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MŰHELY

2006 júliusában a Castrum Bene Egyesület Gesztes vára alatt egy vártörténeti tanul-
mánykötettel köszöntötte 80. születésnapja alkalmából a magyar várkutatás nesztorát, 
Nováki Gyulát. Az ünnepelt ezután a kötet számos szerzőjével osztotta meg az írásával 
kapcsolatos baráti észrevételeit, s így merült fel, hogy talán nem lenne haszontalan ezek 
egy részét közkinccsé tenni. Kérésünkre született meg – egyúttal egy új rovatot is nyitva –  
az alábbi írás.

Szerk.

NOVÁKI GYuLa

„GondoLják, Látják az várnak naGY voLtát...”
néhány gondolat egy tanulmánykötet kapcsán

Ebben az évben egy igen szép kivitelű és rendkívül sokoldalú tanulmányokat tartal-
mazó kötet jelent meg a Castrum Bene Egyesület és a Históriaantik Könyvesház Kiadó 
gondozásában.1 E sorok írója a váratlan és zavarba ejtő megtiszteltetés okozta örömön 
túljutva, áttanulmányozta a 24 szerző munkáját. Ezeket még gyakran kell kézbe venni, 
annyira sokoldalúak és annyi sok gondolatot ébresztenek az olvasóban. Az alábbiakban 
első benyomásként csak három témát szeretnék említeni, amelyek részben régebbi, rész-
ben újabb kutatási területeimhez kapcsolódnak.

A várkutatás a 19. században elsősorban a még használatban lévő, vagy már romos 
várakra, várkastélyokra, de mindenképpen álló falakra összpontosult. Kezdetben inkább 
művészettörténeti szempontból foglalkoztak a várakkal, ennek szinte alárendelve vették 
sorra a bástyákat, várfalakat, díszes épületelemeket. A 19. századi várfelmérések és lát-
képek majdnem kizárólag csak a falakat, tornyokat ábrázolják, de a közvetlen környezet 
ritkán, s ekkor is csak romantikus keretet jelentett, a várhoz szorosan hozzátartozó várár-
ok, sánc ritkán látható. A 20. században, különösen a közelmúlt évtizedeiben a várárkok, 
sáncok a kutatók szemében már egyre inkább egyenrangúakká váltak a falakkal. 

1. A kutatás tehát ma már nem reked meg a falaknál, hanem a gyakran nem olyan 
látványos környezettel, a külső védművekkel is foglalkozik. Így kapunk teljesebb képet 
egy-egy várról. Ez tükröződik a kötet két tanulmányában is. Feld István több várnál vette 
szemügyre a külső, több esetben kissé távol eső kisebb erődítményeket, rámutatva, hogy 
korábbi véleményekkel ellentétben ezek szorosan hozzátartoznak a sokkal nagyobb vá-
rakhoz és azzal egyidősek is. A másik tanulmány Éder Katalintól és Koppány Andrástól 
származik, akik Boldogkő vára jól ismert falain kívüli területen az egykori palánk ma-
radványaival tették teljesebbé ismereteinket erről a várról. 

1 „Gondolják, látják az várnak nagy voltát…” Tanulmányok a 80 éves Nováki Gyula tiszteletére. Szerk. 
Kovács GyönGyi – MiKlós ZsuZsa. Budapest, 2006.
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Várkutatásaimnál magam is igyekeztem a közvetlen környéket, a külső védműveket 
is megismerni. Az említett két tanulmányt olvasva, elővettem két, már régóta közismert 
várról készített, eddig közöletlen felmérésemet, amelyeknél elsősorban a külső területről 
készített rajz ad új információkat. Az egyik Csobánc váráról készült 1995-ben. A vár 
történetét 1255-től a kuruc szabadságharcig kísérhetjük végig.2 A vár a hegy 260×190 m  
átmérőjű, lapos fennsíkjának DNy-i szélén van, 15–26 m átmérőjű árokkal és külső sánc-
cal védve a fennsík többi részétől. Egy négyzetes alaprajzú torony több méter magas 
falcsonkjai és a meredek hegyoldal felett falmaradványok, a belső területen egy 4,9 m 
belső, 6,10 m külső átmérőjű kerek ciszterna láthatók.

A várhoz a teljes fennsík hozzátartozott, egykor fal vette körül, ennek egy 55 m hosz- 
szú szakasza az É-i oldalon ma is áll 1,5 m magasan, vastagsága 1,40 m. Ami különle-
gessé teszi ezt a nagy kiterjedésű külső várrészt, az a sok mesterséges gödör, amelyek 
Giulio Turco 1569. évi felmérésén már szerepelnek.3 E korai rajzon összesen 28 hosz-

2 Gerő LászLó: Magyarországi várépítészet. Budapest, 1955. 166–168.; iványi Béla – sáGi Károly: 
Csobánc. Budapest, 1957.; Koppány TiBor – sáGi Károly: Csobánc. Budapest, 1965.; Gerő LászLó (szerk.): 
Várépítészetünk. Budapest, 1975. 297–298.

