, befelé vízszintes kőlap. A délkeleti hajósarkot több helyen csorbázzák kisebb 

kiomlások. 

Az északi hajófal belső felületének alján vakolatmaradványok. A félköríves diadalív épen áll. 

Az északnyugati szentélysarokban barnás, meszelt vakolattöredék. A diadalív északi pillérjének 

alján kiomlás, a délinek az alján egy négyzetes kis fülke mellett ugyancsak kiomlás látható. A 

szentélyt a templom hossztengelyével egyező tengelyű, csúcsíves vagy parabolaíves donga 

fedte, a váll felett 1-1,5 m magasságig mind az északi, mind a déli oldalon áll, felületén a 

deszkazsaluzat nyomaival. A keleti fal alján, az északkeleti sarok közelében két kőlappal 

csúcsosan átboltozott kis fülke.” 

Veress D. Csaba 1989-es tanulmányában a következőket írja: „Kővágóörs és Köveskál között, 

s Sóstó határrészben állnak a középkori sóstókálli templom rommaradványai. Ez a templom 

sem épült újjá, de a falu sem. A templomtól délre még ma is felismerhető annak a hajdani 

nemesi kúriának a romjai, amely 1611-ben Sóstai Bálint nemesé voltak, s a templom előtt 

felismerhető a hajdani út nyoma, amely É-D-i irányban vezetett át a középkori falun. 

Köveskáltól délnyugatra – a Sásdi-dűlőben, a volt középkori Sásdikál vagy Alsóukkál (1341-

ben épült) temploma sem épült fel újra (ma is „Sásdi pusztatemplomnak” nevezik) a faluval 

egyetemben.”67 

Koppány Tibor 1993-as könyvében68 a sóstókáli templomot a többnyire torony nélküli 

középkori falusi templomok egyik példájaként idézte. Leírása szerint „Kővágóörs és Köveskál 

között, mocsaras rétből alig kiemelkedő halmon, keletelt, egyhajós, egyenes szentélyzáródású 

román kori falusi templom romja. Lepusztult falai közül ma a szentély, a diadalív és a hajó 

északi fala a legmagasabb. A szentély keleti és déli falában rézsűs kávájú kis ablakok láthatók. 

Sásdikál falu temploma volt, írásos adat nem maradt róla.” 

Kozák Éva szerint a sóstókáli templomot, melynek típusa a vidéken soká élt, a köveskáli 

nemesek építették 1341-ben.69  

 
67 Veress D. Csaba: A Kál-völgy története (1711-1792), III. Veszprémi Történelmi Tár, 1989. I. 65. o. 
68 Koppány Tibor: A Balaton környékének műemlékei. Budapest, 1993. 21. és 144. o. 
69 Mezősiné Kozák Éva: Kővágóörs és evangélikus temploma. A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei, 19-

20. Veszprém, 199-1994. 363. o. és Mezősiné Kozák Éva: A kővágóörsi és evangélikus templom. Horler Miklós 

hetvenedik születésnapjára. Budapest, 1993. 48. o. 



Az épületet 1996-ban felmérő Ferenczy Károly a következőképpen írt a romról70 1996. aug. 31-

i dátummal: „A Káli medencében, a Köveskál és Kővágóörs közötti széles lapály egy enyhe 

domborzatán, cca 1 m. lábazattal kiemelve található a teljesen magárahagyottan álló sóstókálli 

gotikus középkori templomrom viszonylag jelentős maradványa: magasan álló felmenő 

falakkal, arcus triumfálisának épen maradt félköríves kőboltozata, szentélyében magasba 

felívelő csúcsba emelkedő gótikus boltozatának jól érzékelhető részletei: végigmenő 

boltvállvonalból merészen térbenyúló romos kontúrú íve-hátfalazata, a védettebb felületeken – 

hajlatokban, sarokélekben – höbörcsös vakolatának maradványfoltjai. 

Hosszházas, egyhajós, egyenes záródású négyzetes szentéllyel, az arcus triumfális boltozatát 

térbeálló falpillérek fogják alá. A kőfalazatot a falegyeneknél átfektetett ɸ 8-10 cm vastag ill. 

