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„Nekem ne lenne hazám?” – tette fel egykor hétrõl hét-
re a kérdést a tévénézõknek Szabados Tamás termé-
szetfilmes operatõr, méltatlanul háttérbe szoruló hazai
kincseinket bemutató legendás kisfilmsorozata. Ki ne
tudna erre a költõinek szánt kérdésre jobb választ ad-
ni, mint a hazai erdõk mélyén rejtõzõ, számos történel-
mi, földrajzi, természeti értéket ismerõ és munkája so-
rán megõrzõ, idõnként azt bemutató erdész.  Aki gya-
kran maga is kalauzolta e filmsorozat nyílt tekintettel
kutakodó rendezõ-operatõrét a megismerés és megis-
mertetés felé. Új rovatunkban megjelenõ cikkeink er-
deink természeti, gazdasági értékein túl, e másfajta,
rejtõzködõbb dimenzió értékei közt igyekszik az olva-
sót kalauzolni. S mint látni fogjuk, sok esetben valóban
nem túlzás, hogy a magyar erdõk mélyére kell bújnunk
e csodák megismeréséhez.

A Dunántúli-középhegységben fekvõ Vértes északnyugati
lealacsonyodó hegylábán, az Oroszlány és Pusztavám között
húzódó egykori barnakõszén bányászati ipari tengely men-
tén, a közigazgatásilag a városhoz tartózó erdõterületen, ro-
mán kori épített szakrális emlékeink kiemelkedõ jelentõségû
és meglepõen monumentális mûemléke rejtõzik. 

A ma már omladozó betonfalú bányaüzemegységek, lejtak-
nák, rozsdásodó acélszerkezetû szállítószalagok szintén történel-
mi múltat jelentõ groteszk hátteret adnak, az akácok és csertöl-
gyek közül célhoz érkezésünkkor hirtelen elénk magasodó, 11.
század közepi Vértesszentkereszti apátság impozáns romjainak.

A lakattal zárt acélkapuval és drótkerítéssel védett mûemlé-
ki területhez közeledõ lépteinket egy karakán vonásokkal meg-
rajzolt termetes férfiember, annak szintén nem kisméretû ku-
tyája és a fokozott védelemre figyelmet felhívó tábla fogadja. 

És ezeken túl tekintetünket azonnal magához vonzza az
egykori bencés alapítású apátság templomának ma is égbetö-
rõ apszisa, szentélye. Ennek magasságával csak az egykori
templomhajóból kinövõ öreg, terebélyes csertölgy veteked-
het. S úgy tûnik, a korábbi, minden bizonnyal keresztbolto-
zatot, már csak e cser lombkoronájának szétágazó rajzolata
képviseli. Igaz azt korához mérten méltó módon. 

Az acélkapun át a kolostoregyüttes épületmaradványai kö-
zé beengedõ kemény arcvonású, de huncutul mosolygó sze-

mû terület- és templomgondnok a karakán vonások mellett,
karakán gondolatokkal is rendelkezik e hazai értékünk egye-
di fontosságát és védelmét tekintve. Kibontakozó beszélgeté-
sünk során hamar kiderül, hogy az alföldi puszták pásztorai-
hoz hasonló cserzett kinézet, bizony történészeket is ver-
senyre hívó, meglepõen széles középkori történeti és mûvé-
szettörténeti ismereteket rejt. Az apátsági rom-együttessel
szinte testi-szellemi szimbiózisban élõ alapítványi terület-
gondnok leletmentõ munkájáról csupán annyit: nem egy és
nem kettõ „illusztris”családi ház kertjébõl hozta el személye-
sen, az ott muskátlitartó szerepre kárhoztatott, kora Árpád-
kori múltunkat és már akkor magas szintû keresztény kultú-
ránkat õrzõ, pótolhatatlan faragott oszlopfõket. A kellõ rá-
hangolódáshoz még hozzátartozik, hogy az apátság és a kör-
nyezõ erdõmûvelési ágból kivont erdõterület a Vértesszent-
kereszt Alapítvány kezelésébe tartozik.

A földrajzi hely jelenlegi elnevezése a 19. században hono-
sodott csak meg, míg a középkori oklevelek Szentkereszt,
Keresztúr és Udvarhely néven tûntetik fel az apátságot. A te-
rület a Csák nemzetség szállásterületéhez tartozott. A kor-
szaknak megfelelõen a Csákok nemzetségi monostort emel-
tettek birtokukon a Vértes hegységben, tekintélyük, hatal-
muk és a térségben betöltött szerepük egyfajta jó értelmû re-
prezentálásaként. A vértesi erdõk mélyén álló családi monos-
tort írásos emlékeink elõször 1146-ban említik. 

A magánalapítású egyházi központok születése ekkor már
száz éves múltra tekintett vissza a Magyar Királyságban. A mo-
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nostoralapító családok – ez esetben a Csákok – saját területük-
bõl adományoztak birtokot és az adott kolostort ellátó jobbágy
családokat.  A Csák nemzetség anyagi és hatalmi ereje orszá-
gos jelentõségûvé a 11. század végére, a 12. század elejére vált.
A család kiemelkedõ egyénisége, Csák Ugrin például esztergo-
mi érseki rangra emelkedett.  Õ volt, aki gazdasági és szakrális
központjává tette Szentkeresztet, székhelyeként használva és
Udvarhelynek nevezve e birtokát, amelyen a kolostor új tem-
plomának és rendházának építését is megkezdte. 

