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Látható az 1488. évi prágai, az 1599. évi nürnbergi poliglott Újszövetség,
a Kralicei Biblia 19. század végi kiadása és a Csernoch János prímás
könyvei közül való szlovák nyelvű illusztrált Újszövetség Nagyszombat-
ban 1913-14-ben megjelent példánya.

Kováts István

Templomok és vallásosság a XVIII. századi Visegrádon
Az első visegrádi plébániatemplom és temető a XVIII. században

Visegrád történetében új szakasz kezdődött a XVI. század első
felében; az 1526.évi mohácsi csatavesztést követő oszmán térhódítás a
középkori Magyarország egykori székhelyét sem kerülte el. A települést
1544 tavaszán a Mehmet, budai pasa vezette haderő foglalta el. Ettől az
időponttól kezdve Visegrád 10 év megszakítással mintegy 140 évre török
uralom alá került. Minden jel arra mutat, hogy ekkortól a középkori város
területén megszűnt az élet. Bár az első összeíró 1546-ban még 24 magyar
családot talált itt, tényleges létezésük már ekkor kétséges; 1562-től többé
nem is jegyeztek fel adófizető keresztény lakosokat.1 A török helyőrség
muszlim és délszláv eredetű keresztény lakossága a Salamon-torony körül
ebben az időszakban kialakult településen élt; ezt a régészeti feltárások
eredményein2 túl az ismertebb XVI-XVII. századi metszetek,3 valamint
történeti források4 is megerősítik: ezek egyaránt az alsóvári lakótorony
környékét jelölik meg lakott helyként, a középkori város és a királyi

1 HEGYI K., Az oszmán hatalom berendezkedése és működése, in Pest megye monográfiája I/2
(szerk. Zsoldos Attila; Budapest 2001) 281.

2 HÉJJ M., Jelentés a visegrádi Alsóvár területén 1963. évben végzett kutatásokról, Mátyás Király
Múzeum Adattára, ltsz. 1963. 27 (a továbbiakban MKM Adattár); SZŐKE M., Ásatási jelentés.
Visegrád, Alsóvár 1967, MKM Adattár, ltsz. 1967. 11; SZŐKE M., Alsóvár, in Régészeti Füzetek
Ser. I. No. 21 (1968) 83.

3 DERCSÉNYI D. – HÉJJ M. (szerk.), Magyarország műemléki topográfiája V. Pest megye Műem-
lékei II (Budapest 1958) Visegrád 399-407.

4 KARÁCSON I., Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai II (Budapest 1908) 88-89;
SAHM, W., Beischreibung der Reisen des Reinhold Lubenau, in Mitteilungen aus der Stadtbib-
liothek zu Königsberg i.Pr.u.V. (Königsberg 1914) 76-77.

5 Részletesen lásd: IVÁN L., A visegrádi vár története (Visegrád 2004) 98-120.
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palota romos épületeit nem. A török kori település az 1684-85-ös háború
egymást követő hadieseményeinek következtében pusztult el.5

A XVII. század végi Visegrád a hadak elvonultával romokban,
elhagyatva állt. Az 1686 őszén nádori utasításra Pest megyében elvégzett
összeírás dokumentumai,6 valamint a kamarai bizottság 1688-as visegrádi
felmérése7 egyaránt megemlíti, hogy Visegrád kivételével valamennyi
környező település (Dunabogdány, Kisoroszi, Nagymaros, Marót, Dö-
mös) átvészelte a viszontagságos időket, lakosaik csak ideiglenesen
menekültek el. Visegrád német és magyar lakosság általi újratelepítése a
XVII-XVIII. század fordulóján indult meg. Először 1692-1693-ban, majd
1696-ban tüntették fel lakott településként,8 a végleges megtelepedés
valószínűleg már a XVIII. század elején, a Starhemberg-család birtoklása
alatt ment végbe. 1700-ban kerültek ugyanis a visegrádi uradalom (Do-
minium Visegradense) falvai Ernst Rüdiger von Starhembergnek (Bécs
neves védője az 1683. évi ostrom során) a birtokába.9

Az ekkor feltehetően még álló középkori templomok méretük
miatt is helyreállíthatatlanok és alkalmatlanok voltak az új betelepülők
számára. Ez lehet a magyarázata annak, hogy a település új templomát
középkori eredetű lakóházból alakították ki. Bár egyes forrásadatok sze-
rint Visegrádnak már az 1690-es években is volt imaháza,10 az új temp-
lom építését csak 1698-ban, a kincstári birtoklás idején kezdték meg, és
1700 után a Starhemberg család fejezte be. Az 1701-ben már használható
épületnek még nem volt meg a felszerelése, azt a későbbiekben a
Starhembergek adományozták. Valószínűsíthető, hogy ezek az adatok már
ugyanarra a Keresztelő Szent János templomra vonatkoznak, amely 1712-
ben készült el teljesen; Visegrád ekkor kapott újra plébániai rangot.11

