
 

 

 

 

 

 

 
 

 

SZENTBÉKKÁLLA 

 
TÖTTÖSKÁLI TEMPLOMROM 

Hrsz.: 1794 

 

Műemléki törzsszám: 5212 

 

Építéstörténeti dokumentáció és értékleltár 

 

2021. április 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TARTALOM 

Történeti adatok 

Az épület leírása  

Az épület állapota 

Archív ábrázolások, felvételek  

Értékleltár 

Fényképdokumentáció 

Értékvizsgálat (jelentőség, eszmei érték) 

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: Szenbékkálla, „Öreghegy felé vezető úton”. 

Megye: Veszprém 

Építményfajta: templomrom 

Helyrajzi szám: 1794 

Műemléki törzsszám: 5212 

Azonosító: 10357 

Státusz: fokozottan védett műemlék (I.)  

Védés: 1958 
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Bevezetés 

Jelen dokumentáció Györffy Szabolcs Zoltán polgármester megbízásából, az épület 

konzerválásának 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 templomrom közelében lovassírt talált a 20. század elején Szőke János szőlőforgatás közben. 

A sírból egyenes pengéjű, szablyamarkolatú, 11. század eleji kard került a Magyar Nemzeti 

Múzeumba.1 Más adat szerint aranyozott sarkantyú és gyűrű, nyélre tűzhető, sarló alakú, 

fűrészfogú fegyver is került elő.2 

 
1 Bakay Kornél: Régészeti tanulmányok a magyar államalapítás kérdéséhez. Dunántúli Dolgozatok 1. A Pécsi 

Janus Pannonius Múzeum kiadványai, 1. Pécs, 1965. 14. o., Magyarország régészeti topgráfiája, I. Tapolcai járás. 

Szerk.: Sági Károly. Budapest, 1966. 145. o. és Bakay, Kornél: Archäologische Studien zur frage der ungarischen 

Staatsgündung. Acta Archaeologica, 19. 1967. 1-2. szám, 135. o. 
2 Szilágyi Károly Szentbékkálla. Veszprémi Napló, 37. évf. 119. szám, 1981. máj. 23. 11. o. 



1296-ban Thwtheus, Kaal ville Sanctorum Vythy et Modesti szomszédosa.3 1296-ban 

Töttöskált Sásdi- és Kerekikál falvakkal együtt Atyusz nemzetségbeli Csaba és Bánd eladta a 

Monoszlóiaknak.4 Más forrás 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, Monoszlói Gergely 

mesternek.5  

A veszprémi káptalan 14. századi birtokai között található Töttöskál.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, az ott lakók közül számosan magukat általában nemeseknek mondották (se generaliter 

nobiles esse affirmassent). Amikor ápr. 28-án visszatértek a Kaal völgyébe meggyőződni arról, 

hogy akik korábban nemesnek mondták magukat, tényleg nemesek-e, többek között Teuteuskal 

falucskában (villula) Bence, Balázs fia Miklós, Ozene fia Bede, János fia Simon, Péter fia 

Demeter, István fia Jakab, Iwanka fia Pál, Benedek fia András és Gellért fia János magukat 

királyi birtokon élő királyi jobbágyoknak (iobagiones regales et in terribus regales 

commorantes) vallották. Olivér mester officiálisa, Vörös (Rufus) Dénes, ura nevében tiltakozott 

a Teuteskal-on levő 9 mansio (ház) miatt, mondván, hogy az, oklevél révén, urához tartozik, a 

káptalan jogát sértetlenül hagyva. A tiltakozók közt őt is jún. 3-ra okleveleivel együtt a király 

elé idézték. A fenti tiltakozások miatt iktatást nem tudtak végezni, a végső döntést a királyra 

bízták.7 

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.8 

 
3 Timár Péter: Magyarország középkori településeinek és egyházainak topográfiai adattára. II. kötet. Szeged, 2019. 

719. o. 
4 Koppány Tibor: Középkori templomok és egyházas helyek Veszprém megyében, II. A Veszprém Megyei 

Múzeumok Közleményei, 11. Veszprém, 1972. 226. o. a Hazai Okmánytár V. 79. alapján. 
5 Veress D. Csaba: A Kál-völgy története, I. A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei, 17. Veszprém, 1984. 

610. o. 
6 Kumorovitz L. Bernát: Veszprémi regeszták (1301-1387) A Magyar Országos Levéltár Kiadványai, II. 