□-es rúdfákra, gerendákra fektetett deszka-palló állványzatról emelték, fokról-fokra, 

magasabbra. Kikorhadt lyukhelyeik mindenütt jól láthatók. A falazatot erős, durva 

szemszerkezetű habarcsba ágyazva, vegyesen sárgás színű mészkőtufából, majd több sorban 

vörös színű balatonkörnyéki kőből rakták. 

A rom falai 4 helyen, több centiméter szélesen, felmenően átrepedtek. 

A szentély két gótikus ablaka viszonylag épen megmaradt csúcsíves, bélletes, keskeny, boltozott, 

magasba helyezett ablakok. A falegyeneknél a vastagabb habarcsterítés markánsan jelentkezik. 

A Ny-i fal lábazat feletti sávjában a hézagok habarcsolása a felületvakolás maradványával 

jelentkezik, míg a magasabban álló falrészeknél az idő kimosta a hézagokat. 

A szentély végfala középen teljes hosszában, míg oldalain 3 helyen kisebb repedések és fél-egy 

m2 nagyságú, átlukadt kiromosodások láthatók. A rom körüli feltöltődésben 30-50 éves fák 

nőttek fel. 

A rom az országúttól Ny-ra, ½ kilométerre található. 

Kis beavatkozással rendbehozható. 

A vörös színű kövek a sárgás-szürke-fehéres falazatot élénken tarkítják. A helyszínen faragott 

követ nem találni.” 

1998-ban a hatóság hozzájárulását adta tulajdonjog bejegyzéséhez Horváth Dezső (Révfülöp, 

Szőlő u. 18.) javára, aki részarányként megkapta a Kővágóörs 067-es helyrajzi számú sóstókáli 

templomromot, és 1998. jan. 27-i nyilatkozat szerint ismeri a védett műemlékekre vonatkozó 

jogszabályokat és kötelezettségeket, továbbá vállalta a rom karbantartását.71 

 
70 Veszprém megye műemléki topográfiája. Kézirat. Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi 

Dokumentációs Központ. 
71 Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ, Irattár, 30 542/2. 



Egy legenda szerint a káli völgyben a törökök által elpusztított sóstói templom papjai a 

felmenekültek az erdőbe, a Küszöborra sziklái alá, ahol hársfákat ültettek.72 A néphagyomány73 

szerint miután a törökdúláskor Sóstókállát elpusztították, lakói Tolnatamásiba mentek. Onnan 

visszajöttek Balatonhenyére, de ott nem találták jónak, és fundálták Köveskállát. Huszonegyen 

voltak. Sóstókálla Kővágóörs felé esett. Egy templomrom és egy apácakolostor romja még áll 

a helyén. A Kurányi-malom is itt állt, a falai még megvoltak. Sóstókálla szőlőhegye a 

Mezőmálon volt. Kútja a Miháné kút volt, mellette állt egy csárda, a Miháné-csárda. A csárda 

elpusztult, de a kút ma is megvan. 

S. Lackovits Emőke 2001-ben megjelent könyve74 szerint a Köveskáltól délre, a Sós-tó nevű 

határrészen állt Sóstókál a templomával együtt a királyi udvarnokok faluja, ahol „1823-ban 

Fábián Gedeon még magas felmenő falakat látott”. A szerző szerint a templom a 13-14. század 

között épült, torony nélkül. A templomtól délre kőépület nyomaura bukkantak a régészek, ami 

nemesi kúria lehetett. A falu neve utoljára az 1542. évi összeírásban szerepel, bár 1611-ben 

még itt élt Sóstói Bálint birtokos. 

Tamási Judit 2002-es tanulmányában75 azon példák között említi a sóstókáli templomot, 

amelyeknél kitűzési pontatlanságok mutathatók ki. 

Timár Péter 2019-es topográfiai adattára76 az eddig megismert adatokat gyűjtötte össze egy 

helyre. 

