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I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Hartmann Antalné
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Hartmann Antalné
Levelezési cím: 8441 Márkó, Petőfi utca 52.
Telefonszám: 20/917-6043
E-mail cím: hartmannerzsi@gmail.com

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: Szent Márk Plébánia Templom, Márkó
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és
élelmiszergazdaság
 ipari és műszaki
megoldások
 természeti környezet

 egészség és életmód
 kulturális örökség
 turizmus és vendéglátás

 épített környezet
 sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Márkó
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:
Márkói Települési Értéktár
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
A márkói Szent Márk Plébánia Templom története:
Nemes Dénes „A Márkói Plébánia Története” című munkájából tudhatjuk meg, hogy a plébánia
területéhez tartozó vidéken a mohácsi vészig több templom állt (Mesteri, Bánd (nem a mostani
falu helyén), Bere, Menyeke). A templomok létét alátámasztó források „fényes bizonyítékai a
virágzó hitéletnek és a vidék történeti múltjának”. A mohácsi vész után 1552-től Veszprém
török végvár, Győr pedig a királyi hadak végvára, így – írja, Nemes Dénes – a köztük lévő
települések „szabad rablás, dúlás és portyázás területei”. A hajdani virágzó falvak teljesen
elnéptelenedtek.
A törökdúlás után a természet visszafoglalja a területet, Padányi Bíró Márton 1741-ben indítja
meg a betelepítést. A telepesek a falut a kezdetektől Márkónak hívják, a káptalan a Mesteri
nevet használja, még 1909-ben is találhatók rá utalások.

A templom építését 1747-ben kezdték meg, 1753-54-re el is készült – áll Bakonyi János: Márkó
telepítése és nyelvjárása című művében. A templom a barokk korszak végén épül, késő barokk
stílusban. „A templombelső megoldásánál, az alaprajznál a XVIII. sz. második felében
leginkább a Dél-Németországban kialakult barokk egyházi építészeti jellemzőket vették át. Az
alaprajz megnyúlt, a belső tér egységesebb lett, a templombelső minden része egybefogott, jól
áttekinthető. Ez a térkialakítás a hívek összefogását célozta. A templombelső egységét
hangsúlyozza a boltozat kialakítása is: a főhajót összefüggő, kosárívekkel vagy köríves
hevederekkel csak enyhén tagolt lapos süvegboltozat, ún. csehsüveg borítja – írja Laknerné
Léber Katalin. A templom 1753-54-ben készült el. A tornyot később 1782-ben építették hozzá.
Dubniczay István éneklőkanonok a templomot Szent Márkról nevezte el.
1859-ben elkülönítik a veszprémi káptalan és a jobbágyok földjeit egymástól. Ezután
Haberreiter Márton plébános, később a veszprémi kerület esperese, gazdasági épületeket emelt
a plébánia köré. Az építőanyagul használt köveket, erejét meghazudtolva fejtette ki a plébánia
földjéből. Az ő idejében újították fel a főoltár aranyozását.
Nemes Dénes 1886 – 1914. között vezette a plébániát. Azon kívül, hogy a márkói plébánia
történetét lejegyezte, kőkerítéssel vette körül a templomot, körbeültette a ma is árnyat adó
hársfákkal. A tetejét palatetővel, a tornyát rézzel fedték. 1905-ben a munkálatok végén ifj.
Bognár János ácsmester lezuhant és belehalt sérüléseibe. A plébánia épületet átalakíttatta, a
Szűz Mária és a Szent Vendel oltár felállítása is az ő nevéhez köthető.
Dr. Weisz György 1969 – 1984 között volt Márkón plébános. 1973-74-ben restaurálták a súlyos
háborús károkat szenvedett templomot, a repedezett falakat és a kupolákat betonkoszorúval
fogták össze. A padlástérben pedig 2 vasszerkezetű gerendával, melyet a helybeli
Termelőszövetkezet műhelyében készítettek el 1973 novemberében. A terveket Dragovitd
Tamás VATTI /Vörösépítési Tudományos Tervező Intézet/főmérnöke készítette a
kivételezési/építési/munkákat a hárskúti építőipari és márkói hívek, mint segédmunkások
végezték el.
1975-ben restauráltatta a főoltárt az OMF/Országos Műemléki Felügyelőség/ saját költségén
(1.5 millió forintba került). Ugyanakkor grátisz restaurálták a keresztelő kutat és a papi
Stallumot is.
1981-ben készült a szembe oltár. 1983-ban bontották el a templomkert északi kőkerítését és
cserélték ki a mostani betonkerítésre.