Forráskiadványok 2. Budapest, 1953. 9. o. 
7Anjou-kori oklevéltár XXV. Szerk.: Sebők Ferenc. Budapest-Szeged, 2004. 276. sz. 129-130. o.  
8Kumorovitz L. Bernát: Veszprémi regeszták (1301-1387). A Magyar Országos Levéltár Kiadványai, II. 

Forráskiadványok 2. Budapest, 1953. 339. sz. 136-137. o. és Anjou-kori oklevéltár XXV. Szerk.: Sebők Ferenc. 

Budapest-Szeged, 2004. 276. sz. 129-130. o.  



Egy 1346. márc. 17-i oklevél9 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 Szentbenedek-Kaal-i és Kereky-i királyi és királynéi népeket, boradó 

conditionariusokat és udvarnokokat, valamint többek között Theutheus-i rokonaikat királyi és 

királynéi conditionariusi jogcímen visszafogadta, a nevezettek kijelentették, hogy okleveleik 

tanúsága szerint országos nemesek, s földjeiket is 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 a megnevezett Szentbenedek-Kaal-

i és Kereky-i személyek és többek között Theutheus-i rokonaik 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 nádor által a veszprémi püspök és Ratholth-i János fia Gyula mester jelenlétében 1398. máj. 

2-án írásba foglalt oklevél10 szerint a Zygeth nevű földet kettéosztva, annak keleti részét 

Ratholth-i Sasdykal nevű birtokához, a másik felét a püspök Teuteuskal nevű birtokához 

csatolták, míg a körülötte levő kaszálókat, ahogy eddig is volt, mindkét fél jobbágyainak 

használatában hagyták a püspök két jobbágyának, a köveskáli Chetew Mihálynak és Teuteuskal 

faluban (villa) rezideáló Sebe fia Demeternek a kaszálói és földjei kivételével. 

Egy 1389. máj. 23-án kiállított oklevéllel11 a székesfehérvári káptalan bizonyította a veszprémi 

püspök és Ratholth-i János fia Gyula mester közötti perben, hogy a veszprémi püspök a nádor 

által megítélt esküt arra, hogy Teutuskal nevű birtokán /Rátóti/ Olivér mester Sasdykal birtokon 

élő jobbágyai 3 holdat - amely 3 hold föld azóta a veszprémi egyházhoz tartozott, amióta a 

király azt neki adományozta - elfoglaltak, nem tette le. 

Egy 1389. máj. 24-én kiállított oklevéllel12 a székesfehérvári káptalan bizonyította, a veszprémi 

püspök nem tette le az esküt, hogy a vitás töttöskáli három holdat Rátóti Gyula jobbágyai 

foglalással szerezték meg. 

 
9 Kumorovitz L. Bernát: Veszprémi regeszták (1301-1387). A Magyar Országos Levéltár Kiadványai, II. 

Forráskiadványok 2. Budapest, 1953. 394. sz. 161-162. o. 
10 Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár I. (1387-1399) A Magyar Országos Levéltár Kiadványai, II. 

Forráskiadványok 1. Budapest, 1951. 1006. sz. 124-125. o. 
11 Zala vármegye története. Oklevéltár II. Szerk.: Nagy Imre, Véghely Dezső és Nagy Gyula. Budapest, 1890. 239. 

o. és Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában, III. Budapest, 1897. 66. o. 
12Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár I. (1387-1399) A Magyar Országos Levéltár Kiadványai, II. 

Forráskiadványok 1. Budapest, 1951. 1033. sz. 129. o. 



A veszprémi püspökség 1524. évi urbáriuma13 szerint 4 egésztelkes adózója (Johannes 

Damyan, Emericus Thythews, Nicolaus Thoth és Ambrosius Anthalffy) volt a falunak, akik 4 

forintot fizettek. 

