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1. BEVEZETÉS

867-ben meghalt a Bizánci Birodalom utolsó Amorioni-házból származó császára, 
III. Mihály.1 Ezzel megnyílt az út egy évvel korábban megkoronázott társcsászára, 
a Makedonia thema-ból származó I. Vazul előtt, aki Mihály halálával a Birodalom 
egyeduralkodója és egyben az annak elkövetkező közel kétszáz évét meghatározó 
Makedón-dinasztia megalapítója lett. Regnálása alatt egyik fő célja a Képrombolás 
időszaka alatt meggyengült Birodalom régi dicsőségének visszaállítása és elvesztett 
területeinek visszahódítása volt. Ennek érdekében komoly hadi vállalkozásokba 
fogott. A szláv lázadás leverése, Ciprus visszafoglalása2 és a Nikephoros Phokas 
által vezetett sikeres campaniai és lombard hadjárat3 mellett Tarsos és Malateia 
sikertelen ostroma, valamint Syrakusai elvesztése is Vazul katonai pályafutásának 
része4. A katonai vállalkozások mellett Vazul komoly fi gyelmet fordított a biro-
dalmi reprezentációra is. A Képrombolás időszaka alatt Konstantinápoly több 
jelentős egyházi épülete is rossz állapotba került, korabeli források szerint részben 
a karbantartás hiánya, részben a földrengések miatt. Vazul Konstantinápoly régi 
dicsőségének helyreállításán munkálkodva több templomot is helyreállíttatott, 
újjáépíttetett. A felújított templomok között szerepel többek között a Hagia Szophia, 
és a Szent Apostolok temploma is. Ugyanakkor tudunk arról, hogy a felújítások 
mellett alapított is templomokat5. Ezek közül a legjelentősebb az un. Nea Ekklesia, 
azaz az „új templom”. Egykor Konstantinápoly egyik legjelentősebb egyházi épü-
lete volt ez, Krisztus néhány igen jelentős ereklyéjét őrizték itt6, majd a Pharosi 

1 Hollingsworth - Cutler 1991, ODB., 1364. Minden bizonyíték arra mutat, hogy maga 
Vazul ölte meg jótevőjét, a források által egyöntetűen alkalmatlannak bemutatott Mihályt 
néhány embere segítségével egy fogadás után (Finlay 1856, 231-233).

2 Kazhdan - Cutler 1991, ODB, 260.
3 Kreutz 1996, 62-63.
4 Treadgold 1997, 455-461. Syrakusai elvesztése és a Nea közötti kapcsolatról lásd: 17. lábjegyzet.
5 Mint ezt a Vita Basilii részletesen bemutatja. A vonatkozó részt lásd Mango 2000. 192-199.
6 Többek között Krisztus vérét és köpenyét (Ehrhard 1977, 57).
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Szentséges Istenszülő ereklyéinek széthordása után palotakápolnaként funkcio-
nált a Latin Császárság időszakában. A közelében álló Szűz Mária-templommal 
ellentétben nem semmisült meg a keresztes időszak alatt, sőt, a török ostrom 
során sem. 1490-ben azonban a templomot feltehetőleg elpusztították7, jelenleg 
egyetlen eleme sem ismert. Szerkezetét és díszítését csak leírásokból ismerjük, 
azonban ezek nem teszik lehetővé az épület pontos rekonstruálását. Az elmúlt 
közel száz évben a bizantinológia legjelentősebb képviselői kísérelték meg Vazul Új 
templomának rekonstruálását. Ezek a rekonstrukciós kísérletek sokszor jelentősen 
eltérő eredményekhez vezettek. A mai napig lezáratlan vita a bizánci építészet 
egy fontos megoldatlan kérdése körül zajlik. Mivel pedig egyesek a Neát tartják a 
későbbi századokban az egész Birodalom területén elterjedő ötkupolás quincunx 
templomok mintaadó épületének, rekonstrukciója a közép-bizánci építészet egész 
történetének és eredetének pontosabb megértésében is jelentős segítség lenne. Jelen 
dolgozatomban igyekszem a bizantinológia legkorábbi korszaka óta húzódó vita 
egyes állomásait, tehát az egyes rekonstrukciós kísérleteket részletesen bemutatni, 
valamint egymással és a rekonstrukció során felmerült stíluskapcsolatokkal ösz-
szehasonlítani. Ismereteim szerint eddig nem született ilyen, összefoglaló jellegű 
áttekintés a kérdéssel összefüggésben Magyarországon, így remélem, munkám 
révén a bizánci művészet iránt érdeklődők nagyobb rálátást nyerhetnek majd a 
bizantinológia eme kérdésére. 

2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

2.1. Források

Az épület pontos helye a mai napig nem ismert, annyit tudunk kétséget kizáróan, 
hogy valahol a császári palota területén, a Tzikanisterionnak nevezett tér közelében 
állt.8 Sajnálatosan ásatásokat mind a mai napig nem folytattak a templom marad-
ványainak megtalálása érdekében, így gyakorlatilag kézzel fogható emlékanyag 
nincs az épületről.9 A legfontosabb forrásunk az építtető I. Vazul unokájának, 
VII. (Bíborbanszületett) Konstantin császárnak vagy az ő környezetéből valaki-
nek Vazulról írott könyve, a Cronographiae quae Th eophanis Continuati nomine 
fertur Liber quo Vita Basilii Imperatoris amplectitur (továbbiakban Vita Basilii). 

7 Mango 1991, ODB., 1446.
8 Mango 2000, 195. A Tzikanisterionról úgy tudjuk, hogy a Mozaik-keringő közelében feküdt. 

Ennek egy része fel van tárva és ki van állítva, a múzeum az Arasta bazárból közelíthető meg. 
Maga a Tzikanisterion egy labdajátékok űzésére szolgáló tér volt, a lovaspóló egy változatát 
játszották rajta.

9 Magdalino 1987, 51
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Ebben egy részletes ekphrasis olvasható az épületről10. Emellett további szöveges 
forrásnak számítanak a 12. és a 15. század között Konstantinápolyban megfordult 
orosz zarándokok11 leírásai, mint amilyen Antal novgorodi érseké12, mely 1200-
ban Konstantinápolyban tett útjáról számol be. Felmerül egy további szöveges 
forrás, amelynek relevanciája azonban vita tárgyát képezi, így ezzel egy későbbi 
fejezetben részletesebben foglalkozom. A másik fontos információforrást azok a 
rajzok jelentik, melyek nagy valószínűséggel hiteles képet festenek az 1490 előtti 
Konstantinápolyról. Ilyen az Onophrio Panvinio neve alatt 1600-ban megjelent 
De Ludis Circensibus c. könyv 60. és 61. oldala között található Hippodrom-áb-
rázoláson látható templom (I. és I.1 kép), valamint a Giovanni Andrea Vavassore 
által kiadott un. Vavassore-fametszet (II. kép). Meg kell vizsgálni továbbá azokat 
a képi és tárgyi ábrázolásokat, amelyek a Nea kinézetét tükrözhetik, azonban az 
épülettel való kapcsolatuk vita tárgyát képezi.

2.2. Vitatott források

A vitatott relevanciájú források közül elsőként kell megemlíteni a 12. századi 
Johannes Kokkinobaphos-homíliagyűjteményben található egész oldalas ábrázo-
lást13 (III.1 és III. 2 képek), mivel minden kétséget kizáróan eredeti bizánci forrás. 
Szerzőjéről semmit nem tudunk, még a nevét adó Kokkinobaphos-monostort 
sem sikerült azonosítani14. Ugyan kutatásaim alapján a szakirodalomban még 
nem vetették fel a Neával való kapcsolat lehetőségét, azonban ennek meglehet az 
esélye a jövőben, így az ábrázolás megemlítése jelen esetben relevánsnak látszik.

Szintén fontos említést tenni a velencei San Marco-ban őrzött, ma a Szent Vér 
ereklyetartóként ismert ötkupolás épületet mintázó egykori füstölőről (IV. kép), 
melyet egyes kutatók igyekeztek kapcsolatba hozni a Neával. Ezzel kapcsolatban 
jegyzi meg Danielle Gaborit-Chopin, hogy noha a füstölő általános kinézete miatt 
emlékeztet bizonyos bizánci épületekre, teljesen téves elképzelés ezt valamilyen, 
egykor létezett bizánci épület előképként való alkalmazásának tulajdonítani. Több 
olyan füstölőt is ismerünk mind bizánci, mind nyugati területekről, melyek kü-
lönféle formájú templomokat mintáznak15. Ezek alapján a templom-alakú füstölők 

10 Ševčenko 2011, 264-299, fordítás uo. és Mango 2000. 192-199.
11 Közülük a két legfontosabb Antal novgorodi érsek és Szmolenszki Ignác. Novgorodi István is 

említi az épületet, azonban ő csak egy, a templom valamelyik kápolnájában álló életnagyságú 
Krisztus-szoborról ír.

12 Ćurčić 1980.
13 Két példányban: Cod. Vat. Gr. 1162, Par. Gr. 1208.
14 Irmscher – Khazdan - Weyl Carr 1991, ODB., 1031.
15 Gaborit-Chopin 1984, 237-243.
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az adott korszakban elterjedt jelenségnek számítottak, s mivel a legtöbb hasonló 
tárgy esetében nem merül fel semmilyen építészeti mintakép, ebben az esetben is 
alaptalannak látszanak a hasonló feltételezések.

2.3. Ismereteink az épületről

Az épület történetét vizsgálva kevés adatot találunk. Azt minden kétséget kizáróan 
tudjuk, hogy az elkészült épületet 880. május elsején szentelték fel, s hogy Syrakusai 
elvesztésekor (87716) már zajlottak az építkezési munkálatok.17 II. Izsák császár 
uralkodása alatt jelentős átalakításokat végeztek az épületen, melyet monostorrá 
alakítottak. A Latin Császárság időszaka alatt palotakápolnaként funkcionált. A 
város elestét túlélte, de 1490-ben lebontották18.

Az épület megjelenéséről a leghosszabb és legteljesebb leírást a Vita Basilii-ben 
találjuk. Ugyan ebben a szerző a legtöbb időt az épület díszítésének, mozaikjainak 
és márványdíszeinek leírására fordítja, hosszan ecsetelve az épület szépségét, a 
szövegben fellelhetők az épület felépítésével kapcsolatos információk is. Ezek közül 
a legfontosabb és legnyilvánvalóbb az, hogy az épület öt kupolával rendelkezett:

Tetőzete, mely öt kupolával van ellátva...19

A kupolák épületen való elhelyezkedése az épület szerkezete körül kialakult vita 
egyik alapvető kérdése, a legtöbb szöveg ezzel foglalkozik.

Kiderül az is a szövegből, hogy az épület nyugati oldalához egy átrium csatla-
kozott, melyben két szökőkút állt, egyik annak északi, másik a déli oldalán:

Nyugati oldalán, az átriumban két szökőkút áll, egyik a déli, másik az északi 
oldalon…20

Említésre kerül az ekphrasisban az is, hogy az épület mindkét oldalán oszlopsor 
állt, a falak külsejénél, mely dongaboltozattal volt lefedve, s melynek mennyezetét 
festmények díszítették:

16 Treadgold 1997, 458.
17 Wahlgren 2006, 266. A 877-es dátum azért bizonyos, mert a Wahlgren által idézett forrás 

közlése szerint a bizánci fl otta az építési munkálatokkal volt elfoglalva, ezért nem érkezett 
meg időben Syrakusai felmentésére (Uo., 264).