 

Az épület leírása 

Kővágóörs és Köveskál között, alig kiemelkedő halmon álló, törtkőből falazott, keletelt 

templom feltáratlan, konzerválatlan romja. A falazat különösen az északi fal külső és belső 

oldalán látható sajátossága, a sávos jelleg, ami a kőanyag színéből, rakásmódjából adódik. A 

falazáshoz világosbarna, kemény, kavicsszemcsés habarcsot használtak. Falai közül a hajónál 

keskenyebb, egyenes záródású szentély, a diadalív és a hajó északi fala a legmagasabb. A 

falazat alsó része lábazatosként kialakított. Az egykor dongaboltozatos szentély keleti és déli 

falában rézsűs kávájú résablak látható. A széles, félköríves záródású diadalív kissé beugró 

falpillérekről indul. A szentély boltozatának maradványán a zsaludeszkák nyoma látszik. Az 

alsó deszkát a felmenő fal felső síkjának belső szélére fektették, így a deszka elvétele után a 

 
72 Turista Magazin, 20. évf. 12. szám, 1974. dec. 1. 48. o. 
73 Lukács László: Történeti mondák a Káli medencéből. Etnographia, 109. évf. 1998. 217. o. 
74 S. Lackovits Emőke: Köveskál. 100 magyar falu. H.n. 2001. 24-25. o. 
75 Tamási Judit: Egyházashollós, római katolikus templom. In: Lapidarium Hungaricum. Magyarország építészeti 

töredékeinek gyűjteménye 5.  Vas megye. Szerk.: Horler Miklós. Budapest, 2002. 270. o. 
76 Timár Péter: Magyarország középkori településeinek és egyházainak topográfiai adattára. II. kötet. Szeged, 

2019. 717-718. o. 



felmenő fal és a boltozat határán lépcsőzés jött létre. Finomvakolás maradványai csak a 

lépcsőzéstől lefelé eső falfelületen láthatók. A finomvakolás, ami leginkább az északi 

szentélyfal nyugati részén látható, fehéres, aprószemcsés habarcsból készült. A templom 

területe jelentősen feltöltődött. Ennek következtében a szentély keleti falában, az északi sarok 

melletti, hegyes szögben záródó falfülke és a diadalív déli pillérének északra néző oldalában 

lévő falfülke, valamint a nyugati karzat ívindítása az északi hajófalban csaknem a talajszint alá 

került. A fülkék elhelyezkedésének átlagos magassága szerint a falak mellett kb. 150 cm-es a 

feltöltés magassága, ami a tér közepe felé elérheti a kb. 190 cm-t is. 

 

Az épület állapota 

Annak ellenére, hogy a falak és a szentélyboltozat jelentős része elpusztult, a maradványok 

nincsenek kritikus állapotban, ami annak köszönhető, hogy az eredeti falazóhabarcs 

meglehetősen jó minőségű, valamint annak, hogy a 20. század folyamán, a század második 

felében (1964 után?), a rom átesett egy konzerváláson, amit szintén jó minőségű, az eredetihez 

hasonló színű, fehércementes habarcsot használva végeztek. Ennek ellenére a falkoronán 

megfigyelhető falszövetpusztulás, ami sürgősen kezelendő. 

A szentély déli, keleti és északi falán egy-egy, a teljes faltömeget áttörő kiromlás látható. 

A falakon megjelentek ugyan nagyjából függőleges irányú repedések – a szentély déli falán, 

keresztülvágva a boltozatot is, továbbá az ablakok záradékától indulva a falkoronáig, valamint 

a hajó északi falán 3-4 -, ezek azonban nem tűnnek élőnek, vélhetően nem veszélyeztetik 

közvetlenül a rom megmaradását. Veszélyességük mértékéről, ahogy rom általános szerkezeti 

állapotáról épületszerkezeti szakértő hivatott nyilatkozni.  

Finomvakolat maradványai csak az északi szentélyfal nyugati részén maradt meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Archív ábrázolások, felvételek  

 

 
Az I. katonai felmérés részlete (1783) 

https://mapire.eu/hu/map/firstsurvey-

hungary/?layers=147&bbox=1957191.403460491%2C5919502.3966378%2C1967281.0911941342%2C592284

6.516625277 

 

 
A II. katonai felmérés részlete (1852-1855) 

https://mapire.eu/hu/map/secondsurvey-

hungary/?layers=5&bbox=1958184.7539306173%2C5920008.005317911%2C1963229.5977974392%2C59216

80.065311649 



 
Sóstó pusztának tagosított térképe, 1853 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/6247/?list=eyJxdWVyeSI6ICJLXHUwMGY2dmVza1x1MDB

lMWwgdFx1MDBlOXJrXHUwMGU5cCJ9 

 

