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1. Bevezető
1.1. Célkitűzés
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának polgármestere, Lendvai József 2008-ban
felkérte dr. Horváth Sándort és dr. Legeza Lászlót, hogy készítsenek beruházási tanulmánytervet a község határában található, egykori Pilis Ciszterci Apátság területének
romkertté alakítására.
A tanulmányterv készítésének végső célja egy olyan régészeti és kulturális park hoszszútávon történő megvalósítása, mely a történelmi emlékek iránt érdeklődők számára
látogathatóvá teszi a területet, és helyi kulturális eseményeknek is helyszínt adhat. Ezen
belül a következő részfeladatok teljesítését tűzték ki célul a tanulmányterv készítői:
– a romkert területe legyen bekerítve,
– a romkert területén épüljön fel egy vendégház, melyben kerüljön kialakításra két
garzonlakás, egy kőtár, egy tárgyaló és két WC zuhanyzóval,
– a romkert területén épüljön fel egy szabadtéri, de fedett színpad, nyitott nézőtérrel, öltözővel és díszletraktárral,
– készüljön el a romterület teljes régészeti feltárása,
– épüljön meg a feltárt falak egységes szintre történő kiegészítése, valamint a járószint időálló burkolata,
– készüljön el a romkert parkosítása,
– kerüljön kialakításra autóparkoló a romkert látogatói számára.
A vendégház egyik garzonja gondnoki szolgálati lakás. A másik garzon a régészeti
feltárás ideje alatt szálláshelyeket biztosít az ásatásokat végző vezető régész számára.
Az ásatások végeztével önkormányzati vendégházként szolgál. A kőtár feladata a feltárás során talált értékesebb faragott kövek és leletek átmeneti tárolása. A tárgyaló a feltárás idején a régészek irodája, étkezési helye, a feltárás végeztével a látogatók céljait
szolgálja. A zuhanyzók a feltárási munkában résztvevők tisztálkodása érdekében kerülnek kialakításra. A férfi és női WC-k a romkertben munkát végzők és a szabadtéri színpaddal kapcsolatos kulturális események résztvevői, nézői rendelkezésére állnak.
1.2. A klastromkert helyszíne
Pilisszentkereszt Budapesttől mintegy 30 km-re északra található, 2200 lelket számláló
hegyi falu, mely a Pilis dolomittömbjét és a Visegrádi-hegység vulkanikus eredetű vonulatát kettészelő völgyben fekszik. A falu közvetlen környezetében több, iható vizű
forrás fakad, és számos kiemelkedő szépségű kirándulóhely található (pl. Dobogókő,
Szurdok, Pilis-tető, Vaskapu, Szentkút). Napjainkban a falu máig is élő hagyományaira
büszke, kétnyelvű, multikulturális település.
A község határában állt 1184-től 1526-ig a Pilisi apátság, melynek rövid ismertetésére
három nemzetközi hírű kutató, Hervay F. Levente, a ciszterci rend történésze, Benkő
Elek régész és Takács Imre művészettörténész a közelmúltban vállalkozott.
Az 1184. május 27-én alapított Pilisi apátság története számos ponton kapcsolódik a
magyar történelem kiemelkedő személyiségeihez. Az alapító III. Béla, egyik legjelentősebb Árpád-házi uralkodónk nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában a legkimagaslóbb pártfogója volt a cisztercieknek. A pilisi monostorba a Franciaországban
lévő Acey ciszteri monostorból hívott szerzeteseket, és építőmestereket is.
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III. Béla fia, II. András magyar király első felesége, IV. Béla király és Szent Erzsébet
anyja, Gertrúd 1213-ban a pilisi erdőben merénylet áldozata lett, majd a Pilisi apátság
templomában temették el, síremléke maradványait a régészek beazonosították és feltárták. Valószínűsíthető, hogy a síremléket Erzsébet és férje, Lajos türingiai őrgróf rendelték, és magyarországi látogatásukkor – 1222-ben – Erzsébet felkereste édesanyja sírját,
tehát járt a mai Pilisszentkereszten.
A helység szlovák neve még ma is őrzi a történelmi múltat, azt a békés viszonyt a
természettel, melyet a ciszterci rend teremtett meg. A Mlynky név azokra a malmokra,
vízművekre emlékeztet ma is, amelyek a XII. század végén az akkori Európa legmagasabb civilizációját hozták ide, egyfajta mintáját az együttélésnek a természettel, mely a
ciszterci lelkületnek is fontos eleme.
Pilis az olyan emlékeink közé tartozik, amelyek nélkül komoly művészettörténeti
munka nem készülhet. A tíz legközismertebb magyarországi középkori művészettörténeti emlék egyike.
Takács Imre művészettörténész alábbiakban idézett megállapítása tökéletesen rávilágít
arra, hogy a pilisszentkeresztiek milyen hatalmas kincs birtokosai:
„Az uralkodói temetkezőhelyet is magában rejtő romterület ma az egyetlen, teljes egészében feltárható, nagy középkori szerzetesi épület Magyarországon, amely a
monasztikus élet teljes építészeti környezetét, a hozzá kapcsolódó gazdasági és ipari
tevékenység valamennyi szükséges egységét magában foglalja. Ez a lelet a legesélyesebb arra, hogy segítségével élményszerűen mutassunk be egy középkori nagy alkotást, a
mérnöki tervezéstől a befejezésig, a lábazatoktól és a padlók díszes burkolataitól a boltozatzáradékig és az oromzat díszéig, ezáltal segítséget nyújtsunk abban, hogy az egykori építészeti és spirituális rendszer működésének lényegét, a középkori szerzetesek életének
üzenetét megérthessük.”
Jelenleg az apátság maradványait a föld rejti, kivéve az egykori templom oszlopainak
alapjait, melyek köveit azonban folyamatosan csonkítják. A romterület kerítés nélküli,
az elburjánzó növényzet irtása, művelése időszakos.
A község lakosainak, a ciszterci rendnek, de az egész országnak közös feladata, hogy
a dicső magyar múlt e nagyszerű emléke minél több ember számára és minél teljesebb
mértékben legyen ismét megcsodálható.
1.3. Hasonló romkertek Magyarországon
A tervezett Pilisszentkereszti klastromkerthez hasonló kulturális park, régészeti emlékhely számos helyen megvalósult külföldön és hazánkban is. A hazai példák közül az
alábbiakban csak néhányat említünk, ezek Ópusztaszer, Székesfehérvár, Somogyvár és
Bátaszék közismert romkertjei.
Ópusztaszer egykori monostorának romkertje a szeged–budai (sáregyházi) út mentén,
Szegedtől 27 km-re, Ópusztaszer (a volt Sövényháza) községtől délre fekszik. A település első említése: Anonymus Gesta Hungarorumában (Scerii), az Ond vezértől és fiától,
Etétől származó Kalán nemzetség birtoka volt. A név finnugor eredetű. A sor, rend,
rész, mód alapjelentésű szer szavunk a honfoglalás korában is a nemzetség, a kiterjedt
család települését jelentette, a rajta levő hajlékokkal együtt. Anonymus a helyet – nyilván a szer szó jelentését még ismerve – jelentős honfoglalás-kori esemény színhelyévé
tette meg.
A monostor első említése: 1233 (Ecclesia de Zeer), amikor a király 1000 kősóban állapítja meg a monostor részesedését a beregi egyezmény alkalmával. Rendi hovatarto-
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zásáról korabeli írásos adatok nincsenek, múlt századi följegyzések szerint Benedekrendi apátság volt.

A templom föltárt alapfalai (1973)

A templom 1526-ban, a település 1596-ban végképp elpusztult. Az utóbbi a 17. századtól Praedium Zer vagy Pusztaszerként szerepel.
Régészeti föltárások: Göndöcs Benedek és Rómer Flóris (1882), Khuen-Hédervári
Antal (1882), Török Aurél (1885), Csallány Gábor (1907), Bálint Alajos (1966),
Trogmayer Ottó (1970–1976, 1973–76 között Horváth Ferenccel), Vályi Katalin (1980–
napjainkig). Építéstörténete az 1970-ben megindult ásatások alapján rekonstruálható.

Romkert Ópusztaszeren
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Légifelvétel az ópusztaszeri romkertről

Székesfehérvárott 1991-ben alakult meg a Nemzeti Emlékhely Közalapítvány Kuratóriuma. Célja a koronázó templom és királyi temetkezőhely romjai méltó bemutatásának segítése, és Nemzeti Emlékhely rangra emelése. A fokozott mértékű ásatások 1992től kezdődtek meg a kuratórium anyagi és szellemi támogatásával.
1996-ban, a millecentenárium évében került sor a romterület időszakos rendbetételére,
ekkor történt az Aba-Novák seccok átadása a Szent István Mauzóleumban. 2006 és
2007 között valósult meg a járdafödém alatti, nyugati romterület elkészítése.

Székesfehérvár, a koronázó templom romkertje
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Somogyvár bencés apátságát Szent László király alapította 1091-ben Szent Egyed valamint Szent Péter és Pál tiszteletére, a Kapuvár-hegy fennsíkján. Szent László első temetkezési helye volt. A XIII. század közepétől hiteleshelyként is működött. A török
időkben pusztult el.
1972-ben kezdték meg az apátság régészeti feltárását, a munkák közel két évtizedig tartottak. Az alapítás 900. évfordulóján, 1991-ben nyitották meg a romokat a látogatók előtt.

Somogyvár, az egykori bencés monostor romterülete

Somogyvár, a romterület képe a templom szentélyéből
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Somogyvár, légifelvétel a romkertről

Az első magyar ciszterci monostort, Cikádort 1142-ben alapította II. Géza király a mai
Bátaszék területén. Szerzetesei Heiligenkreuzból jöttek. 1421-ben a török elől menekülő szerémségi bencések vették át. A monostor a török hódoltság idején elpusztult.

Bátaszék, az első magyarországi ciszterci monostor (Cikádor) romja
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Bátaszék, az első magyarországi ciszterci monostor (Cikádor) romja