18 Mango 1991, ODB., 1446.
19 Ševčenko 2011, 84, 1. „Ὂ τε γὰρ ὂροφος ἐκ πέντε συμπληρούμενος ἡμισφαιρίον…”
20 Uo., 85, 3-4. „τὰ δὲ ὲκτὸς οἷα; πρὸς ἑσπέραν μὲν καὶ κατ’ αὐτὰ τοῦ ναοῦ τὰ 

προαύλια φιάλαι δύο ἑστήκασιν, ἡ μὲν πρὸς νότον ἡ δὲ πρὸς βορρᾶν...”
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Az északi kapun kilépve először egy dongaboltozattal fedett oszlopcsarnokot látsz, 
melynek mennyezetét (…) festmények díszítik (…). Ha kimész a keleti ajtón, mely 
a tenger felé néz, és folytatod utad kelet felé, egy másik oszlopcsarnokot találsz...21

A templom felépítéséről további információkat a szerző direkt módon nem közöl, 
azt azonban leírja, hogy a komplexumhoz tartozott még egy, az épülettől keletre 
fekvő kert, melyet Mesoképion-nak neveztek. 

Ugyan nem tartozik közvetlenül az épület szerkezetének leírásához, azonban 
fontos részlettel szolgál a szerző, amikor a templom leírásának kezdő soraiban 
kijelenti, hogy az épületet Vazul öt személynek szentelte fel:

[Vazul] Viszonzásul az iránta mutatott jóakaratukért a mi Urunk Jézus Krisz-
tus; Mihály arkangyal22 , ki első az angyalok seregében; a buzgó Th esbei, Illés, 
aki anyjának hírül adta, hogy fi a trónra fog emelkedni, továbbá az Istenszülő és 
Szent Miklós, mind közül a legfőbb püspök nevére és örök emlékezetére egy isteni 
és gyönyörű templomot építtetett (…).23

Ebből az információból nem alaptalan arra következtetni, hogy a templom öt 
szentéllyel épült. Több elmélet esetében is fontos elem a több szentély megléte, 
mely feltételezésnek legfontosabb alapja az öt dedikáció.

A szövegből ennél több információt nem szerezhetünk az épület szerkezetéről, 
hiszen a szerző a legtöbb időt az épület díszítésének, az ehhez felhasznált anyagok 
gazdagságának és az egész épületegyüttes szépségének bemutatására fordítja. 

A templom megjelenéséről további értékes információkkal szolgálnak a korábban 
említett orosz utazók leírásai. Ezek közül a legkorábbi Antal novgorodi érseké.24 

21 Uo., 86, 1-3, 7-9. „Ἐξιόντι δέ σοι τὴν βόρειον πύλην τοῦ ἱεροῦ μακρός τις ἐκδέχεται περίπατος 
κυλινδροειδής, ἐξ ἐνύλων γραφῶν κατηγλαϊσμένος τὴν ὀροφήν (…) κατὰ δὲ τὰς πρὸς νότον 
τε καὶ τὴν θάλασσαν πύλας, εἰ ἑξελθὼν πρὸς ἀνατολὰς ποιήσασθαι τὴν πορείαν θελήσειας, 
ἄλλον εύρήσεις...”.

22 A Vita Basilii vonatkozó részének fordításához Ševčenko angol fordítását és az által közölt 
eredeti görög szöveget vettem alapul (Ševčenko 2011, 264-299). Ugyanakkor a végső változat 
kialakításakor fi gyelembe vettem Cyril Mango fordítását is. Mivel az eredeti görög szövegben 
„τὸν πρῶτον τὼν ἀγγελικῶν δυνάμεων Μιχαὴλ” szerepel, a fordítás végső változatába is ez 
kerül. Itt jelzem ugyanakkor, hogy Mango fordításában Mihály helyett Gábriel arkangyal 
szerepel. Ševčenko megjegyzése szerint az „első az angyalok seregében” jelző csak Mihály 
arkangyal megjelölésére használták.

23 Ševčenko 2011, 83, 6-12. „άμειβόμενος γὰρ ὥσπερ τῆς περὶ αὐτὸν εύμενείας τόν δεσπότην 
Χριστὸν καὶ τὸν πρῶτον τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων Μιχαὴλ καὶ τὸν Θεσβίτην Ήλίαν τὸν 
ζηλωτήν, ὃς καὶ τῇ αὐτοῦ μητρί τῆς πρὸς βασιλείαν τοῦ υἱοῦ ἀνυψώσεως ἐχρημάτισεν ἄγγελος, 
εἰς ὄνομα τούτων καὶ μνήμην ἀΐδιον, ἔτι δὲ τῆς Θεοτόκου καὶ Νικολάου τοῦ ἐν ἰεράρχαις 
πρωτεύοντος, θεῖον καὶ περικαλλῆ ναὸν ἐδομήσατο.”

24 Ehrhard 1977, 44-65. Az orosz eredeti kiadását lásd: Лопарев 1899, 1-94.
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A feltételezések szerint Antal 1200 körül járhatott a városban, művét, az ún. Zarán-
dokok Könyvét azonban csak Novgorodba való visszatérése után írta meg. A szöveg 
elsősorban az egyes templomokban őrzött ereklyék bemutatásából áll, azonban egyes 
rituálékat is leír. A Nea leírásánál egy ilyen szertartás bemutatása kapcsán jegyzi 
meg Antal a következőt:

A templom vörös márvánnyal van kikövezve; alatta egy kripta van, ahová az 
emberek be tudnak lépni, a márványon keresztül pedig ablakok vannak készít-
ve. És amikor a császár belép ebbe a templomba, sok aloés füstölőt visznek be a 
kriptába, leteszik azokat a szénre és azok illata szétterjed az ablakokon keresztül 
a templom levegőjében és az egész templom megtelik az illatukkal.25

Ez alapján nyilvánvaló, hogy a templomnak volt valamilyen alépítménye, esetleg 
valóban kriptája, s ez valamilyen módon egybe volt nyitva a fő templomtérrel.

Szmolenszki Ignác 1389-ben kísérte el Pimen kijevi metropolitát annak kons-
tantinápolyi útján. Az úttal kapcsolatban csak annyit érdemes megjegyezni, hogy 
Pimen sietősen el akart jutni Konstantinápolyba, hiszen Nagyhét keddjén hagyta 
el Moszkvát.26

Ignác szövege számunkra annyiban érdekes, hogy a városról szóló leírásában ő 
is említést tesz a Neáról, annak ekkoriban ismert nevén. Két mondat szól mindössze 
az épületről, amelyek mégis újabb részlettel szolgálnak annak szerkezetét illetően:

Augusztus elsején a Kilenc (Angyali) Rend néven ismert templomba mentünk, 
amely Konstantin palotájában van. Csodálatos oszlopok vannak benne; velük 
szemben állva az ember ugyanúgy láthatja magát, mintha csak egy tükörbe nézne.

További ismereteket az épületről a fent említett képi ábrázolások alaposabb vizsgála-
tával szerezhetünk. Mivel azonban ezekre az ábrázolásokra az egyik rekonstrukciós 
kísérlet is hivatkozik, ezeket a vonatkozó elmélet részletesebb ismertetésénél fogom 
bemutatni. Számunkra itt az egyetlen lényeges eleme ezeknek az ábrázolásoknak 

25 Лопарев 1899, 20. „Церковь же мощена краснымъ мраморомъ, а подь нею до плеко 
і подходять человѢцы, і учинено скрозѢ мраморъ проходи, і егда внидеть царь въ 
серковь ту, тогда понесутъ подъ исподъ много ксилолоя темьяна і кладутъ на углие, 
і исходитъ воня проходы тѢмъ во церковь на воздухъ і наполнится благоухания вся 
цевковь...”. A fordítás alapja Ehrhard 1977, 57.

26 Majeska 1984, 387-394.
27 Majeska 1984, 96. Angolul: „On August fi rst we went to the church which is called the „Nine 

Ranks [of Angels]” at the palace of Constantine. In it are wonderful columns; it is possible 
to see people standing in front of them as if in a mirror.” A Kilenc (Angyali) Rend temploma 
elnevezés Majeska szerint a 14. században terjedt el. Lásd: Majeska 1984, 248. 
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az, hogy mindkettő tanúsága szerint a z épület nem a talajszinten, hanem egy emelt, 
boltívekkel alátámasztott alépítményen állt.

2.4. Photios 10. homíliája

Az említett forrást Hans Buchwald említi, mint a Nea rekonstrukciójához nélkü-
lözhetetlen információkat tartalmazó szöveget. Az ő elmélete tulajdonképpen a 
homíliában elhangzó ekphrasisra épül. Mivel azonban a szövegben Photios csak 
Szűz Máriát nevezi meg, mint a templom patrónusát, a szöveg alapján nem dönthető 
el, melyik templom leírását tartalmazza a homília. Azt az elméletet, mely szerint 
az ekphrasis a Neát írja le, Romilly Jenkins és Cyril Mango 1956-ban a Dumbarton 
Oaks Papers oldalain kérdőjelezte meg.28 Mivel a cikkben foglalt érvelés és vég-
következtetés döntően befolyásolja Buchwald elméletét annak megalapozottsága 
szempontjából, szükségesnek érzem röviden összefoglalni azt.

A szerzők a cikk elején leszögezik, hogy Photios 18 fennmaradt homíliájának 
hozzávetőleges pontossággal datálható darabjai mind első patriarchátusának idejére, 
858 és 867 közé tehetők. Emiatt, noha teljes bizonyossággal nem állítható, de nagy 
biztonsággal feltételezhető, hogy a 10. homília sem későbbi 867-nél. A cikkben 
arra is választ kínálnak a szerzők, hogy honnan eredhet az a (tévesnek bizonyult) 
feltételezés, miszerint a homília leírása a Neára vonatkozik. Állításuk szerint a 
homíliát először 1655-ben adta ki nyomtatásban Peter Lambeck.29 A kötetben 
szereplő címben30 a leírt épület „Vazul új temploma” néven szerepel. Hasonló a 
helyzet François Combefi s 1664-es kiadásában31 is. Szerintük részben ebből eredt 
a félreértés, részben pedig abból a tényből, hogy a homíliában említés történik egy 
császárról és egy Caesarról. Ezt a két személyt Combefi s után I. Vazul császárral és 
utódával, az ekkor még csak trónörökös IV. Konstantinnal azonosították. Ennek 
annyiban van jelentősége, hogy ismert egy másik forrása32 is a homíliának. Ez Paisios 
Ligarides gázai metropolita terjedelmes kivonata, melyet ő maga egy pontosan be 
nem azonosítható kódex33 után készített. Eszerint a szövegben semmilyen konkrét 
utalás nem szerepelt sem a Neára, sem az építtető császárra. Továbbá rendkívül 
fontos tény az, hogy Vazul egyetlen fi a sem viselte a Caesar titulust. Ráadásul a 

28 Jenkins-Mango 1956, 123-140.
29 Lambeck 1655, 187-189.
30 Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ἕκϕρασις τῆς ἐν τοἲς Βασιλείοις νέας ἐκκλησίας 

τῆς ύπεραγίας Θεοτόκου ύπὸ Βασιλείου τοῦ Μακεδόνος οἰκοδομηθείσης.
31 Combefis 1664, 296-306.
32 Az 1655-ben kiadott szöveg az Iviron 684 és a Metochion Panagiou Taphou 529 kódexek 

alapján készült.
33 A szerzők eldöntetlenül hagyják azt a kérdést, hogy vajon a fent említett két kódex valamelyike 

lehetett-e a metropolita kódexe, esetleg egy harmadik, a fentiek előképeként értelmezhető.
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Nea felszentelésének idejére, 880. május 1-re Vazul mindkét fi át, Leót és Sándort 
is császárrá koronáztatta. Nem volna tehát értelme annak, hogy Photios a két 
gyermek közül bármelyiket is Caesarnak titulálja.

