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Visegrádon a Duna kanyarulata fölé magasodik 
a Sibrik-domb, mely a kora középkor egyik je-
lentős központja lehetett.1 Az itt található lelőhely 
az egykori római erőd – később ispáni vár – mel-
lett, a dombon átvezető út túloldalán, és a hegy-
oldal védelmében helyezkedik el. (1. kép)

Az egykori, 4. századi római erődtől délkelet-
re Soproni Sándor 1951-ben egy épületet fedezett 
fel, melyet római kori villának vélt. A következő 
évtizedek ásatásai és leletmentő kutatásai során 
sírok és földbe mélyített házak maradványai ke-
rültek elő a területen, majd 1972–74-ben Szőke 
Mátyás a lelőhely nyugati részén kora Árpád-ko-
ri soros temetőt tárt fel, 1977–79-ben pedig egy 
épületegyüttest. Utóbbiról a feltárás során kide-
rült, hogy nem római kori, hanem két egymásra 
épült középkori templom maradványa. A két 
templom és a temető vagy temetők egységet al-
kottak, párhuzamosan alakultak ki, összefüggés-
ben álltak a közelben, a lelőhelytől északnyugat-
ra található ispáni várral és a hozzá köthető 
központtal, valamint a Visegrád-Várkert lelőhe-
lyen feltárt egykorú településsel (2. kép).2

A feltárás során3 előkerültek egy korai, felte-
hetően 11. század eleji, kis méretű (10,2 m × 4,4 
m), félköríves szentélyzáródású, kelet-nyugat tá-
jolású plébániatemplom alapjai és pusztulási ré-
tege. A megmaradt falrészekből sikerült megál-
lapítani, hogy e templom szentélyének alapozása 
agyagba rakott opus spiccatum technikával ké-
szült, azonban a felmenő falakról többet nem 
tudunk, mivel azokat teljes mértékben elbontot-
ták a második, jóval nagyobb és jelentősebb temp-
lom építésekor. Ezt a későbbiekben esperesi temp-
lomnak meghatározott épületet az építési 
rétegben előkerült I. László érme alapján a 11. 
század második felére keltezhetjük. A 18,4 m × 
9,4 m méretű, egyenes szentélyzáródású templom 
alapozása szinte végig megmaradt. A szentélyben, 

valamint a hajó déli oldalán nagyjából 1 m ma-
gasan opus incertum technikával készült felmenő 
falakat is sikerült megtalálni. 

Az épület igényes kivitelezése, díszítése, mé-
rete azt sugallják, hogy jelentős egyházi intéz-
mény lehetett, és erre utal a főoltár előtt fellelt, 
már a templom fennállása után elhelyezett, épített 
sír is. A templom szentélyének két oldalán két 
mellékoltár is megfigyelhető volt. Az épület egész 
belső terét terrazzo padló borította, falait pedig 
al secco falfestmények díszítették. E szépen kivi-
telezett, bizánci és balkáni párhuzamokat muta-
tó falfestmények egy szakaszon szintén fennma-
radtak, a templom pusztulási rétegéből pedig 
jelentős mennyiségű töredékük került elő (3. kép). 
Az elsőrangú festészeti alkotások a középkor ma-
gyarországi művészetének legkorábbi falfestmé-
nyei közé tartoznak. A kor díszítési szokásainak 
megfelelően4 több vízszintes zónára osztott felü-
leten növényi motívumok, mandorla alakú kere-
tekben elhelyezett alakok, a felső zónában pedig 
figurális ábrázolások, feliratok jelentek meg.  
A templom belsejében ezen felül egy karzat tar-
tóoszlopainak alapozását, egy külső lépcsőtorony 
falmaradványait és egy szentélyrekesztő korlát 
nyomait is sikerült azonosítani. A templom bel-
sejében megtalált faragott kőtöredékek, különö-
sen egy szalagfonatos díszítésű vállkőtöredék az 
épületet művészettörténeti szempontból a közeli 
Szent András monostorral hozzák párhuzamba.5

Az építési rétegek és az egyes épületrészek 
viszonya arra utal, hogy e második templom épí-
tése két fázisban zajlott le. Először maga a temp-
lom épülete készült el, majd később, még a teljes 
épület befejezése előtt helyezték el a nyugati vé-
gében a karzatot, és később építették mellé a lép-
csőtornyot is. Hogy ez az átépítés a felmenő épít-
ményben milyen változtatásokkal járt, nem 
tudjuk, azonban ezzel egy időben készült el az 
ásató által „esperesi házként” meghatározott épít-
mény is. Az épület hegy felőli, déli oldalán egy  

Templomok és temetők  
a visegrádi Sibrik-dombon

K o d o l á n y i  J u d i t *

* Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
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► 1. kép. A visegrádi Sibrik-domb, a feltárt objektumok és az ásatások elhelyezkedése (Szőke Mátyás felmérési rajza)

