
Abaújkér K

Abaújvár K

Abod K református templom. Román ablakok. Épült a XIII. század elején.
Ajak K református templom. Épült XII. század, átalakítva XV. század.

Alsóörs Ny

Andráshida Ny

Apácatorna
Ny

Árp***

Ny
Aszófő Ny templomrom. Az egykori Kölesd temploma. Épült a XIII. században.

B*ca*
Ny

Babatpuszta K

Badacsonytomaj Ny Szentbalázsi templomrom. Turistaházzá átalakítva.
Bagodvitnyéd Ny Vitnyédi-szentpáli rom. Szentélye a XIII. században körkápolna  volt.
Baj Ny Pusztatemplom. Haláp község temploma volt.

Bajót

Ny

Bakonya Ny

Bakonyszentlászló
Ny

Balatoncsicsó Ny Szentbalázsi templomrom a XII. századból. Nyaralónak átalakítva.

Balogunyom
Ny

Bátaszék Ny

Bátmonostor K

Becsehely Ny
Bélapátfalva K A puritán francia ciszterci építkezés egyetlen hazai románkori példája.

Berettyóújfalu K

Bernecebaráti K

Biatorbágy Ny Biai templomrom a Református temetőben, XIII. század.

Bicske Ny

református templom. Románkori, a XIII. századból. A XIX. században 
jelentősen átépítve
református templom. A déli falon román karzatablak. A XIV. században 
gótikusan átépítve.

Református templom. XIII. századi.  Nyugati karzata románkori. Újjáépült 
1788-ban.
Római katolikus templom. A dobronhegyi templommal rokon. Harangja 
XV. századi. Épült a XII. században. Átalakítva 1746-ban.

Római katolikus templom. Szentélye hozzáépült a XII. században épült 
félköríves román szentélyű templomhoz, melynek hajóját elbontották.
Római katolikus templom. Bélletes, román gotizáló kapuzat. A templom 
román stílű, építtette a premontreiek számára Móric (ezért Mórichidai 
prépostság) nyitrai főispán öccse, Márk katolikus 1250 előtt. 1750 körül 
átépítve. 

Római katolikus templom, épült: XII. század. Félköríves szentélye még 
román eredetű. A XVIII. században és 1900-ban átalakították a templomot.
Gödöllőhöz tartozó területen talált egykori falu románkori templomának 
helyét emléktábla jelzi.

Római katolikus templom. Építtette Bajóti Simon ispán a XIII. században. 
Támpilléres tornyán román ikerablakok. A hajó nagyobb része és a szentély 
1771-ből. A tornya alatt későgótikus kaput fedeztek fel 1955-ben.
Római katolikus templom. A négyzetes szentély tér és a félköríves záródású 
szentély XIII. századi.

Evangélikus templom. Főbejáratát úgy képezték ki, hogy az egykori román 
templom portál bélletét is beleépítették az 1800 körül készült templomba.

Nagyunyomi Római katolikus templom. Román stílű a XII. századból. Jobb 
oldalhomlokzatán gótikus kapukeret. Átépítve a XV. és XVIII. században.
A Római katolikus templom mellett a ciszterciek elikádori apátságának 
romjai a XIII. századból.

templom és kolostorrom. Középen a nyolcszög három oldalával záródó 
szentélyű templom, balra a kolostor, jobbra egyéb épületek, összességükben 
a XV. századból. Eredetileg román stílű volt a XII. századból.
Pólai Római katolikus templom. Épült a XII. században. A XV. és a XVIII. 
században átalakították.

Herpályi torony, a hajdani Szt. Pál prépostsági templom maradványa, XII. 
század.

római katolikus templom. Román kapukeret, lőréses román ablakok, román 
stílűek a hajó hosszfalai. Épült a XII. században. 1158 körül Adorján fia 
István a garamszentbenedeki bencés apátságnak adományozta. 

Kisnémetegyházpusztán román stílű templomrom a XII. századból. 
Féköríves szentéllyel.



Bocsárlapujtő K

Bodrogolaszi K

Bogács K római katolikus templom. Épült a XIII. században.

Bokod

Ny

Boldva K

Böde Ny

Bucsuszentlászló Ny

Budapest K

Budapest K

Budapest K

Budapest K

Budapest K

Buzsák

Ny

Bük

Ny

Bükkszék K

Bükkszentmárton K

Celldömölk
Ny

Cikó Ny Máriaszéplaki rom a XII. század második feléből.

Csabdi Ny Háromhajós román templom romja a XII.századból. Ikerablakos tornya áll.

Csabrendek Ny

Mai nevén Karancslapujtő - a karancskápolnahegyi a XII. században rom. 
Szt. Margit tiszteletére épült kápolna a török alatt pusztult el. Felújították, s 
ma ismét működik.

római katolikus templom. Már 1201-ben szerepel az "olasz" vendégnépek 
kiváltságlevelében. Valójában a vallon telepesek építették a XI. században. 
Leszármazottaik még jól meg tudták magukat értetni a török ellen hazánkba 
római érkező vallon katonákkal a XV