1994-ben Valter Ilona régész végzett ásatást Bátaszék temploma mellett, s középkori
falakat talált. A következő években mai templomtól északra sikerült megtalálnia a középkori templomot és a monostort is. Bátaszék visszakapta múltjának egyik legfontosabb emlékét. A konzervált romok, vagyis az embermagasságú téglafalak, valamint
szögletes oszloptöredékek nyolc és fél évszázad dicső és véres eseményeiről „beszélnek”. A romkert ünnepélyes átadására 2001. augusztus 17-én került sor.
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2. Történelmi összefoglaló (Hervay Ferenc Levente OCist. történész tanulmánya
alapján)
2.1. III. Béla király, a pilisi apátság alapítója
III. Béla uralkodása – 1172-től 1196-ig – hazánk történetének fényes időszaka. Életművének nem volt történetírója, de arról a fennmaradt hazai és külföldi, szétszórt, egykorú
történelmi emlékekből elég világos képet rajzolhatunk. Minket szerteágazó kormányzásából most az egyházi vonatkozások, a pápához, a püspökségekhez, a papsághoz és a
szerzetesekhez fűződő tettei érdekelnek leginkább.
II. Géza királynak, az első magyarországi ciszterci monostor, Cikádor alapítójának
második fia volt Béla. 1163-ban, 14 éves korában került Bizáncba, Mánuel császár udvarába, ahol az Alexiosz nevet kapta, és hamarosan a számára kreált új, deszpotész rangot, és ezzel a császárság vezető méltóságai sorába emelkedett. A császár leánya jegyesének és a trónon utódjának választotta. 1169-ben azonban a császárnak fia született,
Béla jegyességét felbontotta és Châtillon Anna antiochiai hercegnőt adta neki feleségül,
aki Châtillon Rajnald keresztes vitéz leánya és Mánuel sógornője volt. 1172-ben meghalt Béla bátyja, III. István, Magyarország királya. Az ország többsége Bélát, kisebb
része öccsét, Gézát kívánta királynak. Béla még abban az évben hazatért hazájába, és
miután Lukács esztergomi érsek megtagadta koronázását, III. Sándor pápa engedélyével
kivételesen András kalocsai érsek tette az alig 24 éves ifjú fejére a koronát, 1173. január
13-án. Béla országlásának első hét évében lépésről lépésre megszilárdította uralmát.
Következetesen, minden ügyben hűségesen kitartott a római pápa oldalán. Lukács érsek
is megbékélt vele, de 1181-ben meghalt. Utóda Miklós lett, majd 1185-től 1203-ig Jób.
1184 táján meghalt Béla felesége Anna is, aki 14 éves házasságuk alatt hét gyermekkel
ajándékozta meg, közöttük az első, Imre és a harmadik, András apjukat követték a királyi trónon. 1186-ban Béla Capet Margitot, II. Fülöp Ágost francia király testvérét, II.
Henrik angol király özvegyét vette feleségül, de házasságukból gyermek nem született.
1192-ben Béla király elérte, hogy I. László magyar királyt Gergely bíboros pápai követ
jelenlétében szentté avatták.
Béla király új püspökséget nem alakított, de három új szerzetesrend gyökerezett meg
Magyarországon uralma alatt: a ciszterciek, a premontreiek és a johanniták.
2.2. A pilisi apátság alapítása
Oklevél III. Béla ciszterci alapításairól, ha egyáltalán készült, nem maradt fenn. A 13–
14. századi apátság-katalógusokból mégis ismerjük az alapítások évét, sőt Egres és Pilis
esetében a napot is. A Magyarországon megtelepülő szerzetesrendek közül a ciszterci
apátságok alapítási évei hiánytalanul ismertek a középkori katalógusokból, míg más
rendeknél többnyire csak az első említésre lehet hivatkozni. III. Béla első ciszterci alapítása, az egresi apátság a Maros bal partján több szempontból rendkívüli. Időpontja 1179.
március 25., virágvasárnap. Rendkívüli, mert az alapító szerzetesek Pontignyből jöttek,
amely ugyan a főapátságok egyike volt, de 16 alapítása közül csak az egresi és egyben
az utolsó volt francia földön kívül. A monostor helye, a Maros folyó elég sűrűn betelepített partja nehezen felelhetett meg a ciszterciek magányt kereső igényének. Ezen felül
jelentősebb birtokot csak távol, Erdélyben kapott. Az erdélyi só szállításából és raktározásából számottevő jövedelme lehetett.
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A következő két alapítás, Zirc 1182-ben és Pilis 1184-ben, számos hasonlóságot mutat. Mindkét apátság színhelye királyi erdőbirtok, erdőispánság; az egyik a Bakonyban,
a másik a Pilisben. A lakatlan erdős vidék, a bővizű patak és forrás a ciszterciek legkedveltebb terepe. Az alapításkor sem Zircen sem Pilisen nem volt falu. Zircen 1060-ban
már állott egy királyi curtis, udvarház, vadászház vagy vadásztelep néhány mesteremberrel és szolgával. Ott halt meg I. András király. A ciszterciek bizonyára megkapták
ezt a vadásztanyát is, szolgáló népével együtt, és ennek szomszédságában építették fel
később a kialakuló apátsági jobbágyfalu templomát. Pilisen is kerültek elő falrészletek
és díszesen faragott kövek, amelyek hasonlóképen egy királyi szállás, udvarház emlékei
lehetnek. Egy korábbi bencés apátság létére azonban nincs komoly bizonyíték. Pilis
közel feküdt az ország központjához, Esztergomhoz és Budához. Alapításakor már nem
kaphatott a közelben nagyobb földbirtokot, ezért Pozsony vármegyében, a Csallóközben
Csákány és még két falu lett birtoka. Zircnek is, és Pilisnek is tekintélyes jövedelme
volt az úti vámokból, amelyeknek általában 2/3-a a királyt, 1/3-a a megye ispánját illette
meg. A győri vám egyik királyi harmadát a zirci, a másikat a pilisi apátság élvezte egészen a középkor végéig. A pozsonyi vámon hasonlóképpen a pannonhalmi és a pilisi
apát osztozott. A pilisi a csütörtökhelyi vám jövedelméből is részesült. Pilisnek Dévényben és Pozsonyban házai és szőlői voltak, Buda környékén malmai és szőlői. Mentesült a megyei ispán beszállásolásától, népei felett súlyosabb ügyekben csak a király
vagy megbízottja ítélkezhetett, az apátságnak szállított terményekért sehol sem kellett
vámot fizetnie. Zirc és Pilis alapítása közötti évben, 1183-ban Béla király, Cîteaux apátja Péter, perjele Vilmos és még néhány külföldi szerzetes jelenlétében kiváltságlevelet
állított ki az országában letelepülő cisztercieknek, amely szerint ugyanazokat a kiváltságokat adja nekik, mint amelyeket a franciaországiak már élveznek. A Cîteaux-i apát
magyarországi látogatása magába véve is rendkívüli esemény.
Pilis alapításának napját két apátság-katalógus május 27-ében jelöli meg, amely 1184ben a Szentháromság vasárnapja volt. Pontosan ezt a napot jelölte meg 1765-ben
François Trouve, Cîteaux apátja is, Zury Fülöp apát érdeklődésére. Burgundia Acey-i
apátságából érkezett ciszterci szerzetesek ekkor kezdték meg imádságukat és munkájukat Pilisen. Burgundia keleti részének 1178-tól I. (Barbarossa) Frigyes császár (†1190)
volt az ura.
2.3. Az apátság épülete és lakói
III. Béla nyilván nagy reményt fűzött a ciszterci apátságok alapításához. Hatalmas
templom épült Zircen és Pilisen is, ezek méretükben az ország székesegyházait is felülmúlták. Az építkezés csökkenő erővel III. Béla fiai, Imre és András királyok alatt is
folytatódott. Ehhez nagy szükség volt a francia földről érkezett és az építőmunkában
nagy gyakorlattal rendelkező conversusokra, munkástestvérekre. Erre mutat mind Zircen, mind Pilisen a részükre emelt és megmaradt alapokból ismert, az apátság nyugati
szárnyát képező hatalmas terem, Zircen 2×8 Pilisen 2×5 boltszakasszal. A monostor déli
szárnya azonban, ahol az ebédlőnek, refectoriumnak lett volna helye, sem Zircen sem
Pilisen nem készült el. A virágzó apátságoknál az ebédlő a keresztfolyosóra merőlegesen álló hatalmas terem volt. Zircen és Pilisen bizonyára a keleti szárny legnagyobb
termét, a frateriának vagy auditoriumnak nevezett helyiséget használták étkezésre. Ebből a szerzetesek alacsonyabb létszámára lehet következtetni. A hazai társadalom műveltebb, lelkileg fogékonyabb része még nem volt képes a külföldről küldött szerzetesek
helyét betölteni. A francia atyaapátok, Clairvaux és Acey apátja is egyre nehezebben
tudtak szerzeteseket küldeni Magyarországra, mivel a 13. század első felében főként a
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koldulórendek (domonkosok, ferencesek, ágostonosok) népszerűsége folytán a cisztercieknél egyre csökkent a jelentkezők száma.
2.4. Az apátság néhány kiemelkedő történelmi eseménye
Az alig meggyökerezett pilisi ciszterciek 1191-ben át tudták venni a Mátra nyugati lábánál álló pásztói apátságot. Néhány szerzetest küldtek, hogy a monostor régi lakóit
bevezessék a ciszterci életbe. 1232-ben ismét egy konventet és munkástestvéreket küldtek Bélháromkútra (Bélapátfalva), a Kilit egri püspök által alapított kis apátságba.
Ugyanabban az évben a zirci apátság az Ugrin kalocsai érsek által a Dráván túl alapított
Honesta Vallis, azaz Goto (ma Kutjevo) apátságnak adott szerzeteseket.
A ciszterci apátok Cîteaux-ban minden évben megtartották generális káptalanjukat. A
magyar apátok a nagy távolság miatt kedvezményt kaptak: csak háromévenként kellett
megjelenniük. A pilisi apátot két alkalommal, 1198-ban és 1235-ben a káptalan büntetéssel sújtotta távolmaradása miatt. Az atyaapátnak, Pilis esetében az Acey-i apátnak
évente meg kellett volna látogatnia leányapátságát. 1199-ben Hugo Acey-i apát olyan
jól érezte magát Pilisen, hogy nem akart visszatérni helyére, és a pilisi apát is marasztalta. A generális káptalan mindkettőjüket megbüntette, az Acey-i szerzetesek pedig új
apátot választottak.
1213. szeptember 28-án az összeesküvő főurak tábori sátrában megölték Gertrúd királynét, akit a pilisi apátságban temettek el. Ugyanabban az évben a pilisi munkástestvérek között valami viszály támadt, és azt híresztelték róluk, hogy egy társukat élve eltemették. A káptalan három apátot küldött az ügy kivizsgálására. 1232-ben a káptalan
kénytelen Clairvaux és Troisfontaines apátjait megbízni a pilisi apátság kihágásainak
megvizsgálására, mivel az apát – többek között – az ellenőrzésére jött apátot többször
lepénzelte. A következő évben, jóllehet mind az Acey-i, mind a pilisi apát lemondott, a
káptalan elrendelte, hogy Clairvaux-ban kérjék büntetésüket, és életük további folyamán
Clairvaux-ban vagy a számukra kijelölt apátságban lakva az utolsók legyenek a közösségben. Magyarországra többé vissza nem térhettek, és nem lehettek többé apátok.
A pilisi apát mind a pápának, mind a királynak és a rendnek is fontos embere volt. Ezt
a tőlük kapott számos megbízás igazolja. – 1270-ben a generális káptalan a pilisi apátságot jelölte ki arra, hogy az ország nádora által alapított apátság benépesítéséről gondoskodjék. Ez az apátság a mai Dombóvár helyén állt, és az Ábrahám nevet viselte. Ez
volt a középkori Magyarországon az utolsó ciszterci alapítás. 1272-ben a generális káptalan ismét súlyosan elítélte a pilisi apátot, mivel indokolatlanul letette Pásztó apátját.
1276-ban is figyelmeztetést kapott, mert elmulasztotta atyaapátjának, az Acey-i apátnak
visszaadni aranykelyhét. Ezután több mint 100 évig, 1389-ig a fennmaradt statutumok
nem említik Pilist, ami problémamentes időszakra utal.
2.5. A késő középkor eseményei
A néhány fennmaradt apáti és szerzetesi névből nehéz következtetni a pilisi ciszterciek
származására. Valószínű, hogy a 14. század közepéig a francia származásúak voltak
túlsúlyban. Erre mutat két Róbert, egy Haymo és egy Vilmos apát neve. 1199-ben
Renaud monachust és Guido conversust említ egy káptalani határozat. 1356-ban I. Lajos
király a pápához fordult és kérte, hogy az anyagiakban és lelkiekben meggyengült apátság élére tegye elöljárónak a Heiligenkreuz-i cellerariust, Henriket. A következő évben,
1357-ben Seifrid reini apát hivatalból végiglátogatta a magyarországi apátságokat, és
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akkor Pilis apátja már Henrik (1356–1379) volt, akit tisztségében megerősített, és figyelembe véve az apátság anyagi lehetőségeit, 12 szerzetes eltartására kötelezte. Ugyanakkor remélte, hogy a következő évben már 24-en lesznek. Feljegyezte az apátság jövedelmeit, ezek szerint birtokaiból 240, a vámokból 400, szőlő és gabona tizedből 40 forint évi jövedelme volt. Úgy tűnik, hogy Pilis francia kapcsolatai ekkor megszűntek, és
osztrák kapcsolatai erősödtek. Az atyaapátok vizitációi ekkor már teljesen elmaradtak, a
generális káptalanok időről-időre egy-egy országnak vagy tartománynak valamelyik
kiválóbb apátját nevezték ki vizitátornak és reformátornak. A pilisi apát is többször kapott megbízást a magyarországi monostorok vizitálására.
2.6. Az utolsó évtizedek
A középkor végén a magyarországi birtokos szerzetesrendek a kipusztulás szélén állottak. A monostorok elnéptelenedtek, birtokaik kommendátorok kezére kerültek. Mátyás
király megkísérelte néhány ciszterci apátság felélesztését, ezért 1478-ban a generális
káptalanhoz fordult, és szerzeteseket kért magyarországi monostorok újra benépesítésére. 1480-ban a német tartományokból hét apátság betöltésére érkeztek szerzetesek. Pilisre Rösner Jodok, korábbi ebrachi perjel hozott szerzeteseket, és átvette az apátságot. Az
újraéledés nem volt tartós, mert a német szerzetesek elhalálozván, újabb utánpótlás nem
érkezett. Mindig ciszterci apátjai voltak, nem került kommendátorok kezére.
1526-ban a mohácsi csatavesztés után, szeptember 7-én a török csapatok megjelentek
Buda környékén, és többek között kifosztották, felégették a pálosok szentlőrinci és a
ciszterciek pilisi monostorát. Egy pilisi szerzetes a falak között égett el. Erről György
pilisi ciszterci számolt be Heiligenkreuz-i kódexbe írt bejegyzésében. Norman János, az
utolsó apát (1515–1539/40), akit valamikor Anna királyné, II. Ulászló felesége hozott
magával Franciaországból, az apátsági templom értékeit még idejében Pozsonyba küldte, ahol azt Reicherstorffer titkár és tanácsos szerezte meg I. Ferdinándtól, és részben
felhasználta a maga javára, részben az Olmütz-i bíró kezére juttatta. A törökök – valószínűleg Buda környékén – az apátság hat faluját is felégették, a csallóközi Csákány
pedig idegen kézre került. Az apát a királyhoz fordult, hogy visszaszerezze az apátság
még megmaradt javait. Idős korában, 1539-ben vagy 1540-ben halt meg, valószínűleg
Heiligenkreuz-ben, mert a 18. században ott még látható volt sírfelirata. Szerzetesei,
akiknek száma csekély lehetett, szétszóródtak, nem maradt emlékük. Nincs semmilyen
írásban nyoma annak, hogy akár az apát, akár a szerzetesek visszatértek volna monostorukba. Őket minden érdekük Ferdinánd királyhoz fűzték, Buda és széles környéke viszont János király kezén volt. A zavaros, erőszaknak kedvező országos állapotok közepette a pilisi monostor pusztuló falai nem nyújtottak semmi biztonságot. Az apátság
szolganépe és a környező falvak lakói természetesen még felkereshették, időlegesen
lakhatták is az épületeket. A régészeti nyomok valószínűleg erre utalnak.
Az apátság javait ezután királyi kegyből világi egyházi személyek élvezték. 1712-ben
Károly király jogilag visszaállította az apátságot, miután Nezorin Flórián velehradi apátra ruházta az apátság jogait. A velehradiaknak újra kellett volna építeniük az apátságot,
de annak helyszínét sem tudták birtokba venni, mert azt már a pálosok megszerezték
maguknak, azt vélvén, hogy az ott talált romok az ő középkori monostoruk maradványai. A két rend nem tudott egymással megegyezni, és mivel 1786-ban II. József birodalmában a pálos rendet eltörölte, a két rend pereskedése abbamaradt. Az apátság helyszínét a Vallásalap, később az Állami Erdőgazdaság kapta meg. A pálosok a romok közelébe egy falut telepítettek többnyire szlovák lakosokkal, és a Szentkereszt nevet adták
annak, minthogy középkori monostoruk a Szent Keresztről volt elnevezve. Így

14

Pilisszentkereszt tévedésből kapta mai nevét. A pálosok monostora a Pilis-hegy nyugati
lábánál állt, Klastrompuszta helyén. Fényes Elek 1851-ben „Magyarország geographiai
szótára” II. kötetében Kesztölcről írja: „Van itt egy omladékban heverő régi paulinus
kolostor”, ma Klastrompuszta néven ismerjük. Békefi Remig is igazolta 1891-ben monumentális művében az apátság valódi színhelyét, de a tévedést csak 1958 után lehetett
kiirtani az irodalomból.
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3. A pilisi apátság régészeti kutatása (Benkő Elek DSc. régész tanulmánya alapján)
A pilisi, Szűz Mária tiszteletére emelt ciszterci apátság maradványai a Pilist és a Visegrád-Szentendrei Hegységet elválasztó törésvonal kiöblösödésében, a névadó Pilis-hegy
(755,5 m) lábánál fekszenek. Helyét, mint a középkori ciszterci monostorokét általában,
településektől távol fekvő, erdős területen jelölték ki, folyóvíz és egykor bő vizű karsztforrások közelében, a völgysíkból kiemelkedő magas teraszlépcsőn, melynek kedvező
település-földrajzi adottságait már az őskor embere is felismerte. E régi korok emlékeit
az 1967–1982 között végzett nagy régészeti ásatások (Gerevich László), illetve az utóbbi években folyt terepkutatások (Benkő Elek) tárták fel, szórványosan előforduló bronzkori és kelta kori kerámia töredékek nyomán. A római korban és a népvándorlás időszakában a későbbi monostornak helyet adó terasz lakatlan volt, itt tehát a régészeti anyag
vizsgálata alapján kizárhatjuk a római kori előzményeket, illetve a magyar honfoglalás
korát megelőző avar vagy szláv lakosság létét. Biztosan igazolható viszont a kora Árpád-kori megtelepedés ténye (kerámia leletek, I. András király érme, S-végű hajkarikákat tartalmazó temetkezések), majd – minden bizonnyal a 11. század második felében –
egy palmettás vállkövekkel és oszlopfőkkel, valamint íves záródású szentélyre utaló
párkánytöredékekkel jellemezhető templom felépítése.

A pilisi apátság központi épületei; a Gerevich László által feltárt maradványok alaprajza

A korai, az 1184-es ciszterci monostoralapítást egy évszázaddal megelőző templom
maradványai nagy hangsúllyal vetik fel az egyházi előzmények kérdését. E rejtélyes
kérdésben a kutatók kétféle álláspontot képviselnek. Az épületegyüttest feltáró Gerevich

16

László bizonyos, nehezen értelmezhető falmaradványok alapján arra gondolt, hogy
egy régi, 1184 előtt felszámolt bencés monostor maradványai lappanganak a 12–13.
századi ciszterci épületek alatt. A neves történész, Györffy György viszont azt feltételezte, hogy az egész Pilis hegységre kiterjedő királyi erdőuradalom, a 12. század
második felétől vélhetően már önálló erdőispánság területén alapított monostor helyén eredetileg királyi udvarház állt, mely egy ideig e királyi birtoktest központja
lehetett, mielőtt ilyen szerepét Visegrád átvette volna. Ezzel kapcsolatban tudni kell,
hogy a Pilisben, az Árpád-házi királyok egyik legfontosabb vadászterületén több királyi
udvarház (vadászkastély) is állt, melyeket a király idővel átengedett az egyháznak, monostor alapítása céljából. Így történt a közeli Pilisszentlászló, Pilisszentlélek, vagy
Kesztölc-Klastrompuszta pálos monostora esetében is.
A 2000 után meginduló új pilisszentkereszti kutatások inkább Györffy György vélekedését támasztották alá, miután a romterület egészét felölelő geofizikai felmérések egy
korábbi monostor maradványait, különösképpen pedig a Gerevich László által felismerni vélt belső udvaros, kerengős épületegyüttest nem mutatták ki, a geoelektromos mérés
azonban a ciszterci kerengő által övezett kolostorudvaron egy téglalap alaprajzú épület
alapozását rajzolta ki. A magunk részéről felvetjük annak lehetőségét, hogy az elnyújtott téglalap alaprajzú kőépület, melynek szabályos kocka alakúra faragott kövekből, ún.
kváderekből rakott falazatát kisebb szakaszon már a korábbi ásatások is megtalálták,
annak a királyi udvarháznak a része, amely megelőzte a monostoralapítást, s melyet a
13. század elején – a kerengő és kútház kiépítése előtt – lebontottak. Királyi magánbirtok előzményt sejtet az a körülmény is, hogy az apátság közvetlen szomszédságában
szolgálónépek, királyi kovácsok által lakott település (Kovácsi) feküdt, mely birtok
1254 előtt a pilisi apátság tulajdonában volt, és területén a régészeti kutatás Árpád-kori
vasfeldolgozás, illetve a ciszterci monostorokra jellemző, kőépületekből álló gazdasági
központ (grangia) maradványait ismerte fel.
A feltételezett királyi udvarház mellett egykor állt templom maradványai kutatásaink
szerint a ciszterci templom szentélye és kereszthajója alatti vastag épülettörmelék rétegben lappanganak, ahonnan egyébként a monostor alapításánál korábbi, 11–12. századi
kőfaragványok jelentős része is származik. Az elpusztult, részleteiben még ismeretlen
templom méretére azok az itt előkerült, ívesen faragott párkánytöredékek utalnak, amelyek egy 5–5,5 m átmérőjű apszisból származnak. Körülötte a monostoralapításnál korábbi, Árpád-kori temetkezések is előkerültek, a belőlük származó csontmaradványokat
a radiokarbon kormeghatározás a 11. század közepétől a 12. század közepéig terjedő
időszakra keltezte.
E leletek azt bizonyítják, hogy a ciszterci monostor a királyi udvar számára fontos területen már bizonyos előzmények után létesült. A környék nagyobb településeitől és
királyi székhelyeitől (Esztergom, Óbuda) tudatosan távolabb alapított monostor azonban
a korabeli úthálózat figyelembevételével nem félreeső, vagy éppenséggel megközelíthetetlen helyen épült. Terepkutatásaink során kiderült, hogy a pilisi monostor egy időközben felhagyott, de a középkor folyamán fontos, kövezett út mellett létesült (egyes turistatérképek tévesen „római út” megjelöléssel ábrázolják), mely Óbudáról kiindulva a
pilisi monostor mellett elhaladva Dobogókő–Kétbükkfa-nyereg magaslaton át, a pilisszentléleki pálos kolostor érintésével Esztergom felé vezetett. Ez az erdős területen haladó, de napjainkig kitűnően járható út nyújtja a magyarázatot ahhoz a figyelemreméltó
tényhez, hogy Esztergom török kori építkezéseihez hatalmas mennyiségű faragott kőanyagot szállíthattak a romba dőlt pilisi monostor területéről.
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Pilisszentkereszt az apátság romjaival és a Dobogókő felé vezető régi úttal
(Balla, Antonius – Hung. Jur. Geometria, 1771)