A szerzők szerint a két titulus valójában Vazul elődjére és annak nagybátyjá-
ra, III. Mihály császárra és Bardasra utalna. A szerzők felhívják a fi gyelmet arra 
a tényre, hogy Ligarides metropolita is ezt feltételezi először kivonatában, noha 
később Bardas helyett Vazult véli a Caesar titulus mögött felfedezni. Kiemelik, 
hogy mindazok a jelzők, amelyekkel Photios a császárt dicséri a homíliában, rá-
illenek Mihályra. Ezek alapján nyilvánvalónak látszik, hogy az említett homília 
semmiképpen nem készülhetett a Nea 880-as felszentelésére.

Arra a kérdésre, hogy a Nea elvetése esetén melyik templom leírását tartalmazza 
a homília, a szerzők azzal válaszolnak, hogy csak egyetlen Szűz Mária templom 
lehetett ekkoriban a császári palota „kellős közepén”, mégpedig a Pharosi Szent-
séges Istenszülő. Ez volt ekkor a capella palatina, s tudjuk, hogy Mihály jelentősen 
felújíttatta azt.

Ebben az esetben nagy biztonsággal állítható, hogy a homília 864. április 12. 
után, de rövid idővel 866. április 21. előtt keletkezett.34 Ezek és Mihály katonai 
pályája alapján helyesnek látszik azt feltételezni, hogy a homília még a 864. év 
vége előtt elkészült. Mint azt látni fogjuk, a homília és a Nea közötti kapcsolatok 
cáfolata alapjaiban rengeti meg Buchwald elméletét. Ugyanakkor itt szeretném 
megjegyezni, hogy Buchwald utal a cikkében Jenkins és Mango eredményeire, 
tehát a fent bemutatottak ismeretében tekinti a homília szövegét forrásnak a Nea 
rekonstrukciójához.

2.5. Kutatástörténet

Robert Ousterhout összefoglaló jellegű cikke35 alapján a vita 1925-ben indult el az 
épület körül. Ekkor adta ki ugyanis Karl Wulzinger vonatkozó könyvét36, melyben 
egy keresztkupolás templomként rekonstruálja az épületet. Az ő nézeteit ponto-
sította és egyben tárgyalta újra Kenneth John Conant37 1942-ben. A következő, 
a témával komolyabban foglalkozó szerző Cyril Mango volt, aki egy, a korábbi-
tól eltérő rekonstrukciót javasolt 1976-ban.38 Egy évvel később, 1977-ben Hans 

34 864-ben koronázták Bardast Caesarrá, Mihályt pedig 866-ban gyilkolta meg Vazul. Mivel a 
homília frissen megkoronázott Caesart említ, Bardas koronázása és a szöveg születése között 
nem telhetett el hosszabb idő.

35 Brubaker 1998, 115-130.
36 Wulzinger 1925.
37 Conant 1942.
38 Mango 1976.
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Buchwald közölte vonatkozó cikkét, mely a sardisi „E” jelzésű templom ásatásairól 
szólt. Ebben egy új elképzelést állított fel, mely mind a két korábbitól eltért.39 Ezt 
követően Slobodan Ćurčić az Ohio-i Oberlinben, 1980-as Sixth Annual Byzantine 
Studies Conference-en tartott egy előadást a Neáról. Ennek absztraktja40 érhető el, 
Ousterhout is erre hivatkozik a vitát összefoglaló cikkében. A vita következő fontos 
irodalma 1986-ból való. Ekkor ugyanis Richard Krautheimer a tíz évvel korábbi, 
Mango által felállított rekonstrukciós elmélet helyessége mellett foglalt állást.41 Az 
utolsó, Ousterhout cikkének 1998-as megjelenése előtti verziót Paul Magdalino 
mutatta be 1987-es cikkében42, melyben kisebb változtatásokkal ugyan, de Mango 
és Krautheimer elméletét fogadta el. Maga Ousterhout nem kísérel meg saját elmé-
letet felállítani, véleménye szerint kézzel fogható bizonyítékok hiányában, pusztán 
a szűkszavú ekphrasisra és nem kifejezetten részletgazdag képekre támaszkodva 
nincs esély bármennyivel is közelebb jutni a templom valódi kinézetéhez.

2.6. Kérdések

Két alapvető kérdés körül forog a vita. Az egyik vitás kérdés az öt kupola elhelyez-
kedése, egymáshoz és a templomhoz viszonyított mérete, ezáltal pedig a templom 
tetőzetének szerkezete. A legtöbb szerző ezzel kapcsolatban írta meg a szövegét. A 
szerzők által említett stíluskapcsolatok és a kupolák elhelyezkedésével kapcsolatos 
közléseik alapján viszont egy második, szerintem jelentősebb vita az épület alap-
rajzi elrendezése, ezen belül is a szentélyek elhelyezkedése körül alakult ki. Négy, 
egymástól többé-kevésbé eltérő elméletet látok át eddig. A szerzők elméleteinek 
egyenként történő bemutatására a dolgozat későbbi szakaszában kerül sor, így itt 
nevek nélkül csak röviden vázolom a négy lehetőséget. Az első lehetőség egy olyan 
épület, melynek görögkereszt alakú terét négy, a fő templomtértől határozottan 
le nem választott mellékszentély egészíti ki, melyek közül kettő a főszentély két 
oldalához illeszkedik, egyfajta (Ousterhout szavaival élve) „körüljárót43” alkotva 
annak két oldalán. A második elmélet egy, a klasszikus orosz stílusú templomokra 
emlékeztető, kilencosztatú, teljesen egybenyitott térrel rendelkező templomról 
szól. A harmadik arra az alapkoncepcióra épül, hogy az épület egy görögkereszt 
alaprajzú, négy, a fő templomtértől jól elválasztott mellékszentéllyel kiegészített 
templom volt. Eszerint a mellékkupolák a mellékszentélyek felett helyezkedtek volna 

39 Buchwald 1977.
40 Ćurčić 1980.
41 Krautheimer 1986.
42 Magdalino 1987.
43 „In 1942 Conant similarly provided a detailed reconstruction of an elaborate cross-domed 

church with corner chapels as a part of an ambulatory”. In: Brubaker 1998, 119.
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el. A negyedik szerint pedig az épület kiegészítő sarokterek nélküli, görögkereszt 
alaprajzú épület volt, mellékkupolái pedig a kereszt szárai felett voltak kialakítva.

3. REKONSTRUKCIÓS KÍSÉRLETEK

3.1. Karl Wulzinger és Kenneth John Conant

Mivel sem Wulzinger, sem Conant szövegét nem volt alkalmam részletesebben 
tanulmányozni, nézeteiket Ousterhout szövege44 és a benne közölt alaprajzok és 
stíluskapcsolatok alapján igyekszem bemutatni. Wulzinger Ousterhout szerint 
tévesen, a mai Topkapı palota területére helyezte el a templomot, egy kisebb 
ciszterna fölé. Mind az ő, mind Conant elképzelésének alapja az, hogy a templom 
alapvetően görögkereszt alaprajzú, a négyezeti tér felett pedig egy nagy kupola ül. 
A görögkereszt szárai közötti területet négy, a fő templomtértől ugyan érzékelhe-
tően határozottan elkülönülő, azonban mégsem igazán leválasztott mellékkápolna 
foglalja el. Ezek fölött helyezkedik el a további négy, a főkupolánál kisebb kupola. 
A keleti két mellékszentély és a közöttük elhelyezkedő főszentély között mind-
kettejük elképzelése szerint átjáró van a falba nyitva. Nyilván ezt fogalmazta meg 
Ousterhout úgy, hogy a kápolnák körüljáró-szerűen fogják közre a főszentélyt. 
Ousterhout szövegében stíluskapcsolatként az Isztambuli Gül Camii45 (V. és VI. 
kép) és a Mangana Szent György monostortemplom (VII. és VIII. kép) szerepel. 
Mindkét templom 2-300 évvel a Nea után épült, a Gül mecset46 a 12. században, 
a Mangana Szent György pedig a 11. században. Ousterhout elveti ennek a hipo-
tézisnek a valóságosságát.

3.2. Cyril Mango és Richard Krautheimer

Krautheimer azt állítja, hogy fél tucat isztanbuli templom-épületen feltételezhető 
a Nea hatása. Ezek közül azonban csak kettő feleltethető meg valamely, a korabeli 
dokumentumokból ismert templomnak. Egyikük a Fenari Isa mecset (IX. és X. 
kép), melyet a Th eotokos tou Libos monostorral azonosítanak, a másik pedig a 
Bodrum mecset (XI. és XII. kép), mely egykor a Myrelaion néven ismert Szent 
Olaj temploma volt. Mindkettő kilencosztatú, sarkain négy kisebb, középen egy 
nagyobb kupolával megépített, ún. quincunx alaprajzú épület. A Th eotokos tou 

44 Ousterhout 1998, 119.
45 Jelentése: Rózsa-mecset.
46 Eredeti dedikációja bizonytalan, de a legelterjedtebb nézet szerit ez volt a Szent Th eodosia 

apácazárda temploma.
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Libos együttesből annak északi templomát emeli ki. Mango szintén ezeket az 
épületeket emeli ki, mint stíluskapcsolatot. Továbbá Mango kiemeli azt is, hogy 
mindkét épület kupoláját négy oszlop támasztja alá a központi térben. Ezzel 
kapcsolatban szeretném felhívni a fi gyelmet Szmolenszki Ignác leírására, aki a 
templom belsejében tükörként csillogó oszlopokról ír. Mango külön kiemeli azt, 
hogy a Lips esetében az öt kupola közül négy a templom sarokterei felett helyez-
kedik el. Továbbá megemlíti még, hogy a Lips esetében négy mellékkápolna egy 
külön, a padlóhoz képest emelt, galériaszinten helyezkedik el. Mango kifejezetten 
kapcsolatot feltételez a két épület között. Ezt az állítását egyrészt arra alapozza, 
hogy a Nea és a hozzá hasonló szerkezetű Lips építése között mindössze 27 év telt 
el, másrészt pedig arra, hogy mind a két épületben több szentély kapott helyet.47 
Ebben az esetben a Lipssel való összevetés valóban arra mutat, hogy Mango a Nea 
esetében is galéria-szerű szentély-szintet feltételez. Mindketten arra a következ-
tetésre jutnak, hogy ezzel a szerkezettel a Nea volt a tipikus közép-bizánci stílusú 
templomok prototípusa. Itt elsősorban nem a templomtérbe épített galériákra, 
hanem a kilencosztatú, ún. quincunx térelrendezésre utalnak. Krautheimer ugyan 
megjegyzi, hogy ismertek 880 előtt épült quincunxok mind Kis-Ázsiából, mind 
Nyugat-Európából, azonban rámutat arra is, hogy az összes, a Nea előtt épült bi-
zánci quincunx provinciális területeken maradt fenn. Annak tudatában, hogy a 
közép-bizánci egyházi építészet alapvető térelrendezése a quincunx volt, s hogy a 
Nea után több ilyen templom is épült a fővárosban, helyesnek látszik az a kijelentés, 
hogy ha a quincunx-szerkezet első példája nem is, de az egész Birodalomban való 
elterjedéséhez mintaként szolgáló épület a Nea volt.