3 A rajzot közli: Gerő 1955. 167., iványi – sáGi 1957. 64., Koppány – sáGi 1965. 22.

1. Csobánc vára. A Szerző 1995. évi felmérése



89Műhely

szúkás, mindkét végén gömbölyű-
en végződő mélyedést láthatunk 
„fossa” felirattal, szabályos sorok-
ban elrendeződve. Az 1995. évi 
felmérés során valamennyit fel-
mértük, kivéve a fennsík kb. 1/3 
részét borító járhatatlan bozótban 
lévőket. A felmérés szerkesztése 
után láthatóvá vált, hogy Turco 
rajza sematikus, a gödrök elhe-
lyezkedése a valóságban semmi 
szabályosságot sem mutat. A bo-
zótmentes, nagyobbik területen 
56 gödröt sikerült felmérni. Ha a 
bozóttal ellepett területet is hozzá-
vesszük,4 akkor összesen kb. 100 
gödörrel számolhatunk. A gödrök 
alakja nagy többségben kerek, át-
mérőjük 4–10 m között váltakozik. 
A Turco rajzán látható hosszúkás 
forma az új felmérésen 16 esetben 
állapítható meg, hosszuk 10–19 m 
között váltakozik, de van néhány 
kisebb is, szélességük 4–5 m kö-
rüli, mélységük átlag 1 m. 

A gödrök rendeltetését Gerő 
László abban látja, hogy az ost-
romtornyok mozgatását nehezítet-
ték meg. Más magyarázattal még 
nem találkoztam, a későbbi iro-
dalomban ugyanezt a meghatáro-
zást ismétlik. Érdekes Feld István 
felvetése az ország túlsó végében 
fekvő Sajóvelezd várával kapcso-
latban, ahol a külső vár területét is 
sok gödör szabdalja fel és mint le-
hetőséget említi, talán itt is az ost-
romgépek mozgását nehezítették 
velük.5 Iványi Béla és Sági Károly 
szerint azért nincsenek közelebb a 
várfalhoz, nehogy fedezéket nyújt-
sanak az ostromlóknak, egyúttal 
megemlítik, az ezekből kibányá-

4 Egy 1954. évi légi felvételen a bozót még kisebb területet foglalt el, ezen sok, ma már megközelíthetetlen 
gödör látszik. Gerő 1955. 167.

5 Az 1. jegyzetben i.m. 107. 26. jegyzet. Sajóvelezden a gödrök felmérése még nem történt meg.

2. Vitányvár. A Szerző 1994. évi felmérése
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szott köveket használták fel az építkezésnél. Csobánc várának ostromáról a középkorból 
nem ismerünk leírást. 1707-ben a császáriak sikertelenül ostromolták meg a kuruc kéz-
ben lévő várat, erről részletes leírást ismerünk, de a gödröket ekkor sem említik.6

A másik vár, amelyiket a külső területtel kapcsolatban említek, Vitányvár a Vértes 
hegységben. 1324-től 1598. évi felrobbantásáig ismerünk adatokat a várral kapcsolatban.7 
Nácz József a falakról egy korai felmérést és látképrajzot közölt. A Gerő László által kö-
zölt alaprajz Méhes Gábor 1952. évi felmérését jelenti. A falak gondos felmérésén kívül 
már ábrázolja a mélyen, a hegyoldalban vonuló árkot és az első, kis alapterületű elővárat, 
de utóbbiakat csak sematikusan. 1994-ben végeztem itt felmérést. Méhes Gábornak a fa-
lakkal kapcsolatos pontos felmérését átvéve, hozzámértem a 12–17 méterrel alacsonyab-
ban húzódó alsó árkot és a kis elővárat, ezzel kiigazítva, pontosítva a korábbi sematikus 
ábrázolást. Az alsó árok a D-i oldalon 45 m hosszan megszakad. A helyszínen derült ki, 
hogy van még egy további külső várrész is, amely egy átvágással egy 67 m hosszú részt 
különít el. A keskeny gerinc természetes alakját mutatja, szélessége 6–8 m, de nincs ha-
tározott pereme, törés nélkül megy át a hegyoldalba. A kis és nagy elővárnak esetleges 
védelmi rendszerét csak ásatással lehetne meghatározni.