Egy másik, szempontunkból jelentős, középkori eredetű út a Duna menti, Óbudáról
Szentendre felé haladó nagy útból kiválva a Dera-patak mentén haladt a pilisi monostor
felé. Kiindulópontja közelében voltak az apátság Duna-menti birtokai és malmai, érintette Pomázt, nyomvonalát jelöli több, a középkor, illetve a török kor folyamán megsemmisült falu és településrészlet. A Dera-patak mentén a pilisi monostor felé vezető
útból Pomáz fölött, egy Aszófő nevű elpusztult falunál a pilisszentlászlói (kékesi) pálos
monostor érintésével kövesút ágazott el Visegrád felé.
Mindebből világosan kiderül, hogy a látszólag eldugott monostor a Pilist átszelő, ma
már felhagyott vagy kevéssé jelentős utak találkozásánál feküdt. Ezek az utak összekapcsolták az apátságot közeli birtokaival, és lehetővé tették a királyi udvarral szoros kapcsolatban álló, diplomáciai feladatokat is ellátó apátnak, hogy az ország közepének legfontosabb településeit, Budát, Óbudát, Esztergomot és Visegrádot viszonylag könnyen
elérje. Összekötötték a monostort távolabbi birtokaival, nem utolsó sorban pedig azokkal a kőbányákkal is, amelyekből építőanyagát nyerte, így a Pilisszántó és Csobánka
melletti homokkő és mészkő, valamint a pomázi Holdvilág-árok és a dobogókői Zsivány-szikla andezittufa fejtéseivel.
III. Béla 1184-es alapítása után a pilisi ciszterci épületegyüttes szakaszosan, hosszabb
idő alatt épült ki. Érdekes, hogy az új építkezések nem a szerzetesi templommal kezdődtek (úgy tűnik, hogy a régi, a királyi udvarházhoz épült templomot egy ideig még használták), hanem a rendi regula által megkövetelt, nélkülözhetetlen helyiségek (kápolna,
háló, ebédlő, vendégszoba, kapusház) létesítéséhez fogtak. Ez a legkorábbi, andezittufa
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kváderekből emelt traktus (a később kiépült négyzetes monostorépület, a quadrum keleti szárnya) kápolnát, káptalantermet, mellette fűthető szerzetesi termet, valamint egy
lépcsőházat foglalt magába, mely az emeleti hálóba vezetett.
A 12. század végi épületszárnyat észak, tehát a későbbi templom felől a kápolna zárta
le, melynek kétszakaszos élkeresztboltozattal fedett hajójához egyenes záródású kis
szentély csatlakozott. A későbbi kerengő szintjénél jóval mélyebben fekvő kápolnahajó
padlóját körzővel bekarcolt, egymásba metsző körökkel díszített téglák borították, melyek kiváló párhuzamait francia monostorok 12. századi padlóiról ismerjük (Cîteaux,
Fontenay, Morimond, Le Thoronet). A hajó északi falán fekete kváderfestést hordozó
vakolt felületek maradtak. A monostortemplom felépítése után a régi kápolnát sekrestyeként használták tovább. Ennek érdekében északi falát a déli kereszthajóba nyíló, utólag vágott ajtónyílással törték át, és a sekrestye felé mélyülő mintegy 70 cm-es szintkülönbséget valószínűleg falépcsővel hidalták át. Később a volt kápolnahajó belső terét
egy keskeny, a boltozat kiosztását figyelembe nem vevő téglafallal kettéosztották: a
hajó nagyobbik, keleti szakasza és a szentélyrész továbbra is sekrestyeként funkcionált,
míg a leválasztott nyugati rész új rendeltetést nyert: a középkori ciszterci monostorok
szokásos elrendezése szerint itt a könyvtárszobát (armarium) alakították ki.
A kápolna (sekrestye) déli oldalán a káptalanterem helyezkedett el. A csaknem négyzetes alaprajzú, 8,65x8,95 m belméretű helyiség sarkaiban boltozatot tartó
negyedoszlopok alapozását tárta fel Gerevich László ásatása, a terem közepén pedig két,
a keresztboltozásos boltmezőket alátámasztó kerek oszlop alapozására bukkantak. A
káptalanterem bejárata keletről (a később felépített keleti kerengőfolyosó felől) nyílt. A
2 m széles kőkereten nincs tokhorony, a bejárat így ajtó nélkül nyílt a káptalanterembe.
Északi és déli fala mentén homokkő lapokkal borított, falazott ülőpadot alakítottak ki a
szerzetesek számára. A káptalanterem padlóját többször megújított, változatos mintájú
mozaikpadló borította. A különféle formájúra vágott, illetve faragott díszű formába préselt, világos angóbréteggel, ritkábban zöld és barnássárga mázzal fedett téglák igen jó
minőségű termékeket előállító, jól szervezett 13. századi műhelyből kerültek ki.
A téglamozaik többszöri megújítása nagyrészt azzal függ össze, hogy általános ciszterci szokás szerint a káptalanteremben temették el a monostor apátjait, akikről évente
megemlékeztek. Az apátsírok rendszerint a káptalanterem keleti fala mentén sorakoztak,
ott, ahol az apát életében is székelt. Az apáti sírok a káptalanteremben – ahol a monostor életének legfontosabb döntései elhangzanak – összekapcsolják az élő és elhunyt apátok tekintélyét. E sírok többsége jeltelen volt (fölöttük a téglapadlót helyreállították) és
a csontokon, illetve koporsómaradványokon kívül semmiféle lelet vagy melléklet nem
került elő belőlük.
A káptalanterem közepén kiásott, 59. számú sír eltért a többitől, amennyiben a fölötte
hiányzó téglapadló tanúsága szerint ezt sírkő fedte. A török korban megbolygatott sír
földjében elő is került egy világi előkelő vörösmárvány sírkőtöredéke, rajta páncélos
lovag egész alakos, vésett rajzával és 13. század eleji felirattöredékkel, mely az eltemetettet rangos személynek, comesnek jelölte. A kutatás egy vonulata a halottat II. András
király második felesége, Yolande de Courtenay rokonának tekinti, és felveti, hogy ez a
hipotetikus rokon esetleg az 1228-ban Konstantinápolyból menekülő, ismeretlen helyen
elhunyt Robert de Courtenay bizánci latin császár lenne. A magunk részéről az egyébként rendkívül színvonalas, de sem ábrázolásával, sem feliratával uralkodóra nem utaló,
szétszóródott töredékekből hiányosan összeállítható 13. századi sírkő és az 59. sír összefüggését még nem tekinthetjük kétségtelenül bizonyítottnak, ráadásul a kérdéses sírban
fekvő ismeretlen halott a radiokarbon keltezés tanúsága szerint a késő középkorban élt.
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A káptalanterem déli oldalán két keskeny helyiség alapfalai kerültek elő. Az egyik átjáró volt, mely a földszinten a keleti kapuház felől a kerengőfolyosóra nyílt, míg a másik az épületszárny emeletére vezető lépcső számára épült.
A keleti monostorszárnyat dél felől tágas (13,20x9 m-es) helyiség, a szerzetesi terem
(auditorium/scriptorium) zárta le, mely a szerzetesek napi tartózkodási helyéül szolgált.
A káptalanteremhez hasonlóan két központi oszlopra boltozták, és falai mentén homokkő lapokkal borított falazott ülőpadok maradványai kerültek elő. Téglapadlójának mintázata és kivitele a káptalantereménél lényegesen egyszerűbb volt. A terem északnyugati sarkában a padlószint fölé emelkedő, kővel kirakott téglalap alakú felület késő középkori kandalló helye lehetett.
Az Árpád-kori monostorban az egyetlen fűthető, melegedésre alkalmas helyiség a keleti és a déli épületszárny találkozásánál álló, nagyméretű tűzhellyel ellátott
calefactorium lehetett.
Az épület emeletét a szerzetesek közös hálója, a dormitorium foglalta el. Kezdetben
sem belső osztása, sem pedig fűtőberendezése nem lehetett a nagyméretű hálónak, ahova, az új templom megépítése után a déli kereszthajóból is lépcső vezetett. A késő középkorban a hálót – miként más ciszterci monostoroknál is – valószínűleg deszkafalakkal cellákra osztották.
A legkorábbi szerzetesi építkezés, a most áttekintett keleti monostorszárny felhúzása
után került sor az új, jellegzetesen ciszterci alaprajzú, háromhajós, kereszthajóval bővített, egyenes szentélyzáródású templom építésére, melyet a lebontott régi templom maradványai fölé, a hegyoldalba vágott hatalmas teraszra építettek. A régészeti és művészettörténeti kutatás apró megfigyelései szerint először a szentély és a kereszthajó készült el, majd – nyilván még a templom 1236-ban említett felszentelése előtt – megépült
a háromhajós, kötött rendszerben boltozott hosszház is. A templomhajó belsejének geofizikai vizsgálata kimutatta, hogy a főhajót a mellékhajóktól elválasztó pilléreket hoszszanti sávalapozásra építették. Az imponáló méretű, alaprajzi elrendezésében a Pilist
benépesítő Acey (Locus Accintus, Burgundia, ma Franciaország) monostortemplomára
hasonlító templom teljes hossza 57 m volt.