3.3. Hans Buchwald

Buchwald, mint az cikke címéből kiderül, alapvetően a sardisi ásatások során 1910 
és 1914 között felszínre került „E” jelzésű templomról, s annak 1972-es ásatása során 
tett megfi gyeléseiről számol be. Az épület térszerkezetének leírásánál jegyzi meg, 
hogy az ötkupolás templomok közül, amelyek közé a sardisi templom is tartozott, 
valószínűleg a Nea volt az első. Ugyanakkor azt állítja, hogy Phótiosz 10 homíliá-
jának leírása nem a korábbiakban elképzelt, kilencosztatú szerkezettel rendelkező 
épületet valószínűsít. Helyette ő valószínűbbnek tartja, hogy az épület egy görög-
kereszt alaprajzú templom lehetett, melynek minden szárán, azok végeihez közel 
helyezkedett volna el egy-egy kupola, továbbá egy ötödik a központi tér fölött. Ebben 
az esetben a Szent Apostolok temploma lett volna az épület mintája, mely szintén 

47 Mango itt felsorolja a Nea öt dedikációját, s evidenciaként vonja le ebből a (legalább) négy (a 
főszentéllyel öt) szentély meglétét.
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ott volt a Vazul által helyreállíttatott épületek között. Stíluskapcsolatként Buchwald 
emellett egy, a Neával egyidős, a Chalkidiki-félszigeten, Szaloniki közelében, a 
hegyekben fekvő Peristera falujában található Szent András templomot emeli ki48 
(XIII. kép). Ousterhout a fent vázolt elméletet érdekesnek, de ugyanakkor kevéssé 
ismernek, sőt, egyenesen elfeledettnek, fi gyelmen kívül hagyottnak49 nevezi.50Az 
imént bemutatott elméletet azonban nem tekinthetjük megalapozottnak. Ennek 
a megalapozatlanságnak az okairól részletesebben a források bemutatásánál már 
szóltunk. Ennek ellenére a dolgozat további részében is tárgyalni fogom Buchwald 
nézeteit, hiszen dolgozatom célja nem a vita eldöntése, avagy annak megoldásához 
való közelebb jutás, pusztán a mai napig felállított elméletek részletes áttekintése.

3.4. Slobodan Ćurčić

Ćurčić előadásának absztraktjában51 kijelenti, egyetért azzal az elmélettel, mely 
szerint a templom inkább görögkereszt alaprajzú, mellékkápolnákkal kiegészített 
épület volt, azonban az ő elképzelése szerint ezek a kápolnák sokkal határozottabban 
le voltak választva a fő templomtérről, mint a Wulzinger-féle elképzelésben. Hosszan 
tárgyalja azt is, hogy Mango-val ellentétben ő nem quincunxként, hanem kereszt-
kupolás templomkén rekonstruálná az épületet. A magyar szakterminológiában 
ugyan nincs pontosan elkülönítve a két alaprajzi rendszer, de kutatásaim alapján 
a quincunx (cross-in-square) elrendezés körülbelül azt jelenti, hogy a templom 
kilenc térrésze azonos magasságú, ennek tetőzetéből emelkednek ki a kupolák, 
melyek közül hagyományosan a középső a nagyobb átmérőjű és a magasabb, 
amelyet a belső térben oszlopok támasztanak alá. Ezzel szemben a keresztkupolás 
templom (cross-domed) esetében a kilenc térrész közül a sarkokon lévők kisebb 
belmagasságúak, külön tetőzettel vannak ellátva és határozottabban le vannak 
választva a templom fő teréről, ennek megfelelően általában külön kápolnákként 
funkcionálnak. Ezeknél magasabbak a görögkereszt alaprajzú fő templomtér falai, 
emiatt annak belmagasság is nagyobb, s kívülről a mellékszentélyek fölé emelkedik. 
A kereszt szárainak találkozásánál van egy kupola, a kápolnák fölé azonban nem 

48 Ousterhout ezzel összefüggésben jegyzi meg, hogy Peristera (korabeli forrásokban Peristerai) 
a birodalom egy meglehetősen távoli, falusias vidékén feküdt. Ennek megfelelően az épület 
kivitelezése és díszítése ennek megfelelően durva és egyszerű. Összetett alaprajza ellenben 
a vidéki jelleggel teljesen szemben áll. Ousterhout véleménye szerint kicsi az esélye annak, 
hogy egy ilyen kis faluban ennyire összetett térképzésű templomot mindenféle mintakép 
nélkül építsenek fel. (Ousterhout 1998, 124).

49 A szöveg szerint „Yet another intriguing possibility, once proposed by Buchwald and generally 
ignored...”. Brubaker 1998, 124.

50 Ousterhout 1998, 124.
51 Ćurčić 1980.
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minden esetben emelnek kupolát. Abban az esetben, ha (mint a Nea esetében is) öt 
kupoláról beszélünk, a mellékkápolnák felett vannak a kupolák. Ćurčić ilyennek 
képzeli el a Neát, kiemelve, hogy ismert öt dedikációjának a főszentéllyel és négy 
kisebb kápolnával ellátott templom jobban megfelelne, mint egy egyetlen térből 
álló épület. 

A szöveg második felében Mangonak azzal az állításával foglalkozik, mely szerint 
a mellékkápolnák galéria-szerkezetűek lennének. Szerinte a templom keresztkupolás 
szerkezete feleslegessé teszi a galériaszint feltételezését, mivel az azt támogató stí-
luskapcsolat (Lips, északi templom) érvényét veszti. A padlószinten elhelyezkedő 
kápolnák mellett hozza fel érvként Novgorodi Antal érsek beszámolóját, valamint 
a Panvinio-féle metszetet, melyen az ominózus templomépület ugyan nem egy-
értelműen azonosítható a Neával, azonban Ćurčić valószínűnek tartja, hogy erről 
van szó. Ćurčić leírása szerint:

„A metszet a templomot úgy ábrázolja, hogy az egy relatíve alacsony és széles, 
négyzetes formájú tömegből áll, melyet kívülről árkádok tagolnak. Ennek a tö-
megnek a közepe öt kupola szoros csoportjával van lefedve – a középső nagyobbat 
négy kisebb veszi körbe.”

Szerinte a kép elemzéséből is az következik, hogy a templom keresztkupolás szer-
kezetű volt, a kupolák pedig a mellékkápolnák felett álltak. Stíluskapcsolatként a 
macedóniai Nerezi-ben álló Szent Panteleimon (Pentele)-templomot (XIV. és XV. 
kép) és a bizonytalan dedikációjú isztambuli Atik Mustafa Paşa mecsetet (XVI. 
és XVII. kép) említi. Az elmélettel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy egy 
keresztkupolás templom esetében a kupolát nem oszlopok tartják, így a Nea eseté-
ben sem lettek volna oszlopok a hajóban. Ennek azonban ellentmond Szmolenszki 
Ignác tájékoztatása.

3.5. Paul Magdalino

Magdalino cikkében abból a két tényből indul ki, hogy a templomot öt patrónus-
nak (Krisztus, a Th eotokos, Szent Miklós, Illés próféta és (valószínűleg) eredetileg 
Gábriel Arkangyal) szentelték, s hogy a leírás alapján a templomnak öt kupolája 
volt. Ebből evidenciaként vonja le az öt különálló szentély meglétét. A többszen-
télyes forma mellett érvelve említi meg a myrai Szent Miklós zarándoktemplomot 

52 Ćurčić 1980. „Th e engraving depicts the church as having consisted of a relatively low and 
broad squarish mass, articulated externally by means of large arcades. Th e centre of this mass 
is topped by a tight cluster of fi ve domes - the central, larger one surrounded by four smaller 
ones.”
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(XVIII. és XIX. kép) és a csak leírásokból ismert chonai-i Mihály Arkangyal 
templomot. Emellett széles körben elfogadott stíluskapcsolatként megemlíti a 
Lips északi templomát és a kijevi Szent Szófi a székesegyházat (XX., XXI. és XXII. 
kép). Továbbá felveti a jól ismert, ötkupolás szerkezetű Szent Apostolok temp-
lomával való esetleges kapcsolatot (mely szintén szerepelt a Vazul által helyre 
állíttatottak között). Ugyanakkor ezzel összefüggésben ő maga jegyzi meg, hogy 
Rhodosi Konstantinnak a templomról készült leírása azt sugallja, hogy a korabeli 
bizánci közfelfogásban a Szent Apostolok templomában inkább vélték felfedezni 
a négyes szám szimbolikáját, sem mint az ötösét, melyhez a Nea kapcsolódik, 
s mely számszimbolikától való eltérés feltételezését alaptalannak látja a szerző. 
Magdalino megjegyzi, hogy habár nem kívánja ezt sugallni, de érdekes ténynek 
látja azt, hogy Vazul építtetett egy másik szerkezetet is a császári palotában. Ez a 
Pentakoubouklon-nak nevezett épület egy 

„meg nem határozott módon öt részre osztott helység, esetleg egy központi tér 
körül felépített tetraconcha.53”

Ugyan Magdalino kifejezetten állítja, nem igyekszik azt sugallni, hogy a kettő között 
kapcsolat állna fenn, azonban az ismereteink szerint egyedül e két épületet emelte 
Vazul a császári palotában, s mindkettőnél szerepet játszik az ötös szám, mint a 
térképzés alapvető eleme. Továbbá azt is megjegyzi Magdalino, hogy a császári 
trónterem, a Chrysotriklinos egyik legdíszesebb berendezési tárgyára Pentapyrgion 
néven utalnak. Ugyan ezek a hasonlóságok önmagukban kevesek bármilyen további 
feltételezés megfogalmazásához, Magdalino a félreértések elkerülése végett egyér-
telműen tagadja azt, hogy az ötös szám szerepét Vazulnak valamilyen személyes, 
az ötös szám szimbolikája felé forduló érdeklődéséből vezetné le. Ugyanakkor azt 
is felveti, hogy a Nea nem sokkal a képrombolás és a Photios-féle egyházszakadás 
után épült, amikor is a császárt és Ignatiosz patriarchát is erősen foglalkoztatta 
az egyház egysége. Ennek eredményeként a Negyedik (khalkédoni) Egyetemes 
zsinaton egy, az egyházat irányító öt patriarcháról szóló felvetés fogalmazódott 
meg. Magdalino azt sugallja, hogy a Nea öt kupolája ennek a pentarchiának lehetett 
volna a kézzel fogható megnyilvánulása.

