
Castrum, 12. (2010) 5–42.

Tanulmányok

Nagy szabolCs balázs

a kompolTiak Temploma kisnánán

bevezetés

Kisnána község Eger és gyöngyös között található félúton, a mátra déli lábainál. a 
várdomb a mai község közepén fekszik, hozzávetőleg 2000 négyzetméternyi ovális te-
rülete alig húsz méterrel emelkedik ki környezetéből. A dombot egykor két, a Mátrából 
érkező patak vette közre.1 a vár területén a romjaiban ma is álló középkori templom sem 
az általa képviselt művészeti érték, sem az egykori épületből ránk maradt eredeti rész-
letek mennyiségét tekintve nem tekinthető különösen kiemelkedőnek. Néhány sajátos 
körülmény mégis különleges helyet biztosít e templom számára a magyarországi emlék-
anyagban. a templom történetének szoros összefonódása a Kompoltiak birtokközpontjá-
val, illetve a templom körüli temető és a vár kapcsolata országosan is figyelemre méltó, 
sajátos esetet képvisel. A másik oldalról a templom jelentőségét emeli, hogy legjobban 
ismert gótikus formáját – annak minden építészeti részletével, kőfaragványaival együtt –  
elég megbízhatóan keltezi a 15. század elejére egy 1428-ból származó feliratos sírkő.

A templom történetének alább következő bemutatása során mindezen jellegzetessé-
gek rövid ismertetésére teszek kísérletet.2 

történeti adatok

Kisnána tágabb környezete a 10–11. században az aba nemzetség birtokai közé tarto-
zott. A település szűkebb környezetének jelentőségét jól mutatja, hogy 15 km-es körzetén 
belül már a 11. század első felében két monostor (Debrő és Sár) létesült az Abák alapí-
tásaként, majd ugyanezen körzeten belül 1280 előtt létrejött a kompolti monostor is.3 a 
későbbi kisnánai vár építtetője és legfontosabb birtokosa, a Kompolti család a 13. századi 
birtokosztályok során vált ki az Aba nemzetségből, s talán már ekkor kialakította nánai 
birtokközpontját. Erre mutat 13. századi birtokszerzéseik csoportosulása, valamint az a 
körülmény, hogy a család Nánai ága a 14. század elejétől már a de Nana predicatumot 
használta.4 A Kompoltiak sikertörténete a korszakra igencsak jellemző módon indult. Az 
Aba nemzetségből származó legtöbb családdal ellentétben a trónharcokban ekkor Károly 
róbert mellé álltak, s ezzel mintegy két évszázados karrierjüket alapozták meg: az or-

1 Pámer 1970. 295., Virágos 2006. 43. 
2 Jelen tanulmány 2009 májusában benyújtott ba-szakdolgozatom átdolgozott változata. az ma-képzés 

végére a témát a vár egészére tervezem bővíteni. A szakdolgozati munkákban, valamint e tanulmány 
megszületésében nyújtott sok segítségét témavezetőmnek, Feld Istvánnak ezúton is köszönöm.

3 Pámer 1970. 295–298., HerVay 2001. 498., 509., 541., romHányi 2000. 20., 38., 56., ÁMTF III. 43–47., 50. 
4 Pámer 1970. 298.



6 Nagy Szabolcs Balázs

szág vezető nagybirtokosai között foglaltak helyet egészen a fiági kihalásig. Kompolti 
Péter már az 1310-es években királynéi tárnokmester lett, leszármazottai pedig 1521-
ig országos méltóságokat és magas udvari tisztségeket töltöttek be, előkelő arisztokrata 
családokból – pl. Tari, Hédervári, Országh – házasodtak. Kompolti Péter három fiával a 
család három ágra szakadt (Domoszlói, Körűi és Nánai ág), a három közül a legtekinté-
lyesebbé a Nánai ág vált. az utóbbi tagjai bekerültek a zsigmond király által szervezett 
Sárkányos-rend bárói közé is, ahol, ha nem is az első vonalban, de az ország legszűkebb 
vezetőrétegének tagjai között kaptak helyet.5 

Az első írott forrás, mely a települést közvetlenül említi, 1325-ből származik. Ekkor 
osztotta fel Kompolti Péter fiai között birtokait, Lovásznánát Gergelynek, Egyházasnánát 
Istvánnak juttatva.6 utóbbi minden bizonnyal a középkori Kisnánával azonosítható, hi-
szen a településnév egy jelentősebb (kő?)templomra látszik utalni, az 1332–1337-es pápai 
tizedjegyzék pedig nem számol be ezen kívül a környéken más, szóba jöhető templom-
ról.7 A Kompoltiak nánai birtokközpontjáról az első biztos írásos adatunk meglehetősen 
kései, csak 1445-ből való. Az 1445. évi rákosi országgyűlés a Zsigmond király halála utá-
ni zavaros időkben épített különféle erősségek, magánvárak terén rendet akart teremteni, 
s néhány kivételével az erődítmények lebontása mellett döntött. A kevés kivétel egyike 
volt Kompolti János újonnan épített vára a kisnánai várdombon. a vár további történeté-
ből ismerjük néhány várnagy nevét, de egyéb részletekre vonatkozólag (pl. építéstörté-
net) az írott források nem adnak sok felvilágosítást.8 

1510-ben a Kompoltiak kölcsönös örökösödési szerződést kötöttek a velük rokonság-
ban álló guti Országh családdal, s ez 1521-ben Kompolti Ferenc halálával, a család fiágon 
való kihalásával életbe is lépett. a török hódoltság idején a vár nem vált végvárrá, kor-
szerűsítésére sem került sor. 1543-ban török kézre került, Istvánffy Miklós (1538–1615) 
történetíró leírása szerint az ostrom után Nána vára a török által „földig lerontaték, meg-
maradván még a falromladékok.”9 a vár pusztulásának, elhagyatásának pontos rendje 
kérdéses, mindenesetre az 1560-as évek után már nem merült fel a vár helyreállításának, 
megerősítésének igénye birtokosai részéről. A török kiűzése után a vár megmaradt rom 
állapotában, falait a település lakói hordhatták szét.10 

a templom kutatástörténete

„Az enyészet bus jelét” hordozó romok irányában megjelenő korai érdeklődést jól 
jelzi dr. Erdey Fülöp rövid összefoglalója a vár történetéről, mely 1860-ban jelent meg a 
Vasárnapi Ujság hasábjain. A szerző rendelkezésére álló írott források alapján készült be-
számoló nem foglalkozott részletesebben a vár látható maradványaival, viszont mellékelt 
egy többé-kevésbé megbízható rajzot a romok déli nézetéről.11 A későbbiekben egészen 

 5 Pámer 1970. 298–300., Virágos 2006. 44–45. 
 6 Az oklevél több faluval együtt megemlíti a Kompoltiak oroszlánkői várát is, Kisnána területén azonban 

nem említ várat. Pámer 1970. 298., ÁMTF III. 118. A település neve Kysnana formában először 1415-ben 
jelenik meg. Pámer 1970. 299., Virágos 2006. 46. 

 7 Az 1962–1966-os feltárások során előkerültek egy középkori település szórványos, bizonytalan nyomai a 
várdombtól délre. Pámer 1970. 299. 

 8 Pámer 1970. 300., 306., 310. A „Castrum Nana” kifejezés 1468-ban jelenik meg először az okleveles anyagban. 
 9 erdey 1860. 482., Pámer 1970. 310–311., istVánffy 2003. I/2. 86. (15. könyv). 
10 Pámer 1970. 310–311.
11 erdey 1860. 480., 482–483. 
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az 1940-es évekig nem született önálló dolgozat a kisnánai várról, viszont említésre ke-
rült több, a terület váraival, műemlékeivel és egyéb látnivalóival foglalkozó összefoglaló 
munkában.12 A műemléki topográfiai munkák kapcsán 1902-ben Gerecze Péter alapraj-
zot, nézeti rajzot és felvételeket is közölt a romokról. Jelentésében részletesen ismertette 
az épületmaradványok pusztulását, s felhívta a figyelmet a templomtorony északi oldalán 
az aláfalazás szükségességére.13 

A kisnánai vár első ásatói 1940-ben helybeli leventék voltak. Az egykori várból 
ekkor csupán két torony emelkedett a felszín fölé, a belső kaputorony és a templomto-
rony, ezenkívül a templom szentélyének néhány falcsonkja. A romok az 1860. évi ál-
lapotokhoz képest – amennyire a korai a rajz alapján eldönthető – nem sokat sérültek, 
a szentély falmaradványait kivéve. A belső kaputoronyban leventeotthont alakítottak 
ki, a templomtól északra épületet emeltek a középkori vár keleti palotaszárnya fölé, s a 
fennmaradt archív felvételeken az is világosan látszik, hogy a romterület épülettörme-
lékének egy részét a várdomb déli végébe halmozták. az omladék eltakarítása nyomán 
kaphattak kedvet a templom belsejének feltárásához. Kezdeményezésükről a Műemlékek 
országos bizottsága is értesült, 1941-ben Csányi Károly és lux géza építészek utaztak 
le Kisnánára, felmérték a két tornyot, valamint a templom újonnan feltárt maradványait. 

12 BoroVszky 1900, gerecze 1906, csánki 1890, demkó 1914, Pásztor 1929, Barcza – Vigyázó 1930,  
Pásztor 1933.

13 gerecze 1902. A falhiány rajzain is jól látszik. A nézeti- és alaprajzokat, fényképfelvételeket a KÖH 
Tervtár és KÖH Fotótár őrzi. Az 1902-es jelentés mikrofilmen ugyanitt megtekinthető. 

1. A középkori templom alaprajza Csányi Károly és Lux Géza 1941-es felméréséből  
(KÖH Tervtár, lelt. sz. 2907.)
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Elkészült a belső kaputorony és a templom alaprajza (1. kép), a két torony déli nézete, a 
templom nyugati és északi nézete, illetve hossz- és keresztmetszete, a templomtorony 
földszinti és emeleti alaprajza, nyugati mérműves ablakának felmérése, valamint a leven-
ték által kiásott Kompolti-sírkő rajza és fotója.14 

Mai szemmel nézve talán sajnálatosnak tűnhet ez az öntevékeny és szükségszerűen 
„szakszerűtlen” feltárás, ugyanakkor a leventék érdeme, hogy a feltárás mellett korlátozott 
mértékű állagvédelmi munkákat is végeztek a két tornyon. A későbbi rendszeres feltárá-
sokat vezető régész véleménye szerint ezek hiányában a két torony „aligha maradt volna 
meg” a helyreállításokig.15 A templomtorony és a hajó kapcsolatának vizsgálatát minden-
esetre megnehezítik az 1940-es évek állagmegóvási munkálatai, melyek során – elsősor-
ban az északkeleti sarkon – aláfalazták a templomtornyot. a helyreállítás mértéke utólag 
nehezen megállapítható.16 Éppen emiatt kérdéses a középső templomrész pontos alaprajza 
is, hiszen elképzelhető, hogy a helyreállítások előtt falai a déli oldalon nem futottak olyan 
ívesen, mint az ma az alaprajzokon és a helyszínen is megfigyelhető. Így az északi oldal-
hoz hasonlóan a déli fal vonala is talán csak igen kevéssel tért el az egyenestől.

Az első ásatások eredményeiről egy rövid beszámoló is született Csányi és Lux tol-
lából, melyben közzétették a felmérések egy részét, valamint két fényképfelvételt a ro-
mokról.17 A leventék munkái során kibontakozott a templom furcsa, hármas tagolódású 
alaprajza. A feltárások – vagy helyesebben a templom belsejének kitisztítása – során csak 
a legkésőbbi középkori padlószintig hatoltak, melyet világosan jelzett a négyzetes téglák 
alkotta burkolat. az alaprajz szabálytalanságaira 1941-ben még nem született meg a való-
di magyarázat. az ekkor végzett ásatások leglátványosabb és talán leglényegesebb lelete 
Kompolti lászló sírkövének három nagyobb töredéke volt, melyek a templom keltezésére 
a legfőbb támpontot adták. A szépen faragott sírkő felirata ugyanis az eltemetett neve 
mellett a sírba helyezés évszámát is elárulta: 1428. 

A templom területén kívül eső korai ásatások kiterjedésére nincsenek pontos ada-
taink, Csányi Károly és Lux Géza beszámolója alapján azonban nem lehet jelentős fel-
tárásokkal számolni.18 Erre mutatnak a későbbi ásatások adatai is, melyek – a templom 
területén kívül – nem jeleznek komolyabb bolygatást.

A leventék tevékenysége után mintegy húsz évvel, 1962 őszén indultak újra a mun-
kálatok a kisnánai vár romterületén. Az elsődleges cél a két álló torony állagmegóvása 
volt. Az eltelt két évtized alatt a templomtorony és a belső kaputorony viszonylag épen 
megmaradt, tovább pusztultak azonban a templom szentélyének déli falmaradványai, s 
eltűnt maga a Kompolti-sírkő is.19 A műemlék újabb veszteségeit jól magyarázza, hogy 

14 A felméréseket és fényképfelvételeket a KÖH Tervtár és KÖH Fotótár őrzi. 
15 Pámer 1970. 312., 1. lábjegyezet. 
16 Már Gerecze Péter felhívta a figyelmet a templomtorony megerősítésének szükségességére 1902-

ben, mivel a torony északi falát kb. 5 m magasságban „kincsásók” lebontották. gerecze 1902. az 
állagmegóvást azonban valószínűleg csak 1940-ben végezték el. Erre utal egy keltezetlen skiccrajz 
(„Kisnánai vártemplom tornyának aláfalazása”, KÖH Tervtár), s így nyilatkozik Pámer Nóra is. L. Pámer 
1970. 312., 1. lábjegyzetét.

