MINDSZENTKÁLLA
KEREKIKÁLI TEMPLOMROM
Hrsz.: 07/8
Műemléki törzsszám: 5229
Építéstörténeti dokumentáció és értékleltár
2021. június

TARTALOM
Történeti adatok
Az épület leírása
Az épület állapota
Archív ábrázolások, felvételek
Értékleltár
Fényképdokumentáció
Értékvizsgálat (jelentőség, eszmei érték)
Javaslat a további kutatásra
A védett műemléki érték megőrzésére és fenntartására vonatkozó szakértői javaslat a tervezett
munkákra vonatkozóan

Készítette:
Balázsik Tamás
művészettörténész-régész
Magyar Építészeti Múzeum
és Műemlékvédelmi Doumentációs Központ
Kutatási Osztály

Hivatalos alapadatok
Cím: Mindszentkálla-Kerekipuszta
Megye: Veszprém
Építményfajta: templomom
Helyrajzi szám: 07/8
Műemléki törzsszám: 5229
Azonosító: 10050
Státusz: fokozottan védett műemlék (I.)
Védés: 1967
Koordináták: lakóház: EOV 537063 170992, WGS84/GPS 46.873542, 17.56588
Jellemző stílus: román
Jellemző datálás: 13. század

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 1292-ben fordul elő legkorábban a veszprémi püspökség birtokában, amely
adományban szerezte.1
1296-ban Kerekikált, Töttöskál és Sásdikál falvakkal együtt Atyusz nemzetségbeli Csaba és
Bánd eladta a Monoszlóiaknak.2 Más értelmezés szerint: Atyusz nemzetségbeli Csaba comes
és fivére Bánd 1296-ban a Sásdikál, Kerekikál és Tüttöskál között fekvő ötvenjugerumnyi
szentvidkáli ősi birtokukból húszjugerumnyi földet és két szőlőt eladtak rokonuknak,