53 Khazdan – Cutler 1991,ODB., 1624. „A room divided in an unspecifi ed manner into fi ve 
bays, perhaps a tetraconch built around a central space.”
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4. A VITA LÉNYEGES KÉRDÉSEI

4.1. A szentélyek elhelyezkedése

Miként azt láttuk, mind Wulzinger, mind Conant elképzelése szerint a keletelt 
apszist a görögkereszt alakot formázó fő templomtér szárai közötti teret kitöltő két 
szentély fogta volna közre, melyek hangsúlyosan le lettek volna választva a templom 
fő teréről. Mind a ketten feltételezték azt is, hogy a keleti mellékszentélyek falba 
vágott átjárókkal lettek volna összekötve a főszentéllyel. Ousterhout nem említi 
azt, hogy bármelyikük feltételezte volna galériák és az ezekhez kapcsolódó, emelt 
szintű szentélyek meglétét. Éppen ellenkezőleg, a publikációjában ezen elmélettel 
kapcsolatban közölt alaprajzi rendszer jellemzésére az „ambulatory”, tehát „körül-
járó” kifejezést használja. Ennek, mint rövidesen látni fogjuk, fontos szerepe lesz.

A szerzők a Gül-mecsetet és a Mangana Szent György templomot említik, mint 
lehetséges stíluskapcsolatot. A kettő közül a Gül-mecset vizsgálható jobban. Ez a 
mai formájában (XVI. kép) a 12. században épült, alapítása azonban a képrombo-
lás utáni időkben történt. Az épület szerkezetére az az állítás valóban igaz, hogy 
mellékszentélyei össze vannak kapcsolva a főszentéllyel egy-egy átjárón keresztül, 
azonban jelenlegi ismereteim szerint senki más nem hozza kapcsolatba az épületet 
a Neával. Fontos azonban felhívni a fi gyelmet arra a tényre, hogy a Gül-mecset 
galériás szerkezettel épült, vagyis szentélyei egy emelt szinten találhatók az apszis 
két oldalán. Ilyen szerkezet feltételezése jellemzi Mango és Krautheimer elméle-
tét, ők azonban a Gül-mecsetet nem említik, mint lehetséges stíluskapcsolatot. 
Ousterhout összefoglalójából az is kiderül, hogy a Gül-mecsetről szóló, 1973-ban 
Hartmut Schäfer által írt tanulmány előtt az épületet tévesen a 9. századra datálták. 
A téves datálás és az eltérő szerkezet ismeretében, úgy hiszem, alaptalan a Gül-
mecset és a Nea között kapcsolatot feltételezni.

A Mangana Szent György monostor templomát IX. Konstantin császár építtette 
a 11. század közepén. Mára az alapzat egyes részein kívül semmi nem maradt fenn 
az épületből, szerkezete leginkább szöveges forrásokból ismert, így a szintén csak 
leírásokból ismert Nea térelrendezésével összevetni kifejezetten nehéz feladat lenne. 
Az eddig általam olvasott leírások egyike sem szól a templom szerkezetéről vagy 
a mellékszentélyek apszissal való összekötöttségéről. Mivel ennek az épületnek a 
rekonstrukciójával kapcsolatban is vannak tisztázatlan kérdések, s mivel nincs 
információm arról, hogy a szerzők mely rekonstrukciós kísérletet fogadják el, te-
hát melyikkel vélnek kapcsolatokat felfedezni, nem kívánok találgatásokra épülő 
összehasonlításba bocsátkozni.

Mango és Krautheimer elképzelése szerint, mint azt fent említettem, a szen-
télyek egy, a templom padlószintjéhez képest emelt szinten helyezkedtek volna 
el, s az eléjük épített, a keresztházat elfoglaló galériákon keresztül lehetett volna 
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megközelíteni őket. Ők a Lips monostor északi templomát említik, mint lehetséges 
stíluskapcsolatot.

A monostort a hagyomány szerint Konstantinos Lips alapította 907-ben, az 
eredeti templom azonban valószínűleg a 6. században épült, Konstantinos csak 
jelentősen helyreállíttatta azt. A 13.-14. század fordulóján Teodóra császárnő ma-
uzóleumot építtetett a meglévő templom déli oldalához. Ma a monostort a Fenari 
Isa Mecsettel azonosítják (IX. kép). Ennek északi temploma az, amellyel Mango 
és Krautheimer összehasonlítja a Nea általuk javasolt rekonstrukciós elképzelését. 
A Lips északi templomában valóban a négy saroktérben helyezkedik el a négy 
mellékkápolna, melyek padlózata az alattuk futó mellékhajó boltozatára támasz-
kodik. A nyugati szentélyekbe egykor a templom narthex-éből, egy-egy falépcsőn 
lehetett feljutni. Ezeket egy-egy, a keresztházban futó folyosó köthette össze a keleti 
oldalon kialakított kápolnákkal. Erre utalnak a ma is megfi gyelhető, a jelenlegi 
boltozatot nem érintő pilaszter-fejezetek (XXIII. és XXIV. kép). A folyosó hiánya 
arra mutat, hogy ennek padlózata is fából készülhetett eredetileg.54 A szerkezete 
alapján mindkét szerző úgy jellemzi a Neát, mint a később birodalomszerte elterjedt 
közép-bizánci templomszerkezet mintaadóját.

A Myrelaiont (XII. kép) I. Romanos (Lekapenos) császár építtette 920 és 922 
között az ekkor már tulajdonában lévő55 palotája mellett. Ennek elkészülésekor 
az épületegyüttest apácazárdává alakíttatta. Mindkét épület mesterségesen meg-
emelt alépítményen állt, a templom alatti teret temetkezésre használták. Többek 
között Romanos-t is ide temették. Nagy valószínűséggel II. Bajazid uralkodása 
alatt alakították át mecsetté, s nevezték át az alatta fekvő alépítmény után Bodrum 
mecsetnek56. A Neával való összehasonlítással kapcsolatban fel kell hívnom a 
fi gyelmet arra a tényre, hogy a Myrelaion-ban nincs nyoma olyan emelt padló-
szintnek, mint amilyet a szerzők a Nea esetében rekonstruálnak. Az alépítmény 
véleményem szerint azért nem vehető fi gyelembe ennek a kérdésnek a kapcsán, 
mert mindkét szerző galéria-szerkezetű, a templom fő padlózatához képest emelt 
szintet feltételez. A Myrelaion esetében a szentélyek a bejárati szinten vannak, és 
ez alatt a szint alatt, ettől különválasztva kapott helyet az alépítmény.

Hans Buchwald elképzelése a szentélyekkel összefüggésben semmilyen külön-
leges felvetést nem tartalmaz. Az ő elképzelése szerint, amennyiben a peristera-i 
templom (XIII. kép) később részletesen bemutatásra kerülő alaprajzából helyes a 
Neáról szóló következtetéseket levonni, a szentélyek (Peristera esetében három) 
a padlószinten helyezkedtek el, a templom keleti végében. Buchwald a cikkében 

54 Macridy 1964, 260.
55 Nem dönthető el teljes bizonyossággal, hogy a palotaépületet is Romanos építtette, vagy már 

korábban is létezett, s a császár csak megszerezte azt.
56 A szerzők közlése szerint a „bodrum” török jelentése „pince”. Ezzel utaltak volna az alépít-

ményre. (Mango -Talbot 1991, ODB., 1428-29.)
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hosszan magyarázza, hogy a Lips-monostor északi templománál megfi gyelhető, 
emelt szinten fekvő szentélyek valószínűleg egy, a szaloniki Hagia Szophia szerke-
zetében megfi gyelhetőhöz hasonló, emelt termekből (XXV. kép) álló rendszerből 
fejlődtek ki. Az ő szövegének vonatkozó része is elsősorban a kupolák kérdésével 
foglalkozik, így annak részletes bemutatására a kupolák tárgyalásánál térek ki.

Ćurčić előadásában az absztrakt alapján Mangoval és Krautheimerrel vitatkozva a 
templom padlószintjére helyezte el a mellékszentélyeket. Egyéb kérdésekben is vitába 
száll velük, azonban ezekről később ejtek szót. Véleményének alátámasztása érdekében 
Ćurčić szöveges és vizuális emlékeket is idéz. A stíluskapcsolatokkal megítélésem sze-
rint azt igyekszik igazolni, hogy az általa feltételezett alaprajzi elrendezésű templomok 
elterjedtek voltak a Birodalomban a képrombolás utáni korszakban.

Szöveges emlékek közül ő Novgorodi Antal érsek szövegét, az ún. Zarándokok 
könyvét emeli ki. Az ebben található leírás legnagyobb része a templomban őrzött 
ereklyék felsorolását tartalmazza. Tulajdonképpen az általam részletesen ismert francia 
fordítás57 semmi olyan információt nem tartalmaz, amely alapján meglátásom szerint 
következtetni lehetne a kápolnák elhelyezkedésére.

Vizuális elemként egy eredetinek vélt, 1450 körül készült rajzot és két, ma is álló 
templomot említ. Az említett rajz a Panvinio-féle metszet (I. kép), mely tulajdonképpen 
a konstantinápolyi Hippodrom romjait ábrázolja. E romoktól lejjebb, a nézőpontot 
fi gyelembe véve keletre jelenik meg a Neának vélt épület. Ćurčić állítása szerint a 
képi ábrázolás analízise a földszinti elhelyezést támasztja alá. Mivel nem ismerem 
az ábrázolás tudományos analízisét, s mivel ilyennek elvégzéséhez nincsenek meg a 
kellő ismereteim, csak magára a képre támaszkodhatom. Az ábrázolást fi gyelve ez 
valóban igaz is. Elöljáróban jegyzem meg, hogy a kép elemzése a következő alfejezetben 
tárgyalandó kérdésnél fog jelentősebb szerepet játszani.

Az említett Nerezi-beli templomról (XIV. kép) azt állítja, hogy építtetője révén 
összeköthető a Neával. A templomot a Komnenos-dinasztiából származó Alexiosz 
Angelos Komnenos építtette, aki anyai ágról az első Komnenos császár, I. Alexios 
unokája volt. A templomban található felirat az épület elkészültét 1164-re datálja. A 
dinasztia császárainak életét tanulmányozva azt láthatjuk, hogy Alexiosz unokaöccse, 
II. Izsák császár jelentősen átalakíttatta a Neát.58 Az Nerezi-beli épület szerkezetét 
tekintve az valóban elmondható, hogy a szentélyek a földszinten helyezkednek el, s 
hogy (minként azt Ćurčić kiemeli) erőteljesen le vannak választva a fő templomtér-
ről.59 Ugyanakkor fontos itt megjegyezni, hogy a Nerezi-beli épületet minden általam 
ismert szöveg60 vagy „cross-in-square”, vagy az általában ennek szinonimájaként 

57 Ehrhard 1932, 57.
58 Mango 2000, 237. Mango itt megjegyzi, hogy a szövegben emlegetett, a palotából elvitt elemek 

egyes feltételezések szerint a Neából származhattak.
59 Sinkević 2000, 6-26.
60 Uo. 11; Wharton 1991, ODB., 1456; Rosser 2001, 103.
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használt „cruciform” kifejezéssel illeti, egyetlen szövegben sem említik keresztkupolás 
templomként.