Az alapító Acey és Pilis középkori apátságainak alaprajza

A kutatás mai szintén még megválaszolatlan, hogy volt-e a templomnak nyugati bejárata. Az innen származó kőfaragványok között ugyan megtaláljuk egy gazdagon
profilált kapuzat töredékeit is, azonban sem a tömör falazatot ábrázoló egykori ásatási
felvételek, sem pedig az újabb geofizikai mérések nem támasztották alá, hogy e kapu a
nyugati oldalon lett volna, ahol a hegyről lezúduló esővíz gyors elvezetésére a templom
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alapfalában (ma beomlott alagútnak látszó) csatornát alakítottak ki. Biztosan kapu törte
át a templom déli falát a kerengő északkeleti sarkánál, valamint a hajó délnyugati sarkánál, a conversus-szárny felől, és a temető felé nyíló kaput észlelt a kutatás az északi
kereszthajószárny falában is.
A kereszthajó déli oldalán a káptalanterem burkolatához sokban hasonló, változatos
díszű 13. századi téglamozaik padló maradványaira találtak, mely különféle méretű téglalap és háromszög alakú, valamint pikkelymintát adó íves darabokból állt, továbbá
olyan sokszögű téglákból, melyek különböző formában áttört közepébe kerek, négyzetes, vagy négykaréjos kis téglát illesztettek, és így a színes kövekből összeállított mozaikpadlók olcsóbb téglaváltozatát állították elő. Az igényesen burkolt kereszthajóból kőlépcső vezetett a szerzetesek emeleti hálója felé.
A főhajó és a kereszthajó metszéspontjában, az ún. négyezetben nyolcszögletes kis torony emelkedett a templom fölé, ahova az északi kereszthajószárny nyugati oldalához
épített csigalépcsőn lehetett feljutni. A négyezeti toronyban a rendi regula által szigorúan meghatározott, kevés számú (1–2 darab), kis méretű harang függött. Velük a sekrestyés testvér ébresztette társait az éjszaka nyolcadik óráján, és jelezte nap közben a zsolozsmázás idejét, hogy mindenki, így a távolabb dolgozók is meghallják. Kisebb harang
töredékét egyébként a pilisi ásatások napfényre is hozták.
A templom hajójában több temetkezés is föltárásra került. E semmiféle mellékletet
nem tartalmazó, esetenként már a törökkorban kifosztott sírok látszólag jelentéktelen,
középkori templomok esetében szokványos leletnek számítanának, ha nem ismernénk
az 1180. évi ciszterci nagykáptalan szigorú rendelkezését, mi szerint egy ciszterci templom belsejében csak királyokat, királynékat és püspököket, a káptalanteremben rajtuk
kívül pedig az apátokat lehetett eltemetni. Ez a regula utóbb kétségtelenül enyhült,
amennyiben a 13. századi Európában ilyen vonatkozásban a királyok és királynék közé
értették magukat a hercegek és őrgrófok, illetve ezek családtagjai is. Mindenképpen
biztosak lehetünk abban, hogy a pilisi templom főhajójában, illetve az oltár előtt, a négyezet területén létesített sírok kiemelkedő személyek földi maradványait rejtették. A
templomhajó kevéssé exponált helyein, például a hajó nyugati felében, a conversusok
térfelén alacsonyabb rangú nemesi temetkezésekkel is számolhatunk. Gyanítjuk, hogy
valahol itt temették el azt a magtalanul elhalt pomázi Jakab comest is, aki 1278 előtt 80
hold földet, 3 szőlőt, rétet és kaszálót hagyott a pilisi apátságra.
A művészettörténeti kutatás már korábban felvetette, hogy a monostorépítést adományaikkal segítő Árpád-házi királyok Pilist dinasztikus temetkezőhelynek szánták volna,
e terv azonban – ha volt is ilyen – nem valósult meg maradéktalanul. Egyetlen közismert történeti tényre hivatkozhatunk, melyet korabeli írott források is megerősítenek,
hogy II. András 1213-ban meggyilkolt első feleségét, Gertrúdot a pilisi apátság templomában temették el, és hiteles, ráadásul ciszterci eredetű forrásból tudjuk, hogy a pilisi
szerzetesek számítottak arra, hogy utóbb majd András király holteste is odakerül, e reményükben azonban csalatkozniuk kellett.
Gerevich László Gertrúd temetkezését a templomtér központi helyén, a négyezet nyugati térfelén 1981-ben feltárt 57. sírban ismerte fel. Fontosnak tűnő mozzanat, hogy a
sírgödröt nem pontosan a templom középtengelyébe ásták, hanem annak északi oldalára, mintha mellette még egy szimmetrikusan elhelyezkedő sír számára helyet hagytak
volna. A 88 cm mély sírüreg gondosan kivitelezett kváderfalazata fenn vízszintes síkban
végződött, a középkori téglapadló ágyazóhabarcsa alatt 14–16 cm-rel, tehát egy, ma már
hiányzó kő fedlap vastagságának megfelelő mélységben. A sírban az ásatók egy felnőtt
kb. 155–160 cm hosszú, sírrablók által bolygatott csontvázát találták, mindenféle kísérő
leletanyag nélkül. A kutatás nagy vesztesége, hogy a csontváz időközben ismeretlen
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helyre került, így a sírrajz alapján nőnek tűnő váz antropológiai vizsgálatára nem kerülhetett sor.
A templom megépítésével nagyjából azonos időben, de az alapozásokon megfigyelhető falelválások szerint több szakaszban sor került a monostor többi épületszárnyának, az
udvar (monostorkert) felé árkádívekkel nyíló kerengőnek és a kútháznak az elkészítésére,
úgy, hogy még a tatárjárás előtt az eredetileg síkfedésű kerengő beboltozásával is végeztek.
A legkorábbi, szerzetesek számára kiépített keleti épületszárnnyal átellenben, a nyugati oldalon készült el – a ciszterci monostorok hagyományos alaprajzi beosztásának megfelelően – a conversusok épülete, melynek földszintjén 29x9,60 m belvilágú, öt tagból
álló oszlopsorral alátámasztott, fafödémes termet alakítottak ki, ami tárolásra és benti
munkára egyaránt alkalmas volt, fölötte, az emeleten a munkás testvérek hálója volt. A
nagy földszinti terem keleti fala előtt húzódó keskeny folyosón jutottak a conversusok a
templom számukra fenntartott távolabbi, nyugati térfelére. A conversusi épület déli oldalán pince volt (cellarium), délről nyíló, boltozott lejárattal.
A déli szárny hagyományosan a konyha és az ebédlők, tehát a szerzetesek és a munkás
testvérek külön ebédlőjének a helye volt. A pilisi ásatások ezen a területen sajnos úgy
zárultak le, hogy nem jutottak végleges eredményre, így az egyes helyiségek azonosítása ma még nem végezhető el teljes bizonyossággal.
A ciszterci monostorok szokásos berendezése szerint a szerzetesi ebédlőt (refectorium)
a kútházzal szemben, a kerengő déli oldalának közepe táján kellene keresnünk, e részen
azonban a pilisi ásatási alaprajz meglehetősen hiányos és zavaros, amennyiben a szerzetesek jelentős számának megfelelő méretű ebédlőt nem találjuk rajta, csupán egy korábbi, a ciszterci építkezésekkel elvágott pince maradványait jelöli, a feltehetően föléje
épített későbbi létesítmény nyomait viszont nem. Ezek hiányában Gerevich László a
kerengő délnyugati sarkánál, a conversusi szárnytól délre eső helyiséget (12,20x6,40 m)
vélte a szerzetesi ebédlőnek. A magunk részéről ezt a termet inkább a conversusok
ebédlőjével azonosítjuk, a tőle keletre fekvő helyiséget pedig a konyhával és a geofizikai felmérés eredményei alapján feltételezzük, hogy az ettől keletre, a kútházzal pontosan átellenben fekvő területen lappanganak a szerzetesi ebédlő még feltáratlan maradványai.
A kerengőfolyosó felől nyitott, nyolcszögű, boltozott kútházban vörösmárvány kúttálcából az alatta lévő medencébe csorgó víz ivásra és kézmosásra szolgált. A régészeti
ásatások feltárták a hozzá tartozó vízvezetéket is. Ez eredetileg kőlappal lefedett, andezitből faragott vályúkból állt, melybe ólomcsövet fektettek, és benne a közeli karsztforrás vizét a kútházhoz, illetve egy túlfolyó közbeiktatásával a keleti épületrészek, a kapusház, majd a patak felé vezették. Utóbb, a késő középkorban az időközben tönkrement ólomcsövet egymásba illeszthető kerámiacsövekből álló vezetékre cserélték ki.
A monostor kiterjedt kerítőfalának helyszíni vizsgálata arra az eredményre vezetett,
hogy ez az összetett, több, látszólag üres területet is a monostorhoz kapcsoló fal nem
egyazon időben épült ki, és a falak mellett árkok, illetve gátak maradványai is megfigyelhetők.
Legkorábban, nyilván még az alapításkor megjelölt nyomvonalon a monostor fő épülettömbjét körítő falak épültek meg, melyek egy kb. 165x100 m-es, téglalap alakú területet vettek körül. Ennek keleti oldalán várkapura emlékeztető, farkasveremmel ellátott
bejárat nyílt, több helyiségből álló, kváderekből falazott, Árpád-kori eredetű kapuépítménynyel együtt. Utóbb, talán már a 14. századtól ezt a területet több irányba is bővítették.
E fallal kerített területen kívül, annak délnyugati sarka közelében nyújtott téglalap
alaprajzú, faragott kőtömbökből rakott épület maradványa került elő (17x7,4 m), melyről már Gerevich László feltételezte, hogy egykor vendégház volt. Mellette egy másik,
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hatalmas pincével ellátott épület alapfala is előkerült, melynek jelentős kiterjedését az
utóbbi évek geofizikai kutatása tisztázta. A nagyméretű, alápincézett, a helyszíni szórványleletek alapján padlótéglákkal és helyenként vörösmárvány lapokkal burkolt épületegyüttesben egy királyi udvarház vagy más, reprezentatív világi épület maradványát
sejtjük, amely a monostorral párhuzamosan, de értelemszerűen már a szerzetesek számára fenntartott clausurán kívül helyezkedett el. Itt jegyezzük meg, hogy hasonló szituációt, királyi kastély, és közvetlenül mellette fallal elválasztott kolostor párhuzamos
működését igazolta a Margit-szigeti domonkos apácakolostor legújabb kutatása is. A
fenti két, a templom és a monostorépület tájolásától valamelyest eltérő épület korát,
pontos kiterjedését és funkcióját csak újabb, hitelesítő ásatással lehetne tisztázni.
A tatárjárás az addigra nagy vonalakban kiépült monostorépületet és az itt lakó szerzetesi közösséget valószínűleg nem károsította végzetesen, erre utal, hogy 1270-ben Pilisről népesítették be az ábrahámi (Tolna megye) ciszterci monostort. Az éghető berendezés és a tetők azonban biztosan elpusztultak, legalábbis erre következtetünk abból, hogy
ezeket az elemeket a tatárjárás után megújították, ugyanis az 1526-os égéskor a padlóra
zuhant gerendák és más égett famaradványok radiokarbon keltezése a 13. század második
felét, illetve a 13/14. századot jelölte meg. Ez azt jelenti, hogy a belső berendezést ekkor
megújították, a radiokarbon keltezés ugyanis nem a fa elégésének (1526), hanem kivágásának idejét határozza meg, kivágás után ugyanis a szén radioaktív izotópja már nem tud
beépülni a fába.
A 14. század során a templom belseje egyébként is jelentősen gazdagodott. A hosszházban, a főhajónak a kereszthajó felőli első boltszakasza után, a Gerevich László számozása szerinti IV. és XI., illetve VII. és XII. hajópillér közé monumentális méretű,
virtuóz szerkezettel és gazdag faragott díszítéssel kivitelezett templomrekesztő (ún.
lettner) épült. Ez a főhajó és a mellékhajók terét egyaránt kettéosztó, öt csúcsíves nyílással tagolt, földszintjén három oltárral ellátott, emeletén karzatot tartó, figurális szobrászati díszítéssel ellátott építmény a hajó keleti, a szerzetesi stallumoknak fenntartott
szakaszát választotta el a conversusok és világiak számára kijelölt távolabbi, nyugati
hajótértől. A lettner felszereléséhez alacsony, szív alakú mustrával díszített kovácsoltvas rácsok is tartoztak, melyek a főhajót és a mellékhajót választották el, illetve az itt
felállított oltárok terét zárták le.
A szinte nyomtalanul elpusztult lettner létét a pilisi ásatások kőanyagának értelmezésén dolgozó Egyed Endre már az 1980-as években felismerte, a töredékek teljes körű
összegyűjtésére, rekonstrukciós javaslatra és az 1360-as évekre történő, megalapozott
keltezésre azonban csak később, Takács Imre és munkatársai elemzése nyomán került
sor. A templomhajót is átvizsgáló geofizikai kutatás a lettner karzatszerű tetejére felvezető lépcsők helyét sajnos nem tudta tisztázni. Megjegyzendő, hogy a szerzetesek és
conversusok tartózkodási helyét elkülönítő ciszterci gyakorlat értelmében kórusrekesztőre már a 13. századi pilisi templomban is szükség volt, így a 14. századi lettner funkcionális értelemben csupán megújítása lehet a korábbi, minden bizonnyal szerényebb
kivitelű szentélyrekesztőnek. Ezzel összefügghet, hogy a geoelektromos mérések a VIII.
és XIII. pillér között is kimutattak egy, a főhajót keresztező falmaradványt, amiről régészeti feltárás híján ma még nem dönthető el, hogy egy korábbi templomrekesztő, vagy
más építmény alapozása volt-e.
A lettner maradványainak kiásásával egy időben a pilisi feltárások a mellékhajókban
utólag beépített válaszfalak nyomára bukkantak. Feltételezzük, hogy a mellékhajók
boltszakaszaihoz igazodó keresztfalakkal oldalkápolnákat alakítottak ki, melyek a mellékhajók nyugati térfelébe temetkező világiak temetkezési helyéül szolgáltak.
Nagy valószínűséggel a kórusrekesztő építésének idején a templomhajó és a kerengő
padlóját figurális díszítésű padlótéglákkal burkolták, pontosabban újraburkolták, ugyan-
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is a hajót már korábban, a 13. században is mintás téglapadló borította, melyből csak
néhány darab maradt fenn, oroszlán és sárkánnyal küzdő sisakos-pajzsos lovag pecsétlő
segítségével az agyagba nyomott alakjával. A 14. században ezeket a padlókat reliefdíszes téglákkal fedték, melyek összesen kilenc motívum (négykaréjos keretbe foglalt
ötágú csillag, jobbra forduló szarvas, balra, illetve jobbra néző sas, ugró és lépő oroszlán, fejét hátrafordító sárkány és lovon ülő szakállas solymász) felhasználásával.
Ugyanezekkel a téglákkal a már korábban díszes téglaburkolatot kapott helyiségek (sekrestye, káptalanterem) aljzatát is kijavították. Feltűnő, hogy ez a 14. századi téglaanyag
– miként a tetőcserepek is – nagyon sok rontott, túlégetett darabot tartalmaz, ami már az
ásatások idején valamiféle helyi termelést sejtetett. Utóbb, a monostortól a mai falu felé
nyúló művelt területen felszíni vizsgálataink egy középkori tégla- és cserépégető kemence helyét mutatták ki.
A templom új berendezéséhez tartoztak a színes, festett díszű üvegablakok is. A ciszterci nagykáptalan 1134-ben még határozottan tiltotta a festett üvegablakot, és e tilalmat
1182-ben, sőt 1256-ban is megismételték, a szigor azonban idővel enyhült, miként ezt a
pilisi monostor ásatása során erőkerült középkori színes, sajnos rendkívül töredezett
ablaküveg cserepek és a figurális mintát kirajzoló, az egyes üvegdarabokat befoglaló
ólomszalagok tanúsítják (grisaille). A templomot és a monostorépületeket téglalap alakú, egyenesre vágott végű, vaskos cserepekkel fedték, a kúpcserepeket esetenként gömböt vagy keresztet formázó díszekkel látták el.
A monostor bútorzatára, elsősorban ládákra és szekrényekre feltűnően sok, gondosan
megmunkált pánt és vasalás, továbbá lakatok és kulcsok gazdag gyűjteménye utal.
A templom szentélyétől keletre eső üres, falakkal leválasztott terület az apátság temetője volt, ahol az ásatások számos középkori temetkezést is feltártak, köztük néhány nő
és gyermek sírját is, ami bizonyos magyarázatot igényel.
A temető elsősorban a monostor lakói, a szerzetesek (monachi), a fizikai munkát végző munkás testvérek (fratres conversi) és a szerzetesi fogadalmat nem tett bérmunkások
(mercenarii) számára létesült. Idegenek idetemetését a ciszterci rend szabályai alapvetően tiltották, amit azonban már az 1134 körüli statutum kibővített azzal, hogy a konvent barátait – amicos – és familiárisait feleségestül eltemethették. A kivétel a monostor
itt elhunyt vendégeire és azokra is kiterjedt, akik a monostorba igyekeztek és útközben
meghaltak, és akiknek temetését csak nagy visszatetszés árán lehetne visszautasítani,
továbbá azokra, akik még életükben kieszközölték rá az engedélyt saját plébánosuktól.
A középkor folyamán a monostor fallal övezett területe a kezdeti állapotokhoz képest
jelentősen kiterjedt. Kutatásaink jelen szintjén sajnos e változásokat még nem tudjuk
pontosan keltezni, de többségüket a késő középkorra tehetjük. Az alaprajzról világosan
leolvasható, hogy a monostorhoz, annak déli részén egy kb. 65–80x140 m-es területet
kapcsoltak, mely magába foglalta az azelőtt szabadon álló egykori udvarház/vendégház
épületeit is. A korábbi monostorkerítés nyugati oldalához gátat építettek, ami mögött
mesterséges tavat létesítettek, melyet a csapadékvíz és a hegyoldal forrásai (köztük a
hajdanában jóval nagyobb vízhozammal működő Klastromkút) tápláltak. A gátat zsilip
törte át, melyen keresztül a tó felgyülemlett vizét nagyméretű vízikerékre lehetett bocsátani (gondosan falazott csatornáját a régészeti ásatások során sikerült feltárni), mely
malmot, illetve fémfeldolgozó műhely fújtató berendezését és hámorkalapácsát működtette. Az innen tovazúduló vizet nagyméretű, boltozott, föld alatti kőcsatornában a monostor latrinájához vezették, melynek vízöblítését biztosította, majd a víz tovább folyt a
monostor alatt kanyargó Dera- (Kovácsi-) patakba. A vízgyűjtő tó területét mintegy
60x155 m-es, téglalap alakú fal övezte, melynek nyugati oldalán, a középkori országút
felől szintén bejárat nyílt a monostorba.
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A monostor déli, az újkorban szérűnek használt, látszólag beépítetlen térsége a középkorban egyértelműen gazdasági udvar volt, melyet vastagon elborított a műhelyépületből származó salak és fémtöredékekkel kevert szemét, a ciszterci monostorokra általában jellemző ipari tevékenység beszédes emlékei. A salakminták elemzése különféle
szulfidos és oxidos vasércek iparszerű kohósításának bizonyítékait szolgáltatta, ezen
kívül kisebb mennyiségben ólom- és réztartalmú salakdarabokat is sikerült az ásatási
anyagban kimutatni. Olyan amorf olvadékrögök is előkerültek, amelyek a kutatás jelen
szintjén üveggyártás melléktermékének tűnnek. A fémsalakokkal előkerült faszén darabok radiokarbon keltezése azt bizonyítja, hogy a kohósítás a monostor 1526. évi felégetését követő évtizedekben is folytatódott.
A geofizikai mérés szerint a gazdasági udvar nagyrészt a középkorban is üres volt,
szélén azonban, a kerítőfalak mentén kőépületek álltak. E külső udvart a clausurától a
vízgyűjtő tóból a vízikerék árkán át a latrinák felé vezető falazott, boltozott csatorna
választotta el, magát az udvart pedig a fenti csatornából kiágazó, és az udvar déli szélén
az egykori épületek mentén haladó, majd délkelet felé kanyarodó vízlevezető árok tagolta. Az udvar közepén a geoelektromos mérés egyetlen markáns, négyzetes alaprajzú
objektum létét jelezte, mely földbeásott ház, tárolóverem vagy kút lehetett.
A monostor fölött létesített vízgyűjtő tó medrét a késő középkorig folyamatosan tisztították, majd – a régészeti leletek szerint a 15. század végétől, 16. század elejétől – egyre
inkább elhanyagolták. Az 1–2 m mély vízbe lerakódott agyagos-iszapos üledék különféle növények pollenjét őrizte meg, melyek vizsgálata a középkori környezet rekonstrukciója szempontjából rendkívül eredményesnek bizonyult. Benne a fa pollenek aránya
volt a legnagyobb, de jelentős mennyiségben kerültek elő a taposott, illetve művelt területre jellemző gyomnövények pollenjei. Gabonafélékre (rozs, árpa) jellemző pollen csak
alárendelten jelentkezett, szőlőtermesztésre utaló pollenanyag az eddig feldolgozott
mintákból nem került elő. Az eddigi vizsgálatok alapján az apátság körül mintegy 400–
500 méteres sugarú körön kívül kiterjedt tölgyerdő helyezkedhetett el, ezen belül pedig
művelt területtel, valószínűleg kertekkel és szántókkal kell számolnunk.
Ezt a monostort övező gazdasági területet régészeti terepbejárással, illetve légi felvételekkel ma is jól lehet tanulmányozni, miután az apátság környéke – egészen egyedülálló
módon – napjainkig beépítetlen maradt. Az épületegyüttestől északra egy árokkal határolt, mintegy 90 m széles, a sportpálya által részben megcsonkított terület kapcsolódik
az apátsághoz, mely a Klastrom-forrást is magába foglalja. A monostortól délre eső, kb.
300x450 m-es, délről a Szúnyog-árok nevű mesterséges árokkal, nyugaton a középkori
úttal lehatárolt, kelet felé a Dera-patakig nyúló terület (Patak-menti földek), a rajta
gyűjthető szórványos középkori kerámia alapján szintén az apátsághoz tartozott. Minden valószínűség szerint a szerzetesek egykor a patakot halastóvá duzzasztották.
A középkori apátság munkás testvérei, a fizikai munka nagy részét végző conversusok
földművelés mellett állattenyésztéssel is foglalkoztak. A feltárt állatcsont-leletek többségét a sertés- és marhacsontok teszik ki, aligha függetlenül a kiterjedt, makkoltatásra
kiválóan alkalmas tölgyerdőktől. Nem tudjuk, hogy a kisebb mennyiségben előforduló
vadászott állatok (őz, szarvas, vaddisznó és a középkor királyi vadja, a bölény) maradványai a monostor melletti udvarház és vendégei kedvenc időtöltéséről árulkodnak,
vagy pedig az erdők közelében megtelepülő cisztercieknél hagyományosnak mondható
vadgazdálkodás emlékei. Ezzel kapcsolatban tudnunk kell, hogy a ciszterciek kezdeti
teljes húsevési tilalma a 13. századtól fokozatosan lazult, idővel a nagykáptalan már
nem is a húsevést tiltotta, hanem annak helyét szabályozta.
A pilisi monostor utolsó nagy építkezése a 15. század végén kezdődött és a 16. század
elejéig tartott. E munkálatok személyi és szervezeti alapját Mátyás király határozott
fellépése teremtette meg, amivel az uralkodó 1478 előtt az elnéptelenedett magyaror-
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szági ciszterci rendházak újratelepítésére és helyreállítására kért segítséget a rend
nagykáptalanjától. A Németországból 1480 után Magyarországra érkező nagyszámú
ciszterci szerzetes közül került ki Pilis új apátja, Rösner Jodok is. Az ezután kibontakozó, minden bizonnyal már az 1480-as évektől induló építkezések fő színhelye – az ide
kapcsolható faragott kőtöredékek előkerülési helye alapján ítélve – a régi quadrum és a
keleti kapu közötti rész volt. Ez a tágas terület részben már korábban is beépített volt,
hiszen a mesterséges tó vizével öblített latrina, a hozzá tartozó, kibővített hálóhelyiség
vagy gyengélkedő (infirmarium), valamint a keleti kapunál álló, gótikus zárterkéllyel és
vízvezetékkel ellátott emeletes épület jóval a 15. század vége előtt elkészült. Úgy tűnik
azonban, hogy a terület összefüggő, több belső udvar köré tömörülő beépítésére csak a
késő gótika idején került sor. Az itt feltárt, stílusuk és jellegzetes márga kőanyaguk
alapján 1500 körülre keltezhető ajtó- és ablakkeret töredékek reprezentatív épületrészre,
a nagy ciszterci monostoroknál a késő gótika korára rendszeresen kiépített apáti szárnyra utalnak. Ezt a funkciót sejtetik a felszínen gyűjthető fontos leletek (homokkő és
vörösmárvány faragványok, padlótéglák, mázas tetőcserép töredékek) is. Egy márgából
faragott apáti címer monogramját A[bbas] S[tephanus] formában lehet feloldani, ami
azt jelenti, hogy az építkezések István pilisi apát (1497–1512) korában teljesedtek ki.
A feltárt leletek módos és virágzó késő középkori monostor képét rajzolják elénk, ahol
többféle mesterség és változatos gazdasági tevékenység tárgyi emlékei mellett jellegzetes szerzetesi foglalkozásokra (kéziratok másolására, illusztrálására és könyvkötésre)
utaló kellékek is napfényre kerültek. A pilisi monostor ásatása nagy számban hozott a
felszínre különféle korú és típusú könyvvereteket, melyek az apátságot ért egyetemes
katasztrófa jeleit tükrözik: többségük erősen összeégve, esetenként összeolvadva került
elő, ami a könyvállomány elégésének biztos jele.
E drámai esemény 1526. szeptember 7-én érte az apátságot, amikor a mohácsi csatavesztés nyomán ősszel már Budáig előrenyomuló török csapatok megtámadták és felégették a pilisi apátságot, számos Buda környéki településsel és egyházi létesítménnyel
együtt. Egy szerzetes a lángok között lelte halálát, Normann János apát a többiekkel
Heiligenkreuz-ba menekült, ahova számos oklevelet, textíliát, arany és ezüst kegytárgyat vitt magával.
A szerzetesek kezdetben időlegesnek hihették a Heiligenkreuz-i menedéket és aligha
gondolták, hogy soha többé nem térhetnek vissza Pilisre. Hazatérésükre a menekülést
követő években joggal lehetett reménykedni, hiszen a monostorhoz tartozó falvak még
nem néptelenedtek el, a földeket megművelték és a szórványos pénzleletek alapján a
monostor melletti műhelyépületben 1526 után is folyt vasfeldolgozás. Semmi sem utal
azonban arra, hogy a megsérült templomot és a clausurát helyreállították volna, és erre
Buda török hódoltatása (1541. augusztus 29.) után már nem is nyílt lehetőség.
Az elnéptelenedő apátság monumentális épületei pusztulásnak indultak, környékükön
a földet vastag rétegben borították az összetört tetőcserepek. A török korban a falakat
módszeresen bontották, a falazóköveket és faragványokat az esztergomi építkezésekhez
szállították. A bontás több évszázados, kitartó munkáját a 18. században a közelben
létesülő Pilisszentkereszt lakói fejezték be; régi házak bontásakor a faluban a mai napig
kerülnek elő szép középkori faragványok.
Az 1880-as évekre, Békefi Remig ciszterci rendtörténész helyszíni kutatásainak idejére a teljesen elpusztult apátság alapfalakat már mindenhol föld borította, faragott köveket a felszínen sehol sem lehetett találni. A romok évszázados álmát csak Gerecze Péter
1913. évi, kisebb lélegzetű ásatása, illetve Gerevich László kiterjedt feltárása szakította
meg. Lezáratlan munkájuk folytatása, egyben a feltáruló maradványok igényes bemutatása időszerű, fontos feladat maradt napjainkban is.
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A monografikus feldolgozás alatt álló régészeti leletanyagot a szentendrei Ferenczy
Múzeum őrzi. A pilisszentkereszti feltárások során előkerült legszebb faragott kövek a
Magyar Nemzeti Galériába kerültek, a többi, több ezer darabból álló középkori kőanyagnak a pilisszentkereszti plébánia kertjében álló raktárépület adott otthont (egyelőre
nem látogatható!). Gerevich László ásatásának dokumentációját, az egyes tárgyakról és
építészeti részletekről készült rajzokat és fényképfelvételeket a Magyar Tudományos
Akadémia Régészeti Intézetének Adattára kezeli.
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4. A pilisi apátság művészeti emlékei (Dr. Takács Imre művészettörténész
tanulmánya alapján)