2. Magyar Kálmán Észak-Északkelet-Somogy erődített templomait foglalja össze a kö-
tetben. A török 1543–1544-ben, majd 1555-ben támadta ezt a területet. A királyi hadveze-
tés gyors munkával, erődökkel igyekezett megakadályozni a törökök továbbterjeszkedését. 
Erős falaik és magas tornyaik miatt templomokat és kolostorokat is megerődítettek. De 
ugyanezt tették a törökök a meghódított területeken. Magyar Kálmán mindkét oldalra említ 
példákat. Az egykorú adatok azonban csak rövid említések, részletek nélkül, ezért Magyar 
kifejti, hogy még több, nem említett (hozzátehetjük: még nem ismert) templomerődítés is 
lehet. Példa erre a Balatonszabadi határában ásatással meghatározott templomerőd.

Az eddig sehol nem említettek közül ismertetek a továbbiakban egyet, amelyre Josef 
Schönwälder bécsi várkutató mérnök hívta fel a figyelmemet, majd Magyar Kálmán is 
említi, mint bizonytalan templomerődöt. Gyugy község Balatonboglártól D-re, 11 km-re 
fekszik. D-i vége felett a dombon áll a katolikus templom. Első említése 1231-ből ismert, 
a faluval együtt a török korban pusztult el. Romjaiból 1733-ban átépítették, majd 1834-ben 
felújították. Az 1990-es években ismét igen rossz állapotban volt. 1996–2004 között a régé-
szeti ásatást és a falkutatást Gere László végezte el, amit többek közreműködésével a mű-
emléki helyreállítás követett. A Ny-i bejárat előtt egy korábbi torony alapfalait találták.8

Az eredmények részletes ismertetése napvilágot látott, ezek azonban kizárólag csak a 
templommal foglalkoznak. A templomot félkörívben átfogó sánc megkutatására nem volt 
lehetőség, azt nem is említik. Az egykori erődítés korára egyetlen adatunk sincs. A köz-
ség 1983–1992 közötti plébánosa ismerte a sáncot.9 Gere László kutatási lehetőségei csak 
a templomra korlátozódtak, de egy helyen a templomtól DNy-ra 3–4 m-re megkísérelte 
a sánc átvágását. Azonban újkori sírokra akadt a maximum 1,5 m mély kutatóárokban, 
ezért azt abba kellett hagynia. Falat nem talált. A sáncon még 19–20. századi sírköveket 

6 Thaly KálMán: Dunántúli hadjárat 1707-ben. II. Századok, 13. (1879) 365–397.
7 nácZ JóZsef: A Vértes vidékének történelmi műemlékei. Archaeologiai Közlemények, 22. (ú.f. 19. 1899) 

118–203.; Gerő 1955. 180–182.; G. sándor Mária: A Vértes hegység középkori várai. Komárom Megyei 
Múzeumok Közleményei, 1. (1968) 245–258.

8 Gere lásZló: A gyugyi templom régészeti-műemléki kutatásának eredményei. Műemlékvédelem, 49. 
(2005) 2. 61–70.; A Műemlékvédelem ezen számában még további tanulmányokat találunk a templom 
építészeti helyreállítása, építészettörténete, belső díszítése, a belső berendezése és a falfestések restaurá-
lása, valamint a környezet helyreállítása témájával kapcsolatban.

9 Az 1. jegyzetben i. m. 181. 46. jegyzet.
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látott.10 Mindez arra mutat, hogy a sánc a 19. században már megvolt és rátemetkeztek, de 
ennél tovább, időben visszafelé egyelőre nem tudjuk követni. A templomra a török idők-
ben, 1536-ból származik az utolsó adat, ezután a romjait már 1733-tól említik ismét. 

A templom környékével és annak rendezésével Örsi Károly foglalkozott, aki a felújí-
tás előtti állapotot nagy vonalakban geodéziai felméréssel rögzítette. Leírása és elmondá-
sa szerint az igen rossz műszaki állapotú templomot járhatatlan bozótos vette körül, mély 
vízmosásokkal. A templomtól É-ra húzódó 10 m mély horhost részben fel kellett tölteni, 
hogy a templom meg ne csússzon, ezért a szakadék széle ma már messzebb látható. A D-i 
oldalon felvezető földutat kiegyenesítették, elegyengették, a sáncon kívül a K-i oldalon 
20 m széles parkolót alakítottak ki, egyenesre simítva a felszínt, Mindez meglehetősen 
megváltoztatta a környéket.11 A sáncot 2006 szeptemberében mértem fel.

A templomot D, K és É felől, megközelítően patkó alakban sánc keríti. A sánctető 
D-i vége van legtávolabb, 21 m-re a templomtól, legközelebb a szentély mögött és az É-i 

10 Gere László szíves közlését ezúton köszönöm. 
11 örsi Károly: A virágzó falu. Műemlékvédelem, 49. (2005) 84–86.; Örsi Károlynak az 1996. évi felmérés-

nek a rendelkezésemre bocsátásáért és az akkori körülmények közléséért ezúton mondok köszönetet.

