
XIV. évfolyam, 3. szám Mikes International Volume XIV., Issue 3. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

© Copyright Mikes International 2001-2014 72 
 

Farkas László Róbert : 

 

Pallavicini-kápolna az ópusztaszeri Emlékparkban 
 

 

Újjászületik az egykori Pallavicini-kápolna 

A Pallavicini család XIX. században létesült sírkápolnája épül újjá a közeljövőben, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 

Emlékparkban. A dél-alföldi skanzen területén kialakításra kerülő építmény annak hű mása, mint ami az 1880-as évektől az 

őrgrófi család,a Pallaviciniek dél-alföldi temetkezési helyéül szolgált a XX. század derekáig. A kápolna mostani megépítésével 

nemcsak az Emlékpark gyarapodik egy nagyszerű, új létesítménnyel, hanem a magyar nemzet is elégtételt szolgáltat egy, a 

történelmünkben pozitív szerepet játszó családnak.1 

A jövőben vallásos összejöveteleknek helyt adó kistemplom építése pályázati forrásból, az Európai Unió regionális 

fejlesztési alapjából, a „Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-3013” forrásból valósul 

meg. A pályázatnak köszönhetően a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégióban egy ökumenikus vallási útvonal fejlődik ki, 

amelynek része, hogy az ópusztaszeri Emlékpark, az összmagyarság találkozóhelye egy újabb szakrális építménnyel bővül. A 

vallási turizmusban rejlő lehetőségek mind jobb kiaknázása közös érdeke Magyarországnak és Romániának, ezért a határok 

nem jelenthetnek és nem is jelentenek akadályt. A projekt megvalósulása által egy lépéssel ismét közelebb kerülhetünk 

határainkon túl élő magyar testvéreinkhez is.  

Jelen írás a kápolna történetét kívánja röviden feldolgozni, továbbá az újjáépített kápolna és kripta rekonstruálását mutatja 

be, arra hivatottan, hogy a XIX. század szakrális építészeti stílusjegyeit megismerjük, amelyek így leírva teljes képet adnak egy 

épített örökségről. 

 

A templom históriája 

Anonymus műve nyomán honosodott meg az a történet a köztudatban, amely szerint a honfoglaló magyar vezérek Árpád 

vezetésével a szeri pusztán gyűltek össze, és kerítettek sort az új haza, azaz a Kárpát-medence felosztására az egyes törzsek 

között. A középkori hagyomány szerint az egyik törzs leszármazottja, a Bor-Kalán nemzetség örökölte e területet. A török 

kiűzése után, a 18. században a nagy alföldi birtok sorsa igen hányatott volt. Több tulajdonos váltotta egymást, elzálogosítások, 

pereskedések jelezték a tulajdonosi helyzet tisztátalanságát. 

1803-ban gróf Zichy Leopoldina, őrgróf Giancarlo Pallavicini özvegye vásárolta meg ezt a Pusztaszert is magába foglaló 

területet. A családi birtok központja Algyő falu lett. Az őrgróf özvegye itt, az uradalomban hozta létre a Pallavicini család 

temetkezési helyét is. Később az 1879-es tiszai árvíz levonulása után, a család úgy döntött, hogy az elpusztult falu lakosságát 

birtokának a Tiszától távolabb eső részére telepíti át. Így jött létre 1880-ban az új falu, amely a nevét is az őrgróftól kapta: 

Sándorfalva. Az új település lett a több mint hatvavenezer holdas Mindszent-ányási Pallavicini uradalom központja. Innen 

irányították a majorságokra tagolt birtok egyes részeit, beleértve a mai Ópusztaszer területét is. A család, Pallavicini Sándor 

őrgróf (1853-1933) vezetésével új temetkezési helyet építtetett. Így létesült Ányáson a családi kriptát is tartalmazó kápolna, az 

1880-as években. Az utókorra maradt dokumentumok alapján a terveket bécsi mérnökök készítették. A kor historizáló stílusa 

szerint tipikus Árpád-kori templom magasodott Ányáson, neoromán rózsaablakokkal. A főbejárat fölött karcsú torony 

emelkedett, s az épület alatt annak alapterületénél jóval nagyobb kripta. Ebben egymás fölött két szinten alakították ki a 

sírkamrákat, ezekben nyugodtak a bronzkoporsók. Belül a kápolna egyetlen oltárból állt, amely fölé egy feszület került. Itt 

lehetett az elhunytak lelki üdvéért szentmisét mondani.  