17 csányi – Lux 1941. 81–85. a felméréseken már az aláfalazott, kijavított templomtorony látható. a leventék 
munkáit röviden összefoglalja még: Pámer 1970. 312., 1. lábjegyzet, ás. jel. 1962. 1–2. 

18 A leventék a belső kaputorony körül „a vár területét tereprendezés céljából felásták.” csányi – Lux 1941. 
81. „Ma még nem ismerjük a várrom teljes kiterjedését, mert a jelenleg folyó ásatások csak kis területet 
tettek szabaddá, de így is összefüggő részeket lehet felismerni, legjobban a vártemplom alaprajzát.”  
uo. 82. 

19 a falmaradványok pusztulását és a tornyok változatlan állapotát mutatják az 1941. évi és 1962. évi 
felmérések közötti eltérések és egyezések, valamint a különböző időpontokban készült felvételek. 
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a helybeliek 1962. évi elbeszélése alapján a templomfalakat a második világháború után 
kőbányászásra használták.20 az állagmegóvási munkákhoz szükséges régészeti kutatá-
sokkal Pámer Nórát bízták meg, aki a feltárásokat az említett 1941. évi felmérés alapján 
kezdte meg.21 A ’40-es évek óta a templom belseje újra feltöltődött, ezért a téglaburkolatú 
padlószintig az egész templomot újra ki kellett tisztítani. a templomot hosszában átmet-
sző 1962/1. árok kijelölése után további kisebb árkokat és szelvényeket nyitottak meg a 
templomon belül és kívül. Az ásatási alaprajz alapján a templombelső területének több 
mint felét-kétharmadát árkokkal és szelvényekkel tárták fel (2. kép).22 

már a szeptemberi ásatások során fény derült a templom szabálytalan alaprajzának 
döntő okára: a látható maradványaiban fennmaradt templomhajó felmenő falai alatt egy 
rotunda alapfalai kerültek elő (3. kép). A későbbi, közel négyzet alakú, kissé szabálytalan 
templomhajó felmenő falai többé-kevésbé ennek az alapozásnak a görbületét követték. 

20 ás. napló 1962. 2. (szept. 12-i bejegyzés). 
21 ás. napló 1962. 1. (szept. 10-i begyzés), Pámer 1970. 312., 1. lábjegyezet. 
22 Ás. jel. 1962. 2., valamint az 1962–1963. évi ásatási dokumentáció anyaga. 

2. A templom alaprajza az 1962. évi feltárások után (KÖH Tervtár, 12021. lelt. sz. 35016.)



10 Nagy Szabolcs Balázs

A késő gótikus sokszögzáródású szentély téglaburkolatos padozata alatt felfedezték a 
rotunda patkó alakú szentélyének alapfalait is (4. kép).23 az 1962–1963-as ásatások tisz-
táztak további kisebb részleteket is. Így például világossá vált, hogy a templomra délről 
és keletről hézag nélkül rátakaró vastag fal maga a belső várfal, melyet sehol nem kö-
töttek be a templom vagy a templomtorony falába.24 A belső várfal és a templomfalak 
közötti viszonyt az ásatások során több megfigyelés is egyértelművé tette. A templom 
egykor biztosan önmagában, a belső várfaltól szabadon állt, s csak később foglalták bele 
a vár együttesébe. 

Korai templom körüli temető bizonyítékai kerültek elő a vártemplom belsejében, va-
lamint a templom körül feltárt sírok és bolygatott embercsontok formájában. A köríves 
nyugati bővítmény megépítése előtt már biztosan temetkeztek a rotunda köré, ugyanis 
megfigyeltek olyan sírt, melyet a bővítmény falai vágtak, s csak a csontváz lábszárai nyúl-
tak be a későbbi építmény belsejébe. A templom belsejében a hajó és a nyugati bővítmény 
területén, a templomon kívül a templomtoronytól délre és a templomtól nyugatra tártak 

23 ás. napló 1962. 2–8. 
24 1941-ben ezt a falat még csak részleteiben ismerték fel, és hozzávetőlegesen jelölték az alaprajzon. L. az 

1. képet. 

3. A közel négyzet alakú hajó az 1962-es feltárás után. Megfigyelhető a rotunda alapfalainak 
íves indítása az északnyugati sarokban, a gótikus templom falai alatt.  

(KÖH Tervtár, 12021/1962/15.)
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fel sírokat és temetkezések nyomait. Néhány kivételtől eltekintve 1962–1963-ban a vázak 
bolygatott állapotban és nagyon rossz megtartású csontanyaggal kerültek elő, így kevéssé 
lehetett síronkénti részletes feltárást végezni. mellékleteket alig találtak a vázak mel-
lett, koporsós temetkezés egyszerű bizonyítékait (szegek és famaradványok) viszonylag 
gyakran.25 Felmerülhet, hogy amennyiben a kutató gondosabb lett volna, talán több sírt 
is szabályosan fel lehetett volna tárni, hiszen – mint alább látni fogjuk – később egyetlen 
nagyobb szelvényből 66 sírt bontottak ki aprólékos munkával a templomtoronytól nyu-
gatra. Mégis igaza lehetett az ásatónak, amikor a bolygatott sírok elmállott csontanya-
gára hivatkozott, hiszen 1962–1963-ban éppen ott tárta fel temetkezések nyomait, ahol 
a középkori átépítések valóban komoly pusztítást okozhattak a sírok állapotában. Ezzel 
szemben a templomtoronytól nyugatra fekvő kisebb területet viszonylag kevés bolygatás 
érhette a későbbi építkezések során, és nem vált állandó felvonulási területté sem.26 

Az 1963-as ásatási évvel lezárult a templombelső kutatása, miközben 1962-től már 
megindult a régészeti tájékozódás a templom területén kívül is. a templom falmarad-
ványain és a viszonylag épen megmaradt templomtornyon kifejezett falkutatást  nem 
végeztek. a kisnánai vár további részleteinek feltárása 1966-ig tartott (5. kép).

25 ás. napló 1962. 6–7., 13, ás. napló 1963. 5., 8., 35–36., Pámer 1970. 300–301. 
26 A későbbi temetőfeltárásra l.: szaBó 1972. 

4. A feltárt szentély és az épített sírhely keleti nézetből (KÖH Tervtár, 12021/1962/19.)
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Pámer Nóra felkérése alapján 1966 őszén Szabó János Győző nyitott szelvényt 
a templomtoronytól nyugatra, közvetlenül a belső várfal mellett. Az új szelvény-
nyel a kutatók célja a templom körüli temetkezések alaposabb vizsgálata, s ezáltal a 
templom építéstörténetének pontosabb megismerése volt. az eredetileg 5,5 × 6,25 m  
kiterjedésű szelvényt később kelet felé, a templomtorony délnyugati támpilléréig bőví-
tették, további, hozzávetőleg 20 m²-es területtel (6. kép). Így összesen 66 sírt sikerült 

5. Pámer Nóra összesítő alaprajza a kisnánai várról (KÖH Tervtár, 12022. lelt. sz. 62300.)
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feltárni. a legkorábbi sír-
leletek (köztük egy III. 
István-kori, esetleg ko-
rábbi pénzlelet) a 12. szá-
zad első feléből, illetve 
közepéből származtak, a 
legkésőbbieket pedig a 15. 
század közepére, második 
felére lehetett keltezni a 
néhány mellékletes temet-
kezés alapján a sírok mély-
sége egyben az eltemetés 
korára is utalt, ugyanis a 
legkorábbi keltezhető sírok 
a harmadik-negyedik sír-
rétegben, a legkésőbbiek 
a felső sírrétegben jelent-
keztek.27 a szelvény met-
szetfalain jelentkező vörös 
égett réteg alapján Szabó János Győző meggyőzően érvelt a templom legkorábbi formá-
jának a leégése mellett. Ugyancsak e szelvény feltárása alapján felvetődött a lehetősége, 
bár egyértelműen bizonyítani nem lehetett, hogy a rotundát megelőzően már valamiféle 
település létezhetett a kora Árpád-korban (esetleg a honfoglalás korban) a későbbi temp-
lom helyén.28 

Az 1960-as évek után a kisnánai várat közvetlenül érintő jelentősebb kutatások közel 
negyven évig szüneteltek. 2006-ban Virágos Gábor jelentette meg angol nyelvű mono-
gráfiáját, mely három esettanulmányra – Pomáz, Kisnána és Nyírbátor – építve vizsgálta 
a középkori magyar nemesi rezidenciák társadalomtörténeti kérdéseit. A kisnánai közép-
kori templom tekintetében a tanulmány összefoglalta az addigi kutatások eredményeit, 
valamint felvetett néhány új szempontot és megfogalmazott ellenvéleményeket a temp-
lom építéstörténetével kapcsolatban.29 

2008 nyarán újra ásatások indultak a kisnánai vár területén, bár a ’60-as évek fel-
tárásainál jóval kisebb léptékben. Az ásatások szakmai irányítója Fodor László volt. 
Számottevő eredményeket a vártemplom szentélyétől délre kijelölt 3 × 3 méteres szel-
vény kutatása hozott. az itt feltárt, részben koporsós temetkezések egyike mellett három, 
1443-ra keltezett, I. Ulászló-féle dénárt találtak.30 A szelvényből pirosas-vöröses, vala-
mint halvány homokszínű vakolatdarabok kerültek felszínre, 15–20 cm-es mélységük 
alapján valószínűleg a gótikus templom kifestéséhez tartoztak.31 

a legújabb, 2010 nyarán végzett s még közöletlen feltárások nem érintették a templom 
területét, így annak jobb megismeréséhez csak kevéssé járultak hozzá. A templom körüli 

27 A keltezhető sírokra bővebben az építéstörténet megfelelő részeinél térek ki. 
28 szaBó 1972. 57–67. 
29 Virágos 2006. Fontosabb felvetéseit, álláspontját az építéstörténeti kérdések ismertetésénél tárgyalom. 
30 A pénzleleteket Danyi József határozta meg. 
31 az ásatásokról nem jelent meg régészeti közlemény, ezért az internetes beszámolók alapján (www.

egritortenesz.hu honlap) és az ásatásokat kezdeményező Ipso Facto Alapítvány kuratóriumának elnöke, 
Pláner Lajos személyes közléseiből tájékozódtam. Pláner Lajos segítségét ezúton is köszönöm. 

6. Az 1966. évi részleges temetőfeltárás szelvénye 
(szaBó 1972 nyomán)
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temető Árpád-kori szakaszához lehet kötni azt a temetkezést, mely a köríves nyugati 
templomrésztől északra került elő. A nyújtott vázas, szabályosan keletelt temetkezés két 
darab bordázott S-végű karikát, valamint famaradványokat tartalmazott. 

a középkori templom látható maradványainak leírása

A várat kettős falgyűrű veszi körül egy átlagosan 8–10 m széles falszorost alkotva. 
A külső várfal a várdomb alján fut körbe, a belső várfal pedig – hozzávetőleg a domb 
peremén – a várudvart fogja körbe. a várudvar déli, délkeleti sarkában áll a középkori 
templom, a vár talán legszokatlanabb kialakítású épülete (5. kép).

A térszerkezet különlegességét elsősorban a templombelső hármas tagolódása adja, 
melynek három szakasza: a közel négyzet alakú templomhajó, a hajóhoz keletről csatlako-
zó poligonális záródású szentély és a hajóhoz nyugatról csatlakozó, köríves templomrész. 
A három szakaszt egy-egy, a belső térbe mélyen benyúló pillérpár választja el; közülük a 
nyugati pillérpár, mely a szentélyt a hajótól választja el, maga a dialdalív. természetesen 
ez a három egység csak alaprajzilag, a térformát tekintve különíthető el ilyen élesen egy-
mástól, hiszen a köríves nyugati szakasz és a közel négyzet alakú középső szakasz való-
színűleg együttesen alkotta a templom hajóját. A templomépülethez tartozik e három egy-
ségen kívül még a sekrestye, mely a szentélyhez északról csatlakozik, valamint a templom 
középső szakaszához délről kapcsolódó templomtorony. A templom falai átlagosan 1 m 
vastagok. Bejárata délről, a falszorosból, a kaputornyon keresztül nyílik, illetve egy ki-
sebb bejárat található nyugaton, a várudvar felé. A templom falaira délről és keletről ráta-
kar a 2–2,5 m vastag belső várfal, mely az épületet a vár együttesébe kapcsolja.

a legkevesebb eredeti falmaradvány a köríves nyugati templomrészben látható, a járó-
felszíntől átlagosan csupán 30–50 cm magasságban. A közel négyzet alakú középső temp-
lomrészben a falmaradványok egy-egy rövid szakaszon már a négy méteres magasságot is 
meghaladják, ablaknyílás helye azonban a falrészleteken egyértelműen nem mutatkozik. 
A falmaradványok nagyobb magasságának megfelelően itt a falszövet is jobban vizsgál-
ható. A falat közel téglatest alakú nagyobb andezit kövekből és néhány kisebb, szabályta-
lanabb riolittufa kőből építették; a köveket igen világos színű, erősen kavicsos, könnyen 
morzsolható habarcs tartja össze. Hasonló falazást a szentélyben, a templomtoronyban és 
a sekrestyében is meg lehet figyelni. A köríves nyugati templomrészben a ma látható cse-
kély falmaradványokból ugyanakkor egyértelmű következtetést már nem lehet levonni.32 

A középső templomrész északkeleti sarkában az itt állt korábbi rotunda felmenő fa-
lának lenyomata figyelhető meg. Ugyanitt az északnyugati falsarokban az egykori belső 
falfestés néhány tenyérnyi, vöröses színt megőrzött maradványa látható. A szentély déli 
oldalán, a dialdalív mellett egy ülőfülkeszerű beugrás található a falban. A nyolcszög öt 
oldalával záródó szentély közepén alakították ki azt a falazott sírgödröt, melyet ma az 
1428. évszámos, rekonstruált Kompolti sírkő borít. A helyreállításoknak köszönhetően a 
középső templomrészben és a szentélyben a feltárt korábbi rotunda alaprajzát jelölték a 
felszínen.33 A középső templomszakasz északi felében található egy másik, nagyméretű 
sírgödör is. 