Vérteszentkereszti templomrom. Épült Csáky Ugrin költségén 1140 körül. 
Első említése a 1146-ban. Bencés apátsági templom volt. A török hódoltság 
alatt pusztult el, de a XVIII. század elején kőbányának használták.
királyi alapítású, a bencéseké volt. Első említése 1175-ből. Ma a 
reformátusoké. Feltételezések szerint a templomhoz tartozó kolostorban 
írták a Halotti beszédet.
Zalaszentmihályfai Római katolikus templom. XIII. század eleje. 
Homlokzati tornyán román hármasablakok. Renoválták 1943.
Ferences kegytemplom. XII. század, gazdag XVIII. századi belső 
berendezéssel.
Margitsziget, domonkos apácák templomának és zárdájának romjai. IV. 
Béla építtette Margit lánya számára, aki 9 éves korában, 1251-ben költözött 
ide és halt meg 29 évesen. 1520 körül itt élt Ráskay Lea, híres kódexmásoló 
apáca.
Hess András tér: a domonkosok Szt. Miklós templomának maradványai. 
1254-ben már főkáptalant tartott itt a rend. A szentély XV. századi. A 
törökök lóistállónak használták.
Margitsziget, premonstrei templom romjai. A XII. században épült 
templomba egy, már a XI. században is állt kisebb templomot építettek 
bele.
Belvárosi plébániatemplom. Római castrum területén, részben annak falaira 
épült. 1046-ban már állott, ívsoros részletekkel. Az eredeti templomot a 
tatárok 1243-ban lerombolták. A XV. században újjáépült. 1541-1604 közt 
ismét rommá vált. 1686-ban befedték.
Kamaraerdő, kánai bencés kolostor és templom romjai. A balatoni műút 
nagy kanyarulata melletti részen találhatóak a XI-XII. századból való 
emlékek.
A kápolnási dűlőben, szántóföldek között van a Római katolikus "Fehér 
kápolna", egy XIII. századi egyhajós kistemplom. A későbbi, barokká 
átalakított részekből bontották ki a 80-as években a románkori ablakokat és 
a déli félköríves záródású kaput.
Szt. Kelemen Római katolikus plébánia templom. 1271-ben tűnik fel 
először a község neve. A templom románkori részletei 1975-ig ismeretlenek 
voltak. Annak ellenére, hogy a félköríves diadalíven az szerepel, hogy 1408-
ban épült, előkerültek román oszlopköte
római katolikus Szentlélek templom. Árpádkori, torony nélküli épület. Az 
1960-as restauráláskor faragott kövekkel keretezett románkori ablakot 
találtak. A templomot 1470 körül alakították át gótikusan.
római katolikus templom. Épült a XII. században. A XV. században, majd 
a barokk korban átépítették.
Bencés apátsági templomrom. Első említése 1252. A torony 
keresztboltozatos alja van meg a XII. századból és a nyolcszög három 
oldalával záródó szentély a XIV. századból.

Szentistváni templomrom. Mészkőből készült a XIII. században. Csak 
alapfalai állnak.



Csabrendek Ny

Csaroda K

Csatár
Ny

Csempeszkopács
Ny

Csengersima K református templom. Épült a XIII. században.

Cserkút Ny

Csesztreg
Ny

Csetény Ny Református templom. Eredetileg román stílű, 1893-ban renoválták.

Csolt K

Csopak Ny Balatonkövesdi Szt. Miklós templomrom. Román stílű XIII. század.

Csurgó Ny

Dabrony Ny

Dobronhegy Ny
Dombostanya K A XX. század 80-as éveiben Árpádkori templom romjait tárták fel.

Dozmat

Ny

Dömös
Ny

Dörgicse Ny

Dörgicse Ny

Ebergóc ? Ny Római katolikus templom. Épült a XIII. században, 1837-ben renoválták.

Écs Ny
Eger K XI. századi kis templom romjai a várban.

Egerlövő K

Egyházasdengeleg K

Egyházashollós

Ny

Esztergom Ny

Csabi templomrom. A főhomlokzat áll. XIII. századi, első említése 1333-
ból.
református templom. A Káta nemzetség építtette 1250 körül. Románkori 
falusi építészetünk egyik legszebb emléke. A hajó északi és a diadalív 
befoglaló falán XII. századi, a szentélyben XIV. századi freskók. A karzat 
és a torony szerkezeti elemein 1642-ből 

Római katolikus templom. Márton comes (gróf, vagy vármegyeispán) 
építtette a bencéseknek 1137-ben. A XVIII. században részben átalakítva.
Római katolikus templom. A jáki iskola mesterei építették a XIII. 
században. 1250 körül, az egykori Kopács (Kopach) község területén. Jó 
állapotban maradt.

Római katolikus templom. A hajó északi falán apostol freskók a XIII. 
századból, az építés idejéből. 1729-ben és 1826-ban renoválták.
Római katolikus templom. Épült a XII. században, a XV. és XVIII. 
században átépítve. Ifj Dorffmeister István freskói. Ezeket id. Stornó 
Ferencs 1905-ben renoválta.

Monostor. A Vésztő-mágori 6000 éves, kilenc építési szintű  kultúrát 
bemutató történelmi emlékhely mellett vannak a XI. századi, háromhajós, 
egykori bazilika romjai. (Alatta a Wenckheim uradalmi egykori 
borospincében a Körös kultúrát bemutató múzeum)

Római katolikus templom. Építtette a Szt. János lovagrend a XIII. 
században. A XV. és XVIII. században átépítve.
Evangélikus templom. A XIII. században valószínűleg a pálosok építették. 
1564-től az evangélikusoké.
Római katolikus kisméretű román templom. Rokon az andráshidaival. 
Épült a XII. században.

Római katolikus templom. Nyolcszög három oldalával záródó szentélye 
élein román pálcatagos vonaldíszítés. A templomban Madonna Jézussal 
XV. századi faszobor, valamint i. Dorffmeister István képe: Lebegő 
szentek.
Álmos herceg alapította prépostság 100x170 m terjedelmű, román stílű, 
kéttornyos templommal egybeépített volt. Lőrinc esztergomi érsek 1107-
ben szentelte fel. Részben 4 m magas falak.
Alsódörgicsei templomrom. Keskeny tornya és jobb oldalfala áll. XIII. 
századi.
Felsődörgicsei templomrom. XIII. századi. Déli fala és egyeneszáródású 
szentélye jórészt még áll.