3. A Gyugy katolikus temploma melletti sánc. A Szerző 2006. évi felmérése.
Az új tereprendezéssel megszüntetett domborzati vonalak az 1996. évi felmérés alapján:  

1 = rézsű, 2 = mély horhos szakadékos széle
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oldalon, 5–7 m-re található. A sánc mindkét vége összekeskenyedik és teljesen ellaposo-
dik. Legnagyobb belső magassága a DK-i sarokban van, 2 m, ugyanitt a sánctető 4 m-re 
szélesedik ki. A méretek a belső oldalon tekintélyes sáncot mutatnak. A K-i, külső olda-
lon azonban alig 50 cm-re emelkedik ki az autóparkolónak kialakított egyenes felszínből. 
Elméletileg pedig itt kellene lennie a sáncároknak. A feltételezhető sáncárok helyének 
korábbi állapotára nincs adatunk, egy későbbi ásatás hivatott eldönteni, valóban volt-e itt 
sáncárok és ma a feltöltött helyét látjuk-e.

Erődítési szempontból a D-i oldalon a sánc külső oldala alatt vonuló mélyút jöhet szá-
mításba, mint egykori várárok. A templomtól É-ra eső sánc rövid szakasza megszűnik, 
a tereprendezés előtt azonban a sánc után kb. 1 m mély rézsű folytatódott, egészen az 
eredeti szakadék széléig. A templomtól Ny-ra sáncnak nincs nyoma, a bejárattól 11 m-re 
egy 1,5 m mély rézsű és lejjebb még egy másik, csekélyebb rézsű zárja le a területet.

A templomokat és a körülötte lévő temetőket, anélkül, hogy erődítés célját szolgálták 
volna, gyakran veszi körbe viszonylag keskeny árok, fal vagy kerítés. A Gyugy templo-
ma körüli sáncot erődítésnek tekinthetjük, bár az eddig közzétett templomerődítéseknél 
árkot, falat, palánkot említenek, de sáncot nem.12 Mostani alakjában már erősen hiányos, 
sokat változtathattak rajta a beletemetkezések, a 18. és 19. századi újjáépítések, nem kü-
lönben a közelmúlt tereprendezései is. A legvalószínűbb, hogy – a Magyar Kálmán által 
ismertetett többi Észak-Somogy megyei templomerődhöz hasonlóan – Gyugy templomát 
is a 16. század első felében erődítették meg a sánccal. A bizonytalansági tényezők miatt 
azonban egyelőre „határesetnek” tekinthetjük.

3. Buzás Gergely a korai magyar várak korával kapcsolatban új elméletet, lehetőséget 
vet fel. Mivel a régészeti leletanyag nem alkalmas az évtizednyi pontos kormeghatáro-
zásokra, ő is a történeti adatokat veszi sorra és arra következtet, hogy e várak többsége 
valószínűleg 1042–1074 között épült a Szent István halálát követő külső és belső háborúk 
idejében. Nagy részük ekkor elvesztve korábbi katonai jelentőségüket, megyeközpont-
ként közigazgatási szerepet kapott. A történészek és régészek nagy része a 10–11. század 
fordulója körüli időt vagy a 11. század elejét fogadja el. Buzás Gergely ezt most néhány 
évtizeddel későbbre valószínűsíti.

Ezzel kapcsolatban csak egy gyakorlati megállapítását emelem ki. Régi probléma, 
mikor jelenik meg az első kő várfal Magyarországon. Buzás, többekkel egybehangzóan, 
Gyulafehérvár, Esztergom, Székesfehérvár, Győr, Visegrád-Sibrik-domb várában, bár 
ezekről alig tudunk valamit, kő várfalat tételez fel, mivel római erődök romjaira tele-
pültek és azokat kijavítva alakították ki a várakat. Ennek élesen ellentmond a legjobban 
megkutatott soproni ispánsági vár, ahol a korai magyar várépítők közel épségben álló 
késő római kori városfalat, tornyokat találtak. Mégis nem a falakat javították ki, hanem 
a maradványokra egy azoktól teljesen idegen, fakazettás szerkezetű, hatalmas favázas 
sáncot emeltek, ugyanolyant, mint Moson, Pozsony, Zalaszentiván, távolabb Borsod, 
Abaújvár, Szabolcs várában. Ebből a szempontból két új eredmény fontos, olyan lelő-
helyeken, ahol az eddigi vélemények szerint a korai magyar vár a helyben talált római 
várfalak felhasználásával, kijavításával épült fel. Az egyik Győr, ahol a favázas sánc kis 
részletét találta Tomka Péter.13 A másik Esztergom vára, ahol a már Nagy Emese által 

12 Tolnai GerGely: Templomvárak, erődtemplomok Magyarországon. Az Esztergomi Vármúzeum Füzetei, 
I. Esztergom, 2001.; Uő.: Újabb adatok a magyarországi erődített templomok adattárához. Castrum, 2. 
(2005) 31–50.