32 Pámer Nóra a köríves nyugati templomrész felmenő falainak falazási technikáját a templom más falaitól 
eltérőnek találta. Ás. jel. 1962. 2–3. 

33 Vártpl. helyreáll. dok. 
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a templom egyetlen épebben megmaradt részlete a közel 17 m magas templomtorony 
(7–12. kép). a torony négy szintre tagolódik. alsó szintjén két falsarokban megmaradt 
a toronyalj boltozatának bordaindítása. a torony második szintje után az addig négyze-
tes alaprajz nyolcszögletesbe vált. A felső két szint sarkait egységesen kváderkövekből 
alakították ki. A legfelső, negyedik szintet négy nagyobb csúcsíves ablaknyílás díszíti. 
Ezekből kettő – a déli és nyugati oldalon – mérműves lezárású, a keleti oldalon ugyan-
ezen ablakformának csak szárkövei maradtak meg, míg az északi, a várudvar felé néző 
oldalon egy keskenyebb, alig díszített ablakkeretet találunk.34 

a templom építéstörténetének négy évszázada 

1941-ben, a részleges feltárások eredményeit megtekintve Csányi Károly és lux géza 
a templom építésének két szakaszát különítették el. a romjaiban megmaradt gótikus temp-
lomforma építését a templomtorony építészeti részletei és különösen az 1428-as Kompolti-
sírkő alapján a 15. század elejére keltezték. A gótikus templom előzményét a kör alakú 
nyugati templomrészben vélték felfedezni, mely „köralakú kis templom alakjában” erede-
tileg önálló lett volna.35 Azóta, a későbbi feltárások eredményei több ponton módosítottak 
a korábbi elképzeléseken, kirajzolva egyben a templom történetének több szakaszát. 

Első szakasz

Bizonyossá vált, hogy a gótikus templom előzménye valóban egy önálló rotunda volt, 
csak nem a korábban feltételezett helyén, hanem a középső templomrész és a szentély 
alatt. A rotunda alig 40 cm magas alapfalai egy kb. 7,5 m belső átmérőjű templomhajót 
és egy félköríves záródású nyújtott szentélyt rajzoltak ki (13. kép).36 a templom körüli 
temetkezéseket feltáró Szabó János Győző szerint „az első templom Kálmán-kori vagy 
annál idősebb.” Keltezésének alapját, a legkorábbi sírleleteket sajnos nem mutatta be 
részletesebben, éppen csak utalt rájuk és fényképüket közölte: S végű karikák, gömbös 
fejű melltű.37 E néhány melléklet alapján a templom szűkebb keltezése nem tűnik feltét-
lenül meggyőzőnek, így érdemesebb a 63. sírból előkerült pénzleletre hagyatkoznunk. A 
III. István-kori (1162–1172), esetleg korábbi pénzérme adja meg a keltezés felső határér-
tékét: a rotunda a 12. század közepén már minden bizonnyal állt.38 a kisnánai templom 
első építési szakaszának templomformája a magyarországi rotundák általánosan elterjedt 
változata, mely a 11–13. század egyszerű szerkezetű templomaiként a nyugati és keleti 
országrészben, Felvidéken és Erdélyben egyaránt megjelent.39 a templomformával kap-
csolatban már Pámer Nóra leszögezte, hogy azt sem feudális hatalmi reprezentációhoz, 
sem eltérő (keleti) egyházi rítushoz nem lehet egyértelműen kapcsolni.40 

34 A torony műrészleteinek részletesebb leírását az építéstörténet harmadik szakaszának ismertetésénél 
adjuk meg.

35 csányi – Lux 1941. 83–85. 
36 Pámer 1970. 300. 
37 szaBó 1972. 57–58., 72. 
38 A sírokból előkerült pénzleleteket Huszár Lajos határozta meg. A fenti pénzérmét feltételesen keltezte III. 

István korára, de „egyáltalán nem kizárt”, hogy II. Géza (1141–1162), II. Béla (1131–1141) vagy II. István 
(1116–1131) uralkodásához köthető. szaBó 1972. 65., 5. lábjegyzet. 

39 gerVer-moLnár 1972. 32–33., 1., 12. kép. 
40 Pámer 1970. 312., 18. lábjegyzet. 



16 Nagy Szabolcs Balázs

A templom történetének első korszakáról, templom és település viszonyáról írott for-
rások nem festenek pontosabb képet. A temetőrészlet 1966-os ásatása során felvetődött 
a lehetősége, bár egyértelműen bizonyítani nem lehetett, hogy a rotundát megelőzően 
már valamiféle település létezhetett a kora árpád-korban (esetleg a honfoglalás korban) 
a későbbi templom helyén. Szabó János Győző kutatásai alapján erre látszottak utalni 
a megfigyelt rétegződések, néhány edénytöredék, valamint egy beásás (szemétgödör?) 
nyoma.41 

Második szakasz

Az első rotunda átépítését kiváltó okokra Szabó János Győző hozott egy ésszerű ma-
gyarázatot. Mint már erről szó esett, az általa kutatott szelvény metszetfalain egy vörös, 
égett réteg jelentkezett, mely a templom egykori leégésére utalt. A tűzvészt a rétegviszo-
nyok alapján nagy valószínűséggel a legkorábbi templomépülethez lehetett kapcsolni. 
Így könnyen elképzelhető, hogy a tűzben megsérült szerkezetek kijavításakor a templo-
mot egyben egy nyugati, köríves bővítménnyel is ellátták.42 

41 szaBó 1972. 57–67.
42 szaBó 1972. 57–58. 

7. A templomtorony déli nézete.  
(Erdei Ferenc munkája 1962-ből, 

KÖH Tervtár, lelt. sz. 35023.)

8. A templomtorony nyugati nézete.  
(Erdei Ferenc munkája 1962-ből, 

KÖH Tervtár, lelt. sz. 35021.)
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A templom bővítésének keltezése tág határok között mozog. Alsó határát az első 
rotunda felépítése jelenti. A bővítmény biztosan későbbi ennél, mivel köríves falai egy 
olyan temetkezést vágnak, mely korábban a bővítetlen rotundát körülvevő temetőben 
foglalhatott helyet. A kerek hajójú rotunda és a köríves nyugati bővítmény egyidejűségét 
cáfolja az a körülmény is, hogy utóbbi falalapozása jóval mélyebb.43 Szintén az egyidejű-
séget cáfolja a bővítmény és a kerek hajó falainak északi és déli találkozása között feltárt 
falalapozás (2. kép).44 A bővítés keltezésének felső határát a harmadik építési szakasz ad-
ja meg: a bővítmény biztosan korábbi, mint a 15. század eleji gótikus átépítés. Az északi 
oldalon megvizsgálva Pámer Nóra azt találta, hogy a bővítmény alapfala nem a gótikus 
templomhajó felé tart, hanem befordul a korábbi rotunda felé.45 A falak csatlakozásánál 
jelentkező elválás az északi külső oldalon ma is megfigyelhető. A templomépület sajá-
tos alaprajza is egyértelműen a bővítmény korábbi volta mellett szól, hiszen a templom 

43 Pámer Nóra egy további érve valójában nem érv, ugyanis a falazási technikák, habarcsanyag 
különbözősége egy alapfal (rotunda) és egy felmenő fal (nyugati bővítmény) összehasonlításában nem 
releváns. Pámer 1970. 300. 

44 ás. napló 1962. 7. 
45 ás. jel. 1962. 2–3. 

9. A templomtorony keleti nézete 
(Erdei Ferenc munkája 1962-ből,  

KÖH Tervtár, lelt. sz. 35022.)

10. A templomtorony északi nézete.  
Az egykori hajómagasság (a torony négyzetesből 
nyolcszögletesbe váltásának szintje) nyomait a 
felmérési rajz is jelzi. (Erdei Ferenc munkája 

1962-ből, KÖH Tervtár, lelt. sz. 35020.)
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gótikus formájához már nem tűnik ésszerűnek egy ilyen köríves nyugati lezárás hozzá-
építése. A feltáró Pámer Nóra szerint a nyugati templomrész falazási technikája is eltér a 
későbbi gótikus építkezés falaitól.46 Ezek alapján a templom kibővítése a 12. és 14. század 
közé tehető. 

46 A nyugati bővítmény megmunkálatlan termésköveit gyenge és mállékony habarcs tartja össze, a 
gótikus falak jó minőségű andezit termésköveit igen kemény, mészdús habarcs. Ás. jel. 1962. 3. Magam, 
mint fentebb már említettem, a köríves nyugati templomrész csekély falmaradványaiból nem tudtam 
egyértelmű következtetést levonni a falazási technikák, habarcsanyag egyezésére vagy különbözőségére. 

11. A templomtorony és a templom dél–északi átmetszete, nyugati nézet.  
(Erdei Ferenc munkája 1962-ből, KÖH Tervtár, lelt. sz. 35018.)
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A bővítmény szerepének értelmezésére két kézenfekvő magyarázat állt rendelkezés-
re. Egyrészt a közkeletű felfogás szerint a templombővítések hátterében általában a hí-
vőközösség létszámbeli gyarapodása állt.47 Középkori templomok esetében azonban ez 
ritkán lehet igazán meggyőző érvelés, hiszen amellett, hogy szinte semmit nem tudunk a 
tényleges korabeli templomlátogatási gyakorlatról, a kis alapterület számos esetben eleve 
kizárja, hogy a teljes lakosság az épület belsejében vett volna részt a szertartáson. Kisnána 
esetében az ásató, Pámer Nóra részéről egy másik magyarázat merült fel hangsúlyosab-
ban: „a földesúr (…) a templom bővítésével kegyúri elkülönülését biztosította a templom-
ban.”48 A kegyúri elkülönülésről azonban Pámer Nóra közleményének megjelenése óta 

47 Virágos 2006. 48. 
48 Pámer 1970. 300. 

12. A templom és a templomtorony észak–déli átmetszete, keleti nézet.  
A felmérés jelöli a boltozatindítás fészkét a szentély északkeleti magas falmaradványán. 

(Erdei Ferenc munkája 1962-ből, KÖH Tervtár, lelt. sz. 35017.)
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sokat változott a kutatás felfogása, s a kegyurak számára fenntartott előkelő helyet ma már 
sokkal inkább a szentély közelében képzeljük el, mintsem a templomok nyugati végében.49 

A köríves, nyújtott szentélyű körtemplom nyugati karéjos bővítésével nyert alaprajz 
meglehetősen egyedülálló a középkori Magyarország ismert templomformái között. A 
rotundák átalakításának sokkal gyakoribb formája a négyszögletes hajóval történő meg-
nagyobbítás. a kisnánaihoz némileg hasonló alaprajz rábaszentmiklósról ismert, ott 
azonban a hajóhoz északról csatlakozó karéjos templomrész nem bővítmény, hanem – az 
újabb, falvizsgálatot is magukba foglaló kutatások alapján – a rotunda hajójával és szen-
télyével egyidőben épült, legkésőbb a 13. század első felében.50 

a kisnánai templom második építési korszakához már közvetett írott forrásokat is 
tudunk kapcsolni. Az 1325-ös birtokfelosztásban említett Egyházasnána település nagy 
valószínűséggel a középkori Kisnánával azonosítható. Mint láttuk, az 1332–1337-es pápai 
tizedjegyzék alapján a templomot Mindenszentek tiszteletére szentelték, s egy Michael 
nevű pap teljesített benne szolgálatot.51 a Kompoltiak szerepvállalása a rotunda átépíté-
sében, a nyugati bővítmény kialakításában joggal feltételezhető, hiszen nánai birtokköz-
pontjuk léte már a 13. századtól valószínű, a 14. századtól pedig szinte bizonyos.

49 Entz géza 1980-as tanulmánya áttörést hozott a templomok nyugati karzatának értékelésében, s így 
általánosabban a templomon belüli kegyúri elkülönülés kérdésében is. entz 1980. 

50 LászLó 2006. 251–254. Az új kutatások által felülírt korábbi elképzelések szerint a hajóhoz kapcsolódó 
északi és déli karéj egyaránt a 12. század végén, esetleg a 13. század elején épült a korábbi rotundához. 
gerVers-moLnár 1972. 33.