Ila Bálint – Kovacsics József: Veszprém megye helytörténeti lexikona. Budapest, 1981. 243. o.
Koppány Tibor: Középkori templomok és egyházas helyek Veszprém megyében, II. A Veszprém Megyei
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Monoszlói Gergely mesternek.3 Egy másik adat szerint 1296-ban Kereki-Kál szomszédságában
feküdt Mikó énekmondó birtoka.4 Ekkor az uralkodó a veszprémi püspökségnek adományozta.
Temploma a középkorban anyaegyház.5 1333-1334-ben papja Balázs, 30-30 széles dénárt
fizetett.6
Amikor a király parancsára a fehérvári káptalan által kiküldött Péter mester, fehérvári káptalan
éneklőkanonokja, s kíséretében a király speciális megbízottja, Péter fia Tamás mester, liptói
ispán és csókakői várnagy, a veszprémi püspökkel és több veszprémi kanonokkal 1341. ápr.
22-én kiszálltak a Kaal völgyébe, hogy ott a király oklevelének megfelelően határjárást és
iktatást végezzenek a királytól Tátika váráért cserében kapott birtokokon a püspök és a káptalan
részére, többek között Kereky lakói magukat általában nemeseknek mondották (se generaliter
nobiles esse affirmassent). Amikor ápr. 28-án visszatértek a Kaal völgyébe meggyőződni arról,
hogy akik korábban nemesnek mondották magukat, tényleg nemesek-e, többek között
Kerekykaal falucskában (villula) 15-en, Miklós fia János, Balázs fia László, Arpa fia Mátyás,
Benedek fia Imre, Adorján fia Péter, Péter fia Egyed, Fudur fia János, Bench fia Jakab, Peteu
fia Sebestyén, Fábián fia Demeter, Ágoston fia Peteu, Leustachius fia Imre, Leustachius fia
Demeter, Péter fia András, Péter fia Marcus magukat királyi birtokon élő királyi jobbágyoknak
(iobagiones regales et in terribus regales commorantes) vallották. A tervezett birtokbaiktatás
elleni tiltakozókat jún. 3-ra okleveleivel együtt a király elé idézték. A tiltakozások miatt iktatást
nem tudtak végezni, a végső döntést a királyra bízták.7
Egy 1346-os oklevél8 szerint 1341. ápr. 12-én, amikor Péter fia Tamás mester liptói ispán a
Tátika váráért a veszprémi püspökségnek cserébe adott Kál-völgyi királyi és királynéi
birtokokat, s a rajtuk élő királyi és királynéi népeket, boradó conditionariusokat és
udvarnokokat, köztük Kereky-i Wkusnk mondott Heym fia Tamást, Benedek fia Csépánt, Jakab
fia Miklóst, Péter fia Lőrincet, Arpa fia Mátyást és Mykola fia Benchet, valamint Kereky-i
rokonaikat királyi és királynéi conditionariusi jogcímen visszafogadta, a nevezettek
kijelentették, hogy okleveleik tanúsága szerint országos nemesek, s földjeiket is
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emberemlékezetet meghaladó idő óta nemesi jogon bírják. Az ügy 1346-os tárgyalásán az
alperesek bemutatták a fehérvári káptalannak egy olyan jelentését (a király 1339. évi
átiratában), mely szerint többek között Kereky-i Wkusnk mondott Heym fia Tamást, Benedek
fia Csépánt, Jakab fia Miklóst, Péter fia Lőrincet, Arpa fia Mátyást és Mykola fia Bench
országos nemesek. Mivel azonban ez az oklevél is I. Károly királyénak megerősítés nélküli
átírásai csupán, s a vizsgálatnál a procurator nem volt jelen, az országbíró a királyi és királynéi
conditionariusi jogcímen visszafogadott alperesek nemességének köztanúvallatással való újbóli
kivizsgálását és földjeiknek – mivel füvönosztás alapján birtokolják őket -, az elhatárolását és
terjedelmük megállapítását rendelte el.
A veszprémi püspökség 1524. évi urbáriuma9 szerint 13 adózója volt a falunak, akik 12 forintot
és 50 denárt fizettek.
1531-ben lakatlan, nem szerepel a dikajegyzékben.10
1534-ben 6 portáját és 1 szegény predialistáját írták össze.11
1542-ben portáinak száma 2, a szegényeké 4.12
1548-ban felégették a törökök, puszta13
Plébániája 1550-ben már üres.14
1588-ban 4 újratelepített jobbágytelket számláltak össze.15
1595-ben a falu végleg elpusztult, az összeírásokban többé nem szerepel.16
1603-ban szőlőhegye tizedbort szolgáltatott a sümegi várhoz. A tizedköteles szőlők mellett
szabad nemesi szőlők is voltak a hegyen.17
A templom az 1783-as I. katonai térképen18 „Rud.” („rom”) rövidítéssel szerepel.
1828-ban „Kereki pusztatemplom”-ként említik.19
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A II. katonai felmérésen20 (1852-1855) északkeletnek tájolt hossztengelyű téglalap.
1861-ben Storno Ferenc készített két alaprajzot és aug. 9-i dátummal egy művészi látványrajzot
a kerekikáli – vagy ahogy a rajzon szerepel, kisfaludi templom romjáról.21 A látványrajz szerint
a templomnak harántdongás karzata volt. Az alaprajzokon a templom nyugati részén a
karzatszintet ábrázolta. (Veress D. Csaba szerint az először 1404-ben említett Kiskált – ekkor
hagyományozott végrendeletében Tóth András segesdi főesperes három itteni szőlőt a
káptalanra - később Kisfaludnak nevezték.22)
Rómer Flóris 1876-ban az alábbi leírást23 készítette a templomromról: „A kisfaludi határban
Káptalan-Tótin kivül, jobbra az országuttól áll egy puszta templom omladéka, melynek tornya
kéményszerüleg emelkedik. Az imaház keletelt; terméskőből van épitve, falai 2’ 2”-nyiak, a
nyugati oldalon nem volt bejárás, hanem még a keskeny talapfedők valamint a lőrés idomu
ablakok kivehetők. A hosszhajó záradéka egyenes, szentélyt nem vettem észre. A hajó hossza
35’, szélessége 20’. Oldalfalai majdnem egészen bedültek, csak a keleti és nyugati falak és az
északinak keleti része még fennállnak. A nép Kereki Kállának nevezi e romot.”
Kereki-pusztát a veszprémi káptalantól Kerkápoly 12 ezer forintért megvásárolta. Kereki-Kál
temploma „meglehetősen” megmaradt, mert azt Kerkápoly kitataroztatta, s vincellérlakássá
alakíttatta át.24
A vincellérházként üzemelő átépített templomromban töltötte gyerekkori éveinek egy részét