►2. kép. A soros temető, a templomok és a templom körüli temető ásatási összesítő rajzai (Szőke Mátyás felmérési rajza)
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23 m hosszú falat építettek, mely a templomhoz 
csatlakozó melléképület oldalfala volt. A templom 
déli oldalán elhelyezett egyetlen bejáratát ezen 
keresztül lehetett csak megközelíteni. A mellék-
épület falát két helyen bejáratok szakították meg, 
ami arra utal, hogy az épületet belül falak osztot-
ták több helyiségre. Alsó szintjének előterében 
gyülekezési és temetkezési tér, a közösség előke-
lő tagjainak sírjai, emeletén pedig más egyházi 
funkciójú tér lehetett. A környezetében talált le-
letek tanúsága szerint az épületrészt kerítés vet-
te körül, mellette sövényfalú házat építettek, és 
egy kis gazdasági udvart alakítottak ki. Ez utóbbi 
a templomban szolgálatot teljesítő egyházi sze-
mélyek, esetleg az esperes lakhelye lehetett.

Ezt a nagy gonddal kialakított, jelentős és lát-
hatóan élénk élet középpontjában álló templomot 
azonban az ásatás tanúsága szerint már a 12. 
század közepén elhagyták. Pusztulási rétege nem 
mutat nagyobb traumát, rombolást, de viszonylag 
jól keltezhető egy, a déli mellékoltár pusztulási 
rétege alatt talált, 12. századi éremmel. Hogy a 
templomot egyszerre hagyták fel, vagy funkció-
jának elvesztése után fokozatosan vált egyre je-
lentéktelenebbé és néptelenedett el, nem tudjuk. 
Mindenesetre a felhagyás eseményéhez köthető, 
hogy a temető egyes sírjait kiürítették, a holttes-
tek maradványait valószínűleg magukkal vitték. 
Ezek után a temető használata is befejeződött, a 
templom épületében és környékén csupán má-

sodlagos használat szórványos nyomait lehetett 
felfedezni.

A templomok közvetlen környezetében össze-
sen 221 sírt sikerült az évek során feltárni.6 Ezek 
nem mindegyike tartozott a templomokhoz, és 
mivel a temető határait nem sikerült megfogni, 
feltételezhető, hogy további temetkezések vannak 
a területen. A lelőhelynek a templomoktól nyu-
gatra első részén az 1972–74-es ásatás 146 sírt tárt 
fel egy soros temetőben, és további 75 sír került 
elő, nagyrészt a templomok körüli területről. El-
helyezkedésükből világosan látszik, hogy soros 
elrendezésű és templom körüli temetkezésekről 
is szó van, azonban nem sikerült tisztázni, hogy 
egy vagy több temetőről beszélhetünk-e, és hogy 
az eltérő módon rendezett részek milyen viszony-
ban álltak egymással. 

A soros temetőrészben és a második templom 
nyugati oldalán is megfigyelhető egy-egy olyan 
sírcsoport, amelyben a közösség fontosabb tagjai 
nyugodtak. gazdagabb mellékletek – a soros te-
mető esetében érmek, hajkarikák, gyöngy nyak-
láncok, vadkanagyar, nyílhegyek; a templom 
körüli rész esetében arany, ezüst hajkarikák és 

► 3. kép. Falfestmény maradványa a második számú  
templomból (rajz és fotó: Szőke Mátyás)

► 4. kép. Egyházi személy sírjának rajza a templom körüli 
temetőből, a mellékletként talált kehely és paténa fotójával 
és rajzával (rajz és fotó: Szőke Mátyás)
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gyűrűk, az egyik síron sírkőként elhelyezett római 
kori oszloptöredék – jelzik a sírokban nyugvók 
magasabb társadalmi státuszát, gazdagságát. A 
mindkét csoportnál fellelt, korhatározásra alkal-
mas érmek (Salamon, I. géza, I. László) valószínű-
sítik, hogy nagyjából egykorú temetkezésekről 
van szó, amelyek között azonban elkülönül a soros 
temető korábbi szokásaihoz hű közössége és a 
templom mellé temetkező, a keresztény rítushoz 
közelebb álló sírok csoportja. Ez utóbbiak az is-
páni vár urainak, akár az ispánnak és családjának 
temetkezései is lehetnek. Feltételezhető tehát, 
hogy a területet egy adott közösség használta te-
metkezésre a 11-12. század folyamán, és hogy a 
két temetőrész nem vált el élesen egymástól, ha-

bár az elrendezésen túl több szignifikáns különb-
ség (a mellékletek, demográfiai megoszlás, temet-
kezési rítusok tekintetében) is megfigyelhetők 
közöttük. A két temető egymáshoz és a templo-
mokhoz való viszonyának vizsgálata a 11-12. szá-
zad egy izgalmas jelenségére, a soros temetőről 
templom körüli temetkezésre való áttérés folya-
matára vet fényt, ugyanakkor a részletek a viseg-
rádi templom esetében azt is megmutatják, hogy 
kiemelkedő lelőhellyel állunk szemben.