51 Pámer 1970. 299–300. 

13. A templom építési periódusainak vázlatos alaprajza 
(Pámer Nóra munkája, KÖH Tervtár, lelt. sz. 50413.)
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A kisnánai templom első és második korszakáról a fentieken kívül szinte semmit nem 
tudunk. Még az egykori ajtónyílások helye is ismeretlen, hiszen a köríves nyugati bővít-
mény északnyugati ajtónyílása akár a gótikus átépítések eredménye is lehet.52 A középső 
kerek hajóban és a nyugati bővítményben koporsós és koporsó nyomát nem mutató te-
metkezések kerültek elő, a bolygatott sírok korát pontosabban megállapítani nem lehetett. 
A nyugati bővítmény egyik bolygatott sírjában a váz körül festett vakolattörmelékeket 
találtak. A piros, rózsaszín, fekete és sárga töredékek a templom gótikus átépítés előtti 
kifestéséről tanúskodnak.53 

Harmadik szakasz

a gótikus átépítés során a templom lényegében elnyerte végleges formáját. a rotunda 
kerek hajóját és félköríves nyújtott szentélyét elbontották, helyükre épült a korábbinál na-
gyobb, poligonális záródású új szentély és a közel négyzet alakú középső templomrész. A 
rotunda köríves nyugati bővítményét nem bontották el, hanem egy diadalívszerű pillér-

52 A közlemények és az ásatási dokumentációk erről nem adnak felvilágosítást. Figyelemre méltó, hogy az 
1941. évi felmérés még egy szélesebb ajtónyílást jelez, mint az 1960-as évek során készült felmérések. 

53 ás. napló 1962. 5–7., 12–13. 

14. A 15. századi templom rekonstrukciós alaprajza. Készült a rendelkezésre álló építészeti 
felmérések, ásatási dokumentációk és a falmaradványok megfigyelése alapján (a szerző rajza)
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párral csatlakoztatták az új templomhajóhoz.54 megépült a hajó déli oldalán a templom-
torony és a szentély északi oldalán a sekrestye (14. kép). Mindez a változás valószínűleg 
egyazon építési szakaszhoz kapcsolódik, bár az átépítésekben bizonyos sorrendiség talán 
kirajzolható. Ebben a kérdésben az ásatási dokumentáció csak kevés segítséget nyújt. Az 
ásatási napló egyik bejegyzése szerint a templomtorony fala nyugatról be volt kötve a 
hajó falába, ami a torony és az új, középső templomrész egyidejűsége mellett szól.55 mint 
erről már szó esett, a  középső templomrész északkeleti szögletében kirajzolódik a koráb-
bi rotunda felmenő falának lenyomata a falsarokban. Emiatt elképzelhető, hogy a rotunda 
kerek hajóját csak a gótikus szentély elkészülte után bontották el, s nem sokkal később, az 
új hajófal felépítése után került sor a sarokban megmaradt korábbi faltöredék kifejtésére. 
A helyszínen megfigyelhető falcsatlakozások alapján igen valószínű, hogy a sekrestyét 
a gótikus szentéllyel egyszerre építették. az 1962-es ásatási jelentés megállapítja, bár 
közelebbről nem indokolja, hogy a gótikus szentéllyel a templomtorony egykorú.56 Ez 
nagyjából igaz is lehet, mivel az egész gótikus átépítés valószínűleg egy építési szakasz 
eredménye. Emellett szólnak azok a bordatöredékek is, melyeket a vár kőfaragványai 
közül a szentély, illetve a toronyalj egykori boltozatához lehet kapcsolni. Ezek bár nem 
azonos profillal rendelkeznek, de mind kétszer hornyoltak és befoglaló méreteik is pon-
tosan megegyeznek (18. kép).57

A gótikus átépítés legfontosabb keltezője az új szentély közepén kialakított sírgödör, 
illetve ennek sírköve (15. kép). A sírkő felirata megadja az eltemetett nevét (Kompolti 
László) és az elhalálozás évszámát: 1428. Feltételezésünk szerint az eltemetett egyben 
maga az építtető, a gótikus átalakítások szorgalmazója; az évszám pedig hozzávetőleg 
megadja az építkezés lezárulásának felső határát. Mivel a sírgödör falai belevágnak a 
rotunda apszisának alapfalaiba (2., 4. kép), a sírhely csak a korábbi, patkó alakú szentély 
elbontása után készülhetett.58 minthogy semmi okunk hosszan elhúzódó építkezést felté-
telezni, valószínűleg az egész gótikus átépítés a 15. század első harmadában végbement. 
Az átalakítások alsó határát, a 14–15. század fordulóját a gótikus templomépület műfor-
mái, boltozati rendszere, mérművei határozzák meg.59

A templom valószínűleg továbbra is plébániatemplomként működhetett, bár ezt a 
templom körüli temetkezések egyértelműen nem bizonyítják. A nagyon kevés mellékle-
tes sír közül négy (talán öt) keltezhető a gótikus átépítések idejére, illetve az azt követő 
időszakra, így az is elképzelhető lenne, hogy ez a néhány temetkezés csak a Kompoltiakat 
és szűkebb környezetüket takarja.60 a sekrestye és a templomtorony felépítése, a szentély 
megnagyobbítása a korábbi temető egy részét elpusztította és megszüntette.61 

54 A középső templomrész északnyugati pillérét az új hajófalba kötötték be. Ás. napló 1962. 5.
55 ás. napló 1962. 3. 
56 ás. jel. 1962. 3. 
57 A bordatöredékekről lásd alább, a szentély és templomtorony leírásánál. 
58 ás. napló 1962. 2–8. 
59 A műformák alapján már Gerecze Péter 1902-ben 15. századinak határozta meg a templomtornyot, 1941-

ben Csányi Károly és lux géza szintén a 15. század elejére keltezte a templomtorony építészeti részleteit, 
majd Pámer Nóra stíluskritikai alapon hasonlóképpen a 15. századra helyezte a torony bordaindításait 
és magát a gótikus templomot. a feltárót természetesen már a korábbi vélemények is befolyásolhatták. 
gerecze 1902., csányi – Lux 1941. 82., ás. jel. 1962. 3, Pámer 1970. 301. 

60 Szabó János Győző feltárásából két pártaöves sír, egy 1439-es Albert-éremmel keltezett sír és egy 
bizonytalanul keltezhető vascsattal ellátott sír. A 2008. évi feltárásokból egy temetkezés, mely három 
darab 1443-as I. Ulászló-érmet tartalmazott. 

61 Pámer 1970. 301. Az építkezésekkel elpuszított korábbi temetkezéseket az 1963/49. és 1963/31. árok 
metszetrajzai is jelzik. 
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Az átépítések következtében a templom belső tere lényegesen nem nőtt meg, ponto-
sabban a hívőközösség által használható tér nem gyarapodott jelentősen. Az építkezések 
hátterében ugyanakkor egyértelműen felismerhetjük a kegyuraság gyakorlásával össze-
függő hatalmi reprezentáció megnyilvánulásait. Ezzel cseng össze, hogy a templom gó-
tikus átépítésével nagyjából azonos időben alakították ki a várdombon az északi palotát 
is, melyet együtt előkerült 36 db Zsigmond-kori quarting keltez.62 

A Kompolti-síremlék
a kegyuraság legvilágosabb megnyilvánulása az új szentély közepén elhelyezett fa-

lazott sírhely, rajta a töredékeiben ismert sírkővel (15. kép). A sírkő három nagyobb töre-
déke még a „leventeásatások” során került elő, negyedik apró töredékét – mely a felirat 
„nana” szavát tartalmazza – az 1962-es ásatások hozták a felszínre.63 A sírgödör 228 cm  
hosszú és 90 cm széles, a korabeli padlószinttől számítva 235 cm mély.64 a sírgödör 
oldalait kővel burkolták, alja „jó minőségű öntött padozat” volt.65 A sírkő eddigi legpon-
tosabb leírása Engel Pál, Lővei Pál és Varga Lívia tanulmányából való. „A sírkő rézsű-
vel mélyülő mezőjében dombormívű ábrázolás. A Sárkányrenddel övezett címerpajzsból 
semmi nem maradt meg, csak a sárkány tüskés páncéljának hátulsó vége, az ízelt farok 
kezdetével. A pajzs fölött eredetileg elhelyezkedő sisakra csak a felhajló, háromkaréjos 
levelekből álló sisaktakaró utal. A sisak fölött ötágú, liliomos koronából kinövő, széttárt 
szárnyú, jobbra néző sas alkotja a sisakdíszt.”66 

A sírkőről 1941-ben közzétett rajzi rekonstrukció két ponton felülbírálatra szorul.  
1.) A sírkő köriratának jól olvasható részletei az alábbiak: „+ hic iacet magnificus / ladisla’ 
kompolth (...) nana (…) fili’ / comitis stefani kompolth de / gene (…) cccc xx octavo”. a 
körirat helyes olvasataként, lehetséges kiegészítéseként az Engel–Lővei–Varga-féle ta-
nulmány álláspontját kell elfogadnunk, szemben a korábbi, kisebb részletekben tévedő 
feloldásokkal. „Hic iacet magnificus Ladislaus Kompolth de Nana pincernarum regalium 
magister filius comitis Stefani Kompolth de genere Aba. Anno domini M° CCCC° XX° 
octavo”.67 2.) A sírkő 1940-ben rekonstruált méretei nem felelnek meg a szentély közepén 
található sírgödör méreteinek. A töredékek alapján a sírkő egykori szélessége egyértel-
műen meghatározható volt (kb. 108 cm), ez összhangban van a sírgödör belső szélessé-
gével (kb. 90 cm), ha hozzávesszük, hogy a sírlapot egykor faragott kőből kialakított 
káva által süllyesztették a padlószintbe.68 A sírkő rekonstruált hosszúsága (kb. 198 cm) 
azonban a sírgödör belső hosszúságát (kb. 228 cm) meg sem közelíti. A sírlap eredeti 
hosszúsága tehát feltétlenül nagyobb volt. Más kiindulópontból az Engel – Lővei – Varga-
féle tanulmány szintén arra a következtetésre jutott, hogy a sírkő a rajzban rekonstruált-
nál hosszabb volt. Véleményük szerint az ábrázolás hiányzó részletei alapján az eredeti 

62 A pénzlelet a várudvarról nyíló pincelejárat alapfalánál, illetve alatta került elő. Pámer 1970. 303. az 
északi palota helyén ugyanakkor már korábban is állhatott valamiféle épület, l. uo. 

63 A három nagyobb töredékről készült rajz mind az ábrázolás, mind a körirat tekintetében megbízható. A 
negyedik töredék 1962-es előkerülését bizonyítja a KÖH Tervtár, 12021. sz. dokumentumának 1962/44. 
felvétele. 

64 Ás. napló 1962. 1. A sírgödör hossza a gödör alján 210 cm-re csökken egy, a gödör aljától számítva 60 cm 
magasan jelentkező padkának köszönhetően. Körülbelül ezekkel a méretadatokkal találkozunk Pámer 
rajzi dokumentációjában is.

65 ás. napló 1962. 1. 
66 EngEl – lővEi – varga 1983. 41–42. 
67 uo.
68 A sírgödörnek ezt a kávával ellátott kő szegélyét az 1960-as évek ásatásai már nem találták meg, de az 

1940-es évekből való felvételeken még felismerhető. KÖH Fotótár, 8878–8880. felvételek. 
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sírlaphossz kb. 215 cm lehetett. Meglátásunk szerint ez a becsült érték még mindig nem 
lehet az eredeti: a sírgödör méreteit figyelembe véve a hosszúság mindenképpen elérte (s 
valószínűleg meg is haladta) a 228 cm-t.69

A sírkő eredeti hosszúsága nyilvánvalóan nem érdektelen adat, hiszen ez határozza 
meg, hogy mekkora lehetett az elveszett heraldikai ábrázolás befoglaló mérete, illetve 
milyen hosszú részletek hiányoznak a sírkövet keretező minuscula feliratból. 215 cm-es  
sírlaphosszal számolva az említett tanulmány által javasolt körirat-rekonstrukció helytál-
lónak látszik. 228 cm-es vagy ennél nagyobb hosszúság esetében a „…de genere Aba” és 

69 Szándékosan fogalmaztunk óvatosan, hiszen az ésszerűnek látszó 246 cm-es hosszúság ( 228 cm +  
2 × 9 cm-es kávába illeszkedő felület) a Zsigmond-kor bárói sírkövei között indokolatlanul nagynak tűnik. 

15. Kompolti László sírkövének rajzi rekonstrukciója. csányi – Lux 1941 rekonstrukciós 
rajzának kiigazításával, 228 cm-es, illetve 246 cm-es sírlaphosszal számolva 
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az  „Anno domini…” szövegrészletek 
között további hiányzó szót vagy sza-
vakat kell feltételeznünk.70

A templomkülső
a díszesen faragott sírfedlap mel-

lett a templom gótikus átépítésének 
minden építészeti részlete bizonyos 
értelemben alkalmas a Kompoltiak 
művészeti reprezentációjának érté-
keléséhez. A gótikus templomkülső 
homlokzatainak függőleges tagolá-
sát az egyes templomrészek (nyugati 
bővítmény, középső hajó, templom-
torony, szentély, sekrestye) kapcsoló-
dása, valamint a szentély három déli 
támpillére határozta meg.71 Ez utób-
biaknak elsősorban természetesen 
statikai szerepe volt. A templomkülső 
homlokzatainak vízszintes tagolásá-
hoz hozzájárult az új építésű részeken 
(tehát a nyugati bővítmény kivételé-
vel mindenhol) körbefutó lábaza-
ti párkány. részleteit megtalálták a 
sekrestye keleti falán, padkaszerűen 
kiugró egykori fészkét pedig a szen-
tély déli falán. a templomtornyon a 
lábazati párkány maradványai ma is 
megvannak; a feltárások idején még 
épebb állapotban voltak, hozzávető-
leg azonosítható profillal (16. kép).72 

szintén a vízszintes tagolást segíthette a vár faragott kövei között található két 
övpárkánytöredék. Ezek profilja rézsűbe metszett homorlat, mely a 45º-os lejtési szöggel 
ereszkedő vízvető lemez alját díszíti (17. kép). A profil megegyezik a templomtorony 
övpárkányának profiljával, mely az egykori templomfalaknál magasabb szinten övezi a 
tornyot. azonban a templomtorony övpárkánya – ellentétben a koronázó párkánnyal – 
hiánytalanul megtalálható eredeti helyén. Egyes darabok visszahelyezésének, utólagos 

70 A fentiek alapján a körirat Engel-Lővei-Varga-féle olvasatát a következőképpen módosítanánk: „Hic iacet 
magnificus Ladislaus Kompolth de Nana pincernarum regalium magister filius comitis Stefani Kompolth 
de genere Aba (…) Anno domini M° CCCC° XX° octavo”.