Római katolikus templom. Feltehetően románkori eredetű. Renoválták: 
1668-83, 1750, 1840-41 és 1925-ben.

református templom XIII. századi. 1828-ban bővítették. A feltárások során 
egy félköríves szentély került elő.
római katolikus templom. A XII. századból. Nyugat felé bővítették a XVI. 
században.

Római katolikus Szt. Anna tiszteletére szentelt templom. Az első, a 
románkorban épült templomból az északi falban megmaradt két félköríves 
záródású résablak. A XV. Században gótikus stílusban átépítették.
templomrom a vasútnál, az ún. szentkirályi rom. Épült 1200 körül, 
kéttornyú, háromhajós volt.



Esztergom Ny Királyi kápolna. XII. század.

Fehérvárcsurgó Ny

Feldebrő K

Felsőörs
Ny

Felsőregmec K

Fényeslitke K református templom. Tornya a román korban épült.
Fót K Sikátorpusztai rom. Épült a XII. században, a szentély a XV-ben.

Füzér K

Göncruszka K

Gút K A XX. század 80-as éveiben Árpádkori templom romjait tárták fel.

Gutatöttös
Ny

Gyepűkaján
Ny

Gyöngyöspata K

Győr

Ny

Győrszentmárton-Pannonhalma

Ny
Gyulafirátót Ny Premontrei prépostság a XIII. századból. 

Gyulakeszi Ny
Gyügye K református templom. 1780 körül átalakítva.

Hegyeshalom

Ny

Hegyhátszentjakab Ny

Hernádbüd K

Hévíz-Egregy Ny

Hévízgyörk K római katolikus XIII. századi templom romjait gyönyörűen helyreállították.

Hidegség
Ny

Istvándi Ny Református templom. Egyik tornya XII. századi

Római katolikus templom. Eredete a XII. század végére nyúlik vissza. A 
XV. században bővítették, a XVII-XVIII. században átalakították.

Altemploma 1041-44 között Aba Sámuel nemzetségi templomának épült. 
Ide is temették. 1250 körül hosszhajós román templommá építették át.
Prépostsági templom. A XIII. század végén épült templom a hazai román 
stílus fontos emléke. Gyönyörű emberi és állati alakos oszlopfők! 1737-ben 
és 1944-ben megújítva.
A XII. században faragott kövekből, valószínűleg pálosok építették. A 
szentélye gótikus. Ma református templom.

római katolikus templom. A XVIII. századinak tartott templomban a XXI. 
század elején a feltárások során bélletes románkori kaput és freskó 
töredékeket találtak.
református templom. Épült a XII. században. Ugyanazt a stílust képviseli, 
mint a Bodrogolaszi és a Hernádbüdi templom.

Római katolikus Szt. Cicelle templom, épült a XII. egyes részei a XV. 
században. Id. Dorffmeister István freskói. A XVIII. században a 
templomot erősen átalakították.
Nagykeszi templomrom a XII. századból. Egyeneszáródású keskeny 
szentély. Szentkirálykereszti Szent Péter tiszteletére emelték. Említése 1346-
ban.
A mai templom nyugati homlokzatában látjuk nyomait a románkori 
résznek. A XIII. század első felében a szegedi Szt. Demeter toronyhoz 
hasonlóan alul négyzetes, feljebb nyolcszögű hasábban folytatódó torony 
épült. A XVII. század első felében készült a Jézus
Püspöki székesegyház. A Szent István által alapított püspökség 
székesegyházát már a XI. században említi Hartvik győri püspök 
szertartáskönyve, de végleges román formáját a XII. század második 
felében érte el, majd folytatták a XIII. században is. 1481-86
Géza fejedelem 996-ban itt, a behívott bencések számára épített szerény 
temploma, melynek alapítólevele 1001-ben kelt. Elpusztult. Imre király alatt 
kezdték újjáépíteni. A mai román és gót részekkel gazdag részeket 1225-ben 
szentelték fel.

Csobánci rossztemplom. Toronytalan, hajószélességű, fedése hiányzik, 
XIII. század.

Az első egyház a XII. században épült. Ebből a korból való szépen faragott 
kváderkő  homlokzata, kisméretű hajója. Első bővítése a XIV. század 
elején. Majd 1600 körül a gótikus szentély fölé nyolcszögű szabálytalan 
alaprajzú tornyot emeltek. 1980-ban igye
A Szt. Jakab apostol tiszteletére emelt templom románkori templomaink 
típusa. A XIX. századból származik a sekrestye toldalék.
református templom. Románkori, a XIII. századból, a XV. században 
gótikus átépítés, mai alakja a XVIII. századból.
A románkori falusi templom egyik legszebb XIII. századi példája. 
Renoválták 1731, 1860, 1912, majd a XX. század második felében.

Római katolikus templom. Eredetileg kerek templomnak épült a XIII. 
században. 1713-ban megújították, 1748-ban tornyot kapott , 1889-ben a 
hajót meghosszabbították.



Ják
Ny

Ják
Ny

Jákfa
Ny

Jánoshida K

Józsa K A XX. század 80-as éveiben Árpádkori templom romjait tárták fel.

Kács K

Kajászó Ny

Kallósd Ny

Kaposvár Ny

Karcsa K

Kehida
Ny

Kékkút Ny Sabarhegyi templomrom. Egyeneszáródású, dongaboltozatos szentéllyel.