A másik, kapcsolatként felhozott épület az isztanbuli Atik Musztafa Pasa Me-
cset, melynek eredeti dedikációja bizonytalan. Ennek alaprajza erősen hasonlít 
a Nerezi-beli temploméra. Ennek sarokterei is erőteljesen el vannak választva a 
templom főhajójáról, valamint a galériás elrendezésnek sincs nyoma. A jelenleg 
álló épület ismereteink szerint 1059-re készült el.61

Mint a fenti rövid bemutatásokból is kiderült, a Nerezi-beli Szent Panteleimon 
közel 300, míg az isztambuli Atik Musztafa Pasa Mecset közel 200 évvel a Nea 
feltételezett építése után készült el. Ez alapján számomra érdekes, hogy a szerző 
miért ilyen késői kapcsolódásokat említ, hiszen ha elfogadjuk, hogy a Nea a bizánci 
udvari építészet egyik legfontosabb alkotása volt a 9. században, akkor joggal gon-
dolhatnánk, hogy nem csak 180 évvel annak elkészülte után vettek volna mintát 
szerkezetéről.

Magdalino cikke bevezetőjében evidenciaként említi a Th eotokos tou Libos 
északi templomával és a kijevi Szent Szófi a székesegyházzal (XX. és XXII. kép) való 
kapcsolatot. A Lipsről már korábban esett szó, így az épület ismételt bemutatásától 
eltekinthetünk. A kijevi székesegyház erősen átépített formában maradt fenn, 
azonban a kutatásoknak hála eredeti állapota meglehetősen pontosan rekonstru-
álható. I. (Bölcs) Jaroszláv nagyfejedelem alatt, 1037-ben kezdték el az építkezést, 
mely az 1040-es években fejeződött be. Quincunx szerkezetűnek épült, azonban 
három helyett öt hajóval, ennek megfelelően öt szentéllyel és huszonöt térrésszel. 
Legészakibb és legdélibb hajójában, valamint a többi hajó legnyugatibb terében egy 
összefüggő galériát alakítottak ki. Tetőzetét 13 kupola díszítette, melyek piramis-
szerű összképet kölcsönöztek az épületnek. Még a 11. század vége előtt a meglévő 
szerkezet északi, nyugati és déli oldalához egy újabb térsort építettek, valamint 
hozzákapcsoltak két, aszimmetrikus lépcsőtornyot, melyeken keresztül fel lehetett 
jutni a galériába. Maga Mango jegyzi meg a Szófi ával kapcsolatban, hogy egyetlen 
nem konstantinápolyi jellemzőt sem talál rajta. Az öt főkupola lehelyezkedése és 
ezek piramisra emlékeztető elrendezése, a falsíkba mélyesztett ívek és a belső díszítés 
is Konstantinápolyra mutat. A méretbeli eltérések (öt hajó, 7 m átmérőjű kupola) 
szerinte abból adódnak, hogy a Szófi a volt az orosz metropolita főtemploma, így 
nagyon komoly reprezentatív szerepe is volt. Építésekor tervezője a Konstanti-
nápolyban ekkoriban elterjedtnek tekinthető quincunxból indult ki, azonban a 
megrendelő elvárásainak megfelelően az épületet megnagyobbította.62 A Neával 
való kapcsolat szempontjából ez csak annyit jelent, hogy ha valóban a Nea lett volna 
az ötkupolás közép-bizánci templomok mintaadója, úgy természetesen a Szófi a is 

61 Janin 1953, 148.
62 Mango 1976, 181-184.
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ennek a térelrendezésén alapulna. Ha elfogadjuk Buchwald azon állítását, miszerint 
a Lipsen kívül alig maradt fenn ötkupolás quincunx Konstantinápolyban, akkor 
feltételezhetjük, hogy a Szófi ának a Nea lehetett a közvetlen mintája. Nem szabad 
elfelejteni azonban, hogy nem ismerjük Konstantinápoly minden mára elpusztult 
vagy jelentősen átalakított templomának 11. század eleji állapotát, így biztosra sem 
vehetjük a Szófi a és a Nea közötti közvetlen kapcsolatot.

Ebből a szempontból lehet érdekes röviden áttekinteni az orosz területeken 
ugyanebben az időszakban épült egyéb templomokat, hiszen ezek alapján ponto-
sabb képet kaphatunk arról, milyen építészeti hatások érték a Kijevi Ruszt Bizánc 
irányából. Részletesebben nem térhetünk ki az olyan, mára elpusztult épületekre, 
mint a szintén Bölcs Jaroszláv által építtetett Szent Irén és Szent György templo-
mok63, vagy a csak az ásatások eredményeiből ismert ún. Művészeti Intézet területén 
fekvő templom.64 Az egyetlen, mára elpusztult kijevi templom, melyet itt említeni 
szeretnék, a Klovskiy-monostor egykori Szűz Mária-temploma, mivel a Logvin 
által rekonstruált alaprajz (XXVI. kép) tanúsága szerint ez is öthajós, ötszentélyes 
quincunx volt, s a Szófi ához hasonlóan központi részéhez egy további térsor csat-
lakozott az északi, nyugati és déli oldalon. Ugyanakkor az 1963-as és az 1974-75-ös 
ásatások során előkerült maradványokból arra következtettek a szakértők, hogy 
ez az épület egyetlen kupolával épült.65

Értékesebb emlék számunkra a csernyigovi Megváltó-székesegyház. Mivel 
Mstislav herceg 1036-os halála után testét már a székesegyházban temették el, az 
épületnek ekkorra állnia kellett. Több felújításon is átesett 1882-es első kutatásának 
idejére. Elnyújtott, háromhajós templom (XXVII. kép). Keleti oldalához narthex 
és egy e fölött elhelyezkedő kórus csatlakozik, ahová a homlokzathoz épített ke-
rek tornyokban található lépcsőkön lehet feljutni. Öt kupolával épült.66 Alaprajza 
tulajdonképpen egy szabályos quincunx.

A másik olyan épület, mely jelentőségében a kijevi Szófi ához és a Neához mér-
hető, s építése az említett időszakra esik, a novgorodi Szent Szófi a székesegyház. 
A ma álló kőépületet 1045-ben, közvetlenül az előtte ott állt fatemplom leégése 
után kezdték el építeni, s 1050-re el is készültek vele. Végül 1052-ben szentelték 
fel. Többször is felújították a századok során, több tűzesetről is említést tesznek a 
források. A náci megszállás alatt súlyosan megsérült, de 1944 és 1948 között telje-
sen restaurálták. Ez is öthajós quincunxnak épült, de a kijevi épülettel ellentétben 

63 Uo., 184. További ismereteket lásd Раппопорт 1982, 14 és 15.
64 Раппопорт 1982, 18.
65 Uo., 21. Nem sikerült a teljes alapzatot feltárni a templom helyén a 18. században épített 

palotaépület miatt. Két elmélet létezik az épület alaprajzi elrendezésével kapcsolatban. A  G. N. 
Logvin-féle rekonstrukcióval ellentétben S. Aseev, V. Kharlamov és I. Movchan megnyújtott 
szentélyű háromhajós quincunxként rekonstruálják a templomot.

66 Раппопорт 1982, 39.
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csak három szentéllyel rendelkezett. Északi, nyugati és déli oldalához is kétszintes 
galériát építettek, ahova a nyugati oldal déli részén kialakított lépcsőtoronyból lehet 
feljutni. Az alsó galéria déli és nyugati oldalainak középső része a templomtér felé 
nyitott, a többi rész és a teljes felső galéria zárt. Főapszisa a nyolcszög öt oldalával 
záródik, míg mellékapszisai félköríves zárásúak. Az alsó galériák keleti végéhez 
nagy, félköríves záródású apszisok csatlakoznak. A főhajó nyugati részének két 
boltszakaszában kapott helyet a kórus. Ez is öt kupolával rendelkezik, egy hato-
dik pedig a lépcsőtornyot koronázza.67 Ennek az alaprajza is quincunx, azonban 
jelenlegi állapotában az öt kelet-nyugati irányú hajót csak négy észak-déli irányú 
hajó metszi, így egy húsz boltszakaszból álló tér jön létre (XXVIII. kép).

További példákat is lehetne még felhozni, azonban ezek mind jelentőségükben, 
mind méretükben elmaradnak a fent bemutatott négy templom mögött. Ezek az 
általános leírások is jól mutatják, hogy a 11. századi orosz építészetben elterjedt volt 
a quincunx, amelyet azonban (jelen ismereteink szerint) a konstantinápolyi pél-
dákkal ellentétben itt öt kupolával kombináltak. Biztosan nem lehet kijelenteni, de 
helyesnek látszik az a feltételezés, hogy a Kijevi Rusz építészetére, ez által a Szófi ára 
is erősen hatott a (feltételezések szerint) Nea által meghonosított építészeti modell.

A myrai Szent Miklós zarándoktemplomon (XVIII. kép) sajnos 1862-ben 
komoly átalakításokat végeztek, így eredeti formája jelentősen megváltozott, 
azonban szerkezetének alapvető jellemzői nem változtak meg, így az átalakítás 
előtti állapota jól rekonstruálható. Ez is kilencosztatú épület (XIX. kép), központi 
tere fölött emelkedik egyetlen kupolája. Szentélye külső oldalán poligonális, belső 
oldalán hengeres. A nyugati, a déli és az északi oldal mellékterei is ugyanolyan 
mélyek, mint a szentély, azonban nem négyzetes, hanem téglalap alaprajzúak. A 
saroktereket kétszintes, négyzetes alaprajzú terek töltik ki, melyek mind a mel-
lékhajóból, mind a főhajóból megközelíthetők. Krautheimer megítélése szerint a 
jellemzői alapján a 8. századra datálható myrai templom a két-háromszáz évvel 
korábbi, ún. „compact domed basilica” típusú templomok alaprajzi elrendezését 
éleszti újjá.68 A myrai épület aszimmetrikus alaprajzi elrendezése miatt számomra 
nem teljesen meggyőző a Neával való kapcsolat feltételezése. A konstantinápolyi 
épület jelentős eleme volt a császári reprezentációnak, márpedig egyetlen, eddig 
általam vizsgált konstantinápolyi templomról sem feltételezhető, hogy eredetileg 
is aszimmetrikus alaprajzzal épült volna. 