A 16. században a veszprémi püspök és nemesek birtokosok a faluban, de 1531-re a püspöki 

falurész elnéptelenedett.14 

Töttös puszta 1570-ben a csobánci náhijébe tartozott.15 

1574-ben a magvaszakadt Sásdi Domokos itteni egész kúriája birtokába a Győrffy család egyes 

tagjait vezették be királyi adomány címén.16  

Az 1783-as I. katonai felmérésen17 „Rud.” (rudera= romok) rövidítéssel jelölnek egy 

épületmaradványt a településtől keletre.18 

Rómer Flóris 1860-as leírása szerint szentélye akkor még dongaboltozatos, hajójában álltak a 

karzat pillérei, a hajó déli falában látható volt a szokásos három résablak, nyugati falában pedig 

a kapunyílás.19 

Rómer Flóris 1861-ben a következőt jegyezte fel a templomról „Köveskáll” településnél: 

„Tötési templom, ugyanazon nevű hegyben volt Tötes-Káll keskeny magas ablakok.”20 

Rómer Flóris 1876-ban a következőképpen mutatta be a templomot: „Szent-Békálla falu 

határában, körmendiek szőlőjében fekszik a tőtési templom, melyben még 60 év előtt egy 

dömölki bencés első miséjét mondá. Most e rom csak azt bizonyítja, hogy a XIV. századból való; 

szentély záradéka egyenes, támok nélkül, északi oldalán semmi ablak. Méretei ezek: a szentély 

hossza 8’, szél. 10’8”. Van evangeliumi oldalon szentélyfülkéje, keleten és délfelé keskeny 

csúcsos ablaka, melynek bélleteire födelékesen két kőlap van fektetve, fölöttük a rétegesen tört 

lapok csúcsívet képeznek. A szentély donga-boltozatos; a diadalív csúcsos, élre fektetett termés 

lapokból készült; itt a hajó 2’ 2”-lal szélesedik. A hajó hossza a krzat pilléreig 21’, a 2’-nyi 

 
13 Kredics László – Solymosi László: A veszprémi püspökség 1524. évi urbáriuma. Új Történelmi Tár 4., 1993. 

52-53. o. 
14 Ila Bálint – Kovacsics József: Veszprém megye helytörténeti lexikona. Budapest, 1981. 414. o. 
15 Timár Péter: Magyarország középkori településeinek és egyházainak topográfiai adattára. II. kötet. Szeged, 

2019. 719. o. 
16 Ila Bálint – Kovacsics József: Veszprém megye helytörténeti lexikona. Budapest, 1981. 414. o. 
17https://mapire.eu/hu/map/firstsurvey-

hungary/?layers=147&bbox=1953715.138866732%2C5922966.749540565%2C1958755.2054192857%2C5924

638 
18 Magyarország régészeti topgráfiája, I. Tapolcai járás. Szerk.: Sági Károly. Budapest, 1966. 145. o. 43/5 alatt 

talán erre hivatkozik, amikor az alábbiakat írja: „A jelzett helyen keskeny, téglalap alaprajzú épület romjait 

láthatjuk, amely egy kisebb és egy nagyobb helységből állt. Az épület emeletes volt, keleti felében az egykori 

gerendázat fölé futó, egyenesen felmenő falcsonkok szerint.” 
19 Rómer jkv. III.40 és Rómer 1867. 48. alapján: Veszprém megye műemléki topográfiája. Kézirat. Magyar 

Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ. 
20 Rómer Flóris Jegyzőkönyvei. Somogy, Veszprém és Zala megye (1861). Országos Műemlékvédelmi Hivatal. 

Sajtó alá rendezte: Valter Ilona és Velladics Márta. Budapest, 1999. 28. o. 



pillérek mögötti előcsarnok 6’ hosszu, a szélesség 14’ 4”. A hajó déli oldalán jól magasan, 

majd egyenlő távolban három ablak nyílik, a kapuzat a nyugati falon van. A falak 2-3’ 4”-nyiak, 

terméskőből valók, helylyel közzel vakolvák.” 

Rómer csúcsos diadalívét és több ablakát lerajzolta. A feltűnően vastag falak nagy részét egy 

közeli pince építésére használták fel a múlt század végén.21 

Békefi szerint22 Töttöskál egyházában a 19. század elején még miséztek. 1876-ban már 

romokban hevert. A diadalív csúcsos. A templom keleti és déli oldalán csúcsíves ablak.  

Egy 1908-as forrás23 szerint Töttöskál „puszta templomának falait egyre rontják és hordják, 

akik a közelben pincét építenek”. 

A megmentendő templomromok Jáky Gyula általi felsorolásából24 a töttöskáli templom sem 

maradhatott ki, amelyik a kisebbek közé tartozva, szerinte könnyen helyreállítható lenne. „A 

további rombolásokat, lebontásokat meg lehetne akadályozni a műemlékekről szóló törvény 

alapján történő kisajátítással. Pár ezer pengőért mind a 20 templomot birtokba lehetne venni. 