A 13. század közepére már külön titulus járt az apátságot ve-
zetõ egyházi személynek. Vértesi apátként említik meg az okle-
velek, aki például a pápától külön felhatalmazást kapott a kör-
nyék birtokvitás pereinek rendezésére. Az ekkor fénykorát élõ
egyházi központ nemzetségi sorsát végül az Árpád-házi királyok
kihalása utáni Anjou-idõszak pecsételte meg. A Csák nemzetség
szerepe Károly Róbert királyunk hatalmának stabilizálódásával
párhuzamosan lehanyatlott a Vértesben és erdõterületeik, birto-
kaik a korona kezébe kerültek. Elsõsorban királyi vadászterület-
ként szolgálták a király kedvtelést. Az apátság fölötti királyi ke-
gyúri jogokat Luxemburgi Zsigmond regnálása idején a Rozgo-
nyi család szerzi meg, de idejük alatt az apátság helyzete foko-
zatosan leromlott. Mire az 1470-es évekre
az Újlakiak kezébe kerül a kegyúri jog, az
egykor francia monostorokat idézõ virág-
zó mûveltségû vértesi apátság annyira le-
pusztult, hogy az apát már nem mer a ro-
gyadozó, omladozó falak között tartóz-
kodni. A pápától kérvényezik, hogy a pá-
losoknak adhassák át a kolostort. Mátyás
király idején végül is a leromlott épülete-
ket a dominikánusok regisztrációs köny-
veibe veszik át. A Vérteskeresztúri vagy
Szentkereszti apátság sorsát véglegesen
Tata 1543-as törökkézre kerülése pecsé-
telte meg. A Hódoltság után, az Eszter-
házyak idején megkezdõdött e páratlan
építészeti és szakrális emlékeket õrzõ ro-
mok módszeres pusztítása. Kövei többsé-
gében gát- és malomépítkezések alap-
anyagába kerültek.

Az évtizedes régészeti kutatások rész-
letesen feltárták az apátság épületeinek
rendkívül gazdag építészettörténetét.

A majd tízezer négyzetméternyi terület
legrégebbi épülete a monostor északi fe-
lén egy egyszerû, téglalap alaprajzú,
négyszögletes szentélyû templom marad-
ványa. E korai épületegyüttestõl délre
építették a 12. század végén és a 13. szá-
zad elején, a mai helyreállított romjaiban
is impozáns látványú, hatalmas méretû,
gazdagon díszített, bazilikás elrendezésû
román kori templomot.

Belsõ terét három pár hatalmas pillér
osztotta három hajóra, a keleti oldalon ke-
reszthajóval is bõvítve. Különleges kialakí-
tást kapott a fõszentély, mivel a szentély-
négyszöget keletre egy nagyobb, az észa-
ki és déli oldalon egy-egy kisebb, alacso-
nyabb apszis bõvíti. A templom alaprajza
négyzetes arány-hálórendszer alkalmazá-
sára mutat. A falak gondosan faragott kvá-
der-burkolattal készültek. A templom ro-

mán kori letisztult pompáját tovább fokozta a padozat és a sír-
kövek vörös márvány elemeinek alkalmazása. A szenthelynek
három, bélletes kapuja volt, melyek délrõl, nyugatról és északról
biztosítottak bejárást. Az északi volt a legegyszerûbb, míg a déli
és a nyugati tagozatait gazdagon, részben figurális faragványok-
kal díszítették. A déli fõbejárat leveles indadísszel keretezett,
egymás fölött elhelyezett álló próféták reliefjeivel gazdagított be-
járata az Ile de France tájain is méltón képviselte volna a közép-
kori egyházépítészetet. 

A templombelsõ megvilágítását szolgálták a nyugati hom-
lokzat résablakai és a félköríves ablakok. A három hajós el-
rendezést pillérek alkalmazásával érték el. A keleti elsõ,
összetett pillér fejezetét kihajló, húsos levelek fríze alkotta, a
további négy pilléren leggyakrabban egymással küzdõ, vagy
a sarkon közös fejben végzõdõ állatpárokat ábrázoltak. A
templomot keresztboltozattal fedték le, a tetõt színes, barnás-
zöld mázas tetõcserép fedte. A templom nyugati oldalához a
szentély szélességével egyezõ méretû elõcsarnokot építettek. 

A két román kori templom között helyezkedett el a 13. szá-
zadi kolostor, amely nem szabályos kolostorformát mutat.
Nem négyszögbe zárt kerengõvel rendelkezett, hanem egy ke-

leti és egy nyugati szárnyból állt, s ezeket
egy zárófal kötötte össze. A kolostorhe-
lyiségek a hagyományos sorrendben kö-
vették egymást: sekrestye, káptalante-
rem, gyülekezõ terem, nappali. A nyuga-
ti oldalon egészen a templom-elõcsarnok
faláig húzódó épületszárnyat alakítottak
ki, itt a refektórium (ebédlõ) és a konyha
kapott helyet.

A vértesi erdõk lombjainak mélyén
rejtõzõ, impozáns méretû és látványvilá-
gú monostor kevéssé ismert, kiemelke-
dõen értékes középkori emlékünk. Hí-
ven jelzi, hogy az építésekor alig kétszáz
éves Magyar Királyság keresztény kultú-
rája semmivel sem volt elmaradva a fej-
lettebb nyugati államokétól. Errõl min-
dazok meggyõzõdhetnek, akik elzarán-
dokolnak e helyre és feltekintenek a
környezõ csertölgyek fölé emelkedõ ap-
szis égbe törõ boltíveire.
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