Mórocz Lajos (szül: Szentbékkálla, 1931.) vezérezredes, vezérkari főnök-helyettes, a Magyar
Néphadsereg egykori parancsnoka.25
A II. világháborúban elpusztult.26
1959-ben „a Kereki-dombon egy pusztuló nádfödeles épületet” lehetett látni. A helybéli öregek
úgy tudták, hogy Kerkápoly miniszter építtette át a romot még a 19. században, melynek
megmaradt nyugati falán keskeny ablak van.27
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Koppány Tibor 1963-as tanulmánya28 szerint a középkori Kereki, illetve Kerekikál királynéi
birtok volt, amelyet a 13. században kapott meg a veszprémi egyház. Még a 14. század közepén
is éltek királyi jobbágyok a püspök és a káptalan népei mellett. Később a kapornaki apátságnak
is voltak itt földjei. Papja 1333-34-ben papja Balázs. Egyhajós egyenes szentélyzáródású
keletelt épület, valószínűleg déli bejárattal, nyugati felében „kegyúri” karzat pilléreinek és
boltozatának nyomaival. A 19. század második felében présháznak építették át. 1963-ban
düledező, romos állapotú. OMF Tervtár 2885, Storno F. 1877.
Magyarország régészeti topográfiája29 szerint „A Kereki-domb északkeleti lábánál állt a
középkori Kerekikál község temploma. … A századforduló idején pusztították el a középkori
romot, vincellérházzá építve át. Ez a második világháborúban elpusztult, és ma már csupán
felmenő falai állnak. Gyakran találnak itt melléklet nélküli csontvázas sírokat, az egykori
templom körüli temetőből.”
Az Adattári karton30 1964. júl. 8-i bejegyzése szerint: „Románkori, XIII. századi. 1939-ben
vincellérházzá alakították át. Keletelt, egyhajós, keskenyebb, egyeneszáródású szentéllyel. A
szentély északi és déli falát az átalakításkor lebontották és a hajóval azonos szélességűre
bővítették. A diadalív helyén válaszfalat építettek. A hajót hosszirányban megosztották és
dongaboltozattal fedték le. A hajó nyugati végén állt karzatból ma semmi sem látható A nyugati
homlokzat oromfalában magas, keskeny, félköríves záródású ablak. A homlokzatokon
egyébként új nyílásokat bontottak, a déli bejáratot elfalazták. A falak darabos vörös kőből,
kavicsos habarcsból épültek. A nyugati homlokzaton az eredeti vakolás megvan. A falak még
eredeti magasságig állnak. Környezete szőlők és szántóföldek.” „Elhnyagolt, állagvédelmre
szorul. Gazzal benőve. Megkutatás, romkonzerválás szükséges.”
Az 1976-os műemlékjegyzék szerint: Kerekipuszta. (1940) Kerekikáli templomrom, román
stílusú, XIII. század.31
Veress D. Csaba 1984-es tanulmánya szerint „A Mindszentkállától délkeletre emelkedő Kerekidomb ÉK-i lábánál álló hajdani kereki-káli középkori templomot nem építették újjá (1828:
„kereki pusztatemplom”), bár romjai magasan álltak még a XX. század elején is, s a körülötte
elterült hajdani temető nyomai mindenütt előkerültek.”32
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Lővei Pál 1987-es leírása szerint: „A községtől délre, az országút északi oldalán emelkedő
kereki földvár dombjának északkeleti lejtőjén keletelt, egyhajós, egyenes szentélyzáródású,
középkori, falusi templom konzerválatlan, a 19. században részben présházzá átépített,
növényzettel erősen benőtt romjai, a környező területet fedő törmelékhalommal. Vörös
homokkőből, bazaltból és kevés mészkőből álló törtkőfalazat. Bejárata valószínűleg a déli
falkeleti részén nyílott. A déli fal legmagasabban álló szakasza kb. 2,5 m magas, erős
kiomlásokkal, előtte törmelékhalommal. A nyugati oromfal kb. 7 m magas. Közepén az egykori
torony karzatszintjét megvilágító, kifelé-befelé tölcséres, keskeny résablak nyílik. A falfelület
jelentős részét kavicsos vakolat fedi. Az északi hajófal a karzatalji boltozat felső vonaláig nyúló
magasságban áll, nyugati végénél nagyobb kiomlással; nyílás nem töri át. Az egykori
szentélynek csak keleti fala maradt meg, benne talán korábbi résablak helyén nagyobb,
téglafalazatú, szegmensíves ablaknyílás a présház-korszakból. A szentély déli és északi oldalát
elbontották, északon az északi hajófal vonalát folytatva a helyiséget kibővítették, délen a keleti
falhoz egy L alakú pillért emeltek – itt széles bejárat keletkezett dél felől.
A nyugati fal belső oldalán a karzatboltozat alul-felül egy-egy vízszintes falegyennel
határolt kiomlása jól érzékelhető. Feljebb a kívülről leírt résablak déli oldalán a templom
terébe bevont egykori torony falának bekötési helye, északi oldalán egy kis kiülésű falpillér –
valószínűleg a karzat északi terébe vezető átjáró nyugati kávája – látszik. A hajó keleti részén,
az eredeti diadalívtől nyugatra egy észak-déli irányú válaszfalat emeltek a présházperiódusban. Az északi hajófalon az északkelet részen, valamint a keleti szentélyfal két végén
jól látszanak az elbontott középkori falak bekötési helyei.”
Kerekikál a Mindszentkállától keletre lévő Kereki puszta helyén volt, temploma a kis
Kerekihegy oldalában épült, egyik megmaradt fala ma egy vincellérházba van beépítve. A
közelében embercsontokat találtak, bizonyságául annak, hogy a templomot temető vette körül.
Kerekikálla ma Kereki-major. Kereki-major a Kerkápoly uraságé volt, a vasutat erre akarták
vezetni, nem Révfülöp felé.33
Az épület leírása
A Mindszentkállával egybeépült Kisfaludtól nyugatra emelkedő kereki földvár dombjának
északkeleti lejtőjén álló, törtkő falazatú, keletelt, egyenes szentélyzáródású templom
konzerválatlan romja. Nyugati fala kb. 7 m magasan áll, közepén, a karzatszint magasságában,
rézsűs bélletű résablak nyílik. A falfelületen kavicsos vakolat maradványa látható. A 80 cm
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Lukács László: Történeti mondák a Káli medencéből. Etnographia, 109. évf. 1998. 216-217. o.