Egy ilyen szobanagyságú templomnak a korhű helyreállítása egyenként csak pá ezer pengőbe 

kerül, amit magánosoktól, egyházaktól, városoktól, államtól megszerezni nem volna nehéz 

feladat.” – írta.  

Entz Géza és Gerő László 1958-as könyve,25 valamint Genthon István 1959-es 

műemlékjegyzéke26 a töttöskáli templomromot Köveskál műemlékei közé sorolja, román 

stílusúnak tartja és a 12. századra datálja.  

Semsey Andor 1959-es tanulmánya27 szerint Rómer csúcsos diadalívét és több ablakát még 

lerajzolta, ma már csak a szentély déli ablaka van meg. A feltűnően vastag falak nagy részét 

egy közeli pince építésére használták fel a múlt század végén. 

Koppány Tibor 1963-as tanulmánya28 szerint Töttöskál 1341-ben került királyi birtokból a 

veszprémi püspökség kezére, és a középkorban azé is maradt. Egyhajós, keletelt, egyenes 

szentélyű templomrom, a hajó nyugati oldalán bejárattal és „kegyúri” karzat pilléreinek és 

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

1959. 3. szám, 132. o. 
22 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. 148. o. 
23 Pesti Hirlap 30 93. 1908. ápr. 17. 
24 dr. Jáky Gyula: Árpádok-korabeli templomromok a Balaton partján. Meg kell menteni ezeréves történelmi 

emlékeinket. Pesti Hírlap, 62. évf. 205. szám, 1941. szept. 10. 4. o. 
25 Entz Géza – Gerő László: A Balaton környék műemlékei. Budapest, 1958. 104. o. 
26 Genthon István: Magyarország művészeti emlékei I. Budapest, 1959. 180. o. 
27 Semsey Andor: Rómer Flórissal a Balaton környék pusztuló műemlékei nyomában. Műemlékvédelem, 3. évf. 

1959. 3. szám, 132. o. 
28 Koppány Tibor: A Balaton-Felvidék románkori templomai. A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei, 1. 

Veszprém, 1963. 98. o. 



boltozatának nyomaival. Ábrázolása: OMF Tervtár (ma Magyar Építészeti Múzeum és 

Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ, Tervtár), ltsz.: 8000, Weszelovszky B(éla), é. n.  

Az Adattári karton29 1964. évi bejegyzése szerint a 13. század elejére datált templom nyugati 

homlokzatának kiomlott nyílása felett ablak nyoma sejthető. A diadalív vállindítása és a hajó 

keleti oromfalának déli oldala még látható. 

Magyarország régészeti topográfiája szerint30 a templomrom közelében, szőlőforgatáskor, 

gyakran kerülnek elő melléklet nélküli csontvázas sírok. Felveti annak lehetőségét, hogy 

Szentvidkál és Töttöskál azonos települést jelent, amit az igazolhatna, hogy Töttöskál 

egyházáról külön adat nem szól.  

Bakay Kornél 12-13. századiként említi a templomot.31 

Guzsik Tamás 1979-es tanulmányának32 adatgyűjtése szerint a templom 13. századi, hajójának 

belmérete 9,00 x 4,95 m-es, a hajó belső alaprajzi téraránya pedig 1,82. 

Állítólag addig használták, mígnem Eszterházy Károly egri püspök a falu földesura, 1790-99 

között fel nem építette az új templomot.33 

Veress D. Csaba szerint34 „a rom körüli temető maradványai még napjainkban is észlelhetők.” 

Továbbá: „A Kál-völgy többi falva (Szentbenedekkálla, Mindszentkálla, Szentvidkála, 

Boldogasszonyörs (Kővágóörs), Kiskál, Töttöskál, Kerekikál, Sásdikál, Alsóukkál) csak a 

későbbiek folyamán, - a XII-XIII. század folyamán alakulhattak ki, mert valamennyiről csak a 

XIII. századból valók első adataink.” Véleménye szerint a korábban a veszprémi káptalan 

birtokában volt és 1277-ben (újra) megszerzett Szentvidkál valószínűleg azonos Töttöskállal. 