A cikknek az épület szerkezetével foglalkozó részében Magdalino azt állítja, 
hogy az öt kupola megléte és Vazul személye69 miatt elképzelhető kapcsolat a 
Szent Apostolok templomával is. Mivel ez az épület sem maradt fenn, itt is csak 

67 Uo., 65.
68 Krautheimer 1986, 288-291.
69 A Szent Apostolok temploma is a Vazul által helyreállíttatott épületek között volt.
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a rekonstrukciós kísérleteket lehet vizsgálni. Jelen esetben azonban Magdalino 
Rodoszi Konstantin szövegével kapcsolatos megjegyzése fontos adalékot ad a két 
templom közötti esetleges kapcsolat kérdéséhez. Szerencsére mind a görög erede-
ti, mind a modern angol fordítás könnyen elérhető. Ennek vonatkozó részében70 
valóban feltűnően sokszor bukkan fel a négyes szám, miközben az ötös csak a 
kupolák számának meghatározásánál szerepel. A szöveg vonatkozó részében 
az „öt” kifejezés 3-szor, míg a „négy” kifejezés 22-szer fordul elő. Mélyrehatóbb 
szövegvizsgálat nélkül is megállapítható, hogy a négyes számnak a szerző sokkal 
komolyabb jelentőséget tulajdonít, mint az ötösnek. Mint azt a könyv szerzője kifejti, 
az eredeti szöveg keletkezését a kutatás 931 és 944 közé teszi.71 Mivel Mango úgy 
látja, hogy a Nea tervezése és kivitelezése során az ötös szám szimbolikájától nem 
tértek el, s mivel a Nea elkészülése és Konstantin művének legkésőbbi feltételezett 
elkészülése között 60 évnél nem telt el sokkal több, nem tartom valószínűnek, hogy 
ez alatt az idő alatt ilyen nagyot változott volna a Szent Apostolok templomának 
értékelése. Nem alaptalan tehát azt feltételezni, hogy a 9. század végén is hasonló 
számszimbolikát véltek a Szent Apostolok templomában felfedezni. Így azt sem 
alaptalan feltételezni, hogy Vazul számszimbolikai alapon feltehetően nem igye-
kezett mintaként használni a Szent Apostolok templomát.

4.2. A kupolák elhelyezkedése

A kupolák száma körül nincs vita, hiszen azt a Vita Basilii pontosan megadja. 
A nézetkülönbség inkább ezek elhelyezkedése és egymáshoz viszonyított helyzete 
körül forog. Maga a vita azért vetődhetett fel egyáltalán, mert noha a Vita Basilii az 
épület szerkezetéről kevés információt ad meg, az öt kupola meglétét kiemeli.72 Ebből 
valószínűsíthető, hogy az öt kupola meghatározó eleme volt az épület összképének. 

Wulzinger és Conant elképzelése szerint a négy kisebb kupola a sarokterek, tehát 
a szentélyek felett helyezkedett el. Mivel a Gül-mecset csak egy központi kupolával 
rendelkezik, a Neával való összehasonlítása ebből a szempontból nem releváns. 
A Mangana Szent Györgyről, mivel csak alapzatának részei maradtak fenn, nem 
állíthatunk biztosat. Az épület általam ismert leírásaiban ugyan történik említés 
az öt kupola meglétére, azonban azok pontos elhelyezkedése és egymáshoz való 
viszonya nem határozható meg ezek alapján. Ugyanakkor Ousterhout szövegét 
fi gyelembe véve számomra úgy tűnik, hogy e két szerző nem fordított különösebben 
nagy fi gyelmet a kupolákkal összefüggésben felmerülő kérdésekre.

Krautheimer úgy jellemzi a Neát, mint ami négy, kisebb méretű kupolával ren-
70 James 2012, 49-85.
71 James 2012, 10.
72 Mango 2000, 194.
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delkezik a sarokterek felett, egy nagy pedig a középtér felett, ennyiben tehát egyetért 
Wulzingerrel és Conanttal. Ugyan a Nea leírásánál nem tér ki részletesebben a 
kupolákkal kapcsolatos nézeteinek kifejtésére, de a stíluskapcsolatok között említett 
Bodrum-mecset bemutatásánál kiemeli, hogy annak kupolája (XXIX. kép) bordás 
kupola, mely ablakokkal áttört dobon helyezkedik el, miközben a Lips-monostor 
északi templomának jelenlegi kupolájáról (IX. kép) nem szól. Feltételezhető, hogy 
Krautheimernek tisztában kellett lennie azzal a ténnyel, hogy a Lips mostani 
kupolája minden bizonnyal török építmény, hiszen Van Millingen már 1912-ben 
erre a megállapításra jutott.73 Ebben az esetben azonban a Lips jelenlegi kupolája 
nyilvánvalóan nem vehető fi gyelembe a Nea kupoláinak rekonstrukciójánál. 
Fontos azonban megjegyezni, hogy a Bodrum-mecset ismereteink szerint egyet-
len kupolával épült, míg a Lips öt kupolájából egy sem maradt fenn, így ezekből 
nehéz lenne a Nea kupoláival kapcsolatos következtetéseket levonni. Mégis vannak 
támpontjaink a kupolák rekonstrukciójához, ugyanis a Lipsről 1964-ben megjelent 
cikkében Arthur Megaw részletesen beszámol a templom 1960-ban megkezdődött 
renoválása közben tett megfi gyeléseiről.74 Ekkor a keleti szentélyek felett olyan 
maradványokat fi gyelt meg a szerző, amelyek egykor nyolcszögletű szerkezeteket 
tarthattak. Ezeket az egykor itt állt kupolák dobjainak tartószerkezeteként azono-
sította. Hasonló, nyolcszögletű szerkezetet tartó maradványokat fi gyelt meg (XXX. 
kép) a központi kupola alapjánál is. Ennek ismeretében a szerző az eredeti kupolákat 
a Myrelaion ma is álló kupolája alapján módosult kör alaprajzú, a cikkben közölt 
rekonstrukciós rajz75 (XXXI. kép) tanúsága szerint pedig nagy ablakokkal áttört, 
lapos kúptetővel fedett szerkezetekként rekonstruálja. A rekonstrukciót azért vélem 
esetünkben relevánsnak, mert ugyanekkor Mango is közölt egy cikket a Dumbarton 
Oaks Papers-ben, szintén a Lipssel összefüggésben, melyben nem törekszik más, 
a kupolákkal kapcsolatos vélemény kifejtésére, ezzel pedig (ha hallgatólagosan is) 
de elfogadja a rekonstrukció helyességét. Mivel a rekonstrukción szereplő kupolák 
feltételezett méretéről adatokat Megaw nem közöl, s mivel a fennmaradt nyílások 
méretét sem közlik, pusztán a rajz és a jelen állapot alapján lehetséges bármilyen 
következtetés levonása. Ebből az nyilvánvalóan kitetszik, hogy a mellékkupolák 
mérete jelentősen kisebb a főkupola méreténél (XXXII. kép), ugyanakkor feltűnő 
az is, hogy a mellékkupolák jól elkülönülnek mind a főkupola, mind az egész épület 
tömegétől. Mivel a Lips quincunx, a mellékkupolák ilyen módon való látványos 
elkülönülése kétségbe vonja Buchwald azon érvelését, miszerint egy quincunx 
esetében a mellékkupolák elvesznek az épület tömegében.

Hans Buchwald cikkében a Nea éppen az öt kupolával épített, kilencosztatú 
templomok általános történetének felvázolásával összefüggésben jelenik meg, mivel 

73 Van Millingen 1912, 129. 
74 Megaw 1964.
75 Uo., 293.
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a sardisi „E” templom is ilyen volt. Azonban a vonatkozó rész elején Buchwald 
leszögezi, hogy a Photios patriarcha tízedik homíliájában76 található leírás és a 
Vita Basilii leírása77 alapján ő inkább egy, a fentebb ismertetett szerkezettel ren-
delkező épületet feltételez. Ebben az esetben a Nea mintaadója a Szent Apostolok 
temploma lett volna. 

A stíluskapcsolatként említett peristera-i Szent András-templom egyes elméletek 
szerint egy monostor temploma lehetett eredetileg. A hagyomány szerint ifj abb 
Szent Euthümiosz, egy kis-Ázsiából származó remete építette néhány munkás 
segítségével valamikor 870-871 körül. Az épület egy kisebb változtatástól elte-
kintve eredeti állapotban maradt fenn, így jól vizsgálható. Alaprajza (XXXIII. 
kép) különösen összetett. A központi tér mind a négy oldalához egy-egy kisebb, 
háromkaréjos tér csatlakozik. Az északi és a déli melléktér keleti karéjain keresztül 
lehet bejutni a keleti melléktér két oldalához épített prothesis-be és diakonikon-ba. 
Mind a központi tér, mind a mellékterek felett egy-egy kupola található, a főkupolát 
négy oszlop támasztja a központi térben. A központi kupola nyolcszög alapú, míg a 
mellékkupolák hengeres dobbal épültek. Mind a kupolák, mind a karéjok külsejét 
kúptető fedi. Terméskőből épült, díszítetlen épület.78 Több szöveg (Ousterhout, 
Mango, Darling) is a „durva” jelzőt használja az épület jellemzésére. Eredetileg 
nem tartozott hozzá narthex, ezt később kapcsolták az épülethez.

Elmélete mellett érvelve Buchwald kiemeli, hogy a Peristerában látható szerkezet 
esetében minden kupola hangsúlyos és jól látható, szemben a quincunx-szal, ahol 
a kupolák szinte eltűnnek az épület tömegében. Feltételezésem szerint Buchwald 
arra szeretett volna utalni, hogy ha egy, az épület szerkezetéről meglehetősen szűk-
szavúan nyilatkozó szöveg külön kiemeli az öt kupola meglétét, akkor azoknak 
hangsúlyos elemeinek kell lenniük az épület összképének, ez pedig egy quincunx 
elrendezésű épület esetében (Buchwald szerint) nem lehetséges. Szintén fontos 
érvként hozza fel azt a tényt, hogy a Nea építését követő évtizedekből egyetlen 
ötkupolás quincunx sem maradt fenn Konstantinápolyban, miközben több olyan 
quincunx is ismert ugyaninnen, melyek egyetlen központi kupolával rendelkeznek.

Ćurčić a kupolákkal összefüggésben csak annyit állít, hogy a Panvinio-féle 
metszeten (I. kép) látható ábrázolás elemzése azt sugallja, hogy az épület egy 
keresztkupolás templom volt, melynek mellékkápolnái felett helyezkedtek el a 
mellékkupolák, erősen belesimulva az épület tömegébe. Ezt igyekezett volna visz-
szaadni a rajz készítője azzal, hogy a kisebb kupolákat szorosan a főkupola köré 

76 Vita zajlik arról, hogy a homília leírása a Neára vagy a Pharosi Szentséges Istenszülő temp-
lomra vonatkozik-e. (Mango 2000, 185-186). Buchwald a jelek szerint a szöveget a Neára 
vonatkoztatja.

77 Ő Bíborbanszületett Konstantin császár leírásaként hivatkozik a szövegre Richter 1897, 352 
alapján.

78 Darling 2004, 27-28.
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rendezte. Sajnos az ábrázolás analízisének elvégzése nem áll módomban, ennek a 
kérdésnek a részletesebb tárgyalása egy későbbi kutatás feladata lesz.

