
Árpád-kori templomok



Feldebrő

A XI. században épült legrégibb templomunk



FELDEBRŐ

XII. századi freskótöredékek 

az altemplomban



Bélapátfalva

A Bélkő alatt festői környezetben áll az 1232-ben alapított cisztercita templom
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Országos nevezetességű műemlék, a XIII. században épült román-gótikus 

átmeneti stílusban. Az 1763-as földrengés súlyosan megrongálta, most 

romjaiban is gyönyörű.



Jékely Zoltán: Zsámbék 

romjai
(A főhajóra s a nyugati 

mellékhajóra)

Ott hagytam szürke estben

az Egyedülvalót,

reá gyolcsot se tettem,

nem vontam takarót.

Most hordom homlokomban

a szent, csodás romot,

megóvó csont-tokomban

ez alabástromot;

mint drága régi csipkét

védő-üveg alatt,

mint szép oltári kincsét

ládában óvja pap.

Mert nincs őrzője néki,

s oly bús-árván borong,

mint puszta, faluvégi

buckán egy sárga csont.

Tekintsd e művet, Isten,

hisz nem vagy vak s halott,

küldd mellé, hogy segítsen,

két szárnyas angyalod!

S ha nincs felépítője

s ki rakjon új falat,

hadd óvja meg belőle,

bár azt, mi megmaradt!

Járják körülbe karddal,

csapdosván a mezőt,

s kergesse égi kardal

az öldöklő Időt!



Ják

Árpád-kori művészetünk Európa-szerte

ismert értéke, a XIII. század első felében

épült. A kapubéllet, a faragott szobrok, a két

kőoroszlán a homlokzat fő díszítő elemei



Lébény

A Győr nemzetség 1208-ban bencés 

kolostort alapított itt, amely mellett a 

XIII. század elején épült hazánk 

egyik legnagyobb, legértékesebb 

román kori temploma. Mai formáját a 

XIX. század közepén érte el.



Felsőörs
A XIII. század végén épített, szépen 

helyreállított háromhajós bazilika

Egregy
A XIII. század első felében épült, a korabeli 

falusi építészet egyik legjelentősebb emléke



Budapest

A több mint 700 éves

Mátyás- (Nagyboldogasszony-) templom,

IV. Béla alapította, és 1255-69 között 

épült fel korai gótikus stílusban



Hazai templomok

későbbi korokból
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Az 1483-ban Kinizsi által alapított pálos kolostor romjai



Budapest

A Szent István-bazilika

Budapest legnagyobb egyházi épülete,

1851-1905 között épült Hild József, majd 

halála után Ybl Miklós vezetésével.

Itt őrzik a Szent Jobbot.



Budapest
Dohány utcai zsinagóga és az Életfa

A zsinagóga mór stílusban épült 1854-59 között. 

Rekonstrukcióját 1996-ban fejezték be.



Fót

A dombon álló római katolikus templomot Ybl

Miklós tervei alapján építették 1845-55 között



Szombathely
Sarlós Boldogasszony 

Székesegyház

A szentély freskóját a mezőkövesdi

Takács István alkotta
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Jézus szíve plébániatemplom, 

Neogótikus stílusban épült, 1892-1894-ben. A faragott oltárok Bécsben és Tirolban készültek. 

Nagyon értékes a berendezése. 



A Szentlélek Római Katolikus Templom, amit a hévíziek egyszerűen csak „Kék templom”-nak

hívnak, Hévíz legnagyobb, mintegy 1000 főt befogadó temploma. Hét magasba törő tornya a 

szentlélek hét ajándékát jelképezi, főhajóját pedig festett üvegablakok keretezik, melyek 

mindegyike egy‐egy család felajánlásból készült. 

Hévíz



Máriapócs

Az 1731-ben épült barokk stílusú görög katolikus templom ismert búcsújáró hely



Mezőkövesd

A Mária-kápolna freskója, Takács István alkotása



Kisebb templomok

Öskü

Tibolddaróc

Szalonna

Nyírbátor

Tapolca

Zebegény

Doboz
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Csíksomlyó Erdély leghíresebb búcsújáró helye, a római katolikus székelyek

és csángók vallási központja



Csíkszereda

A város vallási életének új színfoltja

a Makovecz Imre által tervezett 

Millenniumi-templom



Kolozsvár

Mátyás király szobra a 

Szent Mihály-templom előtt



Bögöz

Kazettás mennyezet 

és freskótöredékek.

A freskókat 1865-ben fedezték fel 

a mészréteg alatt.
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Kassa
Szent Erzsébet főszékesegyház



Lengyelország

Krakkói tornyok



Żory, Mezőkövesd testvérvárosa

A katolikus és az evangélikus templom



Zakopane  A fából készült Szent Kelemen-templom



Dél-Csehország

Kutna Hora
Csontkápolna



Szlovénia

Templom a Bledi-tó közepén
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A Szent Benedek-rendi melki apátság a Duna mentén fekszik. Gyönyörű barokk 

épületegyüttes.



Hallstatt

A Hallstatti tó partján elterülő 

barokk kisváros Ausztria 

egyik legszebb helye.

A város egyik érdekessége, 

hogy egyetlen főutcából áll. 

A tó és a sziklafal közti szűk 

hely miatt a város a szikla 

lábához, szorosan egymásra 

épült házak soraiból áll.

Csontkápolnája említésre 

méltó.
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Szófia
Alexander Nevsky székesegyház

Ikonok
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A sienai dóm homlokzata



Firenze

A dóm rózsaablaka



Pisa
A dóm homlokzatának részletei



Padova

Szent Antal bazilika

Itt őrzik Páduai Szent Antal sírját és ereklyéit



A Szent Péter Bazilika kupolája
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Képek a Vatikáni múzeumból



Padlómozaikok 
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Paolai Szent Ferenc székesegyház 1816-ból

Ezen a helyen élt a dóm névadója
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Isztambul, Kék mecset

A dzsámit 1609-1616-ban építették, klasszikus oszmán stílusban.



Nagy Szulejmán dzsámija

Kék mecset



Aja Szófia

A név jelentése: Isteni bölcsesség



Edirne
Selimiye dzsámi

A dzsámi építésze, Sinan



A Selimiye dzsámi belső tere



Vége

A fotókat és a videót készítette: Szlovák Sándorné