Kemenesmihályfa Ny

Kesztölc
Ny

Kéttornyúlak Ny

Kisapáti
Ny

Kisdörgicse Ny
Kiskőrös K Rom a Szücsi erdőben. Nagyrészt a föld alatt.
Kiskőrös K Cebei templomrom a pacsirtatói dűlőben. Elpusztult a tatárjáráskor.
Kisnána K Vártemplom romja. A vár későbbi keletű, mint temploma.

Kissikátor K

Kissomlyó

Ny

Kiszombor K

Korlát K református templom. A gótika korában bővítve.

Kőszegdoroszló
Ny

Egykori bencés apátsági templom. A magyar románkor legszebb emléke. 
Jáki Márton alapításaként 1256. május 2-án szentelte fel Omodé győri 
püspök. Restaurálások: 1663, 1716-44, 1896-1906.
Csontház. Négykaréjos alaprajzú, román ikerablakokkal. Az apátsági 
templom temetőjének csontkamrája (ossarium) volt. Épült 1260 körül. A 
XVIII. században renoválták.
Római katolikus templom. Vaskos torony, bevakolt románkori részletekkel. 
A Jaák nemzetség építtette a XIII. században. A hajó déli oldalán három 
románkori konzol figyelhető meg.
XIII. századi premontrei prépostsági templom. A szentély diadalíve előtt 
kétoldalt oldalkápolnák faragott kőből.

római katolikus templom mellett románkori kolostor töredékei. Első 
említés: 1248-ból.
Árpádkori templomrom. Állítólag görögkeleti templomé. A templom 
mögötti dombon az egykori temetőben.
Római katolikus templom. Kör alapú, XII-XIII. századi. Keleti oldalon 
félköríves szentéllyel bővülő kápolna.
Kaposszentjakabi bencés, Szt. László alapította monostor romjai. A 
templom nyolcszögű, téglából épült tornyának négy oldala áll.
református templom. Építtette a casertai származású Rátold lovag 1140 
körül, körkápolnaként. A hosszhajót talán Roland nádor építtette. (+1285) 
A román stílus egyik legjellemzőbb épségben megmaradt, dalmát-román 
stílusú emléke hazánkban.
Deák sírbolt - kisméretű templom. A hajó déli oldalán megmaradt két 
román ablak a XIII. században épült templomból, melyet 1719-ben 
újítottak meg.

Szt. István vértanú temploma. A hajója és a szentélye a román korból 
származik, a sekrestye és a torony barokk.
Pálos kolostorrom Klastrompusztán. Idetemették II. Endre feleségét, 
Gertrudist. A templomnak csak a helyét ismerik, épületmaradványt eddig 
nem találtak.
Református templom. A baloldali torony eredeti, a másik új. Román, XII. 
század. Többször renoválva.
Szt. Kereszt kápolnarom. Négyzetes hajó keskenyebb, négyzetes szentéllyel. 
Épült 1245-ben. A sekrestye XV. századi. 1958-ban Sedlmayer János 
kiegészítette és befedte.
Említik Kisfaluddörgicse néven is. Egyhajós, dongaboltozatos, a félköríves 
szentélye beomlott. XII. századi.

római katolikus körtemplom. A XIII. századi romos alapokra 1760-ban 
emelték a körtemplomot.

1356-ban szerepel először egy birtokperben a község neve. A Szt. Miklós 
templom 1974-es átvizsgálásakor találtak meg két román és egy gót ablakot. 
A templom nyugati fele román, a keleti gót korszakban készült.
római katolikus templom. XII. századi körómai katolikusápolna, 1744-ben 
hajót ragasztottak hozzá.

A település első okleveles említése 1279-ből való. A Szt. Márton püspökről 
elnevezett templom alaprajzában a románkori templomok jellemzőit őrzi.



Kővágóörs Ny

Kővágóörs Ny Evangélikus templom. Eredeti román ablakokat találtak restauráláskor.
Kővágószőlős Ny Római katolikus templom. A szentély XII. századi.
Kővágótöttös Ny Római katolikus templom. Román stílusú, 1780-ban átalakították.

Köveskál (Szentbékkálla!) Ny
Kunszentmárton K Árpádkori rom a határban.
Kustány Ny Téglából épült templom romja XII. század.

Látrány Ny

Lébény

Ny

Litér

Ny

Lónya K

Lovászpatona Ny Evangélikus templom. Épült: XIII. század.

Maconka K

Madocsa

Ny

Magyarfalva
Ny

Magyarszecsőd Ny

Makó K

Málom ld. Pécsn?? Ny

Mánfa

Ny
Mátraverebély K Árpádkori romokat tártak fel.
Mecseknádasd Ny Szt. István kápolna XII. század második fele.
Meszlen Ny Római katolikus templom. Épült téglából a XIII. században.
Mezőkovácsháza K XII. századi románstílű rom a határban. Alapfalai a föld alatt.
Mezőtárkány K római katolikus templom. Eredetileg körtemplom volt.

Mogyorósbánya Ny

Monostorapáti Ny

Mosonszolnok Ny
Nagybátony K Felsőlengyendi templomrom. XII. századi.

Nagybörzsöny K

Ecsérpusztai templomrom. Háromhajós (volt). Sajnos még a XX. 
században is kőbányának tekintették! XIII. századi.

Töttöskáli templomrom. Egy elpusztult község román, XII. századi 
templomának maradványai.