 
Az előző, kinagyítva 



 
Kővágóörs 1858-as kataszteri térképének részlete, I. 

https://mapire.eu/hu/map/cadastral/?layers=3%2C4&bbox=1960283.6971877264%2C5920608.990898968%2C

1960914.302671079%2C5920817.998398186 

 

 
Kővágóörs 1858-as kataszteri térképének részlete, II. 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/18944/view/?pg=2&bbox=1955%2C-4639%2C3814%2C-3603 

 

 



 

A hatályos műemléki védelem alatt álló terület megjelenítése 

 

 

A védett régészeti lelőhelyek 

 

 



 
Rómer Flóris Jegyzőkönyvei 

Somogy, Veszprém és Zala megye (1861) 
Országos Műemlékvédelmi Hivatal, Budapest, 1999. 28. o. 



 
 

Rómer Flóris Jegyzőkönyvei 

Somogy, Veszprém és Zala megye (1861) 
Országos Műemlékvédelmi Hivatal, Budapest, 1999. 29. o. 

 



 
Békefi Remig: A Balaton környékének várai és egyházai a középkorban. A Balaton tudományos 

tanulmányozásának eredményei III. A Balaton környékének társadalmi földrajza I. A Balaton-környék 

történelme. Budapest, 1907. 146. o. 

 

 
„A sóstókállai templomrom dél felől, 1920 körül” (Valójában az előző képpel egykorú) 

Kubassek János: Cholnoky Jenő természetábrázoló művészete. Érd, 2002. 113. o. 

 



 
A templomrom délnyugatról  

Cholnoky Jenő: A Balaton. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára, 1937. 36. o. 97. ábra. 

 

 
A templomrom 1954-ben 

Semsey Andor: Rómer Flórissal a Balaton környék pusztuló műemlékei nyomában. Műemlékvédelem, 3. évf. 

1959. 3. szám, 131. o. 

 



 
Entz Géza – Gerő László: A Balaton környék műemlékei. Budapest, 1958. 105. o. 

 

 
S. Lackovits Emőke: Köveskál. 100 magyar falu. H.n. 2001. 25. o. 



 
„Sóstókáli remetetemplom a XIV. századból” 

Ila Bálint – Kovacsics József: Veszprém megye helytörténeti lexikona. Budapest, 1981. 258. o. 

 

 

Felvételek a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ 

Fotótárában. 
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Fényképek 2007-ből (B.T.) 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

Koppány Tibor: A Balaton-Felvidék románkori templomai. A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei, 1. 

Veszprém, 1963. 97. o. MÉM-MDK Tervtár ltsz.: 6440 Weszelovszky B. é. n. alapján 



 

 



 

 

 

 

 



Értékleltár 

Az értékleltárban a műemléki szempontból megőrzendő, illetve a nyilvántartás szempontjából 

számon tartandó épületrészeket, szerkezeti elemeket, tárgyakat, tartozékokat vastagon, dőlt betűkkel 

szedtük. 

Szentély 

Megnevezés Leírás Datálás Fotó 

Déli külső homlokzat: Törtkő falazat. 14. század 

eleje. 

9-14. 

Kis kiülésű lábazat. 14. század 

eleje. 

10., 12-14. 

Keleti külső 

homlokzat: 

Törtkő falazat. 14. század 

eleje. 

15-20. 

Gerendalyukak. 14. század 

eleje. 

15-20. 

Kis kiülésű lábazat. 14. század 

eleje. 

14-18., 20. 

Északi külső 

homlokzat: 

Törtkő falazat. 14. század 

eleje. 

21-22. 

Gerendalyukak. 14. század 

eleje. 

21-22. 

Kis kiülésű lábazat. 14. század 

eleje. 

22. 

Déli belső homlokzat: Törtkő falazat. 14. század 

eleje. 

54-58. 

A boltozatmaradványon zsaludeszkák nyoma. 14. század 

eleje. 

52., 54-57. 

Keleti belső 

homlokzat: 

Törtkő falazat. 14. század 

eleje. 

45., 49-54. 

Szögben záródó falfülke. 14. század 

eleje. 

45., 51. 