Noha a falunév egy benne álló Szent Vidnek szentelt templomra utalna, szerinte azért nem 

szerepel a (pápai) tizedlajstromban Töttöskál – feltehetően ma is látható templomával együtt -, 

mert csak később épült fel. A Kál-völgyében kialakult kettős (püspöki-nemesi) birtoklási rend 

részeként többek között Töttöskál püspöki birtok lett. Pusztulását a török háborúk okozták. 

Szerinte 1876-ban állítólag még miséztek Töttöskál templomában.35  

 
29 Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ. 
30 Magyarország régészeti topgráfiája, I. Tapolcai járás. Szerk.: Sági Károly. Budapest, 1966. 145. o. 
31 Bakay, Kornél: Archäologische Studien zur frage der ungarischen Staatsgündung. Acta Archaeologica, 19. 1967. 

1-2. szám, 135. o. 
32 Guzsik Tamás: Veszprém megye középkori templomépítészetének kérdései. A Veszprém megyei Múzeumok 

Közleményei, 14. Veszprém, 1979. 191. o. 
33 Szilágyi Károly Szentbékkálla. Veszprémi Napló, 37. évf. 119. szám, 1981. máj. 23. 11. o. 
34 Veress D. Csaba: A Kál-völgy története, I. A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei, 17. Veszprém, 1984. 
35 Veress D. Csaba: A Kál-völgy története, I. A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei, 17. Veszprém, 1984. 

606., 609, 612. és 613. o. 



Magyar Kálmán - forrásmegjelölés nélkül - Töttöskált is azon - Kál-völgyi - falvak között 

sorolta fel, amelyekben a királyné Segesdhez tartozó boradó népei éltek.36  

Koppány Tibor szintén felvetette annak lehetőségét, hogy az először 1290-ben, utoljára 1357-

ben említett Szentvidkál és Töttöskál azonos települést jelent.37 A kézirat az alábbiakban 

mutatja be a templomromot: „A községtől keletre, a Köveskáli-hegy délnyugati lejtőjén, 

szőlőspincék között, dűlőút mellett keletelt, egyhajós egyenes szentélyzáródású, középkori falusi 

templom konzerválatlan, belső területén növényzettel erősen benőtt romja. Bazalt törtkőfalazat, 

kis kiülésű lábazati sávval, helyenként kisméretű, kerek gerendalyukakkal (állvány) áttörve, 

felületén foltokban kavicsos vakolat. Nyugati falának közepén az egykori bejárat helyén 

hatalmas kiomlás, az északnyugati falsarok ugyancsak romlott. A bejárattól délre a falban futó, 

vízszintes gerendalyuk. A nyugati és északi fal kb. 5-6 m magasságig áll. A szabálytalan négyzet 

alaprajzú szentély északi és keleti falmaradványa alacsony, a déli fal azonban jelenős 

magasságban áll, kifelé-befelé rézsűs, középen kőkeretű, szabálytalan csúcsívű résablak töri át. 

A déli fal keleti része ugyancsak magasan megmaradt, nyugat felé azonban alacsonnyá válik és 

bokrok nőtték be. 

A hajó nyugati részén, a nyugati falon induló dongaboltozat maradványa és az északi és déli 

fal elé ugró falpillérek alapján boltozott aljú karzat húzódott. A négyzetes szentély pillér nélküli 

diadalívvel kapcsolódott a hajóhoz, déli oldalán a kelet-nyugati tengelyű, valószínűleg egykor 

csúcsíves szentélydonga jelentős magasságú indítása is megmaradt, a diadalív vonalában 

magasba törő falcsonkkal együtt.” 

Koppány Tibor 1993-as könyvében38 a következőképpen ismerteti a romot: „egyhajós, egyenes 

szentélyzáródású és keletelt, kisméretű román-kori templom magasan megmaradt falai. Nyugati 

bejárata volt, emögött két pilléren boltozott karzattal. Alacsonyabban álló szentélyfalain 

dongaboltozat indításai, déli falában csúcsíves résablak.” A hajó nyugati végében pillérekre 

épült, a karzattal egybeépített toronyelhelyezés további példáiként az aszófői, a balatoncsicsó-

szentbalázsi, a ságdörgicsei és az ecséri templomromot idézte.  