13 ToMKa péTer: A győri ispáni vár. Castrum, 3. (2006) 113–116.
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feltételezett,14 majd a Horváth István által megtalált favázas sáncrészlet került elő, bár 
folytatását még ennek sem ismerjük. Horváth megállapította, hogy ez a gerendaszerkezet 
közvetlenül a római szinten feküdt (tehát a legkorábbi magyar korszakból származik), az 
elkorhadt gerendák betöltéséből és a köztük lévő földből 10–11. századi kerámiaanyag 
került elő, felette pedig a 11. századi palota terrazzo padlója volt. Horváth arra követ-
keztet, hogy Géza fejedelem első vára favázas sáncvár lehetett (még a 10. század végén), 
amelyet később, de még Géza idejében kővárrá építettek át.15 Buzás Gergely véleménye 
szerint azonban ez a sánc a már álló – feltételezése szerint a római várfalból kialakított –  
kővárat osztotta ketté, egy É-i, magasabban fekvő belső várra és egy D-i, alacsonyabb 
várra, de a sáncot a korábbi kővár utáni időbe helyezve. Erről szemléletes rajzvázlatot is 
közöl, sematikusan ábrázolva a kettéosztott várat.16 A magam részéről, Horváth Istvánnal 
és Feld Istvánnal17 egyetértve, a favázas sáncnak a kővár előtti időbe való helyezését 
fogadom el. Buzás Gergely említett rajzát alapul véve feltételezem, hogy az első sáncvár 
csak az É-i területet védte, amely a közel 200 m átmérőjével a többi korai magyar vára-
kéhoz hasonló méretet jelent. Mindez természetesen ma még csak feltételezés, a sánccal 
kapcsolatos későbbi ásatások fogják megvilágítani a valóságot. 

14 naGy eMese: In: Magyarország Régészeti Topográfiája, 5. Budapest, 1979. 96.
15 horváTh isTván: Az Árpád-kori Esztergom. In: Központok és falvak a honfoglalás és kora Árpád-

kori Magyarországon. Tudományos konferencia. Tatabánya, 2001. július 30–31. Tatabányai Múzeum 
Tudományos Füzetek, 6. Tatabánya, 2002. 233–253. 

16 BuZás GerGely: Az esztergomi vár románkori és gótikus épületei. In: BuZás GerGely – Tolnai GerGely 
(szerk.): Az Esztergomi Vármúzeum kőtárának katalógusa. Esztergom, 2004. 7–44. 28. 

17 feld isTvánnak a 16. jegyzetben i.m. készített könyvismertetése. Castrum, 1. (2005) 69–75.
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szatlóCzki Gábor

AdAlékok A keszthelyi ferences kolostor  
korAi építéstörténetéhez

Gondolatok a „ Sigismundus Rex et Imperator. Művészet és kultúra  
Luxemburgi Zsigmond korában, 1387–1437” című kiállítási katalógus kapcsán

A keszthelyi ferences egyház a rend nagyobb magyarországi templomai közé tarto-
zik, és a szentélyében napvilágra került freskóival méltán a leghíresebbek közé sorolható. 
Ennek ellenére mindmáig sok kérdés megválaszolásával maradt adós az elmúlt száz év 
tudományos kutatása. Hazai várkutatásunk előtt sem ismeretlen a kolostoregyüttes, mely 
a 16. század közepétől végvárként funkcionált. Ebből a korból származik első felméré-
sünk is az akkor már erődített kolostorról.1 Mind az eddigi vártörténeti írások, mind a 
templomról és freskóiról született feldolgozások általában jelentős teret szenteltek a korai 
és későbbi idők építéstörténetnek. Ennek okán talán nem elhanyagolható a vártörténeti 
kutatások szempontjából sem, hogy mikor, hogyan és kik építették épületünket. A ko-
lostor korai, 14–15. századi történetével is foglalkozó eddigi terjedelmes írások ugyanis 
nem szenteltek túl nagy figyelmet az eddig felvázolt építéstörténet és az írott források 
között feszülő nyilvánvaló ellentmondásoknak.2 Mentségül szolgálna az írott források 
feltáratlansága, de a közelmúlt forráskiadványai részben már orvosolták ezt a problémát, 
másrészt az építéstörténet szempontjából különösen érdekes 1372. évi oklevél már a 19. 
század végén megjelent nyomtatásban.3

A számos ismert építéstörténeti változat közül a legutóbbi a „Művészet és kultúra 
Luxemburgi Zsigmond korában 1387–1437” című kiállítási katalógusban olvasható.4 a 
rövid összefoglalásban a ferencesek első, 1368. évi okleveles említéséből kiindulva, a 
kolostor építését Lackfi Istvánhoz kötötte a szerző, Tóth Sándor. Ő egy további, 1407. 
évi oklevélből – mely egy pénzügylet okán említi a ferenceseket – arra következtet, 
hogy a kolostortemplom szentélyének befejezését is Keszthely ezen jeles birtokosával 

1 A címben említett katalógusból úgy tűnik, még mindig nem sikerült kiküszöbölni Giulio Turco keszthe-
lyi rajzának rajz téves, 1569-es datálását, bár azt már számtalan publikációban leírták, hogy az 1571–1572 
fordulóján készült. L. pl.: Végh Ferenc: A keszthelyi végvár építéstörténete (XVI–XVII. század). Pécs, 
2002. 26.