1967-től mintegy másfél évtizeden keresztül kiterjedt régészeti kutatások folytak a Pilishegy lábánál, amelyeknek köszönhetően ma kivételesen jól ismerjük az egykori pilisi
ciszterci apátság középkori épületegyüttesének csaknem egészét, és jó áttekintésünk van
a benne egykor elhelyezett berendezési tárgyakról és síremlékekről is. A kerítésfallal
körülvett terület észak-keleti sarka közelében helyezkedtek el a monostor központi épületei, a templom, a hozzá kapcsolódó kerengő, és a kerengőt övező kétszintes lakóépületek. A központi épületcsoporthoz keleti irányból lazábban kapcsolódtak a betegház
(infirmarium) és a noviciátus építményei, amelyekhez a késői középkorban valószínűleg
hozzáadták még az apát elkülönített lakóépületét is.
A felszínre került épülettöredékek a művészettörténet módszereivel a 12. század utolsó
évtizedei és a 16. század eleje között helyezhetők el, s ezek néha még arra is alkalmasak, hogy az írott források hiányos adatait kiegészítsük. Fény derült így például arra is,
hogy az apátság helyén, vagy annak közelében az 1184-es alapítást megelőzően álltak
már díszes kivitelezésű kőépületek, noha ezek pontosabb meghatározása még nem sikerült.
Az alábbiakban azokat a legfontosabb építészeti és szobrászati alkotásokat tekintjük
át, amelyek e hosszú időszak alatt készültek, s amelyeket ha töredékesen is, de megőrzött számunkra a föld.
4.1. Az apátság első épülete
Valahol az apátság közelében – tán éppen annak helyén – a 11. század közepe körül
nagyméretű kőépületeket emeltek. Erre vonatkozó, egyértelmű bizonyítékokat azok a
palmettákkal és szalagfonatokkal díszített kőfaragványok, nagyméretű párkánykövek,
vállkövek és oszlopfejezetek szolgáltatnak, amelyek az apátság falaiból másodlagos
felhasználásból kerültek elő. Mégis meglehetős bizonytalanságban vagyunk e korábbi
épület szerepét illetően. Nem ismerjük ugyanis ennek az 1184 előtt fennálló építménynek semmiféle írásos említését, még azt sem lehet minden kétséget kizáróan megmondani, hogy egyházi intézményhez, vagy a királyi udvar szervezetéhez tartozott-e. Azt a
korábban felmerült feltevést, hogy a ciszterci szerzetesek egy elnéptelenedett, korábbi
bencés monostor épületét kapták volna meg, egy 19. századi vélekedésen kívül semmilyen adat nem támasztja alá.
Könnyen el lehet képzelni, hogy a burgundiai Acey-ból 1184-ben megérkező ciszterciek – a szabályzat szerint legkevesebb 12 szerzetesnek kellett jönnie – eleinte abban a
korábbi épületben leltek otthonra, amelynek faragványait hamarosan be fogják majd
építeni új templomuk alapjaiba. Akár így volt, akár már friss épülettel várta őket a monostor alapítója, III. Béla király, az 1180-as éveknél nem lehet későbbi a szerzetesi épület legrégebbi része, a keleti kolostorszárny. Régészeti megfigyelésből lehet erre következtetni. Ezek szerint a templom és a kerengő falai a keleti traktustól jól elválaszthatóak, azokat biztosan utólag csatlakoztatták hozzá. Az első, ciszterciek számára készült
pilisi épület eszerint a monostor keleti szárnyával azonos. Ez az épületszárny a földszinten öt helyiségre, az emeleten a nagy dormitoriumra terjedt ki. A templommal szomszédos első helyiség egy háromszakaszos, megközelítőleg 15 méteres külső hosszúságú
kápolna volt. Dél felé a következő tér, hat, nagyjából négyzet alaprajzú boltszakasszal
fedett helyiség volt, a káptalanterem, amely a szerzetesi életforma egyik központi tere.
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Ezt egy keskeny folyosó követi, amely a klauzúra és az apátság területének keleti részei
közötti közlekedést biztosította. Még délebbre az egész keleti traktus emeletét elfoglaló
dormitoriumhoz vezető lépcsőház került elő a lépcsőindítás maradványaival együtt. Az
épülettömb déli végében hat boltszakaszra osztott, de a káptalanteremnél nagyobb kiterjedésű szerzetesi terem foglalt helyet. Ezt a kétszintes, összefüggő épülettraktust később
kisebb átalakításokkal belekapcsolták a végleges quadrumba.

Az apátság alaprajza a legkorábbi építésű, keleti szárny megjelölésével

A keleti tömb építésének egyik lehetséges időpontja tehát a szerzetesek letelepedési
idejét közvetlenül megelőző időszak. Ebben az esetben az alapító király gondoskodásról
lehet beszélni, amire több 12. és 13. századi példát ismer a ciszterci rend története. A
másik lehetőség szerint a letelepedést követő évek veendők számításba. Ez esetben az
1184-ben érkező szerzeteseket ideiglenes építmény, vagy a király által átadott, korábbi
kőépület fogadta. Ilyen megoldásra is került sor a rend történetében. Az építkezések
megkezdésének időrendje tekintetében azonban sorsdöntő különbség nincs a két lehetőség között.
A káptalanterem omladékában feltárt boltozattöredékek egyszerű épületbelsőről tanúskodnak. A boltozati bordákat az a redukált formakezelés jellemzi, amely a 12. század második felének ciszterci építészetében rendi normának számított. Alapvető szemlélet- és stílusváltozás az épületdekorációban majd csak a templomépítés során és főleg a
kerengő fantáziadús záróköveinek kifaragásakor következik be.
4.2. A templom
A templom 60 méter körüli külső hosszúságú, háromhajós, keleten egyenes záródású
főszentéllyel és a kereszthajóból nyíló, hasonló kiképzésű két-két mellékszentéllyel ellá-
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tott épület volt. A keleti szárny emeletét elfoglaló dormitorium templomba levezető
lépcsőjének maradványai is előkerültek a déli kereszthajóban. A belső teret négysüveges, bordás keresztboltozatok fedték. A pillérek lábazatát a harántbordákat indító háromnegyed-oszlopok alatt levéldíszes konzolok támasztják alá. A lábazatok kiképzésében és díszítésében megfigyelhető eltérések alapján lehet arra lehet következtetni, hogy
az építkezés a keleti oldalon lévő szentély felől haladt nyugat felé. Az első ütemben a
kereszthajóig jutottak el. A kereszthajó és a hosszhajó határán ugyanis a pillérlábazatok
alaprajzában változás állt be. Ezen kívül még egy biztosan megállapítható választóvonal
húzódik a templom hosszházának közepe körül. Itt a lábazatokat díszítő levéldíszes
konzolok kialakításában következett be kisebb változás.

Az apátsági templom hosszházának feltárt maradványai nyugat felé nézve

A templom boltozatának hevederíveit hordozó féloszlopok a főhajóban nem a padlózattól indultak, hanem – amint egy lezuhant kődarab tanúsítja – nagyméretű konzolokra
támaszkodtak. A kitűnő színvonalú, levéldísszel ékesített konzol a ciszterci építészeti
szokásokhoz képest kiemelkedő luxusszínvonalat képviselt.
A főhajó bordáit elöl nagy csúcsívtag, kétoldalt egy-egy erős pálca tagolta. A főhajó
hatalmas záróköveinek közepét sima, üres korong foglalta el, amelyre vörösmárványból
faragott, kör alakú lemezt erősítettek. Ezekből a díszes korongokból számos töredék
került elő az ásatások során. A gondos kőfaragómunkával kialakított, simára csiszolt
felületet mindegyik esetében leveles indadísz borítja. A polírozott díszítményektől a
hátteret aprólékos szemcsézéssel különítették el, a levelek belső rajzát finom vésetekkel
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érzékeltették. A vésett rajzok könnyedsége leginkább a dekoratív miniatúrafestészet
lineáris alkotásaihoz hasonlítható.
4.3. A kerengő és a kútház
A kerengő a templom munkáival párhuzamosan, a 13. század első évtizedeiben épült.
Bordás keresztboltozatait falpillér-kötegek hordozták, amelyeket változatosan díszített
fejezetcsoportokkal láttak el. Hasonlóképpen nagy gondot fordítottak a hármas ablaknyílások ikeroszlopainak kifaragására. Az oszloptörzseket fényesre csiszolt
vörösmárványból készítették, a mészkőből faragott lábazatok és a fejezetek tökéletes
szerkesztési készségről illetve nagyon fejlett épületszobrászi képességekről árulkodnak.
A legkülönösebb az, hogy a boltozatok záróköveit a szigorú ciszterci építészeti szokásoktól teljesen idegen, fantáziadús, állatfigurás és növénydíszes domborművekkel díszítették. A kerengő valószínűleg egységes stílushatású, kiegyensúlyozott, gótikus térként
jelent meg.