A templom leírása Laknerné Léber Katain Márkó szakrális képzőművészeti emlékei és
hagyományi című munkájából:

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal topográfiai adattárában szereplő részletes leírás szerint:
a márkói Szent Márk templom az alaprajza szerint egyhajós, keleti irányban a hajónál
keskenyebb, nyolcszög három oldalával záródó szentéllyel záródik, melyhez észak felől
négyszögletes alaprajzú sekrestye csatlakozik A sekrestye sérült és hiányos kőkeretes ajtajának
zárókövébe az 1810-es évszámot vésték.
A templom főhomlokzatát az erőteljesen előrelépő zömök, felfelé keskenyedő háromtengelyes
toronytest határozza meg. Alsó tengelyéből nyílik kőkeretes, hajlított ívű, zárókődíszes bejárati
kapuzata. A torony legfelül óraíves párkányzattal záródik.
A XX. század elején készült fotón még látni a régi toronyórát, ami valószínűleg a II.
világháború alatt- sérült meg. A többszöri átmeszelés után már az óra számlapja is eltűnt. Hála
a 2007. őszi felújítást végző mestereknek – akik a tisztítás során megtalálták és újrafestették a
számlap helyén a római számokat- most újra a régi szépségében látható.
A hajót lezáró nyugati végfal kétoldalt hajlított ívű oromzattal záródik, amelynek párkányzatán
1-1 kőváza helyezkedik el. A templom északi és déli homlokzata teljesen azonos, illetve az
eltérés csak annyi, hogy a szentélyből is nyílik egy ablak a déli oldalon, melynek formája
megegyezik a 3-3 hajóablak kialakításával. A szentélyzáródáson egyetlen vakablakkeret
látható. Az oldalbejáratokat és a főbejáratot XIX. századi szegecselt fém ajtószárnyak zárják.
A templom főbejárata a tornyon át vezet, a toronyalj csehsüveg boltozatú. Kétoldalt falmagba
vezetett csigalépcsőn lehet feljutni a karzatra. A toronyaljból lapos, szegmentíves záradékú,
duplaszárnyú kapuzat nyílik a karzataljba. A karzatalj három csehsüveg boltmezőből áll,
hármas ívvel nyitott a hajó felé, középen félköríves, kétoldalt lapos kosárívekkel. A karzat

alacsony mellvédje kecsesen hajlított ívű, azon áttört kovácsoltvas rács, melyet egyszerű
párkányzat zár le (lásd 5. kép).
A szép arányú templom hajója három csehsüveg lefedésű boltszakaszból áll, amelyeket széles,
lapos kosárívek tagolnak. A boltozatok a főfalaknál szintén lapos, keskeny kosáríves
homlokívekre támaszkodnak.
A templom mennyezet és faliképeit a 70-es években rossz állapotukra való tekintettel
lemeszelték. Az idősebbek visszaemlékezései szerint az egyik freskó Jézus születését ábrázolta.
Főoltár

A főoltár jellegzetes aranyozott barokk keretben lévő, olajfestéssel készült oltárképe a templom
védőszentjét, Szent Márkot ábrázolja, amint evangéliumát írja. Égre emelt tekintetével és bal
kezének mozdulatával a szentlélek segítségét kéri munkájához. Az asztal vörös drapériája alól
tekint ki Szent Márk attribútuma, az oroszlán. Az evangélista egy zárt teremben áll, feje fölött
a nyitott égbolton jellegzetes barokk puttók jelennek meg. A mennyből egy fénysugár világítja
be a helyiséget, az evangélista arca, felsőtestének ruházata tündöklően fényes, míg a sárgásbarna köpenye oldalt szinte beleolvad a háttér homályába.