71 a támpillérek létét már 1941-ben Csányi Károly és lux géza is gyanította, de nyomaikat nem találták. 
Pámer Nóra ásatásai 1962-ben felszínre hozták a szentély déli falait erősítő három támpillér maradványait, 
melyeket a belső várfal építésekor a templomot körülölelő falba befoglaltak. csányi – Lux 1941. 82., ás. 
napló 1962. 3, ás. jel. 1962. 5. további keleti támpillérek egykori léte sem kizárt, ám ott a templomra 
rátakaró belső várfalba az ásatások nem bontottak bele. 

72 A sekrestye keleti falából a bemutatás céljából kiemelt lábazati párkánykövet a szentély déli oldalán 
helyezték el a lábazati párkány megmaradt fészkében. A kőfaragványon egy Z és egy + alakú kőfaragójelet 
észleltek, az utóbbi ma is kivehető rajta. Ás. napló 1962. 3., 11–12., Ás. napló 1963. 15., Ás. jel. 1962. 4., 
Pámer 1970. 301–302. 

16. Lábazati párkány nézetei (a szerző rajza)

17. Övpárkány nézetei (a szerző rajza)
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kipótlásnak nincs nyoma sem a helyszínen, sem az ásatási és helyreállítási dokumentáció 
képi és szöveges anyagában, felméréseiben. További körülmények is megerősítik, hogy a 
két töredék biztosan nem a templomtorony övpárkányának részlete. Egyrészt a töredékek 
vízvető lemeze lényegesen hosszabb a torony övpárkányának vízvető lemezénél, így a két 
töredék magassága is jóval meghaladja a torony övpárkányának magasságát. másrészt 
az egyik töredék hosszúsága 165 cm, ilyen hosszú egyenes darab pedig a templomtor-
nyon nem képzelhető el, mivel a 135º-os törésszögű sarokelemek már nem férnének ki 
a torony kb. 195 cm hosszú oldalain. Így hát az említett két töredék nem tartozhatott a 
toronyhoz, feltételezhető azonban, hogy egykor a templom homlokzatát díszítették. Erre 
utal a rézsűbe metszett homorlat megegyező profilja a két töredéken és a templomtorony 
övpárkányán, hiszen a templomtorony és a templom egységes építészeti díszítése igen 
valószínű, illetve a lábazati párkányt tekintve részben bizonyított. Másrészt mind a két 
töredék jelenleg a déli falszorosban található, s ez a körülmény a kisnánai vár esetében 
általában jelentőséggel bír egyes kövek előkerülési, s részben eredeti helyét illetően.73 
Különösen igaz ez a 165 cm hosszú töredékre, melynek komoly tömege mellett igen va-
lószínű, hogy több mint negyven éve nyugszik szinte mozdítatlanul eredeti lelőhelyén.74 
Az övpárkány legvalószínűbben a szentélyablakok könyöklőpárkányának (ismeretlen) 
magasságában képzelhető el. 

A templomkülső ma ismert díszítései közé tartozott egykori kifestése is. Az 1940-es  
évek ásatásai fedeztek fel a templom nyugati bővítményének déli falán festésmarad-
ványokat, mely a leventék elbeszélése alapján „architektonikus környezetben halfarkú 
szirént ábrázolt”. mire Csányi Károly és lux géza 1941-ben a helyszínen megjelentek, 
az egykori festésnek már csupán összefüggéstelen töredékeit tudták megfigyelni. Azt 
azonban ők is megállapították, hogy a maradványokon – a festésmodor és az ábrázolás 
tárgya alapján – „a reneszánsz jelleg kétségtelenül felismerhető volt”, s így feltételesen 
a 15. század végére keltezték azt.75 Hogy e festésmaradványok a templom történetének 
melyik szakaszához kapcsolhatók, vitatható. Könnyen elképzelhetőek a gótikus átépítést 
megelőzően, az viszont nehezen hihető, hogy csak a 15. század végén keletkeztek vol-
na. A templom falaira délről rátakaró belső várfal ekkor már szinte biztosan elkészült. 
Sokkal valószínűbb, hogy „az egykori festés összefüggéstelen töredékeit” Csányi és Lux 
hibásan keltezte ilyen késői korszakra, ugyanis nehezen képzelhető el, hogy a kisnánai 
belső várfal csak a 15. század legvégén, 16. század elején készült volna el.76 

A templombelső
A templom belsejének kifestéséről nem sok ismerettel rendelkezünk. Csányi Károly 

és Lux Géza 1941-es közleménye a belső falmaradványok színes foltjairól tudósít, melyek 
„inkább ornamentális jelleggel bírtak”. a kifestés egykor a boltozati bordákat is érin-

73 Elsősorban természetesen az 1940-es évek tereprendezésétől érintetlen területeken. A templomhoz 
köthető kőfaragványokon kívül más esetekben is megfigyelhető, sőt, egyértelműen igazolható, hogy 
néhány nagyobb faragott követ mind a mai napig nem szállítottak el eredeti előkerülési helyéről. 

74 Ebből a szempontból a töredékek lehetséges eredeti helyeként még a külső kaputorony jöhet számításba a 
templomon kívül.

75 „reneszánsz gondolat különben a festés mithologiai tárgya (szirén) és ez nyilvánul meg a festésmodorban, 
amely erősen emlékeztetett az esztergomi várpalota Vitéz János termének renszánsz freskóira, különösen 
a zodiakus jegyek stílusára.” csányi – Lux 1941. 81–85. 

76 csányi – Lux 1941. 85. A belső várfal felépülte már a templom történetének negyedik szakasza, a 
részleteket lásd ott. 
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tette.77 Pámer Nóra hasonló megfigyeléseket 
nem tett, mára pedig csak a középső temp-
lomszakasz északnyugati falsarkában talál-
juk meg in situ az egykori falfestés néhány 
tenyérnyi egyszínű, vöröses foltját. 

A gótikus templom padlóját 20 × 20 cm-
es négyzetes téglákból alakították ki. a tég-
laburkolat a hármas tagolódású templomtér 
mindhárom szakaszában (köríves nyugati 
szakasz, hajó, szentély) előkerült, hol épebb, 
hol csupán törmelékes állapotban. Ásatási 
metszetrajz alapján a sekrestye padlóját 
szintén egy vékony habarcsterítésre fektetett 
téglaburkolat alkotta.78

A szentély és a sekrestye
A reprezentáció szempontjából leghang-

súlyosabb épületrészek nyilvánvalóan a szentély és a templomtorony voltak. a szentély a 
templomok liturgikusan legkiemeltebb, elsődleges tere; míg a tornyok hagyományosan a 
reprezentációs törekvések egyik legjellemzőbb hordozói. 

A nyolcszög öt oldalával záródó szentély liturgikus központja az egykori oltár volt. 
Maradványait a templomot átszelő 1962/1. kutatóárok északi metszetrajza jelzi: a szen-
tély középtengelyében, a keleti falzáródástól kb. fél méterre mutatkoztak a metszetfal-
ban az oltár alapját alkotó nagyméretű szabálytalan kövek. Ez a kőalapozás alig 20 cm-
rel nyúlt a padlószint alá.79 A szentély további ismert építészeti részlete egy fülkeszerű 
bemélyedés a déli falszakaszon. A fülke mélysége körülbelül 50 cm, szélessége közel 
másfél méter, egykori magassága ma már egyértelműen nem állapítható meg. Kevés 
kétség fér hozzá, hogy egy ülőfülke maradványaival van dolgunk, sajnos kőfaragványai 
nem ismertek.80 

A szentély gótikus boltozati rendszerét az előkerült bordatöredékek alapján vi-
szonylag jól ismerjük. A templom egykori boltozatához kapcsolható bordatöredékek két 
csoportot alkotnak. A bordák pontosan azonos szélességgel (17,5 cm) és magassággal  
(29 cm) bírnak, mindegyik a kétszer hornyolt típusból való, de eltérő profiljuk alapján jól 
elkülönülnek egymástól (18. kép). 

Az első csoport töredékei a templomtoronyhoz tartoztak, így azokról részletesebben 
csak később esik szó. A bordatöredékek második csoportja tizenegy darabot számlál, 
profiljuk az első csoporthoz képest nyújtottabb, hátsó felületük háztető alakú, a kétszer 

77 csányi – Lux 1941. 85. 
78 ás. jel. 1962. 2, Pámer 1970. 301. A sekrestye esetében az 1963/49. árok metszetéről van szó. 
79 A vártemplom 1962-es és 63-as alaprajzai alapján a maradványok csak a kutatóárok északi oldalán 

mutatkoztak, az oltáralap középső és déli vége hiányzott. Talán ennek köszönhető, hogy a publikációban 
Pámer Nóra nem utalt az oltárra. ugyanakkor az 1962-es helyreállítási tervben még szerepelt egy jelképes 
oltáralapozás kialakítása élére állított téglákból. Ma a szentélyben nincs jelölve az egykori oltár helye. 

80 Az 1962-es ásatás tisztázta, hogy a fal fülkeszerű beugrása, melyet a Csányi – Lux-féle alaprajz még 
bizonytalanul jelölt, biztosan nem egy befalazott bejárat emléke. Pámer egyébként a bemélyedés ülőfülke 
voltát illetően nem foglalt állást, csak az ásatási naplóban rögzítette, hogy az 1941-es felmérés alapján 
várható eredménnyel szemben a falnyílás nem bejárat. ás. napló 1962. 2–3. a Csányi – lux-féle alaprajzot 
l. az 1. képen.

18. Boltozati bordák első és második 
csoportjának profilja (a szerző rajza)
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hornyolt rész és a függőle-
ges oldalak találkozását nem 
tompítja élszedés. a töredé-
kek templomhoz tartozása, 
azok előkerülési adataiból 
kiindulva, igen valószínűnek 
látszik. a kisnánai várban a 
szétszórtan heverő kőfaragvá-
nyok között a boltozati bordák 
két nagyobb halmaza lelhe-
tő fel: az egyszer hornyolt és 
a kétszer hornyolt bordáké. 

Minden boltozati borda, melyet az ásatási dokumentáció alapján az északi palotához le-
het kötni, az egyszer hornyolt változatból való. Ennek az egyszer hornyolt bordákból 
felépülő boltozatnak egy elég egységes szerkezete is körvonalazódik az északi palotában, 
köszönhetően a bordatöredékek mellett előkerült szintén egyszer hornyolt boltozatindító 
rétegköveknek és záróköveknek. Másrészről minden bordatöredék, melyet egyértelműen 
a templomhoz lehet kötni, a kétszer hornyolt változatból való, pontosabban e bordák első 
csoportjából. Úgy tűnik tehát, hogy az északi palota reprezentatív helyiségében vagy 
helyiségeiben kizárólag egyszer hornyolt bordát, a templomban pedig kétszer hornyolt 
bordát alkalmaztak a boltozat felépítéséhez. További érv a második csoport töredékeinek 
templomhoz kötése mellett a hozzájuk tartozó boltozatindító rétegkő és boltozati zárókő 
(19. kép) előkerülési helye.81 Előbbit az ásatási dokumentáció felvételei alapján a temp-
lomhoz közel eső külső kaputorony feltárása során találták meg.82 utóbbit a feltárók a 
198/E jelzéssel látták el. A jelzés E betűje nagy valószínűséggel a templomhoz nyugatról 
csatlakozó négyszögletes helyiségre utal, melyet az 1963. évi ásatási naplóban nevez a 
feltáró „E terepnek”.83 Ezt megerősíti két ásatási fényképfelvétel is, melyen a zárókő va-
lóban a fent nevezett helyen hever a földön.84 

A csoporthoz összesen két boltozatindító rétegkő tartozik, melyek egy-egy derék-
szögű sarokból indították egy-egy borda futását a sarok oldalaihoz képest azonos, közel 
30º-os szögben. A boltozati zárókő és a két boltozatindító rétegkő nagy valószínűséggel 
együtt alkották a boltozatot a templomszentélyben. a boltozati zárókövön három borda 
befutásának csonkja figyelhető meg, egy negyedik helye az erősen lepusztult felületen 
csak feltételezhető. A zárókő bordabefutásainak és a két boltváll bordaindításainak szö-
gei, valamint a szentély pontosan ismert alaprajza lehetővé teszik az egykori szentélybol-
tozat feltételezhető szerkezetének megrajzolását. Mind a két bordaindítás, mind a zárókő 
a szentély nyugati, keresztboltozatos szakaszában helyezkedhetett el, a szentély keleti, 
behúzott boltszakaszából nem ismerünk sem zárókövet, sem boltvállat.

A templomtornyot leszámítva a gótikus templom ablakkeretei közül csupán egynek is-
merjük töredékeit. Ennek az egynek a templomhoz tartozása a töredékek előkerülési ada-
taiból kiindulva igen valószínű. Az 1962. évi ásatási napló beszámol a feltárások második 
napján felfedezett „hatalmas faragott kőről”, mely a szentély közepén kialakított sírgödör 

81 Bár az 1960-as években már nem érintetlen lelőhelyről van szó, megfigyeléseink szerint az előkerülési 
hely mégis sok esetben utal a töredékek eredeti helyére. 