1732-ben készült az első canonica visitatio, amely az épületet már rossz
állapotúnak írja le, a falakon repedéseket említ és renoválást tart szük-

6 KOSÁRY D., Pest megye a kuruckorban, in Tanulmányok Pest megye múltjából (Budapest 1965)
9-95.

7 MAGYAR E., Visegrád története 1684-1756 (Budapest 1998).

8 MAGYAR 12-13.

9 IVÁN 211. Az uradalom 1755-ben került vissza a kincstárhoz. MAGYAR 24.

10 MAGYAR 96.

11 MAGYAR 18.
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ségesnek. A leírás szerint a templomban fakarzat – amely egy későbbi,
1773-as felmérésen is látszik – és nagy kő keresztelőmedence állt.12

A második, 1756-os canonica visitatio szerint a templomot már
átépítették. A jegyzőkönyv öt oltárt sorolt fel: a Keresztelő Szent Jánosnak
szentelt főoltár mellett Szűz Mária, Szent Gyula mártír, Szent Rókus és
Sebestyén, valamint Szent Anna és Vendel oltárait. A Szent Gyula oltár
alapítója Riegler Jakab uradalmi tiszttartó volt, aki 1746-1756 között
viselte e tisztet, és aki az uradalomban több jelentős építkezést is végzett;
feltételezhető, hogy a templom átépítése is hozzá kötődik.13 1783-ban az
épületet tatarozták.14 A ma is álló késő barokk plébániatemplom elkészülte
után iskolává alakították: 1787-ből maradt fent az átépítés terve Hacker
Ferenc Xavér ácsmestertől.15

Az egyszerű kialakítású, egyhajós kis templom XVIII. századi
állapotára nézve több más lényeges forrást is megemlíthetünk: ezt az
épületet ábrázolja Mikoviny Sámuel 1737-es Visegrád-látképe Bél Má-
tyás országleírásában.16 Ezen a metszeten a templom déli végén látszik az
az egyemeletes, hagymakupolás torony is, amely a későbbi ábrázolásokon
már nincs meg. A torony feltehetően az épület előtt állt. Az ábrázolás azt
is sugallja, hogy a templomépülethez ekkor még nem tartozott sekrestye.
A XVIII. század közepi állapotot rögzíti Leonard Schade esztergomi
építőmester 1773-ban készült alaprajza, amelyet a kamara számára
készített.17 Ő készítette a templom és a plébánia együttes felmérését is.18

A fentieket az épület 1999-es renoválása alatt végzett falkutatás és ásatás
több ponton megerősítette.19

Az iskola jelenlegi udvarának nagy részén a Keresztelő Szent
János templomhoz tartozó temető terül el. A barokk kori falu, majd
mezőváros első temetőjére vonatkozó történeti adatok20 és korabeli

12 MAGYAR 96; BUZÁS G. – GRÓF P. – GRÓH D. – KOVÁTS I., Középkori településmaradványok,
18. századi plébániatemplom és temetőrészlet a visegrádi Rév utcából, in Folia Archeologica LII
(Budapest 2005-2006) 263-272.

13 MAGYAR 96-116; BUZÁS – GRÓF – GRÓH – KOVÁTS 265-266.

14 DERCSÉNYI – HÉJJ 454.

15 DERCSÉNYI – HÉJJ 454; BUZÁS – GRÓF – GRÓH – KOVÁTS 18. ábra.

16 BÉL M., Notitia Hungariae novae… III (Vienna 1737) 470-471; idézi: DERCSÉNYI – HÉJJ

406-407; továbbá: BUZÁS – GRÓF – GRÓH – KOVÁTS 13. ábra.

17 DERCSÉNYI – HÉJJ 453-454, továbbá: BUZÁS – GRÓF – GRÓH – KOVÁTS 269, 15. ábra.
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térképes források21 alapján viszonylag jól meghatározható a temető kiter-
jedése, míg rétegződését és használatának pontos korát az iskolaudvaron
1955 és 2005 között folytatott ásatások és leletmentések alapján való-
színűsíthetjük.22

Az ’in situ’ vagy részlegesen, illetve teljesen bolygatott temet-
kezések az iskolaudvaron húzódó középkori rétegekbe és szintekbe
beásva kerültek elő. A sírok kelet-nyugati és nyugat-keleti tájolásúak, ettől
eltérő (déli illetve északi tájolással) csupán két, egymás mellett fekvő sír
esetében találkoztunk. Az elhunytakat a keresztény temetkezési szoká-
soknak megfelelően minden estben hanyatt, nyújtott testhelyzetben, a
medencén vagy a mellkason keresztbe kulcsolt kezekkel, koporsóban
temették el.

