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1. Az épület 

 

Szabadon álló egytornyú barokk templom, észak-déli tengellyel (nem keletelve). Hárombolt-

szakaszos hajó, szentély, sekrestye, az épület tengelyében. Szentély csehboltozatának freskói 

Falkoner X. Ferenctől. Szószék Bebó Károlytól, barokk kegykép Kiscellből. Épült 1764-

1768-ban, korábbi, Árpád-kori és Anjou korban bővített templom mellett. A korábbi templom 

romja a mai épület mellett látható.  

 

2. Az együttes védettsége  

 

M I. 6930 

 

3. A templom története 

 

Az egykori Alkeszi faluban állott, Szent Györgyről elnevezett templom feltehetően a 12. szá-

zadban épült. E templomot a 13. században bővítették. Ez egyszerű, egyterű, félköríves szen-

télyzáródású épület volt, kora egyházi építészetének tipikus és egyben jellegzetes alkotása. A 

templomot egy 1267-es, birtoklási vita miatt keletkezett oklevél nevezi meg és benne Péter, a 

Keszi Szent György egyház plébánosa is megemlíttetik.  

 

A 12. században keletkezett templom a 14. században már szűknek bizonyult a hívők számá-

ra. A kis épület bontása után helyén csaknem négyzetes terű, egytornyú új templomot emel-

tek, téglány alaprajzú szentéllyel. A szentélyhez északi oldalán sekrestye csatlakozott. Ennek 

falmaradványaiban ásatáskor másodlagosan beépített római kori sírkőtöredéket és oltárkövet 

találtak. A templom és a torony nyugati sarkait átlóban épített támpillérekkel látták el. A 

templom terébe beálló kórus létét két tartó oszlopának maradványa igazolja. E tér boltozott 

volt, bordázatának indítása a templom romfalának oldalfalában látható. (A templom terének 

közepén megtalált kőtömb a templom középoszlopának kérdését is felveti. A 14-15. századi 

magyar építészetben ismerünk olyan – felvidéki templomokat, amelyek síkmennyezetét utó-

lag úgy váltották fel boltozattal, hogy az oldalfalak korlátozott teherhordó képessége miatt 

középre is oszlopot építettek be, így kéthajós, boltozott teret nyertek.) E templomot több ok-

levél említette. 1332-ből tudjuk, hogy a templom plébániája a veszprémi püspökség budai fő-

esperesi kerületéhez tartozik. 1329-ben Budai Jakab fia János, 1350-ben Ádám a plébános és 

ugyanekkor VI. Kelemen pápa bizonyos dézsma-ügyeket firtat.  
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A 15-16. század fordulóján a nyolcszög három oldalával záródó, támpilléres, hosszú, gótikus 

szentélyrésszel bővítették e templomot. Valószínűleg ekkor épült a templomhajó északi ré-

széhez illesztett kis kápolna is. E korszak emléke a korunk ásatásai során megtalált szentség-

ház- és szenteltvíztartó-töredék is. 1629-1652 között a templom a református egyházé lett, 

lelkészeit az óbudai Seniorátus tartotta nyilván. A terület török kor végére elnéptelenedett. E 

kor építéseiről nincs tudomásunk.  

 

A török kor után a falu betelepülése idején 1699-ben alapították újra a plébániát. A feltételez-

hetően rossz állapotú templomot 1634-ig többször renoválták és át is építették. Kijavították 

vagy újraépítették a templom boltozatát, megerősítették a falpilléreket, bővítették a sekrestyét, 

több ütemben emelték a templom járószintjét és új kórust is építettek. A templom 1713-ban 

két harangot kapott. Az 1747. évi Canonica Visitatio e templomot már jó állapotúként írta le.  

 

A ma álló templom 1761-1766 között épült fel. Bár 1765-től Budakeszi kamarai birtok lett, az 

építést gróf Zichy Miklósné Berényi Erzsébet támogatta. Bár az épület 1764-ben készen állott, 

és 1778-ban főoltára és négy mellékoltára is csaknem elkészült, Koller István veszprémi püs-

pök ismeretlen időpontú ideiglenes felszentelése után hivatalosan csak 1781-ben szentelte fel 

Sélyei Nagy Ignác veszprémi püspök.  

 

Az új templom építésekor először a régi templomnak az építés útjában álló tornyát, valamint a 

hajója és a kápolnája nyugati részét bontották le. Feljegyzések utalnak arra, hogy az új temp-

lom a régi köveiből épült. A régi templom szentélyét azonban az építés ideje alatt – immár 

barokkos formában átépítve – megtartották. Az új templom építésének befejezése után a régi 

templom szintje fölött új szinten képeztek ki, amely templomudvarként és eleinte temetőként 

is szolgált. Az új templom eredeti sekrestyéje 1761-1766 között épült fel. Ezt 1795-re le is 

bontották, hogy helyet adjon a ma álló sekrestyének. A templom jelenlegi harangjai 1767-ből 

és 1768-ből valók.  