Mint azt fentebb említettem, a Nerezi-beli templomot (XIV. kép) a szakirodalom 
quincunxként határozza meg, így a keresztkupolás templom elméletének vizsgá-
latához nem jelent támpontot. Ennek mellékkupolái valóban közel helyezkednek 
el a főkupolához, azonban annyira mégsem, hogy ne emelkedjenek ki az épület 
tömegéből. Az Atik Mustafa Pasa mecset (XVI. kép) pedig ismereteink szerint 
egyetlen kupolával épült, így szintén nem jelent támpontot a Nea kupoláinak re-
konstruálásához. Ćurčić kijelentése alapján előadásának célja az épület szerkezetéről 
alkotott elképzeléseink alapvető felülvizsgálata volt, így nyilvánvaló, hogy nem tért 
ki a maga teljes részletességében a kupolák kérdésére.

Magdalino nem állít fel saját elméletet a kupolák elhelyezkedésével kapcsolatban. 
A kijevi Szent Szófi a eredetileg quincunx-nak épület, tehát főkupolájának és eredeti 
négy mellékkupolájának elhelyezkedése hasonló a Mango és Krautheimer elméletével 
kapcsolatba bemutatotthoz. Mivel a myrai templom egyetlen kupolával épült, ebből 
a szempontból nem vizsgálható.

5. KONKLÚZIÓ

Az elméletek részletes áttekintése után elmondható, hogy a Nea rekonstrukció-
jával kapcsolatban több olyan kérdés is felmerül, amelyek megválaszolása szinte 
lehetetlen feladatnak tűnik. Márpedig ezek nélkül a válaszok nélkül az épület 
szerkezetének pontos rekonstrukciója lehetetlen feladat. Az első problémát az 
jelenti az épület kutatásával kapcsolatban, hogy egyes kutatók olyan szövegeket is 
forrásként használnak, amelyek relevanciája meglehetősen kérdéses. Elég Photios 
patriarcha homíliájára és annak Buchwald rekonstrukciós kísérletében játszott 
alapvető szerepére gondolnunk. Ennek a problémának sajnos fennáll a fordítottja 
is: Bizonyos szerzők látszólag nem vesznek fi gyelembe olyan, kétséget kizáróan 
a Neáról szóló forrásokat, melyek fontos információkkal szolgálnak az épület 
rekonstrukciójához. Itt eszünkbe juthat Ćurčić rekonstrukciója, mellyel alapvető 
ellentmondásban áll Szmolenszki Ignác közlése. 

Láthatjuk továbbá azt, hogy a meglévő szöveges források meglehetősen szűksza-
vúak az épület struktúráját illetően. A Vita Basilii-ben található ekphrasis műfaji 
sajátosságaiból adódóan nem tartalmaz túl sok részletet, hisz elsősorban retorikai 
céllal jött létre. Az orosz utazók leírásai pedig inkább tekinthetők élménybeszámo-
lónak, így a bennük fellelhető információk esetlegesek, nem tudatos megfi gyelés 
és leírás eredményei. Sajnálatos ugyanakkor szembesülni azzal a ténnyel, hogy a 
szerzők, noha nyilvánvalóan tudnak egyes forrásokról, teljesen megfeledkeznek 
az azokban szereplő információk részletesebb vizsgálat alá vételéről. Számomra 
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meglepő volt Novgorodi Antal kriptával és annak a templomi ceremóniában ját-
szott szerepével kapcsolatos közlése, hiszen egyetlen szerző sem írt semmit ezzel 
az alépítménnyel kapcsolatban, hasonlóan a narthexhez. Hasonlóan nehéz hely-
zetben vagyunk az épület ábrázolásaival. Korabeli bizánci ábrázolás nem ismert 
a templomról, legalábbis olyan nem, amely minden kétséget kizáróan a Neáról 
készült volna. A későbbi térképek, látképek műfajukból adódóan az egész várost 
ábrázolják, így nem alkalmasak olyan részletek bemutatására, amelyek közelebb 
vihetnének minket az épület térszerkezetének rekonstruálásához.

Mindezeken a problémákon túl láthattuk azt, hogy az egyes szerzők miként 
igyekeznek legjobb tudásuk szerint ma is álló, ill. pontosabban rekonstruálható 
épületekkel stíluskapcsolatot, rokonságot kimutatni. Egyes vidéki épületeket 
építtetőjük, patrónusuk által igyekeznek a fővároshoz kötni, míg másokat kör-
nyezetükhöz képesti idegenségük segítségével. Megint más épületeket meglévő 
vagy ismert konstantinápolyi épületekkel igyekeznek összekötni, bizonyítva ezzel 
a fővároshoz való kapcsolódásukat. Egészen más a helyzet a fővárosban található 
épületekkel. Ezeket inkább a meglévő szerkezet vizsgálata és az ekphrasisban sze-
replő információkból eredő következtetések összehasonlítása segítségével igyekez-
nek összekötni egymással. Megtudhattuk, hogy több szerző is úgy tekint a Neára, 
mint az ötkupolás quincunx első példájára, s ennek az elméletnek az igazolására 
igyekeznek bizonyítékokat találni. Ugyanakkor más szerzők egyenesen vitatkoznak 
ezzel az elmélettel, s saját elképzeléseiket igyekeznek az eddig felmerült bizonyí-
tékok újraértelmezésével és új bizonyítékok bevonásával alátámasztani. Ez egyes 
esetekben több, más esetekben kevesebb sikerrel járt. Az előbbire Magdalino, az 
utóbbira Buchwald szolgáltatja a példát.

Az egyes kérdések tárgyalásánál láthattuk, hogyan igyekeznek az egyes szak-
értők a Neát beilleszteni a közép-bizánci építészet történetébe. Egyesek abból a 
feltételezésből indulnak ki, hogy a Nea volt az ötkupolás quincunx mintaképe, 
s így az ehhez az elrendezéshez legközelebb álló konstantinápolyi épületekből 
igyekeznek következtetéseket levonni az épület szerkezetéről. Sajnos itt is látnunk 
kell azt, hogy még a hasonló elméleteket valló szakértők között sincs egyetértés, 
hiszen míg Wulzinger és Conant a Gül-mecsetet, addig Krautheimer és Mango a 
Lips-monostort tekinti vizsgálódása alapjának. Szintén láttuk azt, hogy ugyanabból 
a stíluskapcsolatként említett épületből egyes szekértők egészen más következ-
tetéseket vonnak le, mint mások. Míg Mango és Krautheimer a Lips nyomán a 
Neában galériaszintre emelt szentélyeket feltételeznek, addig Magdalino, aki szintén 
elfogadja a Lips északi templomát, mint fontos stíluskapcsolatot, meg sem említi 
bármilyen, a padlószinthez képest emelt szerkezet meglétét. A kupolák kérdésénél 
pedig azt kellett látnunk, hogy noha a szövegek szinte mindegyike emlegeti a ku-
polák elhelyezkedését, de egyik sem részletezi elméletét azokkal összefüggésben. 
Sajnos annyi az eldöntetlen kérdés és a vitatott pont az épülettel kapcsolatban, hogy 
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az olyan részletek, mint a tetőszerkezet elrendezésének és arányainak pontosabb 
meghatározása, lehetetlen feladatnak látszik.

Végső soron én magam Mango és Krautheimer elméletét látom a valósághoz 
legközelebb állónak, noha valóban merülnek fel olyan kérdések, amelyekre a tu-
domány még nem adott választ. Ilyen példának okáért Buchwald azon felvetése, 
hogy a Lipsen és a Neán kívül nem ismerünk ebből a korszakból származó ötku-
polás quincunxot Konstantinápoly területéről. Mindezek ellenére én úgy látom, 
hogy ennek az elméletnek az alapjai a legszilárdabbak. A legtöbb szerző bizonyos 
kérdésekben látszólag önellentmondásba került, míg ilyet Mango és Krautheimer 
esetében nem láthattunk.

Ami a vita további alakulását illeti, jelenleg nem látszik lehetősége az előrelé-
pésnek. Egy esetleges ásatás sem vinne közelebb a kérdések megválaszolásához, 
hiszen ha hihetünk Panvinio ábrázolásának, az épület egy boltívekkel alátá-
masztott, emelt alépítményen állt. Ennek ma Isztambulban nincs nyoma, így ha 
zajlanak is ásatások a jövőben a palota területén, csak ennek az alépítménynek a 
maradványait tárhatják fel, a templomét nem. Az évek múlásával és a kutatások 
haladásával pedig egyre kisebb esélyét látom annak, hogy újabb, minden kétséget 
kizáróan a Neára vonatkozó forrás lásson napvilágot, noha ennek lehetőségét 
nem lehet teljesen kizárni. Ameddig azonban ez nem következik be, a jelenlegi 
bizonyítékok alapján kell folytatni a kutatást és igyekezni minél több kérdésben 
megalapozott konszenzusra jutni.



70 Vallástudományi szemle 2016/4

I. Onofrio Panvinio, De Ludis Circensibus

I.. Onofrio Panvinio, De Ludis 
Circensibus, a Neanak vélt 
épület ábrázolása kinagyítva

II. Vavassore-fametszet
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III.. Cod. Vat. 
Gr. 

III.. Par. Gr. 

IV. Velence, San Marco, Szent Vér ereklyetartó
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V. Gül-mecset, távlati kép

VI. Gül-mecset, alaprajz

VII. Mangana Szent György 
monostortemplom, rekonstrukció
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VIII. Mangana Szent György 
monostortemplom, alaprajz

IX. Th eotokos tou Libos, távlati kép

X. Th eotokos tou Libos, alaprajz
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XI. Myrelaion, a felújítás előtti állapot

XII. Myrelaion, alaprajz és 
az épület metszeti rajza

XIII. Peristera, Szent András 
templom, távlati kép

XIV. Nerezi, Szent Panteleimon 
templom, távlati kép
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XV. Nerezi, Szent Panteleimon 
templom, alaprajz

XVI. Atik Mustafa Paşa 
mecset, távlati kép

XVII. Atik Mustafa 
Paşa mecset, alaprajz
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XVIII. Myra, Szent Miklós zarándoktemplom, távlati kép

XIX. Myra, Szent Miklós 
zarándoktemplom, alaprajz
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XX. Kijev, Szent Szófi a székesegyház, jelenlegi állapot

XXI. Kijev, Szent Szófi a székesegyház, alaprajz
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XXII. Kijev, Szent Szófi a székesegyház, a . 
századi átalakítás előtti állapot rekonstrukciója

XXIII. Th eotokos tou 
Libos, a galéria szintje 
alatt megmaradt 
pilaszter-fejezetek egyike

XXIV. Th eotokos 
tou Libos, az északi 

templom ablaka a 
pilaszter-fejezetekkel

XXV. Hagia Sophia, 
Szaloniki, a belső 

tér emelt szintű 
termeinek egyike
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XXVI. Kijev, Klovsky-monostor, a Szűz 
Mária templom rekonstruált alaprajza

XXVII. Csernyigov, Megváltó-
székesegyház, alaprajz és az 

eredeti állapot rekonstrukciója
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XXVIII. Novgorod, Szent Szófi a 
székesegyház, alaprajz

XXIX. Myrelaion, a kupola belső oldala

XXX. Th eotokos tou Libos, 
az egyik mellékkupola 

tartószerkezetének maradványai
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XXXI. 
Th eotokos tou 

Libos, A. Megaw 
rekonstrukciója

XXXII. Th eotokos 
tou Libos, az 
épület tetőzete és a 
mellékkupolák helyei

XXXIII. Peristera, Szent 
András templom, alaprajz
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