82 A felvételt l.: KÖH Tervtár, 12022/1965/3. 
83 Ás. napló 1963. 33–36. Az összesítő ásatási alaprajzokon a helyiség már nem „E terepként” szerepel. 
84 L. a KÖH Tervtár, 04150. sz. dokumentuma fényképei között. 

19. A szentély boltozati zárókövének nézetei
(Szőke Balázs rekonstrukciója)
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kitisztítása során került elő a 
gödörben. Szerencsés módon 
fényképen is megörökítették a 
sírgödörben álló kőfaragványt 
(4. kép). Bár a profil a fényké-
pen teljesen kivehetetlen, a kő-
tömb befoglaló formái és főleg 
sérülései az azonosítás he-
lyességét kétségtelenné tették, 
hogy a templomablak egyik 
szárkövéről van szó (20. kép).85 

A két oldalról rézsűsen 
szűkülő ablakkeret-elem pro-
filján a két homorlat által 
közrefogott keskeny középső 
lemezben alakították ki a tok-
horony futását. A kőfaragvány 
szélesebb rézsűs felületén 
található sérülések közül két 
kisebb esetében valószínűleg 
a kőemelő olló nyomáról van 
szó. mivel a középkori temp-
lomok esetében az ablaktáb-
lákat általában kívülről illesz-
tették a tokhoronyba, a széle-
sebb rézsűs felület tekinthető az ablakkeret külső oldalának. A tokhorony az ablakkeret 
teljes hosszán végigfut. A kőfaragvány keskeny középső lemezébe kb. 37 cm-es magas-
ságban egy téglatest alakú csaplyukat véstek, e csaplyuk után pedig kissé módosul a pro-
fil. A csaplyuk minden bizonnyal az ablakkeret vízszintes merevítő vasát fogta be, mely 
lehetőséget adott az ablaktáblák elválasztására is. A csaplyuk után a profil megváltozását 
egy másodlagosan bevésett, az ablakkeret belső oldalán futó tokhorony okozza. A temp-
lom külső tokhoronyra illeszkedő külső ablaktábláit nem lehetett kinyitni és becsukni, 
de később felmerülhetett az igény a nyitható ablaktáblákra. Ez lehet a magyarázata, hogy 
az ablakkeret alsó ablaktábláját idővel egy belső, nyitható ablaktáblával cserélték fel, s 
ehhez a belső tokhornyot a merevítő vas magasságáig másodlagosan bevésték.86 

A szárkő profilja alapján lehetett az ablakkeret további négy töredékét meghatározni. 
Ezekből kettő, a két alsó sarokelem mára elveszett, Csányi Károly és Lux Géza 1941-
es felvételein azonban egyértelműen azonosítható.87 az a tény, hogy már az 1940-es 
évek ásatásain előkerült a két sarokelem, szintén az ablakkeret templomhoz tartozása 
mellett szól, hiszen a leventék kutatásai elsősorban a templom területére korlátozódtak. 
A másik két töredék az ablakkeret egyszerű háromkaréjos, orrtagos mérművéből való  
(21. kép). A töredékek alapján az egyenes záródású, rézsűsen mélyülő ablakkeret széles-

85 Helyreáll. tervdok. II., Manuálék, Ás. napló 1962. 1., a fénykép az 1962-es ásatási dokumentációban: 
12021/1962/19. kép. 

86 a másodlagos bevésés és az ablakkeret sérüléseinek értelmezését buzás gergely magyarázatának 
köszönöm. 

87 KÖH Fotótár, 8878–8880. kép. 

20. Az ablakkeret szárkövének nézetei (a szerző rajza)
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sége kiszerkeszthető (kb. 120 cm), az ablakkeret magassá-
gát pedig feltételezhető eredeti helye szabja meg (22. kép). 
Mindenképpen a templom új építésű részein látszik való-
színűnek elhelyezése, a templomtornyon azonban nincs 
szóba jöhető keret nélküli ablaknyílás, a középső hajórész 
déli homlokzatát pedig szinte kitölti a hozzáépített temp-
lomtorony. Első körben talán szentélybeli elhelyezése lát-
szik legvalószínűbbnek, ezzel szemben csupán két ellen-
vetés lehet: 1.) a templomtorony jóval igényesebb, össze-
tettebb szerkezetű mérműveit figyelembe véve a szentély 
ablakaihoz is egy díszesebb, magasabb színvonalú kőfa-
ragvány illik. Ezt az egyébként logikus felvetést nem érez-
zük döntőnek, ugyanis több példa mutatja, hogy főleg a 
kis és közepes (falusi) templomépítkezések nem feltétlenül 
követték ezt a logikát.88 2.) Egyenes záródású ablakkeret 
szentélybeli elhelyezése rendkívül szokatlan megoldásnak 
látszik. Ez utóbbi felvetés a középkori magyar emlékanyag 
ismeretében nehezen vitatható. Éppen ezért könnyen el-
képzelhető, hogy az ablakkeret eredeti helye a sekrestye, 
leginkább annak keleti fala.89 amennyiben az ablakkeret 
eredetileg a szentélyben volt, a szentély északkeleti sar-
kában a boltvállindítás felismerhető fészke (12. kép) és a 
templomtorony északi falán leolvasható hajómagasság 
(10. kép) alapján magassága 3 m körül lehetett. Ha az ab-
lakkeretet eredetileg a sekrestyében helyezték el, kisebb 
magasság feltételezhető, a meglévő töredékek valószínűleg 
kiadják a teljes magasságot (kb. 230 cm). 

A sekrestye középkori képéről egyébként nem sokat 
tudunk. Nyugati falán megmaradt egy, a falazókövekből 
kialakított (tehát keretkövek nélküli) kis falifülke, benne 

polcnak vágott vájat nem figyelhető meg.

A templomtorony
a gótikus átépítés legépebben megmaradt emléke, a torony négy szintre tagolódik. 

Alsó szintjét az első emelettől az egykori boltozat látható maradványai: a torony két 
sarkában megmaradt boltozatindítások választják el (11–12. kép).90 a boltozatindítások 
bordaprofiljához illő bordatöredékek adják a templom kétszer hornyolt bordáinak első 
csoportját (18. kép). Az 1962. évi ásatások első napján „2 db összetartozó gótikus borda-

88 Egyetlen példaként csak a sok tekintetben rokon nógrádsápi középkori templomra utalunk. Itt a hajó déli 
falán találunk a kisnánai templomtorony mérműveihez közelálló ablakkeretet, a szentélyt ugyanakkor a 
tárgyalt kisnánai egyszerűbb ablakkerettel szinte egyező, de csúcsíves záródású faragvány díszíti. csányi 
1938., kozák 1970. 

89 Erre a szempontra Mordovin Maxim hívta fel figyelmemet, segítségeit ezúton is köszönöm. 
90 A helyreállítási dokumentáció alapján a bordaindítások in situ maradványok. Bár tervezték egy 

bordatöredék utólagos visszahelyezését a délkeleti bordaindításra, ez végül mégsem történt meg, így a 
helyszínen látható boltozati maradványok mind eredetiek. Vártpl. helyreáll. dok. 

21. Az ablakkeret egyenes 
záródású töredékének nézetei.

(a szerző rajza)
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töredék került elő” a templom 
szentélyéből, ezek a róluk ké-
szült fénykép alapján szintén 
ebbe a csoportba tartoztak.91

a templomtorony délnyu-
gati és délkeleti sarkának in 
situ boltozatindításai és fal-
bordái a szentélyhez hasonló-
an lehetőséget adnak rekonst-
rukciós kísérletekre. A re-
konstrukció bizonytalanságát 
az adja, hogy a torony északi 
falának pusztulása és 1940-es 
aláfalazása miatt nem ismer-
jük pontosan a toronyalj alap-
rajzát. amennyiben a torony-
alj teljesen egybenyílt a ha-
jóval, a boltvállak kb. 30º-os 
indítási szögei alapján egy 
egyszerű keresztboltozatos 
szerkezettel számolhatunk. 
amennyiben a helyszínen ma 
látható falmaradványoknak 
megfelelően a toronyaljat a 
hajótól fal választotta el, s a 
két teret csak egy ajtónyílás 
kötötte össze, az alaprajz egy 
lényegesen rövidebb téglalap. 
Ebben az esetben egy vala-
mivel nagyobb szakértelmet 
kívánó, összetettebb boltozati 
formát valószínűsíthetünk a 
templomtorony földszinti terében.92 

A torony alsó szintjén kell keresnünk a templom főbejáratának, kapunyílásának ma-
radványait. A helyreállítások előtti, 1960-ból való fényképfelvétel alapján a torony déli 
homlokzatán a falhiány (lényegében a lepusztult kapunyílás) körvonalához, köveihez 
nem nyúltak hozzá a helyreállítások során.93 Így a falhiány ’tetejét’ határoló, a falszö-
veten ma is megfigyelhető (és az építészeti felméréseken is rögzített) ívesen rakott kö-
vek talán a kapunyílás záródásának egykori magasságára és csúcsíves voltára utalnak  

(7. kép).94 A falhiány felső vonala a torony belsejében hozzávetőleg a boltozat homlok-
ívének vonalát követi. A kisnánai vár kőfaragványai közül mindössze egy töredéket le-

91 ás. napló 1962. 1. a fényképfelvételen rögzített két összetartozó töredék ma már nem található meg a 
kisnánai kőfaragványok között. 

92 A szentély és a torony boltozatának rekonstrukciója Szőke Balázs munkája, segítségét ezúton is köszönöm. 
93 KÖH Fotótár, 51230. leltári számú felvétele. 
94 az elképzelés ellen szólhat, hogy az így körvonalazódó kapunyílás szokatlanul magasnak, hosszúkásnak 

tűnik.  

22. Az ablakkeret rekonstrukciója. Szentélyablakként a 
magasabb, sekrestyeablakként az alacsonyabb változat 

látszik valószínűnek (a szerző rajza)
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hetett a templomkapuhoz rendelni, 
melynek profilja: két rézsűbe met-
szett homorlat által közrefogott kör-
tetag (23. kép). bár a templom két 
bejárattal rendelkezett, a köríves 
nyugati templomrész északnyuga-
ti falát áttörő kisebb ajtónyílásban a 
körtetagos kőfaragvány semmikép-
pen sem állhatott, ezt a lehetőséget az 
ajtónyílás szűk volta (1–1,5 m) eleve 
kizárja. A körtetagos kőfaragvány és 
a templomtorony egykori kapuza-
tának összetartozása mellett szól a 
kőfaragvány profilja, valamint (a leg-
később) az 1960-as évek óta változat-
lan helye a déli falszorosban, a temp-
lomtoronytól néhány méterre.95 az 
elképzelésnek nem mondanak ellent 
a méretadatok sem: a belül kb. 2 m  
széles toronyaljban a kőfaragvány 
szélességéből következő kapukeret 

még kényelmesen elhelyezhető. Ugyanakkor a feltételezés nem alapul megdönthetetlen 
bizonyítékokon, a körtetagos kőfaragvány eredeti helye elvileg máshol is elképzelhető. 

A torony második szintjét csak egyetlen kisebb ablaknyílás törte át a déli oldalon, 
a nyílás körvonalai a falmaradványok pusztulása miatt kivehetetlenek. a második és 
harmadik szint közötti váltás a legmeghatározóbb a torony kialakítását illetően, a négy-
zetes alaprajz ugyanis itt vált át nyolcszögletessé. Az átmenetet a torony külsején gúlásan 
képezték ki, a torony belsejében konzolkövekkel oldották meg. a torony két támpillérje 
közel az átmenet aljától indul (7–10. kép). 

A nyolcszögletes toronytest sarkait egészen a torony tetejéig kváderkövekből alakítot-
ták ki. A torony harmadik, már nyolcszögletes szintjén egy-egy ablaknyílás található az 
északi és a déli oldalon, utóbbiban a keskeny ablak rézsűs szárkövei és szemöldökköve is 
megmaradt. A harmadik szintet a negyedik, legfelső szinttől övpárkány választja el, az 
övpárkány a torony nyolc oldalán teljesen körbefut. A negyedik, legfelső szint a legdísze-
sebb kialakítású: falait három méter magas nagy csúcsíves ablakok törik át a nyolcszög 
négy szemközti oldalán. A déli és nyugati oldalon az ablakok felső csúcsmezőjét ugyanaz 
a mérműforma díszíti: körbe szerkesztett négykaréj idom, alatta két oldalt megismételve 
ugyanez a forma félbevágva (24–25. kép). A keleti oldalon az ablaknak csak szárkövei 
maradtak meg, de valószínű, hogy hasonló mérműves csúcsmezővel rendelkezett egykor 
ez is.96 Az ablakok szárkövei egyszerű faragásúak, rézsűsen metszett sarkuk a lábazat-
nál gúla alakú megállításban végződik. Osztósudár indulása – a csúcsmező erre utaló 

95 Fentebb már említettük, hogy Kisnánán a kőfaragványok jelenlegi (a kőtárként hasznosított északi 
palotaszárnyon kívüli) helye gyakran – persze nem törvényszerűen – utal az előkerülési helyre. 

96 Gerecze Péter 1902-es jelentése szerint a templomtorony díszes csúcsíves ablakai közül csak az északi 
„romlott el”. gerecze 1902. Gerecze megállapítása ugyanakkor nem jelent teljes bizonyosságot, 
templomtoronyról készített rajzán is megfigyelhető egy-két pontatlanság.