A kerengő rekonstrukciós elképzelése (Egyed Endre rajza Gerevich László útmutatása szerint)

A déli kerengőszárnyból nyíló nyolcszögű kútház falmaradványai között Gerecze Péter 1913-ban találta meg a 13. századi magyarországi művészet legnagyobb kútépítményének töredékeit. Az apró darabokra tört, komplikált építmény rekonstrukciójának
kulcsa egy kör alaprajzú, lapos fejezettöredék. Csaknem minden szabad felületét erősen
kontúrozott, karéjos szélű levelek sűrű mintázata borítja, amelyek között éles bordázású,
eredetileg bimbós végű levelek jelentek meg. A töredék hat, hasáb formájú támasszal

31

bővített pillér kör alaprajzú fejezetévé egészíthető ki, amelynek díszítőelemei a kiugró
támaszok köré rendeződve szabályos mustra módjára ismétlődtek.
E pillér kétségtelenül egy szabadon álló többszintes kútépítmény vörösmárványból faragott tálját hordozta, melyből szintén ismerünk maradványokat. A kút felépítményét
négy, egymás fölé helyezett medence, illetve az azokat tartó pillér- és fiálérendszer alkotta. Az egyes szintek eltérő kőanyagokból, vörösmárványból, illetve fehér mészkőből
készültek. A víz, amely a kút csúcsán kialakított vízköpőkből állandóan csorgott, az
apátság fölötti forrásokból vezetéken át érkezett. Az alsó medencében összegyűjtött
vizet a feltárt maradványok tanúsága szerint zárt csőrendszeren keresztül az épület több
pontjára vezették tovább. A kút, amely a szerzetesek életének gyakorlati kelléke és
egyúttal a monostor kertjének szimbolikus jelentéssel is felruházott ékessége volt, a
kerengő déli oldalához illesztett kútházban állt.
4.4. 13. századi síremlékek
A pilisi apátság építéstörténetéről és templomának felszenteléséről pontos adataink nincsenek ugyan, de ismerünk egy történetet, amely kapcsolatban kell, hogy legyen a templom felszentelésével. IV. Bertold Meráni herceg Gertrudis (Gertrúd) nevű leánya, II.
András magyar király első felesége 1213-ban a pilisi erdőben merénylet áldozata lett,
majd a közeli ciszterci apátság – ezek szerint ekkor már felszentelt – templomában temették el. Amikor az ásatások során a főoltár előtt, a négyezet középtengelyében – a
szerzetesi kóruson belül – falazott sírgödörre bukkantak, s a környékén szobordíszes
síremlék kőtöredékeit találták meg, nem volt kétséges, hogy a tragikusan elhunyt, fiatal
Gertrudis királyné, IV. Béla király és Szent Erzsébet anyjának temetkezési helyére bukkantak.
A 65 töredéknek mintegy a fele a templom négyezetében a sírgödör feltöltési anyagából, illetve a sírhely közvetlen közelében felhalmozódott épülettörmelékből került elő.
A többi darab a templom köveinek elhurcolása során a monostor és melléképületeinek
területén szóródott szét. A kétféle anyagot – vörösmárványt és puha mészkövet – tartalmazó síremlék négy, egymásra helyezett rétegből állt, és a sírgödör fölött a térben
szabadon helyezkedett el. Domináns része egy szarkofágként kiképzett, szabadon álló
oszlopokon nyugvó árkádsorral tagolt és figurális domborművekkel díszített, fekvő hasáb alakú tömb volt, amely finom lábazati profillal tagolt, vörösmárvány lemezen feküdt. A szarkofágot fent a lábazathoz hasonlóan kialakított, vörösmárvány lemez fedte,
élén rézsűs párkányprofillal, amelyen hosszú, antikvabetűs, vésett feliratot helyeztek el.
A fedőlemez tetején különálló mészkő tömbből faragott, életnagyságú figura, a királyné
szobra feküdt. Feje közelében angyalalakok térdeltek. A tumba domborműveit és a
fedlapon elhelyezett szobrokat, valamint a domborművek építészeti keretezését aranyozás, illetve kék (ultramarin) és vörös festés borította.
A síremlékszoborhoz társuló angyalok Istennek az elhunyt lelkét mennybe kísérő küldötteit ábrázolják. Szokatlan az oldaldomborművek ikonográfiája: a trónuson ülő, különféle viseletű férfi és női alakok nem a temetési ceremónia szereplői, hanem szenteket
és prófétákat jelenítenek meg, s így szerepük a mennyei királyság, illetve az utolsó ítélet
összefüggésében értelmezhető.
Mindezek a jellegzetességek alighanem történeti okokra vezethetők vissza. Tudjuk,
hogy a merényletet kitervelői 1213-ban csaknem büntetlenek maradtak, és csak a felnőttkorukat elért hercegek, Béla és Kálmán kezdték szorgalmazni a királynál anyjuk
perének újrafelvételét. E folyamat betetőzése 1228-ra tehető, amikor Béla herceg, mint
trónörökös a királyi hadsereg feletti ellenőrzést is kezében tartva el tudta érni az utóla-
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gos ítéletek kimondását. E datálás összhangban áll a faragványok Chartres-i és Reims-i
szobrászati kapcsolatokat mutató stílusával is.

Gertrudis királyné síremlékének rekonstrukciója

Angyalfej és királyfej töredékei Gertrudis királyné síremlékéről, Magyar Nemzeti Galéria

A mű magyarországi készítését igazolja az a tény, hogy mindkét felhasznált kőanyag a
pilisi apátság közeléből származik: a puha mészkő azonos az apátság építkezéseihez
használt helyi mészkővel, az Európában viszonylag ritkán előforduló, jól csiszolható
vörös tömött mészkő, népszerű nevén „vörösmárvány” 12. század vége óta művelt bányái Esztergomtól nyugatra, az apátság épületétől mintegy 30–40 kilométerre vannak.
Gertrudis királyné síremléke emiatt kétségtelenül a francia katedrálisszobrászat egyidejű
közép-európai jelenlétének kulcsemléke.
A királyné síremlékét készítő francia mestereknek azonban nem ez volt az egyetlen alkotása a pilisi apátságban. Ugyanebben az időszakban helyezték el a káptalanteremben
azt a vörösmárvány síremléket, amelyen egy vitéz képe volt látható.
Az állig felfegyverzett, harcra kész lovag képe a 13. századi francia síremlékművészet egyik alaptípusa. A vésett rajz stílusának eredete hasonlóképpen az észak-
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francia katedrálisművészet központjai, Chartres és Reims irányába mutat. Vonalvezetése olyan 1230 körüli emlékekkel vethető egybe, mint a chartres-i székesegyház déli előcsarnokának lovagszentjei, vagy Villard de Honnecourt, a Magyarországot is meglátogató utazó rajzai.
A magas reprezentációs igényt tükröző sírlap tulajdonosának azonosításában részint a
ciszterci rend statutumai segítenek, amelyek a monostorok területén ebben a korban
csak uralkodói családtagok és püspökök eltemetését engedélyezik. A pilisi apátság káptalantermében eltemetett előkelő személyt ezért a kegyúri jogot gyakorló királyi család
tagjai között kell keresnünk. A síremlék készítési idejét is figyelembe véve az előkelő
lovag leginkább II. András király második feleségének Yolande de Courtenay-nek egyik
fivérével, a magyar pártfogással a bizánci latin császári trónra emelkedett, majd onnan
elűzött, és nem sokkal azután, 1228-ban meghalt Robert de Courtenay-vel azonosítható.
Ebben az esetben a pajzs sarkán látható, bizonyosan heraldikai ábra részét alkotó, az
Árpádok jelvényeivel aligha összeegyeztethető körívszakaszt a Courtenay család három
kör alakú „pogácsát” ábrázoló címerével azonosíthatjuk. Ez a megoldás önmagában
magyarázatot ad a síremléktípus francia eredetére, a figurális ábrázolás keresztes lovagi
vonásaira és a művészeti stílus nyugat-európai összefüggéseire.
4.5. Művészettörténeti összefoglalás
A pilisi ciszterci monostor az ország egyik legjelentősebb Árpád-kori emléke, egyúttal a
francia korai gótikus művészet első magyarországi monumentális alkotása. Az 1967
után végzett régészeti feltárás leletei között olyan építészettörténeti kuriózumok találhatók, mint a templom főhajóboltozatait díszítő, vésett rajzú vörösmárvány korongok,
vagy a kerengőből nyíló kútházban egykor állt, bravúros technikával megtervezett,
részben vörösmárványból faragott díszkút darabjai. Művészettörténeti szempontból jelentősek a templom és a káptalanterem 12–14. századi, geometrikus mintázatú, és figurális díszítésű téglapadlójának maradványai is. A monostor központi épülettömbjén kívül feltárt gazdasági épületcsoport és a vízikerékkel felszerelt műhelyház a ciszterci
szerzetesek tevékeny életét és koruk fejlett technikai eszközeinek ismeretét igazolja. Az
uralkodói temetkezőhelyet is magában rejtő romterület ma az egyetlen, teljes egészében
feltárható, nagy középkori szerzetesi épület Magyarországon, amely a monasztikus élet
teljes építészeti környezetét, a hozzá kapcsolódó gazdasági és ipari tevékenység valamennyi szükséges egységét magában foglalja. Ez a lelet a legesélyesebb arra, hogy segítségével élményszerűen mutassunk be egy középkori nagy alkotást, a mérnöki tervezéstől a befejezésig, a lábazatoktól és a padlók díszes burkolataitól a boltozatzáradékig
és az oromzat díszéig, ezáltal segítséget nyújtsunk abban, hogy az egykori építészeti és
spirituális rendszer működésének lényegét, a középkori szerzetesek életének üzenetét
megérthessük.
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5. A helyszínhez köthető kulturális események rövid ismertetése
A Pilisszentkereszt határában található egykori ciszterci apátság romterülete rendkívüli
történelmi és művészettörténeti emlék, mely hosszú ideig alig volt ismert, és ismertsége,
látogatottsága még ma is messze elmarad jelentőségétől.
Bíztató, hogy a közelmúltban több olyan kulturális és egyházi eseményre is sor került,
amelyek sok embert vonzottak, és sokak számára bemutatták az ország egyik legjelentősebb Árpád-kori emlékét.
Az első ilyen jellegű jelentős esemény az alapítás 800 éves jubileuma volt 1984-ben,
amikor az alapító francia Acey-i monostorból a trappista prior atya és egy szerzetes
testvér is ellátogatott Pilisszentkeresztre.
A 90-es évek végétől a Pilisszentkereszti Római Katolikus plébánia kezdeményezésére
rendszeresen került sor a monostorromhoz kapcsolódó konferenciák szervezésére, ahol
a feltárással, kutatással foglalkozó szakembereken kívül a szakmai szervezetek és a
szakpolitika képviselői is részt vettek. A konferenciákon megfogalmazódott elhatározások megvalósulásának sajnos nem sok jele látszódott meg a későbbiekben.
A 2000-es években megalakult több civil szervezet is fontosnak tartja történeti értékeink feltárását, bemutatását és megóvását. A Pilisszentkereszti Somvirág Egyesület például tájékoztató táblát állított fel, és felújította a Klastrom-forrást.
A civil szervezetek, a községi önkormányzat és a Római Katolikus Plébánia összefogásával, sok magánszemély támogatásával az utóbbi években számos, az apátsághoz,
illetve a romterülethez kapcsolódó kulturális-történelmi eseményre került sor. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül mutatunk be néhányat.

A Szent Erzsébet emlékei Európában című kiállítás és a Pilisszentkereszt ciszterci apátsága című könyv
plakátja
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Pilisszentkereszt 2007. augusztus 5-én emlékezett meg Szent Erzsébet születésének
800. évfordulójáról. Európaszerte híres szentünknek édesanyja, Gertrúd a pilisi apátságban volt eltemetve, és több történeti kutatás szerint Erzsébet magyarországi látogatása
során felkereste édesanyja sírját, tehát járt Pilisszentkereszten. Az ünnepségen erre az
eseményre is emlékeztünk. A templomtól a klastromig vezető közös zarándoklaton és az
ott tartott ünnepi szentmisén több százan vettek részt, köztük két Acey-ből érkezett
szerzetes.
Ezen a napon került sor a Szent Erzsébet emlékei Európában című kiállítás megnyitására és a Pilisszentkereszt ciszterci apátsága című könyv bemutatójára is.
Az önkormányzat által megrendelt könyv, amely közérthetően, de mégis tudományos
alapossággal ismerteti a Pilisszentkereszt határában található monostorrom történetét, és
bepillantást enged a régészeti kutatások eredményeibe, három nemzetközi hírű tudósnak, Hervay F. Levente történésznek, Benkő Elek régésznek és Takács Imre művészettörténésznek, valamint a lektorálási feladatokat elvégző dr. Török József egyháztörténész professzornak köszönhetően született meg.
A klastromkertben, a páratlan szépségű történelmi-természeti környezetben széleskörű
összefogással kerülhetett sor 2007-ben az István a király című rockopera előadására. A
közösség és az összefogás erejét is demonstráló amatőr produkciót az augusztus 20-i
ítéletidő ellenére több ezren látták, az előadás hatalmas sikert aratott. Hasonlóan sikeres
volt az egy évvel későbbi második előadás is, melyre a Pilisi Klastrom Fesztivál záróeseményeként, a Dunakanyar Nyári Játékok keretében került sor.

Az István a király című rockopera plakátja
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A Föntről láttatom hazámat című fotókiállításon László János, a monostorromról készített légifotói is bemutatásra kerültek.

A Föntről láttatom hazámat című fotókiállítás plakátja

A kiállítások, az ismeretterjesztő előadások és más rendezvények nagy látogatottsága
jelzi azt az igényt, hogy az emberek szeretnének többet megtudni környezetük történelmi értékeiről, örömmel fogadják a kulturális eseményeket, és ezek az események sok
látogatót, turistát is vonzanak.

Az Ősmúltunk bölcsője, a Pilis, avagy eltitkolt múltunk évezredei c. előadás plakátja

Bebizonyosodott az is, hogy sokan vannak (lelkes amatőrök és szakemberek egyaránt),
akik a múlt értékeinek megőrzése és bemutatása érdekében képesek önzetlenül cselekedni.
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A monostort alapító III. Béla király szobra Pilisszentkereszten
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6. A helyszín
A Pilis vagy Pilis hegység egy röghegység a Duna jobb partján, Budapest és Esztergom
között. A Dunántúli-középhegység legkeletibb tagja. Nem magas, de természeti szépségei miatt sokan felkeresik. Fő csúcsa a Pilis. A Pilis hegységet a Kétbükkfa-nyereg és a
Szentléleki-patak völgye választja el a Visegrádi-hegységtől, amelyet a köznyelvben –
helytelenül – általában szintén a Pilis hegység részének tartanak, pedig geológiailag már
az Északi-középhegységhez tartozik.
A Pilis hegység neve a tonzúra jelentésű régi magyar pilis szóból származik, és az
egykor kopasz hegytetőre utal. A középkorban a híres budai borvidék része volt, és
szőlővel volt beültetve a Pilis hegyeinek egy része, amelyeken a mai erdők csak későbbi
eredetűek.
A Pilis hegy 757 m-es magasságával a Dunántúli-középhegység legmagasabb pontja.
Tetejéről remek kilátás nyílik Budapest felé. A hegy Dachsteini mészkőből álló, hatalmas koporsószerű képződmény. A Pilis hegycsoportjának kiemelkedése a földtörténeti
triász időszakból, kb. 200 millió évvel ezelőtt kezdődött, míg a tőle északkeletre eső
terület törésvonalak mentén nagy mélységbe zökkent le.
A Pilis-hegy keleti lábánál 350-375 m tengerszint feletti magasságban fekvő rommező
(Klastrom-kert) régóta ismert és Közép-Európa egyik legértékesebb régészeti leletegyüttese.

A Klastrom-kert Pilisszentkereszt határában
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A klastromkert helyszínrajza
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7. Helyzetfelmérés
A klastromkert területe a szentendrei Körzeti Földhivatalnál Pilisszentkereszt külterület
05/1. és 05/2. helyrajzi számon van nyilvántartva (szektor 16, térképszelvény 6.). A
romkert keleti irányban enyhén lejt, területe 1,2992 ha. Megnevezése: „Műemlék Ciszterci apátság romterülete”, történeti-régészeti jellegű védett terület. Tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője a Pilisi Parkerdő Zrt. A klastromkert telekalakítási és építési tilalom alatt áll.
A Pilisszentkereszt Község Önkormányzata tájékoztatása szerint a klastromkert és azzal szomszédos, állami tulajdonban lévő ingatlanok helyrajzi számai:

No. Helyr. szám
1 Hrsz. 05/1
2

Hrsz. 05/2

3

Hrsz 02/5

4
5

Hrsz. 02/41
Hrsz. 02/42

6
7

Hrsz 02/66
Hrsz. 02/101

Ingatlan tulajdonos
Magyar Állam, kezelő a Pilisi
Parkerdő Zrt.
Magyar Állam, kezelő a Pilisi
Parkerdő Zrt.
Magyar Állam, kezelő a Pilisi
Parkerdő Zrt.
Községi Önkormányzat
Magyar Állam, kezelő a Pilisi
Parkerdő Zrt.
Községi Önkormányzat
Magyar Állam, kezelő a Pilisi
Parkerdő Zrt.
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Ingatlan tulajdonos címe
2025 Visegrád, Mátyás kir. út 4.
2025 Visegrád, Mátyás kir. út 4.
2025 Visegrád, Mátyás kir. út 4.
2098 Pilisszentkereszt, Fő u. 12.
2025 Visegrád, Mátyás kir. út 4.
2098 Pilisszentkereszt, Fő u. 12.
2025 Visegrád, Mátyás kir. út 4.

A klastromkert és azzal szomszédos, állami tulajdonban lévő ingatlanok
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8. Kulturális létesítmények
8.1. Vadvédelmi kerítés, kapuk
A klastromkert kialakításának egyik első és legfontosabb lépése a terület körbekerítése.
A kerítés célja a vadon élő állatok (elsősorban vaddisznók) és az illetéktelenek kizárása.
A klastromkert köré jelen tanulmányban vadvédelmi kerítést tervezünk, mely a fenti
célnak jól megfelel, a tájba illeszkedik és megvalósításának költségei is alacsonyak. A
romkert főbejárata teherjárművek fogadására alkalmas kapuból és közvetlenül mellé
épített személykapuból áll. Készül egy mellékbejárat, mely a forrás megközelíthetőségét
biztosító személykapu.