2 Alábbiakban válogatás a téma irodalmára: Bontz JózseF: Keszthely város monográfiája. Keszthely, 1896.; 
Dunszt Ferenc: Emlékkönyv a restaurált keszthelyi templomról. Keszthely, 1896.; Karácsonyi JózseF: 
Szt. Ferenc-rend története Magyarországon 1711-ig. Budapest, 1923.; csemegi JózseF: Keszthely egyko-
ri ferences templomának építéstörténete. Dunántúli Szemle, VIII. (1941); Koppány tiBor – sági Károly: 
Keszthely. Budapest, 1962.; iVányi Béla – péczely pirosKa – sági Károly: Keszthely. Veszprém, é.n. (a to-
vábbiakban: iVányi – péczely – sági é.n.); Müller Róbert: Keszthely középkori topográfiája. In: Dunántúli 
Dolgozatok (C). Történettudományi sorozat. 3. Régészet és várostörténet tudományos konferencia. Pécs, 
1991. 145–149.; tóth sánDor: A keszthelyi Balatoni Múzeum középkori kőtára. Zalai Múzeum, 2. (1990) 
150–187.; müller róBert: Keszthely története az őskortól a törökkor végéig. In: Keszthely története, I. 
Szerk.: müller róBert. Keszthely, 2000. (a továbbiakban: müller 2000); Végh Ferenc: A keszthelyi 
végvár építéstörténete (XVI–XVII. század). Pécs, 2002.

3 Zala vármegye története. Szerk. Nagy gyula – Nagy Imre – Véghely Dezső. Oklevéltár. I. Budapest,  
1886. 64.

4 JéKely zsomBor – tóth sánDor: Keszthely, egykori ferences templom. In: Sigismundus Rex et Imperator. 
Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában, 1387–1437. Budapest, 2006. 419–420.
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kell kapcsolatba hoznunk. Megemlíti továbbá az oltár feletti lefaragott struccos Anjou-
sisakdíszt, melynek kapcsán később zárójelben megjegyzi: „Az Anjou jelvény 1395-ig, 
azaz Mária királynő haláláig joggal utalhatott a királyi cím viselőjére”. Mindezt a ma-
gam olvasatában úgy értelmeztem, hogy Lackfi István 1397-ig felépíttette a szentélyt, 
melynek a három boltozati zárókövéből az oltár felett lévőn az Anjou királyi jelvény, 
míg a középsőn a Lackfi címer található. Ugyanakkor már kevésbé érthető, hogy miként 
következik a szerzetesi tevékenységre utaló 1407. évi adatból, hogy ekkor már a hajó is 
elkészült volna, hiszen itt a záróköveken a Gersei Pethő címert találjuk meg, ez minden-
képp magyarázatot kíván. Ugyanis Gersei Pethő János 1404-től volt zalai ispán,5 de a 
család keszthelyi birtokbalépése jóval későbbre tehető. A király 1397-ben szerezte meg 
Keszthelyt a hűtlenség miatt lefejezett Lackfi Istvántól, de éppen a kérdéses időszakban 
kissé kuszává válik a település birtoklástörténete.6 A király ugyanis 1399–1401 között 
Tátika várát Keszthely mezővárosával Scharfenecki Frigyesnek adta zálogba, aki 1403-
ban továbbzálogosította a Marcaliaknak, tőlük a király 1404-ben visszacserélte Segesd 
birtokáért.7 Keszthely már korábban Rezi várának tartományához tartozott, különzálogo-
sítása a vártól feltehetően értéknövelő szempontok miatt történt, mindenesetre Rezi várát 
1401-ben Eberhard püspök és az Albeniek kapták és birtokolták a későbbiekben már 
ismét Keszthellyel együtt 1427-ig.8 Ekkor került a vár és a mezőváros királyi adomány-
ként Gersei János két fiának, Petőnek és Lászlónak a kezére. A birtokbavétel itt sem ment 
simán, mivel az ekkor már Medveiként emlegetett Albeni János nem mondott le könnyen 
a rezi uradalomról.9 A Pethő testvérek ez idő alatt évekig Zsigmond király kíséretében 
európai körúton tartózkodtak (1430–1433?), ami egy építkezés szempontjából nem a leg-
jobb helyzet a megrendelői igények érvényesítésére.10 1404 előtt a Pethők maguk sem 
voltak olyan helyzetben, hogy komolyabban támogathatták volna a keszthelyi ferences 
templom hajójának építkezését, lévén alig rendelkeztek birtokokkal Zala megyében. Első 
várukat, a Vas megyei Márványkőt 1405 körül kezdték építeni az 1401-ben kapott enge-
dély alapján, a zalai Kemend várát 1403-ban kapták, de csak ostrom árán tudták birtokba 
venni 1404-ben.11 Tátika várát 1435-ben szerezték meg.12 