A főoltárkép két oldalán

márványozott oszlopok, korinthoszi oszlopfőkkel, felettük aranyozott rátétekkel díszített vörös
márvány párkány, amely a felső részt két szintre osztja. Az erősen törtvonalú, megszakítás
nélkül vezetett párkány fölött, ovális keretként szolgáló díszes építményben (melynek felső íve
az oltárkép keretének ívét szépen harmonizálva követi) két angyal és a Szentháromság

ábrázolása jelenik meg. Az alsó faberakásos és arany rozettákkal díszített szekrényen négy
szobor áll. A jobb oldalon Nepomuki Szent János szobra, a baloldalon pedig Szent József szobra
található. Szent József szeretettel ölelésre emelt karjával valaha a kis Jézust tarthatta,
napjainkban már csak a mozdulat látható, a kis Jézus már hiányzik a kezéből. Másik kezében
most pálmaág van, amelyről dr. Weisz György volt plébános azt tartotta, hogy eredetileg nem
lehetett ennek a szobornak a kezében (Szent Józsefet liliommal a kezében szokták ábrázolni).
A másik két szoborról mindössze annyit tudhatunk, hogy „két papi szent”.
A nagyon szép barokk menzán egy aranyozott, díszes szentségtartó (tabernákulum) áll, két
oldalán egy-egy aranyozott szárnyú kerubbal. A gyengén homorú, egységes tömegű építmény
talapzatát két íves ajtónyílás töri át.
A templom gyönyörű főoltárát az évek során átfestették (1890-ben) és olyan szürke színe lett,
mint most a szószéknek. Az oltár hátulsó oldalán talált Laknerné Léber Katalin erről egy
feliratot - melyet a restaurátorok meghagytak az utókornak. 1975-ben dr. Weisz György
plébános úr lehetőséget talált arra, hogy a templom főoltárát renováltassa – olvasható Migray

Emőd Márkó történetéről írt kéziratában. Ekkor derült ki, hogy a jellegtelen kékes-szürke festés
alatt csodálatos márványmintázatú faoltár található.
A II. Vatikáni Zsinat előírásai alapján elbontották a kovácsoltvas áldoztató rácsot, bekerült a
körüljárható műkő oltár és a szószék.
Mellékoltárok

Laknerné Léber Katalin a Vasáros József kanonok úr által rendelkezésére bocsátott
templomleltár alapján jegyezte le a mellékoltárok készítési idejét, melyek alapján
megállapítható, hogy a XIX – XX. században készülhettek. A mellékoltárokat olyan szögben
helyezték el, hogy a hívek tekintetét ne elvonja, hanem egyenesen a főoltárra vezesse. A bal
oldali mellékoltáron Szűz Mária szobra, felette kék, aranykagylós keretben Raffaelo: Madonna
della Sedia című festményének másolata található, az olajfestmény és a keret XVIII. századi.
A jobb oldali oltáron Szent Vendel szobra áll. A szent rövid fehér ruhát, kalapot visel, kezét
összeteszi, jobbján tarsoly, lába mellett fekvő bárány látható. Szent Vendel a jószágtartó gazdák
védőszentje, tiszteletét a telepesek hozták magukkal. A Szent Vendel oltáron legfelül kék,
aranykagylós keretben térdelő Szent, előtte felhőn kis Jézus, a háttérben vár és legelésző
bárányok láthatók. Vendel koronáját a kis Jézus lábai elé a földre helyezte el a festő, utalva
ezzel arra, hogy Vendel királyfi volt, király lehetett volna, de ő inkább Isten egyszerű szolgája

akart lenni. A kép és a keret XVIII. századi. Jelenleg már hiányzik a két mellékoltár képeit
körülvevő sugárkoszorú, ami az 1980-as években még látható volt – írja a dolgozatában
Laknerné Léber Katalin.

Mindkét mellékoltáron a kis tabernákulumok mellett két-két angyal térdepel.
Laknerné Léber Katalin vizsgálatai is alátámasztották a Műemlékvédelmi Hivatal
megállapítását, mely szerint két átalakított barokk mellékoltára van a márkói templomnak. Ezt
támasztják alá a fenti adatok is, miszerint az oltár felső részének festményei, a kerete, korábbi,
mint maga az oltár. Bakonyi János is oltárokról beszél egy 1782-ből származó irat kapcsán,
okkal feltételezzük tehát, hogy a képek a korábbi barokk mellékoltárok részei voltak.
A II. Vatikáni Zsinat (1962-1965) a mellékoltárok tekintetében is változást hozott. Szerepük
jelentősen csökkent, illetve korlátozódott, inkább emlékhely jellegük alakult ki. Ez alól kivétel
a szentségi (repositios) oltár, melynek a nagyheti szertartásokban továbbra is szerepe van.
Márkón a Szent Vendel-oltár belsejében található a szent sír. Nagycsütörtökön ennek az
oltárnak a tabernákulumában helyezik el az oltáriszentséget a feltámadásig.
Szószék