A legtöbb sír tartalmazott mellékleteket, azonban ezek egy része
a temető felső, modern kori közművekkel megbolygatott rétegéből szór-
ványként bukkant elő. Legnagyobb számban az egykori ruházathoz tar-
tozó gombok kerültek elő; zömük egyszerű, díszítetlen, bronz fülesgomb.
Néhány kisméretű párizsi kapcsot is találtunk. Feltűnő, hogy ékszert, gyű-
rűt, karperecet, pártát, övet – néhány gyöngy és egy gyöngysor kivételével
– egyik sír sem tartalmazott. A mellékletek lényegesen nagyobb csoportját
adják a hasonló korú temetőkben is ismert szakrális mellékletek: a vallá-
sos témájú kegyérmek, a nyakban hordott, illetve csuklóra, kézfejre,
rózsafüzérre is kapcsolható keresztek.

A kegyérmek nem csupán emléktárgyak voltak: a nyakban viselt,
de ruhára, kalapra, rózsafüzérre is fűzhető medálok a papi áldás által tettek
szert különös jelentőségre, és a korabeli mindennapi életben a szentek
tiszteletét is elősegítették.23

A visegrádi temetőben előkerült kegyérmek témái és ábrázolásai

18 DERCSÉNYI – HÉJJ 585. oldalon a kép, továbbá: BUZÁS – GRÓF – GRÓH – KOVÁTS 270, 16. ábra.

19 Az épület régészeti kutatásának eredményeit lásd: BUZÁS – GRÓF – GRÓH – KOVÁTS 263-272.

20 MAGYAR 151.

21 Az ún. Banhöltzel-féle 1777-es térkép. (OL. S12. Div. X. No. 92), továbbá: BUZÁS – GRÓF –
GRÓH – KOVÁTS 17.ábra.

22 Összefoglalóan lásd: BUZÁS – GRÓF – GRÓH – KOVÁTS 281-285.

23 SERFŐZŐ Sz., Mariazelli zarándokjelvények és kegyérmek, in Mariazell és Magyarország. Egy
zarándokhely emlékezete (Szerk. Farbaky P. és Serfőző Sz.; Budapest 2004) 457 (Katalógus)
VIII-10.
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változatosak: megtalálhatók különböző szentek (Szent Benedek, Nepo-
muki Szent János), zarándokhelyek kegyképei és jellegzetes ábrázolásai
(sonntagsbergi Szentháromság-kegykép, mariazelli kegyszobor) egyaránt.
Egy medál a Megváltót ábrázolja fohászt tartalmazó körirattal („Salvator
Mundi Salva Nos”, illetve „(Sal)vatoris O(ra) P(ro) N(obis)”, de előkerült
vallásos társulatra (Szent Mihály arkangyal konfraternitás) utaló
kegyérem is.24 Külön kiemelendő egy réz- és üveglap foglalatú Pietát,
Krisztus kínhalálát és Mária keserűségét kifejező kompozíciót ábrázoló
papír szentkép: ez az ábrázolás a középkor végi áhítat egyik legegyeteme-
sebb szimbóluma, barokk kori kultuszának számos emléke fennmaradt.25

A feltárások során több kereszt is előkerült: ezek közül az egyik,
szórványnak tekinthető, egyszerű vonalú bronzból készült darabot minden
bizonnyal nyakban hordták. Belső betétje fából készült, ez igen jó állapot-
ban maradt meg. A felfüggesztésre a kereszt csúcsán átfűzött kisméretű
bronz karika szolgált. Rózsafüzér – szerencsés lelőhelyi körülmények
közepette megmaradt – maradványait egy sírban figyeltük meg: a jobb
alkar környékén 20 db fából esztergált, nagyméretű gyöngyöt és 47 db
igen kis méretű üveggyöngyöt találtunk. Az olvasó pontos helyzetét nem
tudtuk rekonstruálni, de minden bizonnyal a kézfejre fűzték. A szakrális
mellékletek közül a halottak összekulcsolt vagy egymásra helyezett
kezére fűzött rózsafüzér a XVIII. században általánosan elterjedtnek
számított.26