A keszthelyi ferences templomban előkerült még egy monogramos boltozati zárókő 
is, melyet Francesco Bernardi firenzei kereskedőhöz köt Tóth Sándor. Méretéből adódóan 
a szentélyrekesztőből vagy a kerengőből származtatja és Bernardi életútjának ismereté-
ben 1403 előtti időkre datálja. Bár valóban ez tűnik a legvalószínűbbnek, de azért épp a 
szentély és a hajó építési idejének és építtetőjének bizonytalansága okán érdemes lenne 
ez ügyben is mélyebbre kutakodni. Mindezen kételyek megfogalmazásával nem a hajó 
elkészültének idejére vonatkozó megállapítást kívántam cáfolni, hiszen a fenti adatok-
ból éppen erre nem kapunk egyértelmű választ. Ugyanakkor azok lehetőséget adnak az 
időhatárok kijelölésére, és építtető(k) személyének pontosabb meghatározására. Emellett 
némi óvatosságra intenek abban a tekintetben, hogy pusztán bizonytalan kronológiájú 

5 Zala megye archontológiája, 1138–2000. Szerk. molnár anDrás. Zalaegerszeg, 2000. 245.
6 engel pál: Magyarország világi archontológiája, 1301–1457. I. Budapest, 1996. 441. (a továbbiakban: 

engel, 1996)
7 engel 1996. 441.
8 engel 1996. 401.
9 müller 2000. 73–74.
10 CsukoVIts eNIkő: Egy nagy utazás résztvevői (Zsigmond király római kísérete). In: Tanulmányok Borsa 

Iván tiszteletére. Szerk. CsukoVIts eNIkő. Budapest, 1998. 11–36. 
11 engel 1996. 365., 339.
12 engel 1996. 441.
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művészettörténeti párhuzamokból, hiányos birtoklástörténeti adatokból próbáljuk meg 
felvázolni a kolostor templomának építéstörténetét. 

A hajó elkészültének kronológiai problémája azonban nem az egyetlen a keszthelyi 
kolostor építéstörténetének kutatástörténetében. Mint fentebb említettem, a kolostor ala-
pítását és építésének elkezdését eddigi kutatásunk és Tóth Sándor is Lackfi Istvánnak 
tulajdonította, akit halála után itt is temettek el.13 A kiindulási pontnak a Lackfiak 1350. 
évi (másutt 1346. évi) keszthelyi birtokszerzését tekintette az eddigi kutatás.14 1350-ben 
azonban a Lackfiak csak Csáktornyát és a muraközi uradalmat kapták királyi adomány-
ba, Tátika és Rezi várak uradalmát, mely utóbbihoz Keszthely is tartozott, még nem.15 
Mivel azonban Rezi és Tátika várára adománylevél nem bukkant fel ez ideig, az a felté-
telezés rögzült tényként a kutatásban, hogy 1350-ben, a Muraköz mellett e két várat és 
Keszthelyt is odaadományozta a király a Laczkfiaknak. Az első ismert hiteles említés 
csak 1378-ból való, ekkor már valóban Rezi és Tátika várak birtokosai voltak.16 A kései 
birtokba lépésre vonatkozó gyanút már a szántói és tátikai királyi jobbágyok 1358. évi 
említése is felkelti, de a Zsid (1333-ban a Rezi vár földjének írták) birtokot 1372-ben 
ugyancsak királyi tulajdonúként említő tomaji (ma Lesencetomaj) határjárás már meg is 
alapozza.17 Rezi és Keszthely első birtokjogi kapcsolatára egyébként az 1290-es évekből 
van adatunk, amikor Pécz nembeli Apor nádor birtokolta azokat, és mint forrásainkból 
tudjuk, ez a kapcsolat hosszú évszázadokra állandósult.18 

