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Feldebrő, rk.  plébániatemplom 

Nyugati homlokzat 2011. 
(Mayer András felvétele) 
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Feldebrő,  római  katolikus  plébániatemplom délnyugat felől. (Mayer A. 2011).  
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A feldebrői templom periodizált 

alaprajza. 

(Kovalovszki J. nyomán) 
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Feldebrő,  római  katolikus  plébániatemplom észak felől. (Mayer A. 2011). 

A  barokk épület falában megfigyelhetők a többször átépített Árpád-kori templom 

maradványai: a XI. századi templom pillérei és árkádív-indításai, amelyeket a XII-

XIII. század folyamán – a korábbi  templom átalakítása során – befoglaltak.         
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A  hajó nyugat felé. Az 1970-es években zajlott műemléki kutatás és helyreállítás utáni  

állapot: A késő barokk  pillérek (és rekonstruált részek) között a középkori templom több 

építési periódust mutató maradványai (Mayer A. 2011. felvétele)   
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Épületkutatás és dokumentálás: A feldebrői templom kelet-nyugati metszete az északi 

fal belső oldala előtt. Léptékhelyes felmérés és rajz a falkutatás és az ásatás során 

feltárt maradványokról (Kovalovszki Júlia kutatása, Nándori Klára rajza, 1972, KÖH,  Tóth S 1998. nyomán).  
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A templom északi falának összképe napjainkban. (Mayer A. felv. 2011)   
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A hajó és szentély régészeti 

kutatás közben (1970-es évek, 

Kovalovszki J, KÖH nyomán).  

 

Megfigyelhető  többek között  

a szentély – altemplom miatt  - 

megemelt szintje  

az altemplom nyugati részéhez  

(„in medio ecclesiae”) csatlakozó 

sírkamra s a hozzá vezető lejárat, 

valamint a korai épület pilléreinek 

alapozásai.   
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Az altemplom nyugati részét bővítő sírkamra nyugat felé. 1970-es évek, KÖH. 
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Az altemplom nyugati részét bővítő sírkamra  kelet felé. A sírkamra boltozatán és az 

árkádívek  felett  összefüggő falkép-maradványokkal  (Archív felvétel 1930-as évek, KÖH)  
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A sírkamra  keleti része  napjainkban  (Mayer A. felvétele). Az archív fényképpel  

összevetve  megfigyelhetők a sírkamra és az  altemplom az (1970-es évekbeli ásatások 

nyomán kibontakozó) szintviszonyai, valamint az ,hogy az archív felvételen a sírkamra 

boltozatán látható összefüggő vakolt (festett?) felületek elpusztultak. Érdemes 

összevetni az árkádívek feletti falkép (medaliont emelő angyalpár) állapotait  is.   
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Az altemplom szentélyében 

látható oszlop „antikizáló”  

akantuszleveles  fejezete (XI. század  

dereka) , Archív felvétel, KÖH.  

   

Az oszlopot díszítménye és 

szintviszonyai miatt (lábazata a 

padlószintnél mélyebben található)  

a kutatás sokáig spóliumnak , illetve egy 

az altemplomnál korábbi épület 

bizonyítékának  tartotta.  

    

A felvételen jól megfigyelhető a 

kőfelületek megmunkálása:  

S boltváll vésővel nagyolt síkja, s a 

fejezet  levésett /kidolgozatlan felülete  
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A kőanyag-

meghatározás 

szerepe: 

 

Míg a templom  

meghatározó építő- 

köve, 

dísztőfaragványainak 

anyaga   

a környéken bányászott  

tufa,  

addig az altemplom  

szentélyében álló 

oszlop és törzse 

kemény édesvízi 

mészkőből készült,  
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 Feldebrő: az  altemplom déli pillérének nyugati oldala: befejezetlen, kidolgozatlan faragvány 

(après la pose) a boltváll alatt, XI. század dereka. (Mayer A. felv. 2011.) 
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Gerecze Péter  

kutatásai során előkerült 

fonatdíszes kőlemez 

töredéke (XI. század 

közepe, második fele) az 

altemplomban 
(Mayer A. felv. 2011.) 

. 
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Részletek a templom északi faláról: 

Az egyik, későbbi kváderfalba foglalt pillér 

és fejezet (Mayer A. felv. 2011) 
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Építési  periódusok a templom déli falán: visszabontott és falazatba foglalt XI. sz-i 

pillérek,  XII-XIII. sz-i kváderfal, valamint utólag abba vágott késő gótikus 

ajtónyílás, illetve műemléki                                           kiegészítések .  (Mayer A. felv. 

2011).   