A sírok egy harmadik csoportja is megfigyel-
hető a második templom szentélyétől keletre, ahol, 
mint a templom körüli temetők legszentebbnek 
tartott részében, egyházi személyek sírjai lehettek. 
A 160. sírból, derékmagasságban vasból készült 
cilicium, a 164. sírban az elhunyt két kezébe he-
lyezve kehely és paténa került elő  (4. kép). Az 
utóbbi, ónból készült, kifejezetten temetke zési 
célra szánt kegytárgyak párhuzamai azt mu tatják,7 
hogy a sírban jelentős egyházi személy nyugod-
hatott, és ez a templom funkciójára és jelentősé-
gére vonatkozóan adhat információkat. Ebben a 
templom körüli temetőrészben figyelhető meg 
három olyan sír, amelyből a holttestet exhumálták 
és elvitték, közöttük a kiemelt helyen, a templom 
belsejében az oltár előtt épített sírban eltemetett 
személy maradványait is (5. kép). Ez utóbbi sír 
méretéből adódóan gyermek, esetleg női sír lehe-
tett. Az épület felhagyásával feltehetően egy idő-
ben a templomot használó közösség vagy személy 
új helyre szállította a számára valamilyen okból 
jelentőséggel bíró elhunytak földi maradványait.

A lelőhely funkcióját érintő legfontosabb vál-
tozás, a második templom megépítése két, vi-
szonylag jól megfogható horizontra osztja a le-
letcsoportokat. Nem számítva a szórványosan 
fellelt néhány római kori sírt, az első templom 
és az azt megelőző időszak alkotja az első perió-
dust. Itt kezdetben – feltehetően a 10-11. század 
fordulóján – megtelepedéssel, földbe mélyített 
házakkal kell számolnunk, ugyanakkor van több 
olyan temetkezés is, amelyről tudjuk, hogy meg-
előzi az első templom korát, hiszen annak ala-
pozása alól került elő. Elképzelhető tehát, hogy 
a temető még egy korai megtelepedéshez kapcso-
lódva jött létre, és később, a temető egy akkor 
perifériára eső részén építették meg az első plé-
bániatemplomot. Ez az építkezés az ezredfordu-
ló környékére tehető, és összekapcsolható a 
veszprémi püspökség I. István által 1009-ben 

► 5. kép. Kiürített sír fotója és rajza a második számú  
templom szentélye előtt (rajz és fotó: Szőke Mátyás)
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kiadott alapítólevelével,8 valamint a római erő-
dítmény újra használatba vételével, vagy leg-
alábbis státuszának megváltozásával.9 

A lelőhely második, markánsan elkülönülő 
korszakát a második templom, az ezt követő te-
metkezések, a templom környezetének kialakítá-
sa és a melléképület alkotják. Ekkor Visegrádnak 
mint központnak a funkciója megváltozott, ez 
befolyással volt a közösség életére, és nyomai fel-
ismerhetők a temető anyagában is. Elképzelhető, 
hogy a második templom építése összefügg az  
I. András által Visegrád egy másik pontján alapí-
tott Szent András bazilita monostor építésével,10 
legalábbis a templom művészettörténeti párhu-
zamai erre utalnak. A temetők legjelentősebb 
sírjainak keletkezése is erre az időre tehető. Sa-
lamon és I. László királyok uralkodása alatt tart 
ez a virágkor, hiszen írott forrásból tudjuk, hogy 
a hatalma ellen lázadó Salamon egykori királyt 
I. László a visegrádi várban tartotta fogva 1081 
és 1083 között.11 Ez a királyi személyhez méltó 
börtön csak az egykori római erődítmény, majd 
ispáni vár belsejében található kőépület lehetett, 
és egy ilyen fontos személy állandó jelenléte meg-
magyarázhatja a már álló templom átépítését, 
bővítését is. Nincs azonban információ arra vo-
natkozóan, hogy a második templom milyen vi-
szonyban állt a várral és előkelő lakójával. 

Az a visszaesés, amelyet a második templom 
felhagyása jelez, szintén valamilyen politikatör-
téneti változás eredménye lehetett. Visegrád köz-
igazgatási jelentősége csökkenni kezdett, a köz-
pont innen átkerült a szomszédos Esztergomba,12 
és újabb változás zajlott le a templomot használó 
közösség életében is. Annyi bizonyos, hogy a több 
mint száz évvel későbbi tatárjárás pusztította el 
az addigra már jelentőségét veszített központot, 
de a várkerti településsel ellentétben a tatárok a 
Sibrik-domb tetején már csak elnéptelenedett 
romokat találtak.

A területen a legutóbbi években is folytatott 
ásatások kibővítették a visegrádi korai központtal 
kapcsolatos tudásunkat.13 A 2010-ben a vár falain 
belül talajradarral felfedezett, és a 2013-ban hi-
telesítő ásatáson feltárt,14 szintén kora középkori, 
nagyméretű templom, és a mellette talált, szintén 
kehellyel és paténával ellátott papi sír felfedezé-
se újabb elemmel bővítette a kora középkori Vi-

segrád egyházairól alkotott képünket. Világos, 
hogy a fent tárgyalt templomok és temetők törté-
nete és funkciója csak a korai központ más intéz-
ményeinek viszonylatában érthető meg igazán.
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