
Szent Miklós templomrom 

 

A Szent Miklós templomrom a ma már Csopakhoz tartozó, egykori Kövesd község Szent 

Miklós püspök tiszteletére felszentelt középkori templomának romja.  

Kövesd középkori templomának első írásos említése 1312-ből ismeretes. A veszprémi 

káptalan 1363. július 15-i oklevele a kövesdi Szent Miklós egyházzal kapcsolatban született. 

A veszprémi káptalan egy 1372-es oklevelében, mint Kövesd falu Szent Miklós hitvalló 

tiszteletére szentelt kőkápolnáját említették. A török hódoltság alatt pusztult el a kápolna, 

amely 1550-ben még működött. Az üres romot puszta templomnak is említik. A kövesdi 

nemesek nagy része az új kálvini vallás mellé állt, szerették volna megkapni és felépíteni a 

templomot. 1796-ban kérték a veszprémi káptalantól, de nem jártak sikerrel.  

1861-ben felkereste Rómer Flóris (1815-1889) bencés tanár - hazai régészetünk egyik jeles 

első művelője - aki leírást és vázlatot készített az akkor még épebb romokról. 

A XIX. század végén a Kövesdi Nemesi Közbirtokosság veszi meg, kijavítja a falakat és 

nádtetővel látja el az épületet. A községi pásztornak lett a pajtája, mellé építették a 

bikaistállót és a pásztorházat. 1964-ben a Csopaki Községi Tanács lebontatta a toldalék 

épületeket, majd 1966-ban az Országos Műemléki Felügyelőség által sor került a rom 

feltárására és helyreállítására.  

A kisméretű, kelet-nyugati fekvésű, egyhajós, egyenes szentélyzáródású épület a XIII. 

században épülhetett helyi mesterek munkájával. A templomnak egyetlen sarka sem 

derékszögű, és nincs két párhuzamos fala. A hajó és a szentély északi és déli hosszfalai 

kelet felé összetartanak, ami a szentélynél annyira feltűnő, hogy szándékosság 

feltételezhető róla. Talán ily módon igyekeztek a lelki tekinteteket az oltárra irányítani. A 

bejárat a déli oldalon nyílik. Az ajtónyílás keretét és küszöbét négy darab durván faragott 

vöröskő hasábból alakították ki. 

A szentélyben álló főoltáron kívül, a hajó és a szentély találkozásánál a hajó észak-keleti 

sarkában egy további oltáralapozás került elő. A hajót és a szentélyt íves diadalív választotta 

el. A falakat belül fehérre meszelték, a padlót döngölt agyagrétegbe helyezett lapos kövekből 

alakították ki, amelynek a tetejét vakolattal simították el. A szentély padlója 20 cm-rel 

magasabb volt a hajóénál. A kapu előtt a középkori terepszint mintegy 50 cm-rel volt 

magasabb a jelenleginél. Az egyház nyugati végében egykor fa karzat emelkedett - helyét 

gerendalyukak mutatják -, nyilván a kegyúr Kövesdi nemesi család tagjai számára. Az ásatás 

során nem került elő egyetlen sír sem. A kövesdi kápolnához, miután nem volt temetője, nem 

építettek körítő falat sem. A Szent Miklós kápolna a paloznaki Szent András templom fíliája 

volt, s nem rendelkezett plébániai jogállással. 

Az igénytelen, egyszerű épület az egyik legáltalánosabban elterjedt Árpád kori falusi 

templomtípust képviselte, amelynek számos párhuzama található a Balaton-felvidéken, de a 

középkori Magyarország más vidékein is. 

A középkorból a kövesdi templomromon, az okleveleken és egy templomi kelyhen kívül 

jószerivel semmi sem maradt meg. A rom ma a település egyik legrégibb és 



legnevezetesebb műemléke. Jelentőségét az is mutatja, hogy az országos műemlék 

nyilvántartásban szerepel. A romterület igényes kialakítása, a bemutató poszter feltétlenül 

megtekintésre érdemes. A Szent Miklós templomrom felvétele a Magyar Értéktárba új 

érdeklődőket vonzana a helyi közösségekből és a településre érkező turisták köréből is. A 

Rom körüli parkosított térség közösségi térként történő hasznosítása a település lakóit, 

illetve vendégeit újabb élményekkel gazdagítja. 
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A Települési Értéktár helyi értékévé felvette: 2016. június 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az NMI Művelődési Intézet, mint szakmai együttműködő partner vesz 

részt Csopak, és a térség helyi értékei és értéktárai nyilvánosságának 

megteremtésében. 

 