A vadvédelmi kerítés nyomvonalterve (piros színnel jelölve)

A vadvédelmi kerítés hossza kb. 1400 m.
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8.2. Közművesítés
A klastromkert területe jelenleg semmilyen közművel nem rendelkezik, így a jelen tanulmányban foglaltak megvalósításának egyik első feladata a közművesítés.
8.2.1. A villany bevezetése
A villany bevezetésének három módja is lehetséges. Egyik, hogy tisztán földkábelt fektetnek le, másik szerint tisztán légkábelt. Legvalószínűbb a harmadik megoldás, a földés a légkábel kombinációja. A községben ki van építve az elektromos hálózat, légkábellel, de több helyen az épületet már földkábel köti össze az oszloppal. A klastromkert
villamos energiával történő ellátása kizárólag hálózatbővítéssel történhet, melynek tervezési és kivitelezési munkáit az Elektromos Művek végzi.
Szolgáltató (nagyfogyasztói műszaki levelezés):
ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.
1132 Budapest, Angyalföldi út 5/B (levélcím)
ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.
Duli Zoltán ügyfélszolgálati előadó
1132 Budapest, Váci út 72-74.
Tel: (+36) 1/238-1822
Fax: (+36) 1/238-2821
E-mail: zoltan.duli@elmu.hu
31 kW teljesítményig a fenti címen intézik az új bekapcsolási igényt, a kitöltött adatlap
faxon és postai úton is beküldhető. 31 kW teljesítmény alatt az ügyfélszolgálaton keresztül kérhető további információ (tel.: 40/38-38-38), vagy személyesen az Eurocenterben lévő ügyfélszolgálati irodán.
A hálózatbővítés elindításához a következőre van szükség:
– kitöltött formanyomtatvány (A mellékletben látható nyomtatvány 31 kW feletti
egyidejű max. teljesítményre vonatkozik. Az igénybejelentést követően a Szolgáltató lefolytat egy felvevőképesség vizsgálatot (milyen hálózatbővítésre van szükség, földkábel ill. légkábel szükséges-e stb.), ennek eredményeképpen a szolgáltatás megrendelőjének küldenek egy műszaki-gazdasági tájékoztatót (ez tartalmazza
a műszaki adatokat, ill. a megrendelőt terhelő költséget).
A későbbiekben a Szolgáltató a következőket kéri majd a megrendelőtől:
– cégkivonat,
– aláírási címpéldány,
– meghatalmazás a Pilisi Parkerdő Zrt-től,
– tulajdoni lap.
Költségek:
– fejlesztési hozzájárulás költség: 3.000 Ft/A + ÁFA (Az első 32 A ingyenes, és
csak a felette lévő igényre vonatkozik az említett költség.),
– mérőhely kialakítási költség: kb. 10.000 Ft,
– részletes költség: a műszaki-gazdasági tájékoztató tartalmazza.
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8.2.2. A víz és a csatorna bevezetése
A víz csatlakoztatása a község ivóvíz-hálózatáról történhet, ugyancsak hálózat bővítéssel. A meglévő hálózati nyomás elégséges ahhoz, hogy a víz a klastromkert magasságába megfelelő nyomással jusson.
Szolgáltató:
Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
2000 Szentendre, Kalászi út 2. Pf.: 27.
Kiss Ernő, tel.: 26/501-640
A hálózatbővítés elindításához a következőkre van szükség:
– meghatalmazás a Pilisi Parkerdő Zrt-től
– tulajdoni lap másolat
– helyszínrajz
– Ü 72005 kitöltött űrlap (Internetről letölthető, ld. melléklet)
A beadott igényt követően a szolgáltató váci központjából megküldik a csatlakozási
szerződést, ezután meg kell bízni egy tervezőt, aki elkészíti az adott terület vízjogi engedélyes tervét. A tervet be kell küldeni a szentendrei címre, akik azt elbírálva kiadják a
vízjogi létesítési engedélyt. Majd meg kell bízni, egy a kivitelezésre jogosult vállalkozást a nyomvonal, ill. a vízakna kiépítésére. Az elkészült nyomvonalat, ill. mérőóra bekötést a Vízmű ellenőrzi, átveszi.
Költségek:
– tervkészítés
– fejlesztési díj egy épület esetén: 170.000 Ft
– nyomvonal költség: kb. 10.000-20.000 Ft/m
– mérőóra, ill. a bekötési költség: kb. 60.000-70.000 Ft
A csatorna kiépítésénél előny, hogy a klastromkert néhány méterrel a község felett helyezkedik el, tehát a szennyvíz elvezetése gravitációs úton történhet. A felszíni vizek
összegyűjtése és felszíni árokban történő elvezetése a romkert alatt húzódó patakmederbe ugyanezen ok miatt nem okoz problémát.
8.2.3. A földgáz bevezetése
A község el van látva földgázzal. Ha a klastromkert területén megvalósuló építmények
fűtését a végleges tervdokumentációban földgázra alapozzák, akkor bővíteni kell a földgázhálózatot. Ennek tervezése és kivitelezése a Gázművek feladata.
Szolgáltató:
TIGÁZ Zrt.
2049 Diósd, Petőfi Sándor u. 40.
Kelemen Józsefné, tel.: 23/546-133
A hálózatbővítés elindításához a következőkre van szükség:
– meghatalmazás a Pilisi Parkerdő Zrt-től
– földhivatali alaptérkép másolat
– gázigény bejelentő űrlap (ld. melléklet)
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Szükséges megadni a konkrét gázigényt (beépített készülékek összteljesítménye). Célszerű személyesen egyeztetni a folyamat elindításakor (fogyasztási hely pontos elhelyezkedése, egyéb), az igény beadás után 30 nap múlva megküldik a csatlakozási szerződést. A csatlakozási díj befizetését követően a Szolgáltató elindítja a tervezést, kivitelezést, a szerződő félnek más teendője a továbbiakban nincs.
A csatlakozási díj az igényelt összteljesítménytől, ill. a nyomvonal hosszától függ.
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8.3. Vendégház és rendezvényszínpad
8.3.1. Előzmények
A Skicc-Art Építésziroda Kft. megbízást kapott a tárgyi romterületre vendégház és rendezvényszínpad tanulmánytervének készítésére. A terület a Pilisi Parkerdő Gazdaság
kezelésében van és a beépítésére a Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
15/2006. (XII. 01.) sz. rendelete (HÉSZ) alapján van lehetőség.
A tervezéshez az alábbi rövid program, mint megfogalmazott igény állt rendelkezésre:
– 2 db garzon lakás (egyenként kb. 30 m2),
– 1 db raktár, kőtár (kb. 30 m2),
– 1 db tárgyaló (kb. 15 m2),
– 1 db szabadtéri, de fedett színpad,
– 2 db WC (női és férfi, 10–10 főre, és 1–1 zuhanyzóval).
A program szerint olyan korszerű, a mai igényeket kielégítő, modern építészeti eszközökkel kialakított épületet kellett terveznünk, amely bizonyos értelemben kapcsolatot
teremt a területen található kolostorrommal.
8.3.2. A tervezett épületek leírása
A tervezés kiinduló gondolata az volt, hogy a romterületet a későbbiekben szeretnék
feltárni, és a közönség számára látogathatóvá tenni, ezért szükséges lesz a terület bekerítése. Elképzelésünk szerint a tervezett épületek keleti fala a korábbi feltételezhető kerítés feltárások alaprajzaiból, valamint a légi felvételekből mai is jól kirajzolódik az egykori kolostor és az ahhoz kapcsolódó gazdaság területe.
A tervezett épületek méretükben, telepítésükben, alaprajzi elrendezésükben a középkorban a kőkerítés vonalán álló gazdasági épületeket idézi.
Az épületek sávalapozással, falazott szerkezetekkel, monolit vasbeton födémekkel készülnek. A tetőszerkezet fából, cserép héjalással valósul meg. A homlokzat nagyrészt
rakott kőburkolatot kap, helyenként faburkolattal és színes vakolattal kiegészítve. A
homlokzati nyílászárók pácolt fából, hőszigetelt üvegezéssel készülnek. A belsőburkolat
a melegpadlós helyiségekben parketta, a hidegpadlós helyiségekben kerámia.
Az épület gépészeti kialakításánál meghatározó lesz a terület közműellátása. A víz,
csatorna, elektromos hálózat kiépítése mindenképpen szükséges. A gáz hálózat esetleg
kiváltható más fűtési, melegvíz készítési eljárásokkal. Megfontolandó lehet alternatív,
megújuló eljárások alkalmazása.
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9. Régészeti feltárás
9.1. Előzmények
A Pilisszentkereszt község határában fekvő, a középkorban pilisinek nevezett, Szűz Mária tiszteletére szentelt ciszterci monostor (monasterium Sancte Marie de Pilis) maradványainak azonosítására a 19. század végén került sor (Békefi Remig), amit 1913-ban
kisebb, de rendkívül gazdag faragott kőanyagot felszínre hozó ásatás követett (Gerecze
Péter). Fél évszázados évtizedes szünet után Gerevich László akadémikus (MTA Régészeti Intézete) 1967–1982 között hosszú tervásatást folytatott a lelőhelyen. Ennek során
sikerült tisztáznia a monostor kőfallal kerített központi részének pontos kiterjedését, a
legfontosabb épületek helyét és alaprajzát, továbbá a templom és a hozzá kapcsolódó
quadrum (kerengővel és belső kerttel ellátott monostorépület) számos részletét. A feltárt
alapfal maradványok, régészeti leletek, elsősorban a hatalmas kőfaragvány anyag lehetővé tették bizonyos építéstörténeti, illetve stiláris következtetések levonását, és ezekre
épülő rekonstrukciós lehetőségek felvetését.
A feltárások Gerevich László nyugdíjba vonulásával megszakadtak, majd a professzor
halálával (1997) évekre leálltak. 2000-től a feldolgozó munka még a Széchenyi terv
keretében tervezett Medium Regni projekt keretében (projektvezető: Benkő Elek) újraindult, a korábbi ásatási eredményeket régészeti terepbejárás, ismételt légifotózás, talajfúrások nyomán a pollen és gerinctelen maradványok vizsgálata, analitikai kémiai és
radiokarbon (C14) mérések, az állatcsont és embertani anyag feldolgozása, valamint
kiterjedt geofizikai felmérés egészítette ki. A leletanyag egy részét Holl Imre monografikus formában közzétette (Holl, Imre: Funde aus dem Zisterzienserkloster von Pilis.
Budapest, 2000.) A Medium Regni pályázat lezárulása (2005) óta eltelt időben Benkő
Elek pályázati források nélkül dolgozik a pilisi monostor monográfiáján. A középkori
monostorral kapcsolatos történeti-régészeti-művészettörténeti eredményeket három
szerző legutóbb kis kiadványban foglalta össze (Hervay Ferenc–Benkő Elek–Takács
Imre: Ciszterci apátság Pilisszentkereszten. Mikes Kiadó, Budapest 2007.).
9.2. A lelőhely állapota
A pilisi ásatásokat irányító Gerevich László annak idején biztos volt abban, a feltárás
után hamarosan megindul a helyreállítás, a magyar történelemben rendkívül fontos emlék bemutathatósága érdekében. Erre több terv is született, megvalósításukra azonban
nem került sor. Ez azzal a tragikus következménnyel járt, hogy a csak ideiglenes védelem (fa védőtetők, kátránypapír takarás) alá helyezett, illetve csak részlegesen visszatemetett falak állaga az 1980-as évek óta nagyot romlott, a fagykáron túlmenően az utóbbi
években drámai módon megszaporodott kőlopásokig, amit egyéb kártétel, illegális szemétlerakás, illetve a lelőhely termékeny, fekete földjének ismételt kitermelése háztáji
célokra is súlyosbított.
Az áldatlan állapotokon a maga szerény eszközeivel a Pilisi Parkerdő Gazdaság igyekezett javítani, a templomhajó pillércsonkjai fölé emelt védőtetők folyamatos javításával, kaszálással, a kerengő falainak részleges felfalazásával, amihez Pilisszentkereszt
község polgárai a műemléket bemutató táblával, a Klastromforrás környezetének rendbetételével, szemételszállítással, legutóbb kiterjedt tereprendezéssel járultak hozzá. Még
a Medium Regni projekt idejében kiterjedt bozótirtásra került sor a geofizikai felmérés
érdekében, ezt a tevékenységet azóta szintén a Pilisi Parkerdő Zrt. vállalta magára.
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Mindennek a tervezett régészeti ásatások szempontjából az a jelentősége, hogy a terep
alkalmassá vált kiterjedt, szisztematikus kutatások számára.
9.3. A régészeti kutatások célja
A régészeti feltárások haszna kettős: egyrészt tudományos célokat szolgál az elpusztult
emlék jobb megismerése céljából, másrészt eredményeznie kell olyan részleteket (falalapozások és egyéb építészeti részletek, periodizáció, küszöb- és padlószintek, középkori vízvezeték- és tüzelőmaradványok stb.), amelyek a tervezett bemutatás szempontjából elengedhetetlenek.
Gerevich László ásatásai, bár nagy erővel és hosszú ideig folytak, nem érinthették a
monostor egész területét (a geofizikai kutatás a négyszögű kőkerítés falain belül több,
régészeti kutatással még nem vizsgált kőépületet is kimutatott), egyes helyeken (pl. az
ún. apáti szárnynál, tehát a késő középkori pilisi apátok reprezentatív épületszárnyánál)
csak a az elpusztult épületek falkoronájának felméréséig jutott, és viszonylag kevés kivételtől eltekintve nem hatolt a késő középkori (14–16. századi) járószinteknél mélyebbre. Ez azt jelenti, hogy a templom belsejében és a káptalanteremben (és természetesen máshol is) még fontos leletek lappanganak a föld alatt, esetleg korai előkelő, a
királyi családhoz tartozó sírok, illetve apáti temetkezések előkerülésére is lehet számítani. A további kutatások szempontjából hitelesítő ásatásokra a jövőben feltétlenül szükség lesz, ezeket célszerű lesz a bemutatást megelőző ásatássorozatba illeszteni.
9.4. A régészeti kutatás feltételei és lehetőségei
Az eddigi pilisszentkereszti régészeti kutatások dokumentációját (alaprajzok, régészeti
rajzok, kőfelmérések, fotódokumentáció, ásatási naplók, felmérési vázlatfüzetek stb.) az
MTA Régészeti Intézete Adattára őrzi, és ez az intézmény a munkahelye a pilisi leletanyag feldolgozását végző Benkő Elek tudományos tanácsadónak (MTA doktora) is, aki
a tervezett régészeti feltárások vezetője lenne.
A régészeti feltárás engedélyköteles tevékenység, ahol a területileg illetékes múzeumnak (Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Ferenczy Múzeum, Szentendre) nyilatkoznia kell az itt előkerülő leletanyag befogadásáról saját gyűjteményébe.
Tekintettel arra, hogy az ásatás egészen biztosan hatalmas mennyiségű leletanyagot
eredményezne, elsősorban a tárolás szempontjából különösen problematikus kőfaragványokat, díszített padlótéglákat és egyéb épületkerámiát (téglák, tetőcserepek, kerámiavályúk és vízvezetékcsövek), sok kisleletet és állatcsontot, továbbá föld-, habarcs- és
kőzetmintákat, a restaurálás, leltározás és előzetes leletfeldolgozás, illetve a raktározás
ügyében az MTA Régészeti Intézetének és a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának
megállapodást kell kötnie. A restaurálás az MTA Régészeti Intézetében megoldható,
térítés fejében.
A kő- és téglaanyag ideiglenesen – bizonyos határokig – a pilisszentkereszti római katolikus plébánia kertjében álló leletraktárban helyezhető el.
A feltárásban részt vevő régészek és ásatási technikusok pilisszentkereszti elszállásolását meg kell oldani, miként a feltáráshoz szükséges további munkaerőét (ásatási munkások) is.
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A régészeti feltárás előzetes terve