vastag északi hajófal a harántdongás karzatalj boltozatának felső vonaláig áll, nyugati részén
széles kiromlás. A nyugati fal belső oldalán, a karzatszinti ablak déli oldalán, a templom terébe
bevont egykori nyugati torony falának bekötési helye, északi oldalán egykor hevederívet hordó
kis kiülésű falpillér látszik. A szentélynek csak a keleti fala maradt meg, amely szintén 80 cm
széles, félköríves záródású ablakát elfalazták, mellette újabb ablakot nyitottak, amelynek
helyén 93 cm széles és 123 cm magas lyuk van. A keleti fal belső homlokzatán tégla javítás
látható. A 352 cm külső hosszúságú szentély északi és déli oldalát elbontották, és a hajóval
azonos szélességűre bővítették. Az északi oldali, „L” alakú fal 67 cm vastag, a keleti oldalra
átforduló szakasza a külső homlokzaton mérve 123 cm hosszú. A hajó keleti részén észak-déli
irányú válaszfalat építettek. A falazat hézagait tégladarabokkal javították. A templomtól
északra nagyobb gödör található, a fal külső oldalán törmelék halmozódott fel. A hajó északi
falának belső oldalán emléktábla. Felirata:
ITT ÁLLT
AKL NEMZETSÉG FÖLDVÁRA
KEREKIKÁL
AHONFOGLALÓ KÁL HORKA
ÉS FIA BULCSÚ EMLÉKÉRE ÁLLÍTOTTA
A KÁLI MEDENCE KÖZÖNSÉGE
1996
Az épület állapota
A templomromot erősen benőtte a bozót és a gaz. Az épület déli fala csaknem teljesen leomlott.
Az északi fal nyugati részén nagyobb kiromlás található. A keleti falon, az ablak helyén egy
további kiromlás látható. A falazatot cementes habarccsal javították.