Rádpusztai templomrom. Északi, nyugati, részben déli 4-5 m magas 
falakkal, részben meglévő félköríves szentéllyel. XII. századi
Római katolikus templom. Hazánk egyik legjelentősebb románkori emléke. 
Szt. Jakab tiszteletére a bencéseknek 1208-ban kezdték építeni a Héderváry 
nemzetséghez tartozó Saul és Pot ispánok. 1638-ban a jezsuiták felújították. 
Essenwein nürnbergi építész 1858
Református templom. Későromán-koragótikus bélletes kapuja arra utal, 
hogy a XIII. században épült. Első írásos említése csak 1472-ben, melyben 
Szentkereszt templomnak, száz évvel később Szt. Jakab templomnak 
nevezik.
református templom. Épült a XIII. században. Megújítva a XVIII. 
században.

római katolikus templom. Szentélye XIII. századi, keleti oldalán 
rézsüablakokkal, freskónyomokkal. Mai fomájában a XVIII. századból. 
Megújítva 1945.

Református templom. A XII. századi, két homlokzati tornyos román 
templom egyik tornyához építették hozzá 1806-ban a mai templomot. Az 
eredeti templom a bencéseké volt, akik 1474-ben elhagyták Madocsát.
Római katolikus templom. Félköríves román szentély, a diadalíve XIV. 
századi, XVII. századi a hajó. Két kép id. Dorffmeister Istvántól: Szt. 
András és Szt. Péter vértanúhalála.
Római katolikus templom. Épült a XIII. században. A XVIII. században 
erősen átalakítva.
Mezőkopáncsi római katolikus templom. XIII. századi. A törökök 
elpusztították. 1933-35-ben újjáépítették.

Római katolikus templom. Épült a XII. században. A XV. században 
bővítették. 1742-ben keltezett irat szerint a hódoltság után Varsányi István 
remete renoválta. Restaurálták 1927-ben. Az egyik legszebb tájkörnyezetű 
magyar templom.

Római katolikus templom. XII. századi. Átépítve a XVIII. században, 
helyreállítva 1924.
Bencés apátság 5 m magas sarokfal romja. Almádi romoknak is nevezik. 
Első említése 1222-ből.
Római katolikus templom. Épült a XII. században. Ma a többszöri 
átalakítás után barokk jellegű.

Bányász templom. A XIII. század közepén épült kisebb román stílusú 
templomot 1417 körül gótikusan kibővítették német telepesek.



Nagybörzsöny K

Nagygéc K református templom. XIII. század. Bővítve a XV. században.

Nagygeresd Ny

Nagyharsány Ny

Nagykapornak Ny

Nagylózs
Ny

Nagyrákos Ny

Nagyvázsony Ny
Nézsa K A nógrádi földvárban középkori templom romjai a föld alatt.

Nógrádverőce K

Nyirád Ny

Nyírbéltek K

Nyírmihálydi K

Ócsa K református templom. A premontreiek építették 1250 körül.
Olaszfalva Ny Alsóperei? templomrom. Egyenes szentélyzárással XIII. századi.
Ópusztaszer K A szeri monostor romjai.

Ózd K

Ölbő Ny Római katolikus templom. Épült a XIII. században, erősen átalakítva.

Őriszentpéter
Ny

Öskü
Ny

Páka Ny

Paloznak Ny
Pannonhalma Ny Ld: Győrszentmárton

Pápoc
Ny

Papos K római katolikus templom. XIII. századi.
Pásztó K Körtemplom. 1,2 m alapfalai a templom. mellett.

Pásztó K

Szt. István templom. Épült a XIII. század első felén. Kőkerítésének 
kapuján 1632-es évszám.

Római katolikus templom. Épült a XII. században. A hajó a XVIII. 
századból.
Református templom. A déli kapu és az ablakok a XII. századiak. 
Átalakítva a gótikus korban.
Apátsági templom. Épült 1170 körül, első említése 1217-ből. 1779-ben 
átalakították. Barokk és copf jegyeket is visel magán.

Temetőkápolna. Román szentély építési ideje a XI. század vége és a XIII. 
század között. A XV. század végén és a XVIII. Században átalakították.
Alsószeren épült Római katolikus templom szentélye román, hajója gót. 
Helyreállították 1798-ban.
Felsőcsepelyi? templomrom. Áll az ormos nyugati fal lőrésablakkal. Román 
XIII. századi.

Magyarkúti templomrom. A hajónál keskenyebb, egyeneszáródású 
szentélye méteres terméskő falakkal áll még. XIII. századi.
Dedkipusztai? templomrom. Keskeny, egyeneszáródású szentély. Csak 
alapfalak, XII. századi.
római katolikus Szt. Márton templom. Egyes adatok szerint a XIII. század 
első felében épült. A hagyomány 1222-re teszi. Erre utalnak a hajó részen 
látható román jegyek.

református templom. XIII. századi. A török hódoltság alatt romossá lett 
épületet a XVIII században a reformátusormátusok kezdték helyreállítani. 
Hajóját nyugat felé toldották. Fa harangtornya 1782-ből való.

Szentsimon. római katolikus templom XII. századi. Festett kazettás 
famennyezet Lévay Istvántól és Komáromi Istvántól 1650-ből. A maga 
nemében a legkorábbi Magyarországon.

Római katolikus templom. Tornyán román ikerablakok. A déli kapu felett 
fűrészfogas, a csempeszkopácsihoz hasonló profilok. A kapu felett román 
ablak. Épült a XIII. században. 1929-ben renoválva.
Római katolikus kerek kápolna. Az Újlakyak várának donjonjából 
alakították át. Lábazata még a római korból való. A többi része románkori a 
XII. századból. Renoválva 1878-ban, tetőzete 1955-ből.
Római katolikus templom. Épült a XII. században. Átépítve: 1766-ban. 
Johann Cymbai jelzett freskói 1733-ból.
Római katolikus templom. XIII. századi eredetű, 1835-ben teljesen átépítve. 
Középkori fala részben áll.