A szószék gazdagon aranyozott, hangvetőjén angyal áll egy felhőn, karjával egy keresztet tart,
bal kezében kehely. A hangvető peremét kis aranyozott bojtok díszítik, mennyezeti részén a
Szentháromság jelképe jelenik meg, két oldaláról aranyszínű virágfüzér fut le a hátlap két
szélén. A szószék alsó részét és mellvédjét ovális kék színű betétek, a peremről lefutó
aranyozott virágfüzér, szintén aranyozott kagyló díszíti. A hátlapon középen is látható a kék
ovális díszítőelem díszes aranyozott keretbe foglalva. Aranyozott faragványai nagyon
hasonlóak a főoltáréhoz, nagy valószínűséggel ugyanabban a műhelyben készült, a főoltárral
egy időben.
Keresztelőkút
A fából faragott, aranyozott keresztelőkút a XVIII. századból származik, copf stílusban készült.
Magas talpazata felett, palmettával díszített szárán egy - a szájában almát tartó - kígyó fonódik
a szárra. A kútmeder oldala bordázott, pereme sima. Fedelének alsó része félkörívekkel
díszített, felső részét négy copf díszítmény tagolja. A fedél egyik fele kihajtható. A fedél
csúcsán Krisztus keresztelését ábrázoló jelenet látható. A kisméretű alakok a kút mélybarna
színétől eltérően sötétbarna illetve óarany színűek. Krisztust fejét lehajtva, mellkasán keresztbe
tett kézzel láthatjuk, Keresztelő Szt. János jobb kezét Krisztus feje fölé tartja, kezében
keresztben végződő pásztorbot. Fejük fölött a Szentlélek galamb képében, sugárkoszorúban
jelenik meg.
Stallum

A stallum a XVIII. századból származik anyaga fa, szépen megmunkált, faragott, pácolt, festett,
aranyozott, lakkozott. Talpazata mélybarna, kék színű félköríves betéttel. Aranyszínű karéjos
kartust fognak össze, amiben egy ovális kék betét, két szélén aranyozott rocaille dísszel.
Középen árnyalt barna mezőben aranyozott kartus. Az oromdísz profilozott aranyszínű,
félköríves betéttel.
Orgona

Laszkár András, aki 1798 májusától 1799 februárjáig volt márkói plébános halálakor 225
forintot hagyományozott a márkói orgona elkészítésére. Az 1/9 m/r. orgonát 1800-ban Klügel
József építette, 1848-ban Lang Ádám, majd 1880-ban Végh Károly javította és hangolta. Sajnos
a második világháború során használhatatlanná vált. A szép, díszes orgonaszekrény azóta is

sípjaitól megfosztva, üresen áll a karzaton. A zöldre festett orgonaszekrény két oszlopa feletti
párkányon egy-egy angyal ül, kezükben fúvós hangszerek, középen egy kimagasló párkányon,
a hárfán játszó Dávid király szobra látható. A szobrok testtartása, mozdulatai láttán szinte
hallani véli az ember a zenét.
Szobrok
Templomunk legrégebbi kincse a Szent Vendel oltár előtt álló körmeneti feszület fából faragott
corpusa, melyet szülőföldükről hoztak magukkal a telepesek, s mely önállóan is szeretnénk, ha
egykor felvételre kerülhetne a települési értéktárba.
A festett, fából készült Szűz Mária és Jézus Szíve szobrok a XIX. századból származnak.
Korábban a szentély diadalíve alatt álltak, jelenleg az oldalajtóktól a karzat felé eső részre
kerültek.
A Feltámadt Krisztust ábrázoló festett fa szobor is ebben az időben készült. Jobbját áldásra
emeli, baljában zászlót tart. Aranyszegélyű, élénkpiros palástja szépen kidolgozott.
Szent Antal szobra karján a kis Jézussal szintén a XIX. századból származik, gipszből készült,
mint a szószék mellett álló Szent Tádé szobor, mely 1959-ben Reményi Ferenc családjának
ajándékaként került a templomba.
Festmények