Archív ábrázolások, felvételek

Az I. katonai felmérés részlete (1783)
https://mapire.eu/hu/map/firstsurveyhungary/?layers=147&bbox=1953247.486854859%2C5920814.236883883%2C1958292.3307216807%2C5922
486.296877622

A II. katonai felmérés részlete (1852-1855)
https://mapire.eu/hu/map/secondsurveyhungary/?layers=5&bbox=1952929.7802016472%2C5921120.027350277%2C1957974.624068469%2C592279
2.087344015

Mindszentkálla 1858-as kataszteri térképének részlete
https://mapire.eu/hu/map/cadastral/?layers=3%2C4&bbox=1955161.6700807507%2C5921378.45988853%2C1
955792.2755641034%2C5921587.467387748

A kereki földvár a templommal
Magyarország régészeti topgráfiája, I. Tapolcai járás. Szerk.: Sági Károly. Budapest, 1966. 116. o.

A hatályos műemléki védelem alatt álló terület megjelenítése

A védett régészeti lelőhelyek

Stornó Ferenc rajzai, 1861
Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ.

Az épület 1955-ben
Semsey Andor: Rómer Flórissal a Balaton környék pusztuló műemlékei nyomában. Műemlékvédelem, 3. évf.
1959. 3. szám, 133. o.

Fényképek a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ
Fotótárában
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Koppány Tibor: A Balaton-Felvidék románkori templomai. A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei, 1.
Veszprém, 1963. 99. o.
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Értékleltár
Az értékleltárban a műemléki szempontból megőrzendő, illetve a nyilvántartás szempontjából
számon tartandó épületrészeket, szerkezeti elemeket, tárgyakat, tartozékokat vastagon, dőlt betűkkel
szedtük.
Szentély
Megnevezés
Déli külső homlokzat:
Keleti külső
homlokzat:
Északi külső
homlokzat:
Déli belső homlokzat:
Keleti belső
homlokzat:
Északi belső
homlokzat:

Leírás

Datálás

Fotó

Törtkő falazat, lepusztult.
Törtkő falazat.

1900 körül.
13. század.

1-2.
3-5.

Törtkő falazat.

1900 körül.

6-8.

Törtkő falazat, lepusztult.
Törtkő falazat.

1900 körül.
13. század.

16-17.

Tégla javítás.
Törtkő falazat.

Újkor.
1900 körül.

16.
18.

Leírás

Datálás

Fotó

Törtkő falazat, lepusztult.
Törtkő falazat.

13. század.
13. század.

1.
6-10.

Törtkő falazat.
Karzatszinti ablak maradványa.
Törtkő falazat, lepusztult.
Törtkő falazat.

13. század.
13. század.
13. század.
1900 körül.

11-15.
11., 13.

Törtkő falazat.
Emléktábla.
Törtkő falazat.
Törtkő falazat.
Boltozatmaradványok.
Feltöltés.

13. század.
1996.
13. század.
13. század.
13. század.
16-20. század.

22-24.
22.
24-28.
25., 28.
25-26., 28.

Hajó
Megnevezés
Déli külső homlokzat:
Északi külső
homlokzat:
Nyugati külső
homlokzat:
Déli belső homlokzat:
Keleti belső
homlokzat:
Északi belső
homlokzat:
Nyugati belső
homlokzat:
Egyéb:

19-21.

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.

Értékvizsgálat (jelentőség, eszmei érték)
A 13. századra 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 nyugati fal belső
oldalán az egykori épületszerkezet maradványai, amelyek a Storno-féle 1861-es ábrázolásnak
köszönhetően jól értelmezhetők.
A templomrom emellett, építési korából adódóan, nagyfokú régiségértékkel is rendelkezik. A
ritkaságértékkel természetes módon párosuló régiségérték vizuális hordozóelemei a törtkőből
épített fal, a keleti és a nyugati oromfal, valamin ez utóbbin az épületszerkezet említett
maradványaival. Sajátos helyzetet eredményezett az 1900 körüli átépítés: az ekkor rakott falak,
elsősorban a szentély északi és déli fala mellettiek, vizuálisan belesimultak a középkori
struktúrába. Ezekkel ellentétben, a diadalív vonalában behúzott, a térélmény szempontjából
előnytelenül, széttagolja a templombelsőt.
A régiségértékhez tartozik a rom-mivoltból adódó esztétikai érték, kiegészülve a táji környezet
– nevezetesen a káli földvár jelentette történeti táj - 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. és még a tetőfedés anyaga is
meghatározhatóvá válhat. Szerencsés esetben festett vakolattöredékek is előkerülhetnek. A
régészeti kutatás során előkerülhet a szentélyben a főoltár, a hajó északkeleti és délkeleti
sarkában esetleg mellékoltárok maradványa, alapozása. Számítani lehet a közbülső
karzatpillérek alapozásának előkerülésére. Minden bizonnyal meg lehet állapítani a bejárati ajtó
helyét a déli homlokzaton. 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
A templomrom területén és környezetében mindenekelőtt bozótirtásra van szükség. 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. A falazat javításához a helyszínen
található kőanyag használatát javasoljuk.
Az imént leírt habarcsot használva javasoljuk a felmenő falazat fúgáit is feltölteni. A térélmény
visszaállítása érdekében javasoljuk a diadalív vonalában behúzott válaszfal eltávolítását.
Távlatilag javasolható a templom belső területén és a körülötte felhalmozódott feltöltés
eltávolítása, amelynek eredményeként a tér visszanyerné eredeti arányait. A feltöltés
eltávolítása régészeti módszerekkel, régész közreműködésével végezhető el!

Balázsik Tamás