 

A templomot 1802-ben felújították, 1825-ben tetőfedését cserélték ki, 1828 és 1830- között 

ismételten kívül és belül felújították, 1853-ban a torony keresztjét aranyozták, 1875-ben a tor-

nyot javították. Tudunk még az 1920-as években zajló restaurálásról, a freskók 1930-as resta-

urálásáról, a második világháború utáni helyreállító munkákról, az 1960-as évek helyreállítá-
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sairól, az 1970-es évek kutatásairól és restaurálásairól, valamint az 1983-as toronyrestaurálás-

ról. A templomot az 1980-as években új tömör beton lábazattál látták el.  

 

4. A templom és környéke leírása 

 

A ma álló templom a keletelt középkori épülettel ellentétben az út vonalához igazodik, így 

közelítőleg ÉK-DNy tengelyű. E templom egytornyú, egyhajós, karzatos barokk épület, építé-

se korának tipikus alkotása. Teréhez északkeleti oldalán szentély, ahhoz tengelyben sekrestye 

csatlakozik. A templomhajót hevederek között három csehboltozatos mező fedi le, a szentély 

felett csehsüvegboltozatot képeztek ki. A templom terébe beáll a vasoszlopokon nyugvó kar-

zat. A templom pilasztertagolású főhomlokzatán a középen álló tornyot volutacsigás oromfa-

lak fogják közre. A csigákon valaha Szent Vendel és Nepomuki Szent János szobrai állottak. 

Az oldalhomlokzatok dísztelenek. Az átlagos barokk templomi külsőhöz képest szokatlanok a 

torony pilasztereinek növényi motívumokból komponált atípusos fejezetei. A tető igényes vo-

nóvasas szerkezet.  

 

A templom szentélyének mennyezetén Mária mennybevételét Falkoner Xavér Ferenc (1737–

1792) alkotta. A szentély hátfalát a makkosmáriai kegykép másolata díszíti; az eredetit, amely 

Hans Georg Falkoner (1646–1741) 1731 körül készített, 1783-1959 között ebben a templom 

őrizték. Az 1760 körül készült főoltár oszloppárja közötti falnyílásban aranyozott korpusz lát-

ható, felette az oromzatba MÁRIA-feliratot illesztettek. A főoltár angyalszobrait Bebó Károly 

(1712 k.–1779) alkotta. A Kálvária – eredetileg Szent Kereszt oltár is 1760 körül épült, 1810 

körül átépítették. E földgömbbel ékesített oltáron a korpusz alatt Mária, Mária Magdolna, Ke-

resztelő Szent János alakjai láthatók. A baldachinos szószék 1760 körül más források szerint 

1819-ben készült el. A templomtérben áll még a Szent Család (18. sz.), Páduai Szent Antal 

(1890 k.), Nepomuki Szent János (1800 k.) és Havas Boldogasszony (1888) oltár. A templom 

belső terét Franz Lohr 1930-ban festette ki. E festés ma már nem látható. A templom mai fes-

tése 2000-ben készült el. A jelenlegi orgonát Rieger Ottó 1910-ben készítette és 1932-ben újí-

tották fel.  

 

Ez az egytornyú barokk templom a török kor utáni erkölcsi, egyházi és szellemi megújulás 

tipikus alkotása a 18. századi Magyarországon. Az átlagból szép fekvése, kellemes arányai, 

szentélyének igényes kifestése, szép és szokatlan formájú főoltára és színvonalas Kálvária-

oltára emelik ki.  
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A barokk templomhoz csatlakozó rom kb. 45º-os szögben áll a templomhoz képest. A rom 

nyolcszög három oldalával záródó, három boltmező szentélyből és ehhez csatlakozó temp-

lomtérből áll. Mindkét épületrészt támpillérek támasztják meg. A rom tornyának sarka a ba-

rokk templom fala alá ér. A barokk templom mellékbejárata elől lépcső visz le a rom alacso-

nyabb szintjére.  

 

5. A templom felújításai és e munkák tervei korunkban 

 

A ma álló barokk templom falai az 1990-es évekre már erősen vizesedtek. Ezért az épületet 

1995-ben körbeépített szivárgó rendszerrel akarták ellátni. E munka során találtak rá az előző 

templomok romjaira. Az ásatások 1996-1998 között zajlottak, vezetőjük Pásztor Adrien és 

Siklóssy Gyula régészek voltak. Az előkerült alapfalakat  restaurálták, illetve ekkor készült a 

templom oldalbejárata előtti fém és kerámia elemekkel ellátott belépő és romhoz vezető lejáró 

is. E munka során a mai templom bejárata előtti terület részben fém anyagú megoldása a kö-

zösség számára kritikusra sikeredett.  