Római katolikus temetőkápolna, rotunda. Románkori építészetünk egyik 
fontos alkotása. XIII. századi. Fehérbádog gömbsisakját a barokk korban 
illesztették rá.

A feltárások szerint a XII. század eleji bencés kolostor a német románkori 
építészettel rokon. A bencések valamiért elmenekültek és 1230 körül 
ciszterciek újjáépítették és bővítették. Ennek a mohácsi vész után 
keletkezett romjait, a 1715-20 között, ugyanc



Pázmánd
Ny

Pécel K A 4 km-re levő Cifraházán, a Baky tanyán román kori templom romjai.

Pécs
Ny

Pécs
Ny

Pécs Ny

Pécs Ny

Pécs Ny

Pécsvárad
Ny

Pécsvárad Ny

Piricse K

Pomáz

Ny
Pusztacsatár Ny Fennmaradt kis kápolna.
Pusztavacs K Romos állapotban.

Rábaszentmiklós
Ny

Rádpuszta Ny Lásd: Látrány

Ragály K

Rakacaszend K

Rásonysápberencs K

Révfülöp Ny

Sajókaza K

Sajókeresztúr K református templom. XIII. századi. 
Sajtoskál Ny Római katolikus templom. Román stílű volt. 1574-ben átépítették.

Salföld Ny Római katolikus templom. XII. századi, 1756-ban és 1949-ben renoválva.

Sárvár

Ny
Sáska Ny Római katolikus templom. XIII. századi.
Sirok K római katolikus templom. Félköríves szentélye románkori.

Római katolikus templom. Tornya románkori két rézsűs, félköríves 
ablakkal. A támívek a XV. századból valók, a mai templomot 1719-ben 
építették.

Dóm tér. Cella trichora (magyarul: háromkaréjos fülke) Ókeresztény 
temetőkápolna. (Tehát ez jóval a román kornak nevezett építészeti stílus 
előtt, Kr. U. a 4. században épült.)
Székesegyház. Szt. Isván kezdte építeni, de 1064-ben leégett. Mai 
állapotában középkori az altemplom, a két mellékhajó fala és a tornyok alsó 
része. A nyugati toronypárja a tatárjárás után épült. 
Mindenszentek temploma. Eredetileg román volt. A XV. Században 
gótikusan boltozták. 1157-ben szentelték fel. 1744-ben újraszentelés.
Patacsi Római katolikus templom. Négyzetes szentélye XIII. századi pálos 
építésű. Átépítve 1864-ben és 1902-ben.
Málomi Római katolikus templom. Románkori a XII. századból. A barokk 
korban átalakítva.

Mindszent kápolna. Északi falon román rézsűablak, XII. századi. A XIII. 
században átépítették. A XV. Században a hajót a déli oldalon bővítették
Apátsági várkastély  és altemplom. 1015-ben szentelték fel. Megmaradt 
félköríves szentélye román ablakokkal. 
református templom román stílű, épült a XIII. században. Megújítva a XV. 
században.1955-ben átépítve.
Nagykovácsi puszta: a pilisi ciszterci apátság romjai. Az apátságot III. Béla 
alapította 1184-ben. A tatárok 1242-ben felgyújtották. 1526-ban törökök 
rombolták le. 1863-ban és 1927-ben folytak ásatások. Podmaniczky 
romoknak is nevezik.

Római katolikus templom. Háromkaréjos alaprajz, a negyedik helyén 
torony. Román stílusban épült a XII. században, a tornya a XVIII. 
Században. 

református templom. Épült a XII. században. A XVIII. században és 1908-
ban átépítve.
református templom. A XII. században épült, egy kisméretű, 
patkószentélyes templom. A XIII. század közepén szokatlan módon dél 
felé bővítették, megkettőzve alaprajzát. A sérült templomot 1657-ben a 
reformátusormátusok saját céljaikra vették igénybe és fes
Az egykori Rásony falu XII. századi, később reformátussá lett templomából 
a mai templom. Nyugati része eredeti. 
Ún. "Pusztatemplom" templomrom. Kisméretű, keletelt, egyhajós, XIII. 
századi.
református templom. A homlokzat előtti tornyon román kori részek a XII. 
századból. Később a gótika korában bővítették a XV. században.

Az egykori Sömjén (majd Rábasömjén) Szt. Márk katolikus evangélista 
tiszteletére épült temploma. 1970-ben részben kibontott tornyán az északi, 
a nyugati és a déli oldalon egy-egy középoszloppal kialakított román 
ikerablak látható.



Somlószőlős

Ny

Somogyszentpál Ny Varjaskér egykori község téglából épült templomának romjai. XIII. század.

Somogyvámos Ny

Somogyvár

Ny

Sopron

Ny

Sopron

Ny

Sopron 

Ny

Sopronbánfalva

Ny

Sopronhorpács
Ny

Sorokpolány Ny
Sümeg Ny Sarvalyi templomrom. Bazaltból épült a XII. században.
Sümegprága Ny templomrom. Csak alapfalak XII. század.
Szabolcs K református templom. XI. század.

Szalonna K

Szamostatárfalva K

Szeged K Szent Demeter torony XIII. század.

Székesfehérvár

Ny

Szentkirályszabadja Ny

Szigliget Ny

Szőc Ny

Szőce Ny

Taliándörögd Ny
Táp Ny Düledező templomrom. Tornya áll.