Északi belső 

homlokzat: 

Törtkő falazat. 14. század 

eleje. 

46-48. 

A boltozatmaradványon zsaludeszkák nyoma. 14. század 

eleje. 

48. 

Finomvakolat maradványa. 14. század 

eleje. 

46-47. 

Egyéb: Feltöltés. 16-20. század. 12-17., 22., 

45., 51., 53-

54. 

 

Ablakok 

Leírás Kilincs, zár Pánt Datálás Fotó 

D-i homlokzaton: 
Kívül csúcsíves, belül 

vízszintes bélletzáródású. 

- - 14. század 

eleje. 

9., 11., 54-

55. 

K-i homlokzaton: 
Csúcsíves bélletzáródású. 

- - 14. század 

eleje. 

15-17., 19., 

44-45., 49-

50. 

 

 

 

 



Hajó 

Megnevezés Leírás Datálás Fotó 

Déli külső homlokzat: Törtkő falazat. 14. század 

eleje. 

6-8. 

Kis kiülésű lábazat. 14. század 

eleje. 

6. 

Falegyen. 14. század 

eleje. 

6-8. 

Keleti külső 

homlokzat: 

Törtkő falazat. 14. század 

eleje. 

7-8., 22. 

Kis kiülésű lábazat. 14. század 

eleje. 

7-8., 22. 

Falegyen. 14. század 

eleje. 

7-8., 22. 

Északi külső 

homlokzat: 

Törtkő falazat, kis kiülésű lábazattal.  14. század 

eleje. 

21-30. 

Gerendalyukak. 14. század 

eleje. 

21-30. 

Kis kiülésű lábazat. 14. század 

eleje. 

23., 26-28. 

Falegyen. 14. század 

eleje. 

21-23., 26-

28. 

Déli belső homlokzat: Törtkő falazat. 14. század 

eleje. 

61-63. 

Keleti belső 

homlokzat: 

Törtkő falazat. 14. század 

eleje. 

44., 61-62. 

Gerendalyukak. 14. század 

eleje. 

44., 61-62. 

Félköríves diadalívvel.  14. század 

eleje. 

44., 55., 59. 

Északi belső 

homlokzat: 

Törtkő falazat. 14. század 

eleje. 

36-43. 

Gerendalyukak. 14. század 

eleje. 

36-43. 

Falegyenek. 14. század 

eleje. 

36., 39-40.,  

Ívindítás. 14. század 

eleje. 

38. 

Egyéb: A diadalív déli pillérében vízszintes záródású 

falfülke. 

14. század 

eleje. 

55., 58-59. 

Feltöltés. 16-20. század. 3-5., 23., 

32., 44., 61-

63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fényképdokumentáció 

 

 
1. 

 

 
2. 



 
3. 

 

 
4. 



 
5. 

 

 
6. 



  
7. 

 

 
8. 

 



 
9. 

 

 
10. 



 
11. 

 

 
12. 



 
13. 

 

 
14. 



 
15. 



  
16. 

 

 
17. 



 
18. 

 

 
19. 



 

 
20. 

 

 
21. 

 



 
22. 

 

 
23. 

 



 
24. 

 

 
25. 

 



 
26. 

 



 
27. 

 

 
28. 

 



 
29. 

 

 
30. 

 



 
31. 

 

 
32. 



 
33. 

 

 
34. 

 



 
35. 

 

 
36. 

 



 
37. 

 

 
38. 

 



 
39. 

 

 
40. 

 



 
41. 

 

 
42. 



 

 
43. 

 

 
44. 

 



 
45. 



 
46. 

 

 
47. 



 

 

 
48. 

 

 
49. 



 

 
50. 

 

 
51. 

 



 
52. 

 



 
53. 

 

 
54. 



 

 
55. 

 



 
56. 

 

 
57. 

 



 
58. 

 

 
59. 



 
60. 

 

 
61. 



 
62. 

 

 
63. 