1994-ben (a természetvédelmi hatóság munkatársai?) látogathatóvá tették a töttöskáli 

templomromot.39 

 
36 Magyar Kálmán: A segesdi királynéi ispánság történetéről (XI-XV. század). Somogy megye múltjából. Levéltári 

Évkönyv, 16. Szerk.: Kanyar József. Kaposvár, 1985. 22. o. 
37 Veszprém megye műemléki topográfiája. Kézirat. Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi 

Dokumentációs Központ. 
38 Koppány Tibor: A Balaton környékének műemlékei. Budapest, 1993. 152. és 21. o. 
39 Veszprémi Napló, 50. évf. 178. szám, 1994. aug. 1. és Juhász Erzsébet: Élőhelymentés szélkerékkel, fagáttal. 

Új Magyarország, 4. évf. 185. szám, 1994. aug. 9. 11. o. 



Ferenczy Károly 1996-ban a következőképpen írta le a templomromot40: „Az Öreghegy 

derékmagasságában vezető földút mellett, magában áll a jó megtartású falusi templom; hajóval 

és egyenes záródású szentéllyel. A templomfalak a Ny., É. oldalon végig a szentélyhez 

csatlakozó DK-i sarokban tetemes magasságig állnak, sőt a kereszt-dongával fedett szentély 

arcus triufálisa déi sarkában egy falcsonk még további cca másfél méteres magasságban dacol 

az idővel. A Ny-i bejárati kapu helyén nagy kiromosodás tátong, de az összecemenálódott 

falazat még kapukeret átboltozás nélkül is cca másfél méter magasan a kapu űr felett tartja 

magát. A bejáratnál – a falpillércsonkok tanúsága szerint – egy keskeny harántdongás, karzatos 

előtér volt. Harántdongája a falpillérek/re/ támaszkodó nagyívű hevederre, ill. a bejárati, Ny-i 

falra támaszkodott. A lenyomatokból következtethetően félkörívalkotójú (esetleg enyhén 

csúcsba ívelő) boltozatból az ÉNY-i sarokban a bolthát feletti falazatcsonk több mint másfél m.  

hosszban az ívlenyomattal együtt látható. A D-i fal szentély melletti feltűnően magasan 

megmaradt darabjában felismerhető egy gótikus kisablak, mégpedig a második falegyen 

magasságában indítva. Az egyenes záródású, derékszögű szentély D-i fala kiemelkedő 

magasságig megmaradt, tanúfalként mutatva a második falegyen magasságában induló 

keresztirányú boltozat végigmenő boltváll felfekvését és induló boltszakaszának csonkját, felette 

pedig egy bélletes kisablak káváját, bélletkövekből kirakott-faragott csúcsíves vékony 

sávnyílással. A szentély mindkét oldalfalán nagyobb méretű falazott tároló-fülke maradt meg. 

A hátsó zárószentély fal a második falegyenig lepusztult, törmeléke – valószínűleg újabbkori 

pusztulás-pusztítás során a szentélybe hullott. A rom belső falfelületének alsó régiójában a 

durva hézagoló-takaró vakolat foltokban megmaradt. A műemléki rom viszonylag zavartalanul 

és akadálytalanul be- és körüljárható. Belsejét ugyan felverte a gaz, valamint a rom és az út 

közötti háromszöget bezáró területre az újabban folyó építkezésekről sittet-szemetet raktak le. 

A középkori templomot szélesebb kőalapozásra fektették. E lábazatra főleg fekete bazaltkőfalat 

húztak fel durva szemszerkezetű erős mészhabarcsba ágyazva a falegyenekre fektetett 

harántgömbfa konzolokra helyezett deszka-palló állványzatokról. A kapunál található hosszan 

benyúló szabályosan falazott üreg minden bizonnyal az ajtóreteszelő tológerenda fészke volt. 

A viszonylag jó megtartású, jelentékenyebb romot kisebb állagvédelemmel látványosan meg 

lehetne menteni e szép kilátású, a Káli medence felé áttekintést nyújtó domboldalon. Faragott 

kő a felszínen nem található.” A Magyarország műemlékjegyzékében található 13. századi 

datálás kapcsán megjegyezte: „A meglévő formák stb. alapján románkori vagy koragótikus-

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

Dokumentációs Központ. 



későromán formák nem találhatók. Építési ideje inkább a XIV. sz.-ra, az 1300-as évekre 

tehető.” 