23. Kapu bélletkő nézetei (a szerző rajza)
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szerkezete ellenére – ma már egyik ablakban sem figyelhető meg.97 az északi oldalon 
látható csúcsíves ablak a többitől eltérő kialakítású, nyílása keskenyebb, keretköveit pe-
dig végig csupán egyszerű rézsű díszíti. A torony legfelső szintjét koronázó párkány zárja 
le, ez azonban csak töredékeiben maradt meg. Egyes töredékei ma is nagyjából eredeti 
helyükön láthatók, profiljuk rézsűbe metszett homorlat (24. kép). A ’60-as évek hely-
reállításait megelőző fényképfelvételek és felmérések egyértelműen tanúsítják, hogy a 
töredékek többségét a helyreállítási munkálatok során helyezték vissza, s csupán a dél-
nyugati oldalról a nyugati oldalra átforduló egyetlen nagyobb töredék tekinthető in situ 
darabnak.98 a templomtorony 1962-es felmérései során 1:10 méretarányú rajz készült az 
in situ koronázó párkány profiljáról is, ez alapján a várban szétszórtan elhelyezkedő töre-
dékekből 13 olyan darabot lehetett kiválasztani, melyek egykor szintén a templomtorony 
koronázó párkányához tartozhattak (26. kép). E 13 töredék és a templomtorony in situ, 
illetve visszahelyezett töredékeinek összesített hosszúsága nem haladja meg a koronázó 
párkány egykori futásának hosszúságát, így az egyszerű méretadatok nem zárják ki an-
nak lehetőségét, hogy az összes töredék valóban mind a koronázó párkányhoz tartozott.99

A hajó
Az 1962–1963. évi ásatások során felvetődött egy mellékoltár egykori létezésének 

lehetősége. A kör alakú nyugati bővítményt a hajótól elválasztó pillérpár erősen benyú-
lik a térbe, mintegy 100–130 cm hosszan. Az északi pillér nyugati oldala a padlószint 
felett néhány kőből álló, alap nélküli hozzáépítést mutatott. Az ásatási napló bejegyzése 
szerint ezzel „igazolódott, hogy valamilyen mellékoltár alapját képezte e néhány kő”.100 
ugyanakkor „zavaró falrészletek” a szemközti déli pillér nyugati oldalán is mutatkoz-
tak.101 ráadásul véleményünk szerint egy hajdani mellékoltár létezése sokkal valószí-
nűbb a középső templomszakaszt a szentélytől elválasztó déli diadalívpillér nyugati ol-
dalán. ott a sarokban a falmaradványok a mai napig egy közel vízszintes felülettel is 
rendelkeznek a járószinttől számított hozzávetőleg 1 m-es magasságban.102 a kérdés a 
csekély maradványok alapján ma már nehezen eldönthető, bizonyára ennek is köszönhe-
tő, hogy elképzeléseit Pámer Nóra közleményeiben már nem szerepeltette. 

A gótikus átépítés utáni korszakra lehet keltezni a középső templomrész északi felében 
kialakított falazott sírhelyet, melynek alját a templom padlóburkolatával azonos téglákból 
rakták ki (3. kép). Mélysége kb. 1 m, mérete 222 × 117 cm volt. A sírgödör falait is tég-
lával burkolták. A sír bolygatott volt, egy „feltehetőleg fiatal férfi” csontvázát, koporsóra 
utaló nyomokat és apró textilmaradványokat tartalmazott.103 A sírhely 1962-es előkerülése 
kapcsán felvethető, hogy a fent leírt 1428-as sírkő töredékei esetleg mégsem a szentélyben 
található síremlékhez tartoztak, hiszen 1941-ben Csányi Károly és lux géza nyilván az 
alapján kötötte oda, hogy a hajóbeli sírhelyről még nem volt tudomása. Az utóbb előke-
rült sírgödör szélessége (117 cm) azonban számottevően meghaladja a sírkő szélességét 

 97 Az ablakkeretek könyöklőköveinek vízszintes felületén azonban az egykori osztósudarak nyoma 
megmaradt (25. kép). 

 98 L. pl. az alábbi felvételt: KÖH Tervtár, 12020. lelt. szám: 51231. A töredékek visszahelyezésének terve 
nem jelenik meg közvetlenül a helyreállítási iratokban. Vártpl. helyreáll. dok. 

 99 A templomtorony nyolc oldala által meghatározott hosszúság kb. 15,6 m, a töredékek összesített 
hosszúsága hozzávetőleg 12 m. 

100 ás. napló 1963. 12. 
101 ás. napló 1962. 2.
102 A falmaradványok egyértelműen nem a korábbi rotundához tartoztak (14. kép).
103 ás. napló 1962. 6. 
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(kb. 108 cm). Kompolti László 
díszesen faragott sírköve 
amúgy is sokkal inkább társít-
ható a szentély közepén a leg-
előkelőbb temetkezési helyet 
elfoglaló sírgödörhöz, mint a 
hajó északi felében kialakított 
sírhelyhez. 

Reprezentációs törekvések 
és a templomalaprajz

az építészeti részleteket, 
kőfaragványokat áttekintve 
kirajzolódik egy töredékes 
kép a templom egykori építé-
szeti gazdagságáról. Feltéte-
lez ve, hogy mindez a Kom-
pol tiak reprezentációs törek-
véseit is tükrözi, felvetődik a 
kérdés: mivel magyarázható 
a templom szokatlan alaprajzi 
formája, miért nem építettek 
ki egy szabályosabb, ’ideális’ 
gótikus formát az átalakítások 
idején. 

a korszak „ideális” alap-
rajzi formájától (mely ter-
mészetesen a valóságban így 
nem létezett) mindenképpen 
elüt a kisnánai templom kör-
íves nyugati bővítménye. 
Ennek lebontásával ráadásul 
a rendelkezésre álló alapterü-
let is bővülhetett volna nyugat 
felé.104 ugyanakkor a nyugati 
köríves templomrész megha-
gyása mellett szólhatott, hogy 

falai mélyebb alapozással, jobb minőségben készültek, mint az eredetileg bővítés nélküli 
rotunda falai. másrészt elhelyezkedése alkalmassá tette arra, hogy az átalakítások után 
esetleg nyugati karzatként használják. 

A középső templomrész falainak kissé íves alaprajzát tekintve talán szintén kézen-
fekvőbbnek tűnne egy egyenes vonalú falakkal határolt hajó felépítése az átalakítások 
idején. a közel négyzet alakú hajó eredeti alaprajza – mint fentebb már említettük – kér-
déses. teljesen négyszög alakú azonban nem volt, falai kis mértékben biztosan követték 
a korábbi rotundahajó körívét. Ennek a nem egészen szabályos alaprajznak az árán talán 

104 Kelet felé a terep lejtése miatt valószínűleg nehezen lett volna bővíthető az alapterület. 

24. A templomtorony déli mérműves ablaka,  
valamint a koronázó- és övpárkány metszetei 

(Erdei Ferenc munkája 1962-ből,  
KÖH Tervtár, lelt. sz. 35024.)
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részben megtakarították az új 
hajófalak alapozását, hiszen 
a felmenő falakat részben a 
rotunda alapfalaira rakták. 

a templomforma szabály-
talanságát különböző mó-
dokon értelmezhetjük: 1.) a 
templom teljes gótikus átépí-
tésére, „szabályos” térforma 
kialakítására nem volt kellő 
fedezet, ezért csak a hangsú-
lyosabb, látványosabb részle-
tekre (pl. templomtorony) for-
dítottak nagyobb figyelmet. A 
Kompoltiak az ország gazda-
gabb, hatalmasabb báróihoz 
kívántak hasonulni építkezé-
seikkel, de lehetőségeik kor-
látozottabbak voltak. Ennek 
a magyarázatnak ellentmond 
a templomtorony és a szen-
tély valóban gazdag, igé-
nyes kialakítása, valamint a 
Kompoltiak 15. század elején 
betöltött magas méltóságai.105 
2.) a Kompoltiak reprezentá-
ciós törekvéseit ugyanakkor 
nem zárja ki az a tény, hogy 
a nyugati köríves templom-
részt meghagyták, s a közép-
ső templomrész szabályos 
alapozása helyett az új hajófa-
lak részben a korábbi rotunda 
alapfalát követték. a közép-
korban egészen másképp 
gondolkodtak az építészetről, 
mint azt az utókor esetleg fel-
tételezné, s ennek megfelelően 
nem úgy és nem annyira töre-
kedtek a szabályosságra, mint 
azt utólag gondolhatnánk. Ez 
a megközelítés általánosságban véve helytállónak látszik, Kisnána esetében pedig egyik 
valószínű magyarázata lehet a sajátos templomalaprajznak. 

105 Kompolti István 1423–1425 között országbíró (iudex curiae), Kompolti Péter 1417–1420 között, majd 
Kompolti László 1421–1428 között pohárnokmester (magister pincernarum) stb. Virágos 2006. 45. 

25. A templomtorony nyugati mérműves ablaka.  
A szárkő belső oldalán Z alakú kőfaragójel  

(Erdei Ferenc munkája 1962-ből,  
KÖH Tervtár, lelt. sz. 25025.)
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Negyedik szakasz

Pámer Nóra 1962–1963. évi ásatásai során számos bizonyítéka került elő annak, hogy 
a gótikus átépítés után a templom bizonyos ideig még szabadon állt, s csak később fog-
lalták bele délről és keletről a belső várfalba. A várfal se a keleti, se a nyugati oldalon 
nem volt bekötve a templomtoronyba. A templomra rátakaró fal mögött előkerültek a 
gótikus templom vakolt falrészletei, valamint a templom lábazati párkánya. további bi-
zonyítékok a nyolcszög öt oldalával záródó szentély támpillérei, melyeket a belső várfal 
építésekor a templomot körülölelő falba foglaltak bele.106 

a kisnánai templom történetének negyedik szakasza attól a ponttól indul, amikor 
elkészült ez utóbbi fal, s ezzel talán egyidőben a külső várfal is. A várfalak felépítése a 
templom építészeti szerkezetén keveset változtatott, de a templom szerepének, használa-
tának szempontjából bizonyára jelentőséggel bírt. 

A külső és belső várfal keltezése összetett kérdés, mely szorosan összekapcsolódik az 
egész vár építéstörténetével. Jelen dolgozatban csupán a templom körüli temetkezésekből 
és egyetlen történeti adatból származó részleges következtetésekre vállalkozom. Így a 
kérdést nyilvánvalóan nem fogom eldönteni; más kérdés, hogy a korábban megfogalma-
zott vélemények (Pámer Nóra, Virágos gábor) sem építettek igazán szélesebb alapra a 
várfalak keltezésében. A kérdés nehézségét az adja, hogy az 1445-ös rákosi országgyűlés 
Kompolti János újonnan épített várát említi (és fennmaradását engedélyezi), ugyanak-
kor a templomtól délre, a mai falszorosban a keltezhető sírok alapján még a 15. század 
második felében is temetkeztek. Két sírt pénzmelléklete keltezett: 1439-ből és 1443-ból, 
két másik sírt pártaöv melléklete alapján keltezett Szabó János Győző a 15. század har-
madik negyedére és utolsó évtizedére.107 Pámer Nóra az ellentmondást úgy oldotta fel, 
hogy az 1445-ös újonnan épített várat palánkerősségként értelmezte, míg a külső és belső 
kővárfal elkészítését a temetkezések lezáródása utánra helyezte. Így kerülte ki azt, hogy 
a falszorosban egy használatban lévő temetővel kelljen számolni, mely helyzet szerinte 
„nemcsak szokatlan, de a falszoros keskenysége és a zavartalan közlekedés miatt lehe-
tetlen is.”108 Virágos Gábor ezzel szemben csupán a külső várfal felépítését keltezte a 
temetkezések megszűnésének idejére, a belső várfal felépítését pedig 1445 elé valószínű-
sítette. Utóbbi keltezését a késői sírok elhelyezkedésére építette: érvelése szerint a belső 
várfal azért helyezhető a 15. század elejére-közepére, „mivel számos temetkezés (köztük 
az 1439-es éremmel datált) a fal tengelyével egyező tájolású, míg számos korábbi temet-
kezést a fal elpusztított”.109 

a sírok tájolása azonban, véleményem szerint, nem keltezi a várfal felépítését, mivel 
1.) a négy biztosabban keltezhető 15. századi sírból kettő (a két pártaöves sír) tájolása 
nem a várfalhoz igazodik, hanem – a sírok többségéhez hasonlóan – a szabályos nyugat-
keleti tájolást követi; 2.) semmi nem indokolja, legfeljebb a közvetlenül a várfal melletti 
temetkezések, hogy a tájolást a várfal megépítése után megváltoztassák és a várfalhoz 
igazítsák, hiszen a várfal irányítása a déli oldalon nyilvánvalóan megegyezik a templom 

106 csányi – Lux 1941. 82., ás. napló 1962. 3., 11–12., ás. napló 1963. 15., ás. jel. 1962. 4–5., Pámer 1970. 
301–302.

107 szaBó 1972. 59–65. a 2008-as ásatások hozták felszínre a három db. 1443-as érmét tartalmazó temetke-
zést. Az ásatás eredményeiről tájékozódni a www.egritortenesz.hu honlapon lehet. 