Értékvizsgálat (jelentőség, eszmei érték) 

A 14. század elejére datálható templom maradványa, tekintettel arra, hogy a középkori eredetű 

templomok száma a templomok teljes számát tekintve csekély, jelentős fokú ritkaságértékkel 

rendelkezik. Ezen belül a ritkaságérték kategóriájában tartandó számon a zsaludeszkák 

szentélyboltozaton látható nyoma, ami a középkori eredetű templomromok vonatkozásában is 

meglehetősen ritka, de ide sorolható az építőanyaghoz való hozzájutás szakaszosságára utaló 

falegyenek megléte is. A templomrom emellett, építési korából adódóan, nagyfokú 

régiségértékkel is rendelkezik. A ritkaságértékkel természetes módon párosuló régiségérték 

vizuális hordozóelemei a törtkőből épített fal az építési állványzat lyukaival, a szakrális 

használat követelményeként megtalálható falfülkék, és az építési korra leginkább utaló 

csúcsíves bélletszáródású alakok. A régiségértékhez tartozik a rom-mivoltból adódó esztétikai 

érték, kiegészülve a táji környezet és növényzet alkotta vizuális harmóniával, amely tényezők 

együttesen a rom-jelleg változatlan formában való fenntartására, konzerválására kötelez.  

 

Javaslat a további kutatásra 

A templomról, templomromról további információkat elsősorban helyszíni, régészeti kutatással 

lehet nyerni. A feltöltődés régészeti módszerekkel, régész irányításával történő eltávolítása 

során a pusztulás folyamatára lehet adatokat kapni. Szerencsés esetben festett vakolattöredékek 

is előkerülhetnek, esetleg a tetőfedés anyaga is meghatározhatóvá válhat. A feltöltődés 

eltávolítása során előkerülhet a szentélyben a főoltár, a hajó északkeleti és délkeleti sarkában 

esetleg mellékoltárok maradványa, alapozása. Számítani kell padlóburkolat és a közbülső 

karzatpillérek maradványának, alapozásának előkerülésére. Minden bizonnyal meg lehet 

állapítani, a bejárati ajtó a déli vagy a nyugati homlokzaton, esetleg mindkét helyen volt-e, 

valamint tisztázni lehet a nyugati torony, illetve típusa, szerkezete kérdését. A templom 

belsejében, a templom körül eltemetettek sírjának feltárásával pontosabban meghatározható a 

templom építésének és pusztulásának kora, és az egykori népesség életkörülményeire 

vonatkozóan is számos információt lehet nyerni.  

 

A védett műemléki érték megőrzésére és fenntartására vonatkozó szakértői javaslat a tervezett 

munkákra vonatkozóan 

Az épület állapotára tekintettel a legfontosabb feladatnak a falkorona stabilizálását tekintjük. 

Ezt a kövek közötti hézagok kikenésével javasoljuk elvégezni, olyan formán kivitelezve a 

kikenést, hogy az a faltető középvonalától kifelé és befelé vezesse le az esővizet, olvadó hólét. 

A kikenéshez a Kerakoll Geolite Magma, vagy ugyancsak a Kerakoll Biocalce Muratura 



márkanevű habarcsát, esetleg egyéb trassz-anyaggal („fehércement”) kevert, az eredeti és a 

javítóhabarccsal azonos színű és szemcsézetű javított mészhabarcsot javaslunk, a szükség 

esetén ráfalazással. A ráfalazás mértékét az archív fotók alapján kell meghatározni.  

Javasoljuk a szentély déli, keleti és északi oldalán a teljes faltömeget áttörő falkiromlás 

befalazását. A teljes faltömeget át nem törő nagyobb falkiromlásokat is javasoljuk befalazni. A 

falazat javításához a helyszínen található kőanyag használatát javasoljuk. Az állványlyukakat 

befalazni nem szabad. 

Az imént leírt habarcsot használva javasoljuk a felmenő falazat fúgáit is feltölteni a falsík 

vonaláig, ügyelve arra, hogy a jellegzetes sávos falrakás látványa megmaradjon. 

Távlatilag javasolható a templom belső területén és a körülötte felhalmozódott - a törmelék által 

csaknem eltakart falfülkékből következtethetően - jelentős mennyiségű feltöltés eltávolítása, 

amelynek eredményeként a tér visszanyerné eredeti arányait. A feltöltés eltávolítása régészeti 

módszerekkel, régész közreműködésével végezhető el! 

  

 

Balázsik Tamás                                                                                          

 

                                                                                                           

                                                                                           

 