Rómer Flóris jegyzőkönyveinek 1999-es kiadásában41 a Töttöskálhoz írott jegyzet szerint: „Az 

Öreghegy déli oldalában állt a középkori Töttöskál temploma. A falut 1296-ban említi először 

írott forrás. Templomában a 19. század elején még miséztek, 1876-ban már romokban hevert.” 

Tamási Judit 2002-es tanulmányában42 azon példák között említi a töttöskáli templomot, 

amelyeknél kitűzési pontatlanságok mutathatók ki. 

 

Az épület leírása 

A településtől keletre, a Köveskáli-hegy délnyugati lejtőjén található, törtkőből, bazaltból 

épített keletelt templom konzerválatlan romja, a hajónál keskenyebb, egyenesen záródó, 

szabálytalan négyszög alaprajzú szentéllyel. A nyugati és az északi fal 5-6 m magasan áll. A 

templom bejáratát a nyugati oldalon nagy méretű kiromlás jelzi. A nyugati falban, a déli 

oldalon, reteszgerenda fészke. A hajó nyugati végében - a nyugati falon induló dongaboltozat 

maradványa, valamint az északi és a déli fal elé ugró falpillérek alapján - boltozott aljú, pilléres 

karzat állt. A hajóhoz pillér nélküli diadalívvel kapcsolódó szentélyét a boltozatindítás alapján 

valószínűleg csúcsíves donga fedte. A szentély jelentős magasságig álló déli falában kifelé-

befelé rézsűs bélletű, csúcsíves kőkeretű résablak van. A szentély északi és déli falába egy-egy 

négyszögű fülke mélyed. A diadalív felett magasan áll a keleti oromfal. A falban kör 

keresztmetszetű állványlyukak és falegyenek láthatók, a falfelületet foltokban kavicsos vakolat 

fedi. 

 

Az épület állapota 

A rom falazatának állagán a közelmúltban lokális habarcskikenéssel javítottak, azonban 

sajnálatos módon a javítóhabarcs színe erősen különbözik az eredetitől. A déli falfelületen lévő 

vakolat folyamatosan pusztul, miként az archív képekkel való összevetésből látszik. A nyugati 

kapu helyét jelző kiromlásban elhelyezett dúcolás az elöregedés jeleit mutatja. A szentély 

területe elkezdett bozótosodni. 

 

 

 
41 Rómer Flóris Jegyzőkönyvei. Somogy, Veszprém és Zala megye (1861). Országos Műemlékvédelmi Hivatal. 

Sajtó alá rendezte: Valter Ilona és Velladics Márta. Budapest, 1999. 271. o., 72. és 79. jegyzet. 
42 Tamási Judit: Egyházashollós, római katolikus templom. In: Lapidarium Hungaricum. Magyarország építészeti 

töredékeinek gyűjteménye 5.  Vas megye. Szerk.: Horler Miklós. Budapest, 2002. 270. o. 



Archív ábrázolások, felvételek  

 

 
Az I. katonai felmérés részlete (1783) 

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

hungary/?layers=147&bbox=1953715.138866732%2C5922966.749540565%2C1958755.2054192857%2C5924

638 

 

 
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 

 



 
Szentbékálla 1858-as kataszteri térképének részlete, jelenkori kiegészítésekkel. 

https://mapire.eu/hu/map/cadastral/?layers=3%2C4&bbox=1956438.8939443887%2C5923631.781689466%2C

1957068.902263458%2C5923840.789188684 
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Régészeti lelőhely, 9273 

 

 

 

 

A hatályos műemléki védelem alatt álló terület megjelenítése 



 
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. 

 

 
A töttöskáli rom 1955-ben 

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

1959. 3. szám, 132. o. 
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A templomrom 2005-ben (B.T.) 

 

 

 
A templom hosszmetszete, Alaksza Kálmán 
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A templom alaprajza, Alaksza Kálmán 

Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ, Irattár, 

 

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

Veszprém, 1963. 98. o. 

 
A templom alaprajza 

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

Veszprém, 1963. 98. o. 



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. 9-13. 

Íves bélletzáródású nyílásban csúcsíves záródású 

ablak. 

14. század eleje. 9-12. 

Gerendalyuk. 14. század eleje. 10., 13. 

Vakolatmaradványok. 14. század eleje. 9., 13. 

Keleti külső homlokzat: Törtkő falazat. 14. század eleje. 14. 

Északi külső homlokzat: Törtkő falazat. 14. század eleje.  

Déli belső homlokzat: Törtkő falazat. 14. század eleje. 21-23. 