A nagyszámú, korabeli vallásos élettel és halottkultusszal kapcso-
latos tárgy mellett a temetőben babonás szokások nyomai is megfigyel-
hetők. Baj- és rontáselhárító eszközként értelmezhetjük az egyik váz
medencéjén talált vas patkót, illetve egy másik temetkezés mellől előke-
rült ollót. Ez utóbbi kapcsán érdemes megjegyezni, hogy mellékletei

24 A kegyérmek köriratainak feloldását és a témában adott előzetes szakvéleményét Serfőző Sza-
bolcsnak köszönöm.

25 SZILÁRDFY Z., Barokk szentképek Magyarországon (Budapest 1984) 25. kép.

26 ZOMBORKA M., Vác, 'Fehérek temploma' kriptafeltárás, 1994-1995. Temetkezési szokások, in
Magyar Múzeumok (1996/1) Vol. 2. No. 1. 7-9.

27 PUSZTAI T., Ollós temetkezés Zsámbékon a 17-18.század fordulójáról, in A kőkortól a középko-
rig. Tanulmányok Trogmayer Ottó 60. születésnapjára (Szeged 1994) 531-541.

28 SOLYMOSSY S., A vas babonás ereje - Die aberglaubische Kraft des Eisens, in Ethnographia
XLV (1933) 97-117.
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között Szent Benedeket ábrázoló kegyérem is volt; régészeti27 és népraj-
zi28 párhuzamok alapján az olló és kegyérem együttes előkerülése a
gonosz erőktől való fokozott védekezésre utalhat.

A temető használatának korát a sírokból előkerült éremmellék-
letek alapján valószínűsíthetjük. A pénzérmék közül a legkorábbi I. Lipót
1698-ban vert duariusa, a legkésőbbi Mária Terézia 1762-es egykraj-
cárosa.29 A régészeti adatokat történeti és térképes források is kiegészítik.
A Karpe Mihály, királyi kamarai földmérő által 1767-ben készített, Viseg-
rádot ábrázoló térkép30 még a később iskolává alakított épületet jelöli
templomként. A már hivatkozott Banhöltzel-féle térképen már a ma is
álló, 1773-1782 között épült későbarokk templomot is jelölik a régi temp-
lomtól keletre. Ekkor a lakosság még a régi templom körül húzódó sír-
kertbe temetkezhetett. Felhagyásáról nincsenek pontos adataink, egyes
források szerint a második, az akkori településhatáron kívül eső – ma is
használt – visegrádi temetőt 1790-ben nyitották volna meg.31 Ez utóbbit
az 1820-as években már biztosan használták: legrégebbi ismert sírköve
ugyanis eredeti helyzetéből, innen került a Mátyás Király Múzeum sírkő-
gyűjteményébe.32

A történeti és régészeti források egybevetése azt valószínűsíti,
hogy a temetőt a XVII-XVIII. század fordulójától a XVIII. század utolsó
harmadáig, végéig használták. Felhagyásának több oka is lehet: elvileg
kapcsolódhat II. József 1784-ben kiadott rendeletéhez, amelyben megtil-
totta a települések területén található temetők és kripták használatát.33

Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy az első visegrádi barokk plébánia-
templom és a temető felhagyása összefügg az új plébániatemplom
építésével és a Rév utcai régi épület iskolává alakításával, amiről az első
adat 1787-ből származik.

29 UNGER E., Magyar éremhatározó (Budapest 1974) 1104, LXXIV. tábla és 1272, LXXXIX. tábla.

30 OL. S11. 207/a. Lásd még: HRENKÓ P., Visegrád legkorábbi részletes térképei, in Dunaka-
nyar (1985/2) 47-49.

31 MAGYAR 151.

32 Szeles György, a visegrádi koronauradalom gazdatisztje feleségének 1820-as évszámmal ellátott
klasszicista síremléke. Szőke Mátyás múzeumigazgató szóbeli közlése, valamint: SOPRONI S. –
LŐVEI P. – SZŐKE M., A Visegrádi Mátyás Király Múzeum Sírkőgyűjteménye. Katalógus (Altum
Castrum 2. A Visegrádi Mátyás Király Múzeum Füzetei) (Visegrád 1991) 12-14, 18. kép.

33 ZOMBORKA M., Vác, 'Fehérek temploma' kriptafeltárás, 1994-1995. Az előzmények és a feltárás,
in Magyar Múzeumok (1996/1) Vol. 2. No. 1. 3-7, 3. lábjegyzet.
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A két visegrádi plébániatemplom és a temető ábrázolása
Visegrád 1777-es térképén

Az első visegrádi plébániatemplom 1737-ben
(Mikoviny Sámuel és Bél Mátyás nyomán)

Pietát ábrázoló réz- és üvegfoglalatú papír szentkép
(Hornyák László fotója)
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