Az ányási kápolna 1945 után teljes egészében elpusztult. Mivel Ányáson nem volt semmiféle település, a megművelt földek 

közepén álló magányos kápolna gondozás híján ki volt téve az időjárás viszontagságainak. Az 1950-es évek végéről néhány 

fotó maradt fenn, amely még a romos, de álló kápolnát mutatja. Az 1960-as évekre az épületből már semmi sem maradt. 

A család leszármazottja, a Bécsben élő Pallavicini Károly őrgróf (1923-2004) Magyarországra jött 1980-ban, és fölvette a 

kapcsolatot a szegedi múzeummal, azzal a küldetéssel, hogy az ányási kápolnában eltemetett családtagok hamvait 

összeszedhesse, és méltó módon eltemethesse. A szegedi múzeum segítségével kapcsolatba lépett a helyi hatóságokkal, és 

engedélyt kapott, hogy a múzeum felügyelete mellett, ásatást végezve, megkereshesse a hamvakat. 1982 nyarán megkezdődtek 

                                                           
1 Dr. Zombori István: Az ányási Pallavicini kápolna. www.opusztaszer.hu/vallasiturizmus. Utolsó letöltés: 2014. augusztus 21. 

(Továbbiakban: Zombori.) 
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a feltárási munkálatok az őrgróf vezetésével, és néhány olyan férfi segítségével, akik egykor az uradalomban nőttek föl és még 

emlékeztek az ányási kápolnára. A több napos kutatás során néhány felszaggatott, megrongált bronz koporsót találtak. A 

maradványok összegyűjtésre kerültek és a sándorfalvi temetőbe kerültek végső nyugalomra, a koporsók néhány díszesebb 

eleme pedig a szegedi múzeumba került. 2 

1990 után a rendszerváltás új szemléletet hozott Ópusztaszeren is. Így merült föl az igény, hogy a Dél-Alföldet bemutató 

nagyszerű szabadtéri néprajzi  múzeumi részben egy, a vidékre  jellemző templomra is szükség lenne. Dr. Zombori István 

javaslatára3 az illetékesek elfogadták, hogy az ányási Pallavicini kápolnát kellene felépíteni az eredeti tervrajzok alapján.  

 

Az építészeti jegyek és a rekonstrukció 

Fénykép, térkép és más történeti fotódokumentációk alapján, a tudományos igényű kutatómunkának köszönhetően 2014-

ben megépül az egykori ányási kápolna hű mása az ópusztaszeri Emlékpark gondozásában, az év őszén már elláthatja 

rendeltetését a szakrális épület. Az ányási kápolna és kripta építéstörténetének feldolgozására Branczik Márta 

művészettörténész vállalkozott4. A fellelhető forrásokat rendszerezve, munkája által volt rekonstruálható a kápolna építészeti 

kialakítása.  

A kriptakápolna maga egyhajós, a hatszög három oldalával záródó, kétszintes téglaépület volt egykor, oromfala fölött 

egyetlen középtoronnyal. Alapterülete az ismert alaprajz bécsi ölben megadott méreteit méterre átszámítva 7,8 m x 9,6 m lett 

volna, az értékbecslés méretezése ezzel szemben 7 m x 10 m. Az építmény 1.4 méteres, kővel burkolt kiemelkedésen, platón 

állt. Félköríves záródású, többszörösen tagozott bélletű bejárata a főhomlokzat közepén nyílt, felette imitált rózsaablak, 

feltételezhetően a kapuéhoz hasonló bélletben. A középtorony a főhomlokzaton négy konzollal támaszkodott az oromfalra és a 

tetővonal felett, a harang magasságában minden oldalát félköríves záródású, bélletes nyílások törték át. 

A kápolna bejáratául szolgáló félköríves záródású, kétszárnyú kapufából készült, váztáblás szerkezetű volt. Az ajtószárnyak 

felületét 3-3 erős profilú tükör osztotta táblákra. A felső és az alsó tábla megközelítőleg négyzet alakú volt, a köztük lévő 

kisebb tábla keskeny fekvő téglalap alakú. A felső négyzet közepét virágmotívumú faragvány díszítette. A kapuszárnyak 

záródását oszlopot formázó, fejezetes takaróléc borította.  