Római katolikus plébániatemplom. A mai templom. Torony felőli hajórésze 
kb. a romantikus stílusban hozzáépített sekrestye-kripta részig XIII. század 
eleji. A hajóban közép- és koraújkori freskótöredékek.

Kukoricaföldek között közelíthető meg a romjaiban is csodálatos rom, tégla 
XIII. század eleje. Nyolcszögletes tornya is áll.

Szent Egyed templom és apátság romjai. Két homlokzati torony romjai. 
Háromhajós román bazilika volt. 1091 körül alapította Szent László, aki 
francia bencéseket telepített ide. 1533 körül a török elpusztította.
Szent Jakab kápolna. A Szent Mihály templom mellett. Átmenet a román és 
a gótikus stílus között. Sopron legrégibb középkori épülete. Az erődítés 
miatt a temetőt nem lehetett növelni, ezért emelték ezt a kápolnát 
ossariumnak, csontkápolnának.
Szent Mihály templom. A XIII. század második felében kezdték építeni. A 
mellékhajók külső párkányának  ívsora még román stílű. Tornya a XIII. 
századból, az épület nagyobb része a XIV. század második feléből már 
gótikus. A templom első említése 1278-ból.

Bencés templom. Első említése 1280-ból, valamivel ez előtt épülhetett. 
Tornya a XIV. században készült el. 1480 körül átépítették. A kő 
szószékéből prédikált a hagyomány szerint Kapisztrán János. Ebben a 
templomban koronázták meg III. Ferdinándot 1625-ben

Mária-Magdolna Római katolikus templom. Az ispáni vár, majd a város 
tulajdona. Kváderkövekből épült hajója XII. századi. A diadalíven szent 
püspök képe a XII. századból. A szentély és a kis torony 1427-ben épült.

Római katolikus templom. Épült a premontreiek számára 1230 körül. 
Sokáig romos volt, 1748-ban átépítették. Kapuzata a jáki műhely alkotása.
Nagyboldogasszony templom. Tornya román, hajója gótikus. Polány 
községet 1265-ben említik először ma ismert oklevélben.

református templom. XII. század. Románkori freskók: az Isten Báránya, 
Antiochiai Szt. Margit legenda és próféta falkép töredékek 1426-ból a 
szepesi András festő műveként.
református templom. XIII. századi. Nagy mesterségbeli tudásra vall a 
vakolatlan téglaépület.

Régi székesegyház romjai. A Szt. Isván által alapított román kori bazilika 
volt. Itt temették el Szt. Istvánt, Könyves Kálmánt és feleségét, Buzillát, II. 
Bélát, II. Gézát, II. Lászlót, IV. Istvánt, III. Bélát és feleségét, Capet 
Margitot, III. Lászlót, R
Római katolikus templom. Szentélye félköríves, román stílű. Épült a XII. 
században, tornya a XIII. században. Hajója 1789-ben.
Avasi toronyrom a temetőben. Román stílű a XII. századból. Bazaltból 
épült, alul négy-, felül nyolcszögletes a torony.
Dabaspusztai templomrom. Félköríves szentély, jobbra a torony, román 
ablaknyílásokkal. Bazaltból készült a XII. században.
A Fő utcán levő plébániatemplom. Nyugati része a toronnyal román, a 
szentély már a gótika korában készült.
Római katolikus templom. A XIII. században templomra csak a megmaradt 
kő keresztelőkút emlékeztet.



Tar K

Tarnaszentmária K

Teleki Ny

Tereske K

Tihany Ny

Tihany Ny Kistihanyi templomrom. A középkori Újlak falu egyháza a XII. századból

Tihany Ny
Tiszaderzs K református templom. XIII. század vége.

Tornaszentandrás K

Tornaszentjakab K

Tök Ny

Turony Ny

Türje
Ny

Újszentmargita K Kolostorrom az erdőben. Románkori.

Vácegres K

Vámosatya K református templom. Épült a XIII. században. Koragótikus részletekkel.

Váraszó K

Varsány K

Vasboldogasszony Ny

Vasvár Ny

Velemér
Ny

Verpelét K

Vértesszentkereszt Ny Lásd: Bokod

Veszprém Ny

Veszprém

Ny

római katolikus templom. A háromkarélyos ferde szentélyből a középső 
XII. századi, két mellékszentély a XV. századból.
római katolikus templom. X. századi. Az ország legrégebbi, ma is használt 
templomaként tartják számon. Építtetője az Aba nemzetség feje volt. 
Altemplomában kaukázusi, vagy bizánci fejedelmi sírt képeztek ki. 
Magyarországon egyedülálló az örmény templomokb
Római katolikus templom. Egyboltszakaszos hajó, diadalívét két  román 
oszlopfő tartja. 1271-ben szentelték fel, 1753-ban renoválták.
A XII. században bencés apátságnak építtették. A huszita harcok során 
elnéptelenedett. 1490-ben Mátyás kedvelt diplomatájának, Bajóni István 
kanonoknak adományozta. 1720-ban barokk átalakítás, majd a XIX. 
században renoválták. A XX. század második felében
Apátsági templom. Az altemplom a XI. századból. I. Endre alapította a 
bencések számára. Itt is temették el (+1060)

Apáti templomrom. A régi Apáti község régi temploma. Téglalap alakú, 
egyeneszárású szentéllyel.