Tervező: tereprendezés tájtervezés Bechtold Gábor 

Finanszírozó: 90 % Budakeszi önkormányzat, Budakeszi r. k. egyházközség 

 

1998-2000 között restaurálták a templom belső díszfestését.  

Finanszírozó: Budakeszi önkormányzat, Budakeszi r. k. egyházközség 

 

1998 után több terv készült a rom részleges vagy teljes befedésére. A rom védelme mellett 

ekkor már cél volt a védőépület közösségi célú hasznosítása is.  

 

2002-ben restaurálták a templom mögötti szobrot. 

Finanszírozó: Budakeszi önkormányzat, Budakeszi r. k. egyházközség 

 

2006-2008 között újabb rekonstrukciós ütemben eltávolították a templom beton lábazatát. 

Ekkor a templom új lábazatot kapott, restaurálták az épület kültéri kő és stukkó díszeit, kijaví-

tották vakolatát, újra festették homlokzatait, renoválták a tetőszerkezetet, valamint új tetőhéja-

latot és bádogozást is kapott. E munka tervezője Déry Attila volt, a munkákat az önkormány-

zat és az egyházközség fedezte. 

Tervező: Dr. Déry Attila 
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Finanszírozó: Székesfehérvári egyházmegye, Budakeszi r. k. egyházközség 

 

2011-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Középülettervezési Tanszéke tervezői szakmérnöki 

hallgatóinak diploma pályázata foglalkozott a rom védelmével, különös tekintettel a rom és a 

műemléki barokk templom kapcsolatára. E feladatot Karácsony Tamás vezetésével végezték.  

 

2012-ben újabb lábazatjavításra és homlokzat-felújításra került sor. 

Tervező: Dr. Déry Attila 

Finanszírozó: Budakeszi r. k. egyházközség és helyi polgári támogatás 

 

2013-ban felállították a templom előtt Nepomuki Szent János barokk szobrát. 

Finanszírozó: budakeszi polgárok a Budakeszi r. k. egyházközség egyetértésével 

 

5. A templom és környéke helyzete és állapota 

 

A barokk templom alapozása vegyesen rakott terméskő fal, tégla elemekkel. Falazat vegyes, 

kívül és belül mindenütt vakolt felületek és kő nyílás-keretezések. A tagozatok kő elemekből 

és vakolatból húzott szakaszokból állnak. A templom körül különféle megoldású kő burkola-

tok helyezkednek el. A templom déli, főbejárat felől nézve kisebb dombon áll. A domb alján 

kis tér alakult ki. A domb szélén Nepomuki Szent János szobra áll.  

 

A barokk templom mellett terül el a korábbi templom romja. A terület enyhén délkelet felé 

lejtős és régi kőfal köríti. A romtemplom különféle terméskő falazatú épületek maradványa. A 

romtemplom falait mindenütt agyagos mészhabarcsba rakták. A különböző korok javítása vál-

takozó minőségű mészhabarccsal történtek. A romtemplom egykori faragott kő elemei a Pest 

megyei Múzeumba kerültek. Jelenleg a rom helyreállított, de visszaomlott állapotban van.  

 

A romtemplom elhelyezkedése; a rom és a meglévő templom kapcsolata 
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A romtemplom elhelyezkedése; a rom és a meglévő templom kapcsolata 
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A templomromok 
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János szobra 

Plébánia épülete 

Budakeszi 

Fő utca 
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Főbejárat 

Oldalbejárat 
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A templomterület helyszíne ma.  

 

 

 

A ma álló barokk templomhoz csatlakozó rom, 2010-es állapot. 

 

Az Árpád kori templom 

Az Anjou-kori templom 
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A rom jelenlegi állapota, nézet az apszis felé. 

          

 

 

b 

 

a 

 

a 
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Leomlott falkoronák  

          

 

 

d 

 

c 

 

d 
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Leomlott falkoronák  
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A templom mellékbejáratának jelenlegi kialakítása; acélszerkezet, kerámia és acéllemez bur-

kolat… Ez nem összeillő és nem a templomhoz illő megoldás. A burkolat a bejárat előtt 

egyenetlen, télen tisztíthatatlanul jegesedik.  

          

 

 

 

A templom mellékbejárata előtti burkolat jelenleg, életveszélyes burkolattal.  

e 

 

f 

 

e 

 f 
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A templom melletti lépcsők és támfalaik.  
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A templom melletti támfal és Nepomuki Szent János újonnan felállított szobra.  