108 Pámer 1970. 306. 
109 Virágos 2006. 50. 
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irányításával; 3.) a felső sírré-
teg110 várfal melletti temetke-
zései között is vannak a várfal 
irányításától eltérő tájolásúak. 
a sírok tájolása nem mutat 
szabályosságot, a második 
sírrétegben is találni a várfal-
lal azonos irányítású temet-
kezést. Virágos gábor másik 
érve („számos korábbi temet-
kezést a várfal elpusztított”) 
sem igazán helytálló, hiszen 
a várfal által elpusztított sírok 
egyikét sem tudjuk pontosab-
ban keltezni, így ezek a sírok 
a 15. század második feléből 
is származhatnának. Mindezek ellenére valószínűnek tartom a belső várfal 1445 előtti 
elkészülését, hiszen nehezen elképzelhető, hogy a 15. század közepén Kompolti János 
újonnan épített vára egy palánkerődítmény lett volna. A sírok – véleményem szerint – 
akkor segíthetnének a belső várfal keltezésében, ha ismernénk például a várfal alapozási 
árkának szélességét, s a két, falhoz közeli, pénzzel keltezett temetkezés e sávon belül es-
ne. Ez esetben kijelenthetnénk, hogy a belső várfal 1439 vagy 1443 előtt elkészült, hiszen 
építése a sírokat nem pusztította el.111 

Mivel a belső várfal eredeti magassága (8 m) egyértelműen megállapítható volt,112 
pontos képünk lehet arról is, milyen magasságban takart rá a korábban szabadon álló 
templomra. Meglepő módon azt tapasztaljuk, hogy a várfal magassága és a templomhajó 
magassága113 (egyben a torony második és harmadik szintje közötti váltás, ahol a torony 
négyszögletesből nyolcszögletesbe vált át) megegyezett. Ezt az egyezést kétféleképpen 
magyarázhatjuk: 1.) a templom gótikus átépítése és a belső várfal lényegében mégiscsak 
egyidős; 2.) a várfal magasságát tudatosan a már álló templomhoz igazították. A két lehe-
tőség közül azonban véleményünk szerint csak utóbbival számolhatunk komolyan, ugyan-
is a gótikus templom egykori szabadon álló voltának bizonyítékai kevés kétséget hagynak. 

A külső várfal keltezése nyitott kérdés, magam a falszoros és a temető egyidejű lé-
tezését – bármennyire szokatlan is – nem tartom elképzelhetetlennek. Igaz, hogy egy 
működő temető zavarja a falszoros használatát, de a falszorosba kinyúló templomtorony 
ugyanúgy zavarhatta. A biztosan 15. század második felére keltezhető sírok kb. 4,5 mé-
terre szűkítették le a közlekedést a falszorosban, a templomtorony ugyanennyire, a felső 
sírréteg sírjai pedig kb. 3,5 méterre (6. kép). természetesen nagy a bizonytalanság, hi-
szen egyrészt a felső sírréteg sírjai nagyobb időtávon belül keltezhetők, s a 15. század 
első feléhez is tartozhattak, másik oldalról viszont egyáltalán nem ismerjük a temető 

110 Mint említettük, az ásató, Szabó János Győző megfigyelései szerint a sírok mélysége az eltemetés korára 
is utalt, a legfelső sírréteg sírjai a legkésőbbieknek bizonyultak. szaBó 1972. 57.

111 Pámer Nóra és Szabó János Győző metszetrajzain a belső várfal alapozási árka, a várfal építésekor 
elpusztított rétegek nem azonosíthatók. 

112 Pámer 1970. 313., 29. lábjegyzet.
113 ahogy már említettük, a templomhajó egykori magasságát a templomtorony északi faláról véljük 

leolvashatónak.

26. A templomtoronyhoz tartozó koronázó- 
párkány-töredékek nézetei (a szerző rajza)
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kiterjedését déli irányban, hiszen a temetőt feltáró ásatási szelvényeket csak a falszoros 
északi oldalán jelöltek ki. mindenesetre nem tartom kizártnak, hogy a falszoros néhány 
évtizedig valóban úgy működött, hogy járható sávja a templom déli oldalán 3–4 méterre 
beszűkült a használatban lévő temető miatt. 

A templom története negyedik szakaszának kezdetét (azaz a belső várfal megépülé-
sét) tehát feltételesen 1437 (Zsigmond király halála) és 1445 (a rákosi országgyűlés) közé 
keltezem. A külső várfal megépülésének keltezését jelen dolgozatban nyitva hagyom, 
megjegyezve, hogy a falszorosban használatban lévő temető létét – azaz a külső várfal 
15. század közepi megépülését – nem tartom kizártnak. 

A várfal vagy várfalak felépítésével hangsúlyosan felvetődik a kérdés: meddig műkö-
dött a kisnánai templom plébániaként, esetleg épült-e új plébániatemplom a falu lakóinak 
a várfalak felépülése után. A temetkezések ez esetben sem adnak egyértelmű választ. 
Mivel összesen négy sírt lehet a 15. századon belül pontosabban keltezni, elképzelhető, 
hogy a 15. század második felében már valóban csak a Kompoltiak és szűkebb környe-
zetük használta a temetőt, a templom pedig esetleg elvesztette plébánia szerepét. A két 
pártaöves temetkezés amúgy is tehetősebb tulajdonosokra utal. A falszoros és a külső 
kaputorony megépítésével a Kompoltiak látszólag végleg kisajátították a kisnánai temp-
lomot, de kérdéses, számolhatunk-e helyben egy másik templommal, vagy a falu népének 
alkalomról alkalomra szabad bejárása volt a vár együttesébe foglalt plébániatemplomba.

A templom látszólagos ’kisajátítása’ valószínűleg nem volt teljesen idegen a korszak 
felfogásától. Ebbe az irányba mutat talán az is, amit a kegyuraság korabeli gyakorlatáról 
tudunk. A főúri családok ebben az időben szabadon rendelkeztek a kegyúri joghatóságuk 
alá eső plébániák és azok javadalmainak kiutalása fölött. Így azokat „oly klerikusok kap-
ták meg, akik mint udvari káplánok, nevelők, gyóntatók szereztek érdemeket.”114 az ural-
kodók esetében a kiutalás nem egyszer olyan módon történt, hogy abban láthatólag nem 
jelent meg annak az igénye, hogy a kinevezett személy tényleges lelkipásztori tevékeny-
séget is tudjon folytatni távoli plébániáján. „Szinte úgy tűnik fel, mintha az uralkodók a 
plébániákat kezük ügyében levő javadalmaknak tekintették volna, amelyek adományozá-
sáért nem kell avignonba vagy rómába folyamodniuk s így gyorsan átadhatók, esetleg 
egy-egy magasba ívelő pályát indítva el, titkárjuknak, orvosuknak.”115

Ötödik szakasz

a templom történetének ötödik fejezete egy mesterségesen elkülönített szakasz, mely 
csupán a jobb érthetőséget szolgálja – valójában azt az egyetlen időpontot vagy rövidebb-
hosszabb folyamatot jelenti, mely során a templom romba dőlt vagy pusztulásnak indult, 
használatával pedig felhagytak.

Kézenfekvő, hogy az 1543-as török ostromhoz, a vár romba dőléséhez kössük a temp-
lom pusztulását is – kétségtelen, hogy ez a felső határ, ameddig még az épségben álló 
épülettel számolhatunk. Három darab kőfaragvány-töredék azonban fölveti egy korábbi 
komolyabb sérülés, esetleg egy pusztulási folyamat elindulásának lehetőségét. A bor-
datöredékek első, a templomtorony boltozatához tartozó csoportjából való az a darab, 
melyet váratlan előkerülési helye miatt örökítettek meg fényképen az 1963. évi ásatások 
során. A bordatöredéket az északi palota nyugati pincéjében fedezték fel, a várudvar-

114 máLyusz 2007. 117. 
115 uo. 116–117. 
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ra vezető pincefeljáró pince felőli homlokzatába volt másodlagosan beépítve. A profil 
szimmetriatengelyén bekarcolt szerkesztővonal és egy T alakú kőfaragójel lehetővé tette 
a töredék egyértelmű azonosítását a vár kőfaragványai között.116 a másodlagos felhasz-
nálás ténye nyilvánvalóan felvet bizonyos építéstörténeti kérdéseket. Elképzelhető, hogy 
a bordatöredék rontott darabként került másodlagos felhasználásra. (bár ennek semmi 
nyomát nem találtam a kövön, de a viszonylag kis töredéken utólag ez már nem ellenőriz-
hető.) Szintén nincs kizárva, hogy a boltozat építésekor – talán valamiféle számítási hiba 
folytán – felhasználatlanul maradt egy-két előre kifaragott borda. Önmagában nem lehe-
tetlen a templom egykori részleges átboltozása sem, s a bordatöredékek második csoport-
ja esetleg ennek az emlékét őrizné. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a pincefeljáró 
homlokzatán szükségessé vált valamikor a 16. század első felében egy kisebb javítás, s 
ezért építették be az ekkor már sérült templomboltozat egyik bordatöredékét.117 

A 2010-es ásatások során a külső várfalba befoglalt délnyugati épület feltöltési réte-
géből előkerült egy homlokívtöredék, valamint közvetlenül mellette egy boltozati borda 
orrtöredéke. Az alig 30 cm magas homlokívtöredéket az egyező profil alapján egyértel-
műen a szentély boltozati rendszeréhez lehetett kötni. A réteg döntően 15. századi kerá-
miaanyagot tartalmazott. Pámer Nóra a délnyugati épület tárgyalt feltöltési rétegét a 15. 
század második felére keltezte a várfalak általa feltételezett megépülési ideje alapján.118 
Virágos gábor rendszerében a feltöltési réteg a 15. század végén – a 16. század elején 
keletkezett, szintén a külső várfal keltezése alapján.119 Annyi bizonyos, hogy a két kő-
faragványt tartalmazó feltöltési réteg még a vár 1543-as ostroma és elpusztulása előtt 
keletkezett, minden bizonnyal a vár védelmi erejének növelését célzó átalakítások ered-
ményeképpen. a homlokívtöredéket természetesen újfent értelmezhetjük rontott darab-
ként (bár ennek ez esetben sem látszott nyoma), de újból fölvetődik a templom 1543-at 
megelőző sérülésének gondolata is.

Összességében nem állíthatjuk, hogy a három kőfaragványtöredék együttesen már 
kirajzol egy 1543 előtt elindult pusztulási folyamatot a templom történetében, ennek le-
hetőségével azonban számolnunk kell. 

Összegzés

Négy évszázad építkezéseinek áttekintése után hasznosnak tűnik rávilágítani a főbb 
csomópontokra, s kiemelni az egyes építéstörténeti szakaszok sajátos vonásait. 

Az első szakaszban, mely legkésőbb a 12. század közepén indul, felépült a rotunda 
kerek hajója és félköríves záródású nyújtott szentélye. a templomról alaprajzán kívül 
alig tudunk valamit, nem meglepő, hogy sajátos vonásokról sem beszélhetünk a temp-
lom első formája kapcsán. Az alaprajz a magyarországi rotundák általánosan elterjedt 
változatát mutatja.

A második szakaszban már megjelenik egy alapvető jellegzetesség: a rotundát nyugat 
felé egy köríves bővítménnyel látták el. Rotundák átalakítása (leginkább egy négyszög-

116 Érdekes, hogy a két bordacsoport összesen 15 töredékéből éppen egyedül ezen az egy darabon lehetett 
csak kőfaragójelet megfigyelni. 

117 A bordatöredéket nem szükségszerűen a pincefeljáró eredeti megépítésekor (azaz a Zsigmond-korban) 
falazták be; szélső helyzete egy későbbi javítás során történő beépítését is megengedi.

118 Pámer 1970. 302–303. 
119 Virágos 2006. 53–54. 



40 Nagy Szabolcs Balázs

letes hajó hozzáépítése) gyakori építészeti megoldás volt, egészen egyedi azonban az 
eredeti hajóval hozzávetőleg megegyező méretű köríves nyugati bővítmény csatolása. 
Sajátos módon az első különleges vonás megjelenésével nagyjából egy időben tűnik fel 
először a Kompolti család is olyan helyzetben, mint akik a templom építkezéseire helyi 
földbirtokosként hatással lehettek.

A 15. század első harmadában a templom lényegében elnyerte végleges építészeti 
formáját. A harmadik szakasz építkezéseiben a Kompoltiak szerepe már megkérdőjelez-
hetetlen: egy palotaépület emelésével nagyjából egyidejűleg alakították ki a templom új, 
gótikus formáját Kisnánán. A négyszögletesből nyolcszögletessé váltó templomtorony és 
mérművei, a poligonális záródású új szentély, az egykorú boltozati rendszer és egyéb kő-
faragványok mind sok hasonlóságot mutatnak a korszak ismert templomépítkezéseivel. 
A templom alaprajza ezzel szemben meglehetősen egyedire alakult, melynek elsődleges 
gyakorlati oka valószínűleg az előzmények erősen befolyásoló hatása lehetett. 

a negyedik szakasz változásaival két fontos sajátosság is körvonalazódik. a 15. szá-
zad közepén a templom befoglalása a vár együttesébe kevés párhuzammal bír, de nem 
ismeretlen eljárás a magyarországi emlékanyagban. ugyanakkor a templom építészeti 
különállásának felszámolása rendkívül kézenfekvő megoldás lehetett a Kompoltiak szá-
mára: a már korábban elkészült palota komolyabb erődítése nem nélkülözhette a vár-
domb egészének körülkerítését. a negyedik szakasz másik sajátossága, hogy felmerül a 
templom körüli temető használatának folytatólagossága a várfalak felépülése utáni idők-
re, s ezáltal egy, a falszorosban működő temető egykori léte. 

A várfalak felépülése után legkésőbb 1543-ban, a várat ért ostrom idején a templom 
épülete is komoly sérüléseket szenvedhetett, s ezzel megkezdődött romjainak fokozatos, 
évszázados pusztulása.
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