A templomhajó déli oldalán két festmény látható sima, fekete keretben. A bal oldali
olajfestmény a Szent Családot ábrázolja, keletkezésének ideje nem ismert. Színei élénkek, a
stílusa hasonlít azokra a Szentcsalád ábrázolásokra, melyeket az 1950-es években szinte minden
házban lehetett látni. (Márkón szokás volt, hogy a keresztszülők vagy bérmaszülők nagyméretű
Szentcsaládot ábrázoló festményt adtak a fiatal párnak ajándékba.) Szent József egyik kezében

liliom, másik karjában tartja a kis Jézust, szorosan mellettük áll Szűz Mária, mindketten a
gyermekre tekintenek.
A másik olajfestmény is a XIX. század elején készült, úgynevezett „Rosenkranzbild”
(rózsafüzérkép), melyen középen felhőkön ül a Szűzanya, ölében a kis Jézussal és rózsafüzért
nyújt az előtte térdeplő Szent Domonkosnak. Körülöttük rózsából font füzérbe illesztett kis
ovális képeken Jézus életéből vett 15 jelenet, melyet keretbe foglal a Szentolvasó. Ez a kép a
templomban a hagyomány szerint arra utal, hogy Márkón is megalakult és él a mai napig is a
Rózsafüzér Társulat. A kép erősen bebarnult, a kisebb képek alakjai már alig kivehetők – írja
Laknerné Léber Katalin a templomban található festményekről.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Dsida Jenő: Templomablak
„Kik az uccán
járnak-kelnek

szépséget rajta
nem igen lelnek,
kiváncsi szemmel
rá nem tapadnak:
csak egy karika,
szürke karika,
ólomkarika,
vén templomablak.
Rácsa rozsdás,
kerete málló,
emitt moh lepi,
amott pókháló, sütheti napfény,
sötét örökre,
mint világtalan,
bús világtalan,
agg világtalan
húnyt szeme – gödre.
De ki belép
a tág, iromba
boltozatos,
hűvös templomba
s belülről pillant
ablakára,
megdöbbenten áll,
megkövülten áll,
elbűvölten áll:
Nézz a csodára!
Színek zengése!
Fények zúgása!
Mártír mosolya!
Szűz vallomása!
Kék, ami békül,
piros, ami lázad!
Magasba ragad,
a mennybe ragad
lángtünemény
és tűzkáprázat!
Ó, titkok titka:
a földön ittlent
belülről nézzen
mindenki mindent,
szemet és szívet
és harcot és békét! –
Áldja meg az Úr,
áldja meg az Úr
a belülről látók

fényességét!”
A templomépítők büszkén hangoztatták 1782-ben: „oly Roppant Templomot építettünk
Melyhez körül lévő helységekben kevés hasonló találtatik…”. A templom, mint közösségi tér
egy település életében fontos szerepet tölt be és nemcsak a vallásos emberek számára.
Akusztikája és nagysága alkalmas közösség építő koncertek lebonyolítására. Jelkép, mely
örökön megmarad a távolra kerülő emlékében, melyet a hazatérő először lát meg a hegyek
között.
„Langy szellő hozza erdőn, réten át
Az estharangok himnuszos dalát
És imádságba halkul zokogásom”
(Dsida Jenő: Estharangok)
A helyi értéktárba történő felvételét építészeti megoldásaira és a közösségi életben betöltött
szerepére tekintettel is javaslom.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
1. Laknerné Léber Katalin:
Márkó szakrális képzőművészeti emlékei és
hagyományai (kéziratban)
2. Bakonyi János:

Márkó telepítése és nyelvjárása Budapest, 1940.

3. Bontó Józsefné:

A Veszprémi Csatár-hegyi búcsú története
Veszprém, 1995.

4. Dr. Hermann Egyed:

A Veszprémi Egyházmegye múltjából
(szerk.: Dr. Pfeiffer János Veszprémi püspök)
Veszprém, 1947. Veszprémi Levéltár

5. Historia Domus parochiae Márkó, Márton Antal feljegyzései
6. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal topográfiai adattárából (Csevjel P., Cser I.)
7. Márkusné Vörös Hajnalka:

„Veszprém megyei kálváriák” kéziratban

8. Migray Emőd:

Márkó története (kéziratban)

9. Márton Antal:

A márkói egyházközség története (feljegyzések)

10. Nemes Dénes:

A márkói plébánia története, Veszprémi Hírlap,
1909. XII. hó, 1910. I. hó

11. Somhegyi (Heizer) Mihály :

Márkó története ( kézirat)

12. Szilágyi István :

Kálváriák – Építészeti hagyományok,
Corvina Kiadó 1980..

13. Visitatio Canonicae , 1846. VIII.§., Veszprémi Érseki Levéltár

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt
és filmek felhasználására
hozzájáruló nyilatkozat

települési

saját készítésű fényképek
vonatkozó