Mindezek fényében nagyon valószínű, hogy a keszthelyi ferencesek 1368. évi első 
említésekor még nem Lackfi István volt Keszthely földesura, hanem I. (Nagy) Lajos ki-
rály. Ez esetben a szerzetesek városba hívása és letelepítése a királyhoz köthető, míg a 
Lackfiak birtokba lépése 1372–1378 közé tehető. Így minimálisan 5 évig királyi támoga-
tással működhettek Keszthelyen a ferencesek. Ugyanakkor az 1368. évi időpont sem fix 
kiindulópont, hiszen a település plébánosa és a szerzetesek ekkor említett vitája nem je-
lenti automatikusan azt, hogy utóbbiak abban az évben telepedtek volna meg Keszthelyen. 
A rendház és templom felépítése nem eshetett feltétlenül egybe a szerzetesek Keszthelyre 
érkezésével, működésük ottani megkezdésével vagy annak engedélyezésével. Azt ugyan 
továbbra sem tudhatjuk, hogy a templom építésének mekkora része tulajdonítható a ki-
rálynak, de az alapítási szándék és talán az építkezések megkezdése az ő érdemei közé 
sorolható, mint ahogy számos, a helyi lakosoknak adományozott kiváltság is.19 Mindezek 
fényében sok mindent érdemes újragondolni, elsőként épp az Anjou címer értelmezését. 
Ugyanakkor a freskók kapcsán az eredeti megrendelő személyének meghatározása is kér-
désesnek tartható. Prokopp Mária véleményem szerint – csupán bizonytalan művészet-
történeti párhuzamokra támaszkodva – kételyekre okod adó következtetéseket vont le a 
megrendelő személyére vonatkozóan. A Lackfiak királyhoz való hűségével magyarázta 

13 iVányi – péczely – sági é.n. 26.
14 Válogatásként a variációkra: 1350-re lásd: iVányi – péczely – sági é.n. 26. 1346-ra lásd: proKopp mária: 

Keszthely, Plébánia templom. Tájak-Korok-Múzeumok, 225. 1986. 1. (a továbbiakban: proKopp 1986.); 
müller 2000. 72–73. Itt Tátika és Rezi várak megszerzéséről van szó, melynek kapcsán Rezi és Keszthely 
birtokjogi kapcsolata okán e települést is a Lackfiak birtokának tekintették.

15 engel 1996. 291.
16 MOL DL 6525.
17 Zala vármegye története. Szerk. Nagy gyula – Nagy Imre – Véghely Dezső. Oklevéltár. I. Budapest, 1886. 

588., 64.
18 szatlóczKi gáBor: A Tátika vár históriája. A Gersei Pethő család és tátikai váruradalmuk története. 

Zalaszántó, 2002. 16–18. (a továbbiakban: szatlóczKi 2002)
19 szatlóczKi 2002. 18.
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a templomban előforduló, a királyi családra utaló motívumokat (Anjou családbeli Lajos 
püspök ábrázolása a falképeken).20 Megállapítása szerint (Lajos püspök): „…kiemelt elhe-
lyezése Lackfi III. István Anjou-ház iránti elkötelezettségét fejezi ki.” Kétségtelen, hogy 
a szentély teljes kifestése már a Lackfiakhoz köthető, de azt már nem lehet eldönteni, 
hogy a munka kezdeti szakaszához lehetett-e köze Lajos királynak, esetleg nem az ő 
megrendelésére(?) tervezték és kezdték el (?) a szentély kifestését a mesterek. Jékely 
Zsombor „A Zsigmond-kori magyar arisztokrácia művészeti reprezentációja” című, az 
idézett katalógusban megjelent tanulmányában maga is arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy a két szinte egy időben épülő Lackfi alapítású kolostor, Csáktornya és Keszthely 
freskófestészetében műhelykapcsolatokra utaló hasonlóságok nem figyelhetőek meg.21

Az eddigieket összefoglalva, egyfelől a különböző tudományágak összefogásának hi-
ányában előálló problémákat próbáltam bemutatni, másfelől igyekeztem felhívni a figyel-
met arra, hogy a keszthelyi ferences templom építéstörténetével kapcsolatban mindez ide-
ig közkézen forgó, és úgy tűnik, sok esetben vitatható következtetéseket mindenképpen 
érdemes lenne újragondolni, de legalábbis finomítani. Emellett a fentiekben igyekeztem 
megragadni a lehetőséget arra, hogy felhívjam a figyelmet a legújabb, Keszthellyel kap-
csolatos kutatási eredményekre. Remélhetőleg mindezek további vitára és kutakodásra 
sarkalják a témával foglalkozó történészeket, régészeket, művészettörténészeket.

20 proKopp 1986. 11. További irodalom: proKopp mária: A keszthelyi plébániatemplom gótikus falképei. 
Művészet, 1978/4. 24-28.; proKopp mária: A keszthelyi plébániatemplom gótikus falképei. Építés- és 
Építészettudomány, 1980. 367–385.

21 JéKely zsomBor: A Zsigmond-kori magyar arisztokrácia művészeti reprezentációja. In: Sigismundus Rex 
et Imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában, 1387–1437. Budapest, 2006. 308.
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