Falfülke. 14. század eleje. 21-23. 

Vakolatmaradványok. 14. század eleje. 21-23. 

Keleti belső homlokzat: Törtkő falazat. 14. század eleje.  

Északi belső homlokzat: Törtkő falazat. 14. század eleje. 24. 

Falfülke. 14. század eleje. 24. 

 

 

Ablak 

Leírás Kilincs, zár Pánt Datálás Fotó 

Íves bélletzáródású nyílásban 

csúcsíves záródású ablak. 

- - 14. század eleje. 9-12., 21-

22. 

 

Hajó 

Megnevezés Leírás Datálás Fotó 

Déli külső homlokzat: Törtkő falazat. 14. század eleje. 3-9. 

Gerendalyuk. 14. század eleje. 9. 

Vakolatmaradványok. 14. század eleje. 3., 5-9. 

Keleti külső homlokzat: Törtkő falazat. 14. század eleje. 10. 

Gerendalyuk. 14. század eleje. 10. 

Északi külső homlokzat: Törtkő falazat. 14. század eleje. 15-17. 

Gerendalyukak. 14. század eleje. 15-17. 

Nyugati külső homlokzat: Törtkő falazat. 14. század eleje. 1. 

A nyugati kapu helyén kiromlás. 14. század eleje. 1. 

Déli belső homlokzat: Törtkő falazat. 14. század eleje. 18-20., 

30. 

A karzat falpillérének maradványa. 14. század eleje.  

Gerendalyuk. 14. század eleje. 19-20. 

Keleti belső homlokzat: Törtkő falazat. 14. század eleje. 18-20. 

Gerendalyuk. 14. század eleje. 18-20. 

Vakolatmaradványok. 14. század eleje. 18-20. 

Északi belső homlokzat: Törtkő falazat. 14. század eleje. 25-26. 

Gerendalyuk. 14. század eleje. 25. 

A karzat falpillérének maradványa. 14. század eleje. 26. 

Nyugati belső homlokzat: Törtkő falazat. 14. század eleje. 8., 14., 

27-28. 

Karzat dongaboltozatának maradványa. 14. század eleje. 8., 14., 27. 

Egyéb: Reteszgerenda fészke a nyugati falban. 14. század eleje. 29. 
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Értékvizsgálat (jelentőség, eszmei érték) 

A Rómer Flóris leírásából ismert csúcsíves diadalív és keleti ablak, valamint a ma is meglévő 

csúcsíves záródású déli szentélyablak alapján a 14. század elejére, első felére 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 tarthatók számon az építési állványzat eltávolított gerendái után visszamaradt 

lyukak 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 említett lyukaival, a szakrális 

használat követelményeként megtalálható falfülkék a szentély északi és déli falában, valamint 

az építési korra leginkább utaló csúcsíves záródású alak, az igényes szerkezeti kialakításról 

tanúskodó, dongaboltozatos nyugati karzata maradványa. A régiségértékhez tartozik a rom-

mivoltból adódó esztétikai érték, 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 régészeti feltárás során a pusztulás folyamatára lehet adatokat kapni, és még a 

tetőfedés anyaga is meghatározhatóvá válhat. Szerencsés esetben festett vakolattöredékek is 

előkerülhetnek. A régészeti feltárás során előkerülhet a szentélyben a főoltár, a hajó északkeleti 

és délkeleti sarkában esetleg mellékoltárok alapozása. Számítani kell padlóburkolat és a 

közbülső karzatpillérek maradványának, alapozásának előkerülésére. 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 

habarccsal azonos színű és szemcsézetű javított mészhabarcsot javaslunk, a szükség esetén 



ráfalazással. 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. 

A legutóbbi falazatjavítás szürkés habarcsára az eredetivel egyező színű habarcsból javaslunk 

rávakolni, lehetőleg a szürkés javítóhabarcs (részleges) visszafejtése után. 

A nyugati kapu helyét jelölő kiromlásba a felette lévő falazat súlyát hordani képes, műemlékhez 

méltó megjelenésű áthidalókonstrukció készítését javasoljuk, ami egy bejárati ajtónyílás is 

befogad. 

A templom, elsősorban a szentélye területén elburjánzott növényzet, bokrok eltávolítandók, a z 

itt felhalmozott kövek eltávolítandók. 

 

 

Balázsik Tamás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