Az MTA Régészeti Intézete sajnos csak minimális ásatási felszereléssel rendelkezik,
így a szükséges kéziszerszámok és kellékek, csomagolóanyag és irodaszer megvásárlása
is feladatot jelent, a helyszíni leletmosás és a majdani leltározás költségeivel együtt.
A magyar régészeti gyakorlat mintegy másfél évtizede igyekszik ezen változatos öszszetevőkből álló és könnyen túltervezhető költségek kiszámítására, egyben a szükséges
és elégséges keretek közé szorítására, úgy, hogy az összköltséget a feltárással érintett
terület négyzetméterben megadott nagyságának és az egy négyzetméterre eső költségnek a szorzata adja meg.
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A részköltségek százalékos összetételénél, illetve a többrétegű, kőépületeket tartalmazó lelőhelyek feltárásánál a gyakorlatban alkalmazott négyzetméteráraknál a Régészeti
normatíva I. A régészeti dokumentációk készítésének általános követelményei. Budapest,
2007. c. kiadványra, illetve a Magyar Régész Szövetség és a Budapesti Történeti Múzeum ajánlásaira támaszkodtunk.
A korábban elmondottak alapján a díjkalkuláció nem számol bozót- és cserjeirtással,
tűzszerészeti mentesítéssel, illetve környezetvédelmi kármentesítéssel, ezekre a díjtételekre ugyanis várhatóan nem lesz szükség. Tervásatásról lévén szó, nem számolunk a
projektvezető és más intézeti, illetve múzeumi alkalmazásban álló résztvevők bér jellegű költségeivel sem.
A többrétegű és nagy intenzitású, sok kőépület maradványt, sok követ és épülettörmeléket, nehezen mozdítható és szállítható faragott köveket rejtő, gyökerekkel átszőtt lelőhelyet nehéznek tekintjük, ami azt jelenti, hogy az átlagos lelőhelyekre ajánlott négyzetméterenkénti feltárási költséget (2008. évi ár) 1,4-es díjosztály szorzóval szoroztuk
(4.800 Ft/ m2 +ÁFA)
Az egyes költségnemek százalékos megoszlása:
tervezési feladatok (engedélyezési tervdokumentáció készítése)
Feltárásvezető régész

2,5 %
2,5 %

Szakközreműködők (régészek, ásatási technikusok)

5,25 %

Gépi és kézi földmunka, bontás

57,5 %

Geodéziai felmérés, térinformatika

2,5 %

Leletmosás, tisztítás, csomagolás
Leletkonzerválás
Őrzés
Eszközbeszerzés
Telefon, internet

2%
2,5 %
2%
4,25 %
0,25 %

Utazás, személy- és anyagszállítás
elszállásolás

2,25 %
1,5 %

Előzetes leletfeldolgozás (leltározás, fényképezés, rajzolás,
restaurálás)
Összesen

15 %
100 %

9.5. A régészeti feltárás ütemezése
A kiterjedt, mintegy 240x180 m-es rommező feltárása és bemutatása rendkívül költséges, elhúzódó munka, melyet feltétlenül szakaszolni kell, ellenkező esetben ugyanis a
vállalkozás költsége és időigénye szétfeszítene minden reális pályázati keretet. A szakaszolás az egyes épületrészekkel kapcsolatos tennivalók, illetve a monostor közvetlen
környezete figyelembevételével történt.
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A romterület régészeti feltárásának ütemterve

1. ütem. A templom
A középkori ciszterci monostor temploma háromhajós, kereszthajós, egyenes szentélyzáródású bazilika volt, teljes hossza mintegy 60 m. Az épületegyüttes legmonumentálisabb, építészeti részletekben leggazdagabb, egyben legproblematikusabb része (fagykárral és vandál pusztítással folyamatosan rongált románkori pillérek és falszakaszok), mely
megfelelő műemléki helyreállítás esetén összejövetelek, szabadtéri misék, illetve a négyezetben, a főoltár előtt található Gertrudis-sír miatt megemlékezések színhelye lehet.
A Gerevich-féle ásatássorozat ezt az épületet kutatta a legrészletesebben, a 14. századi
padlószintnél azonban ritkán jutottak mélyebbre, ezért a ciszterci monostortemplom
alatt lappangó korábbi egyházi épület (valószínűleg egy jelentős királyi udvarház temploma), a Gertrudis-szarkofág töredékei és az esetleg még feltáratlanul lappangó további,
a királyi udvarhoz kapcsolódó temetkezések, a mellékhajókban kialakított előkelő világi
sírhelyek, illetve a kórusrekesztő (lettner) részleteinek tisztázása miatt hitelesítő ásatásra
van szükség, a templomhajó területére visszahordott, 50-60 cm-es földréteg eltávolítása
után. Ennek nyomán – a szintviszonyok meghatározása mellett – a templom főfalai és
pillérei felfalazható állapotba kerülnek, a főoltár helye és a Gertrudis-sír megjelölhetővé
válik, ha minderre a műemléki tervtanácson (KÖH) elfogadott terv készül, a hazai műemlékvédelem megfelelő műszaki megoldást kínál és lehetőség nyílik az igényes kivitelezésre.
Az ásatással érintett terület 1500 m2.
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2. ütem. A quadrum
A templomhoz kapcsolódó épülettömb egy belső kert és kerengő köré négyszögletes
formában épült, a monostor legfontosabb helyiségeit (sekrestye/kápolna, káptalanterem,
szerzetesi terem, konyha, ebédlő, megtért testvérek/conversusok épületszárnya a raktárral, kútház) magába foglaló együttes, melynek részleteit az 1967–1982 közötti ásatás
feltárta, a mélyebb szintek kutatása azonban nem történt meg, ami a káptalanterem esetében még további apáti sírok és fontos leletek előkerülésével járhat. Ennek a résznek a
felfalazásával válik a látogatók számára értelmezhető egésszé a templom és a ciszterci
monostorépület együttese.
Az ásatással érintett terület 3000 m2.
3. ütem. Apáti szárny és kapuépület, melléképületek, vendégház/királyi udvarház, kőkerítés
A több éves ásatássorozatnak ez az üteme számos alprogramra osztható, a rendelkezésre
álló eszközök függvényében, és ezek mindegyike új, önálló eredménnyel, egyben bemutatható épülettel kecsegtet, melynek során a monostornak a nagy, négyszögű kőfallal
övezett belső területe fokozatosan különféle rendeltetésű épületek bemutatható maradványaival gazdagodna.
A felsorolt objektumok nagy részét érintette Gerevich László ásatása, de a feltárás
nem volt teljes körű, ezért mindenképpen hitelesítő feltárást kíván. Számos további épület nyomát a geofizikai felmérés mutatta ki, területükön még soha sem volt ásatás.
Közülük kiemelkedő jelentőségű a 15–16. századi apátok reprezentációs célokat is
szolgáló épületrésze, az apáti szárny, valamint a mellette álló, még a 13. században
épült kapuépület. Hasonlóképpen nagy fontosságú az a kiterjedt, a szerzetesi clausurán
kívül eső alápincézett kőépület is, melyet az itt talált igényes vörösmárvány faragványok alapján a monostor mellett álló királyi udvarházzal vagy vendégházzal azonosíthatunk, amely a 13. század elején valószínűleg Gertrudis királyné és kísérete számára is
szállást biztosított.
Az ásatással érintett terület: apáti szárny: 3600 m2; műhelyépület, malom: 660 m2; feltételezett korai udvarház: kb. 1200 m2; mesterséges tó és vendégház: 4500 m2.
4. ütem. A monostor környezete
A monostor fő épületei maradványainak feltárása és bemutatása mellett további objektumok is érdemesek a figyelemre:
A monostor nyugati oldalán egykor fallal kerített mesterséges tó állt, melyet a csapadék mellett a Klastromforrás (és vélhetően több más, mára elenyészett forrás) táplált,
vize malmot és a fémfeldolgozó műhelyépület berendezéseit hajtotta, majd a föld alatti
falazott csatornában a monostor mellett a Dera-patakba zúduló víz átmosta a monostor
latrináját is. A mára mintegy 1,7 m-es agyagos földdel megtelt egykori tómeder régészeti közreműködéssel helyreállítható.
Maga a Klastrom-forrás középkori eredetű forrás, melynek vizét a monostor ólom-,
majd kerámiacsövekből összeállított vízvezetékébe vezették; mellette elpusztult kőépület, valószínűleg vízgyűjtő/vízmű nyomai látszanak.
A monostor mellett halad el az a fontos középkori kövesút is, amely Óbudáról a Két
bükkfa-nyereg érintésével az Árpád-kori királyi és főpapi székhely, Esztergom felé haladt. A ma is kitűnően járható, középkori kőfejtőhelyeket is érintő út kis munkával tanösvénnyé alakítható.
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10. Műemléki konzerválás, újjáépítés
A régészeti feltárás után fontos és elkerülhetetlen feladat a feltárt építmények állagának
műemléki konzerválása, és az egész romterület olyan állapotba hozása, hogy az a megmaradt középkori leletek rongálódásának veszélye nélkül bemutatható legyen az érdeklődők számára.
A konzerválás után a kültéri építmények ellen kell álljanak az időjárás viszontagságainak, a nyári melegnek és szárazságnak, az őszi-tavaszi esőzéseknek és a téli
hóterhelésnek, fagynak. E célokat úgy lehet elérni, hogy a jelenleg föld alatt lévő épületalapokat a feltárás után új falazattal megemelik, megjelölve az új réteg kezdetét. Az
ilyen fajta „újjáépítés” fontos eleme az eredeti padlószint visszaállítása, és burkolása
olyan kültéri anyagokkal, mely legalább jellegében hasonló az eredeti padlózathoz.
A tanulmány készítése során összeállítottunk egy ütemtervet, mely tartalmazza az
egyes műveletek sorrendiségét, kezdő és befejező időpontját:

A Pilisszentkereszti klastromkert megvalósításának ütemterve

Az ütemterv szerint optimális esetben a teljes megvalósításhoz 7,5 év szükséges, de a
kezdéstől számított három év múlva már elkészülnek azok a létesítmények, melyek a
látogathatósághoz elengedhetetlenek, és ekkorra befejeződik a monostortemplom feltárása, falainak megemelése és padlózatának kialakítása. Három év alatt befejeződik a
szabadtéri színpad és nézőtér építése, a terület parkosítása, és elkészül az autóparkoló.
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11. Költségvetés
A klastromkert kialakításának költségvetését a 2008. évi árakon készítettük. A tanulmány elkészítésének időpontjáig a közművesítés (villany, víz, csatorna és gáz bevezetés) árajánlata nem érkezett meg, ezért a pilisszentkereszti közművesítés gyakorlati árait
vettük alapul. Az építési munkálatok pontosabb költségvetését csak a kiviteli tervek
elkészülte után lehet meghatározni, különösen érvényes ez a romterület felfalazásának
kivitelezésére, ahol a tényleges falazási tervet csak a régészeti feltárás után lehet elkészíteni. Jelen költségvetésnél feltételeztük, hogy minden falat átlagosan 2 méter magasságban kell felépíteni, a templom falvastagsága 1 m, a monostorépületé 0,75 m, az
egyéb falak 0,5 m szélesek.
A klastromkert megvalósításához szükséges építészeti feladatok kivitelezésére az alábbi
költségbecslést adta a HaNSa Építőipari Fővállalkozási Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.:

PILISSZENTKERESZT, CISZTERCI KOLOSTOR ROMTERÜLET,
VENDÉGHÁZ ÉS RENDEZVÉNYSZINPAD TANULMÁNYTERV

KÖLTSÉGBECSLÉSE
Garzonlakás 1
Garzonlakás 2
Ffi mosdó
Női mosdó
Tárgyaló
Kőtár
Raktár
Öltöző
Színpad
Nézőtér

29.49
32.31
23.46
21.03
14.89
31.9

m2
m2
m2
m2
m2
m2

208,600
208,600
200,000
200,000
174,300
174,300

6,151,614
6,739,866
4,692,000
4,206,000
2,595,327
5,560,170

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

35.78
27.24
134.68
460.65

m2
m2
m2
m2

142,700
142,700
90,000
50,000

5,105,806
3,887,148
12,121,200
23,032,500

Ft
Ft
Ft
Ft

Építmények összesen:

74,091,631 Ft

TERC-KING 5.9 Költségvetés készítő program szerint:
33-04-007-0320011
Falazat terméskőből, nyersen maradó felülettel,
falazó, meszes cementhabarcsba falazva,
anyag:
falazókő Üröm,
díj:
ÖSSZESEN:

29,600 Ft/m3
41,200 Ft/m3
3
70,800 Ft/m

A fajlagos nettó építési költségeket az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. által kiadott
2008-as Építőipari költségbecslési segédlet felhasználásával képeztük.
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A következő táblázat a klastromkert munkálatainak forrásigényét tartalmazza féléves
bontásban, a költségvetés (62. oldal) és az ütemterv (59. oldal) ismeretében (az egyéb,
előre nem látható költségek, 25. tétel nélkül):
Év
1. félév
2. félév
Összesen

2009
21 714
19 256
40 970

2010
94 436
28 037
122 474

2011
58 397
35 574
93 971

2012
30 198
34 038
64 236

2013
34 038
12 750
46 788

2014
15 630
19 632
35 262

2015
16 752
16 752
33 504

2016
9 552
0
9 552

A táblázat adatainak diagramja:
Forrásigény
140 000
120 000

Ezer forint

100 000
1. félév

80 000

2. félév
Összesen

60 000
40 000
20 000
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

A következő oldalon látható táblázat tartalmazza a Pilisszentkereszti klastromkert megvalósításának becsült költségvetését. A táblázatban csillaggal jelzett tételek módosulhatnak a kiviteli tervek függvényében.
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A költségek becslése a 2008. novemberi árakon, ÁFA nélkül:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Munka megnevezése

Időigénye
[nap]

Vadvédelmi kerítés
Régi szabadtéri színpad felszámolása
Régészeti feltárás a vendégház helyén
Régészeti feltárás a rendezvényszínpad helyén
Víz bevezetése
Csatorna bevezetése
Villany bevezetése (lég- és földkábellel)
Gáz bevezetése
Vendégház építése
Parkosítás
Rendezvényszínpad építése
Kiszolgáló létesítmények (út, parkoló, porta stb.)
Régészeti feltárás (I. ütem, templom)
Romkert építése (I. ütem, templom)
Régészeti feltárás (II. ütem, quadrum)
Romkert építése (II. ütem, quadrum)
Régészeti feltárás (III-IV. ütem, apáti szárny)
Régészeti feltárás (III-IV. ütem, műhely, malom)
Régészeti feltárás (III-IV. ütem, korai udvarház)
Régészeti feltárás (III-IV. ütem, tó és vendégház)
Romkert építése (III-IV. ütem)
Romkert járószintek burkolata (templom és
quadrum)
Romkert járószintek burkolata (III-IV. ütem))
Tervezések
Egyéb, előre nem látott kiadások (10%)
ÖSSZESEN:

20
6
20
30
20
20
10
20
150
20
100
40
300
30
600
45
720
130
240
900
36
60
30
30
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Mennyiség

Fajlagos
mennyiség

1400
70
250
400
700
700
700
700

m
m3
m2
m2
m
m
m
m

2500
20000
4800
4800
25000
35000
20000
45000

Ft/m
Ft/m3
Ft/m2
Ft/m2
Ft/m
Ft/m
Ft/m
Ft/m

1500
400
3000
690
3600
660
1200
4500
640

m2
m3
m2
m3
m2
m2
m2
m2
m3

4800
70800
4800
70800
4800
4800
4800
4800
70800

Ft/m2
Ft/m3
Ft/m2
Ft/m3
Ft/m2
Ft/m2
Ft/m2
Ft/m2
Ft/m3

4500 m2
6000 m2

5000 Ft/m2
2000 Ft/m2

Becsült ár
[eFt]
3 500
1 400
1 200
1 920
17 500
24 500
14 000
31 500
29 945
3 000
44 147
30 000
7 200
28 320
14 400
48 852
17 280
3 168
5 760
21 600
45 312
22 500
12 000
17 754
44 676
491 434

12. Utószó
A tanulmány készítői valamennyien reményüket fejezik ki aziránt, hogy széleskörű öszszefogással a Pilisszentkereszti klastromkert a közeljövőben felépül, és e folyamatot
minden közreműködő teljes mértékben segíti, támogatja, függetlenül vallási, politikai
vagy nemzetiségi hovatartozásától. Meggyőződésünk, hogy a klastromkert jelentősen
hozzá fog járulni Európa, azon belül Magyarország kulturális örökségének megőrzéséhez és bemutatásához, kihangsúlyozva azt a ciszterci rend által már a középkorban is
megvalósított gyakorlatot, mely szerint a kultúra egyetemes. A ciszterciek a növénytermesztési és ipari fejlesztések terén felmutatott eredményeiket minden nemzettel megismertették, és igyekeztek az egész emberiség javára fordítani, közben nem megfeledkezve a lelki, erkölcsi értékek átadásáról sem.
Meggyőződésünk, hogy a projekt sikeres megvalósítása Pilisszentkereszt számára erkölcsi és anyagi értelemben egyaránt rendkívül hasznos.
Pilisszentkereszt, 2008. november 10.

Horváth Sándor és Legeza László
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13. Mellékletek
ELMŰ Hálózat Kft.
Versenypiaci igénybejelentő. Adatlap a hálózati szerződésekhez.
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
Előzetes közműnyilatkozat igénylő lap (Viziközmű törzshálózathoz való csatlakozáshoz)
TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft.
Gázigény bejelentő lap
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