Árpád-kori(rom)templomaink Balatonfűzfőtől Egregyig
Időpont:
Találkozás:

2019. október 06. (vasárnap)
7:00 órától a Blaha Lujza tér Corvin áruház előtt

Utazás: autóbusszal
Indulás: 7:30 órakor

Az Árpád-kori Magyarország építészeti emlékeit igencsak megritkították a magyar történelem viharai: a tatárjárás és a törökkor
háborúi, valamint az ezeket követő romeltakarítások. Egyedül a templomok maradtak ránk nagyobb számban, köszönhetően
időtálló építőanyaguknak és a közösség életében betöltött fontos szerepüknek. Ezeket a csodálatos műemlékeket gyűjtöttük össze
és járjuk végig a nap folyamán.
Balatonfűzfő, Mámai templomrom Elsőként Máma templomromját keressük fel a
Balaton északi oldalán, Veszprém megyében, Balatonfűzfőn. A 71-es úton diszkrét tábla
jelzi az odavezető utat. A templomrom a jelenlegi balatonfűzfői plébániatemplom mögött
található a Jókai utca 37. szám alatt. A tatárjárás idején, 1242-ben ezt a települést is
feldúlták és a temploma is elpusztult, a mai romtemplom keletkezési idejét a régészek a
XIII. századra teszik.
Vörösberény, erődtemplom A Balaton-felvidék mára egyedül épen maradt
erődtemploma, a ma már Balatonalmádihoz tartozó templom, egykor önálló községben,
Vörösberényben található. A templom falaiban egy Szent István korában épült falusi egyház nyomai rejtőznek, alapja egyszerű
téglalap formátumú kőtemplom, egyenes záródású, keletre néző, a hajóval megegyező szélességű szentéllyel. A szentély
mennyezete keresztboltos volt, mely diadalívvel csatlakozott a hajóhoz. A román kori templom emlékét ma az északi falban
található szögletes szentségtartó fülke őrzi.
Felsőörs, Prépostsági templom A Balaton környék legjelentősebb román-kori épülete a felsőörsi prépostsági templom, a Vörös
templom, a Balatonfelvidék legszebb román stílusú műemléke. A templom legértékesebb és legszebb része tornyának gazdag
architektúrájú homlokzata. A timpanonos oromzatú, bélletes kaput kétoldalt pillérek,
figurális faragású oszlopok díszítik. A homlokzat különleges dísze a második szint három,
oromzatos, félköríves, egymástól kettős csomóval elválasztott ablaka.
Aszófői Kövesdi templomrom A XII.-XIII. században román stílusban épült, egyhajós,
egyenes záródású templom. A hajó nyugati végében az egykori kegyúri karzat pillérei és
boltozatainak maradványai észlelhetők. A nyugati homlokzaton késő románkori ívsoros
párkányzat részei, alatta a kapuzat ormának lenyomata látható. A templom kőkerítéssel
körülvett temető közepén állott. A törökdúlás idején pusztult el.
Dörgicsei templomromok A Halomhegy lábánál, a Dörgicsei-medencében fekvő
hasonnevű falu mindössze egyike lenne a Balaton-felvidék szép fekvésű településeinek, ha nem büszkélkedne egyszerre három
Árpád-kori templomrommal. A Balatontól négy kilométerre, északra találjuk a falut. A falu felett a Gerenye-hegy oldalában,
mint egy Jeles érdekessége a romnak az akusztikája. A rom mellől gyönyörű kilátás nyílik a környező tájra és a Balatonra. A
rom melletti területen tökéletes, rendben tartott pihenőhely van kiépítve.
Dörgicse vidéke - az itt megtalált régészeti emlékek tanúsága szerint - már az újkőkor óta
lakott terület. A leggazdagabb anyagot az ősi leletek közül a közel négyszáz évig tartó
római uralom emlékei képviselik. Faragott sírköveik nemegyszer középkori épületek
feltárásakor kerülnek elő.
Egregy, (Hévíz) Szent Magdolna templom A karcsú Árpád-kori kőtemplom építésének
pontos ideje nem ismert. Valószínűleg a XIII. század második negyedében keletkezett. A
román kori falusi templomok stílusát viselő épületről az első okleveles adat 1341-ből
származik. Valószínűleg a XIII. század második negyedében keletkezett. Egyedi
megoldású a tornyot lezáró „csürlős” sisak. Arányaiban, tömegképzésében, alaprajzi elrendezésében az egregyi templom egyike
a legfejlettebb és legszebb falusi román kori templomainknak. A felsőőrsi és a tihanyi altemplom mellett a harmadik épségben
maradt Balaton környéki Árpád-kori templomunk.
A templom művészileg legszebb része a torony. A román stílusú templomon a középkorban nem végeztek nagyobb átalakítást.
Barokk átalakítása 1731-ben történt, s később többször is renoválták. Az Árpád-kori falusi kis templomok legfejlettebb típusát
mutató, s az egyik legszebb műemlékként számon tartott egregyi templomot az 1964-65-ös renoválást követően korhű
berendezési tárgyakkal látták el, ezáltal ma eredeti hangulatában tekinthetik meg a látogatók. Innen Budapest felé vesszük az
irányt, várható visszaérkezés a Blaha Lujza térre 20 óra körül.

Részvételi díj: 9.990,- Ft/fő + belépők

Akciós ár: 6.990,- Ft/fő
Adminisztrációs díj: 1.000,- Ft/fő (irodánkban kötelezően fizetendő) Fix ülőhely: 1.000,- Ft/fő
A programok sorrendje változhat!
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