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1. 

BEVEZETÉS 

Könyvem témájául a megye Árpád-kori egyházi építészeté-

nek a bemutatását választottam. 

Mindig is érdeklődtem a régi idők emlékei iránt, különös 

tekintettel a templomokra. Utazásaim során örömmel ke-

restem fel az ilyen jellegű műemlékeket. Ebben a mun-

kámban bemutatásra kerülő templomokat személyesen 

meglátogattam, aminek következtében szép emlékekkel és 

hasznos információkkal gazdagodtam. 

A művészet történetének különböző korszak- és stílus-

váltásai a magyar egyházi építészetben is jól nyomonkövet-

hetőek. A középkori Magyarországon a művészeti irányza-

tok közül időben elsőként a román stílus jelentkezett. Ez 

kezdetben még keveredett a bizánci stílussal (pl. Feldebrő), 

majd hanyatlásának idején fokozatosan adta át helyét a 

gótikának. 

A romanika kb. a XI. század elejétől, a XIII. század köze-

péig-végéig volt meghatározó irányzat hazánkban. Ez az 

időszak nagyjából egybe esett Árpád-házi királyaink ural-

kodásával (1000-1301). 

A mai Győr-Moson-Sopron megyében – jelenlegi ismere-

teink szerint – 14 településen található olyan templom, 

amely ebből a korból származik. Ezek között vannak olya-

nok, amelyekben már csak néhány részlet emlékeztet ezek-
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re az időkre, de vannak olyanok is, amelyek nagyrészt ere-

deti formájukban állnak még ma is. 

Munkám fő célja az, hogy összefoglalva bemutassam a 

mai megye területén található Árpád-kori eredetű templo-

mokat, mégpedig azokat, amelyek napjainkban is állnak és 

ezáltal képesek megfelelni egyházi funkciójuknak. 

Nem kívánok tehát foglalkozni azokkal, amelyek már 

csak romjaikban találhatók meg, illetve szinte egyáltalán 

nem maradt belőlük a föld felett semmi. 

Ugyancsak nem szerepelnek a dolgozatomban azok a 

templomok sem, amelyek az 1920-ban aláírt trianoni béke-

diktátum értelmében a mai országhatárokon kívülre kerül-

tek és a mai Ausztria, illetve Szlovákia területén találhatók. 

Ezek akár egy másik önálló munka témájául is szolgál-

hatnak a későbbiekben. 

A bemutatásra kerülő templomok többsége az évszázad-

ok viharai és a sok átalakítás ellenére is jól reprezentálja a 

romanika, illetve helyenként a gótika építőművészetének, 

valamin díszítőművészetének a szépségét és gazdagságát. 

Az egyes templomok építészeti konstrukciójuk (szentély-

záródásuk) alapján rendszerezve kerülnek bemutatásra. 

Minden egyház leírása után külön-külön találhatók a hoz-

zájuk kapcsolódó mellékletek és jegyzetek. 
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Győr-Moson-Sopron megye térképe a templomok 

lelőhelyeivel: 
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2. 

KÖRTEMPLOMOK 

2.1 
Hidegség: Szent András templom 

A település története: 
Hidegség Győr-Moson-Sopron megye nyugati részén, Sop-

rontól mintegy 17 km távolságra keleti irányban található. 

Természetföldrajzi szempontból a nyugat-magyarországi 

peremvidék részeként nyilvántartott Ikva-medencéhez tar-

tozik a falu. A település határától északra elterülő Fertő-tó 

közelsége a történelem folyamán mindvégig meghatározta a 

község lakóinak életét.1 

A falu elnevezése a magyar „hideg” melléknévnek és a ré-

gi népnyelvi „séd” patak főnévnek az összetételéből szárma-

zik. A mai Hidegség névváltozat népetimológia eredménye.2 

A falu neve eredetileg Hydegsed, Hydegsyd alakban sze-

repel. Első írásos említése 1274-ben történik, akkor a Ha-

hót-nembeli Csák bán fiai birtokolták. 1281-ben az Osl-

nembeli Agyagosi Péter fiai kezére jutott Hidegség és 

filiája, Homok (ma Fertőhomok)3. 

A következő évszázadokban a birtokosok sűrűn váltogat-

ták egymást.4 1325-ben a Kőszegiek kezére került, majd 

még ebben az évben végrendeletileg a borsmonostori apát-

ságé lett. Ebbe az Osl-nembeliek leszármazottai nem nyu-