Közvetlenül a templom bejárata felett középen, vakolatba süllyesztett négyzetbe foglalt, címer-szerű díszítmény volt, olyan, 

a gazdálkodásra és a hitéletre utaló motívumokkal, mint kasza, bőségszaru, faág, kettős kereszt. Az épület nyeregtetejét 

hódfarkú cserép, tornyát pedig bádogozás fedte, falát vakolat és ívsoros mintázatú vakolatarchitektúra fedte. Az épület 

alaprajza szerint az egyterű kápolna földszintjét csak a négyezet tagolta részekre. A bejárati teret maga a négyezet 

kupolaboltozata alkotta, ezt kétoldalt keskeny dongafedés övezte, jobb oldalán a kriptába vezető lépcső indult. A négyezet 

folytatásában a tulajdonképpeni kápolnateret a tervlapok szerint keresztbordákkal tagolt téglaboltozat, a szentélyteret 

ugyancsak lapos ívű bordás csúcsíves keresztboltozat fedte. A falnyílások tokjai a falvastagság közepén helyezkednek el, a 

nyílások a tokoktól tagozatlan rézsűs kávával szélesednek.   

Az oldalhomlokzatokon lévő két körablak belső ablakosztása szimmetrikus, négykaréjú virágmotívum, a többi, keskeny 

függőleges ablaké többszörös osztású, háromkaréjosa záródású, amelyek színes üvegből készültek. A boltozatsüvegek díszítése 

a bordákat követő ornamentika és a mezőket egyenletesen borító csillag-minta. Az apszisban lévő két ablak mélyedését csavart 

minta övezi, a kötényt máltai kereszt díszíti. A tervező jelölte az apszis bejárattal szemközti falához csatlakozó oltárt és a rajta 

lévő kegytárgyakat is, az oltár homloklapja három négyzetre osztott, ezek belsejében többszörösen karéjozott ornamens, 

középen pedig máltai kereszt. Az apszis szemben lévő ablaktalan falát sűrű, raszteres kiosztású csillagminta díszíti. 

A kápolna alatti kriptába egy bejárat melletti lépcsőn lehetett lejutni. Nem szerepel a kápolna tervsorozatában a kripta 

alaprajza, így arról a metszetek és a földszinti alaprajz alapján kellett képet alkotnunk a kivitelezőknek. A hosszmetszet szerint 

a kripta terét a kápolnáéhoz hasonlóan hosszában a négyezet pillérei osztották ketté. A kripta belmagassága a kápolna terénél 

jóval kisebb volt, lefedése nyomott kosárívű boltozat. Az oldalfalakon magas, két szintre osztott, félkörívvel záródó kripta 

fülkék, amelyeket párosával fogott össze egy szélesebb, félkörívvel díszített falszakasz, a keskenyebb nyílások közeiben 

portréval, vagy angyalfejjel díszített medallion. 

                                                           
2 Zombori. 

3 A kutató ez időben a szegedi Móra Ferenc Múzeum tudományos munkatársa, történész-muzeológusa volt.  

4 Branczik Márta: Az egykori Pallavicini-kápolna és kripta, Mindszent-Ányás (Csongrád megye) építéstörténete. Kézirat. Modern 

Építészetért Nonprofit Kft; 2013. május. 3-11. (Továbbiakban: Branczik Márta.) 
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A birtok közelében álló kápolna kriptáját idővel elbontották, az építőanyagokat elvitték. Ma a kápolna semmilyen eredeti 

darabját, berendezési tárgyát nem ismerjük. Ennek ellenére feltételezhető, hogy itt-ott vannak innen származó elemek, akár 

épületelemek, akár berendezési tárgyak. Ezek mihamarabbi felkutatása indokolt lenne5.  

 

Zárszó 

Ópusztaszeren evvel az új közösségi térrel, a templommal válik teljessé az alföldi múzeumfalu. Az újjászülető Pallavicini-

kápolna méreteiben és külső megjelenésében egyaránt illeszkedik a XIX–XX. századi Dél-Alföld jellegzetes 

épületegyütteseihez. Mindezeken túl az őrgrófi család szakrális építménye alkalmas lesz eredeti funkciójának betöltésére is.  

A rekonstruálók szerint házasságkötéseknek, keresztelőknek, rózsafűzér társulásoknak, más spirituális közösségi 

alkalmaknak lesz majd méltó és áldásos helyszíne. 
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FARKAS, László Róbert: The Pallavicini Chapel in the Memorial Park of Ópusztaszer 

Present study provides a historical overview of the Pallavicini Chapel and its crypt at Ányás, including the plan to 

reconstruct it at the Memorial Park of Ópusztaszer. 

 

~  ~  ~  ~  ~  ~ 
 

                                                           
5 Branczik Márta alapján.  