római katolikus kettős, félköríves szentélyű templom a XII-XIII. század 
fordulójáról. A kettős félköríves apszis Európa szerte ritka. Valószínű II. 
András felesége, (a Bánk bánból is ismert) meráni Gertrúd kísérői révén 
jutott ide a hazánkon kívül Meránba
római katolikus templom. Befalazott bélletes kapuzat maradványa. Épült a 
XII. században. Átalakítva a XVIII. században 
templomrom a községtől keletre. Félköríves szentélyének egy darabkája és 
5-6 m magas kőfalai állnak.
Református templom. A legújabb kutatások szerint XIII. századi román 
stílben épült.
Premontrei prépostsági templom. Eredetileg román stílű, első említése 
1230-ból. Később sok átalakításon ment át. Stephan Dorfmeister 1763-ban 
működött a templomban.

római katolikus templom. Épült a XII. században. 1788-ban erősen 
átépítve.

római katolikus templom. Épült 1290 körül. 1930 táján leégett, csak a 
főfalak maradtak. Eredeti állapotára helyreállítva.
római katolikus templom. Síkmennyezetes hajó és szentély. XII. század. A 
XVIII. században erősen átépítve.
Római katolikus templom. Épült a XII. században. A déli szentélyfalon 
kettős csúcsíves ülőfülke. Átépítve: 1769
Római katolikus Szt. Mihály templom romja, alaprajza, mérete megegyezik 
a lébényivel.
Római katolikus templom. Épült a XIII. században. Belül Aquila János 
radkersburgi festő freskói, köztük önarcképe, amely a legkorábbi ismert 
festett  önarckép.
római katolikus templom. Román stílusú kapuzat. Épült 1230 körül, 1310 
táján átalakítva, 1771-ben átépítve. Restaurálva 1958-ban.

Szt. György kápolna alapfalai. A XI. században épült. A legenda szerint 
ebben a házban tette szüzességi fogadalmát Szt. Imre.
Domonkos apácák templomának romjai. (Másként: Édeskúti rom) 
Egyhajós, a nyolcszög három oldalával záródó szentély. Az 1240-ben, 
Bertalan püspök által építtetett templom terméskő falai 5-6 m magasan 
állnak. Árpádházi Szt. Margit 10 éves koráig itt élt. A t



Veszprém

Ny

Veszprém Ny

Vilonya Ny

Vizsoly K

Vörösberény

Ny
Vörösberény Ny Református templom. 1290-ben már állott.

Zabar K

Zagyvaróna K

Zalaháshágy

Ny

Zalalövő Ny

Zalaszabar
Ny

Zalaszentgrót Ny
Zalaszentjakab Ny templomrom, román stílusú, tornya áll.
Zalaszentmihályfa Ny Lásd: Böde

Zalavár
Ny

Zalavár Ny

Zámoly Ny
Zánka Ny Református templom. Épült a XII. században, 1786-ban átalakítva.

Zirc

Ny

Zubogy K

Zsámbék

Ny
K=Dunától keletre, Ny=Dunától nyugatra

Püspöki székesegyház. A később passaui  zárdafőnökké lett és boldoggá 
avatott Gizella királyné, Szt. István felesége építtette 1000 körül. 1276 után 
átalakították. Több tűzvész után 1723-ban és 1754-ben átépítették.
Kálvária hegy, Szt. Miklós templomrom. Írott forrásokban először 1293-
ban, utoljára 1515-ben szerepel. A török alatt pusztult el.
Református templom. XII. századi a XIV. században fallal körülvéve, 
szószéke a XVIII. Századból
református templom. A szentély a XIII. században, a hajó a XIV. 
században épült. Későromán és későgótikus falképek: Szt. Kristóf és lovag-
szent, a Szent Kereszt megtalálása, Szent László legenda. Érdekes egy XVI. 
századi (a freskók lemeszelése utáni, tehá

Mámai templomrom. A Fűzfőpuszta melletti egykori Máma község 
templomának romjai, amelyből a hajó és a szentély fala eléggé ép. A XII. 
században épült. 1109-ben szerepel először  írásos megemlékezésben. 

római katolikus templom. Épült a XIII. században. Szentélyén két romány 
tölcsérablak. Későgótikus kapu.
római katolikus templom. Épült 1200 körül. 1890-ben neoromán stílben 
megújították.
Római katolikus templom. XII. században épült. 1746-ban renoválták. 
Románstílű része a támpilléres, kezdetleges keresztboltozatú szentély, 
ennek keleti falán befalazott román résablak látható. Románkori az északi 
kapu is.
Római katolikus kápolna. Az egykori Zalamindszent község temploma a 
XII. századból. Később átépítették
Római katolikus templom. Egy románstílű kápolnához a XV. században 
templomot építettek, melyet 1753-ban átalakítottak. Román oszlopfőből 
faragtak ki egy szenteltvíz tartót.
Kisszentgróti ferences templom. A torony román, hat ablaka félköríves, a 
szentély XIV. századi.

templomrom a vár helye és a község közötti szigeten. Épült a IX. 
században, a XII. században két tornyot emeltek a homlokzatán. 1420 
körül védelmi célokra alakították át.
templom és apátság romjai, római vár, majd Privina (v. Pribina) vára 
helyén. Szt. István itt 1019-ben  bencés apátságot alapított.
templomrom terméskőből a Római katolikus temetőben. A hagyomány 
szerint Aba Sámuel építtette. 

Ciszterci apátság, III. Béla alapította. A templomot Imre király építtette 
1200 körül. A szentély melletti bal oldalfülkében Imre király (+1204) 
oltáradományozó felirata. Az eredeti templom elpusztult, a mai alapkövét 
1732-ben rakták le.
református templom. A XII-XIII. századi szerény román istenházát a XV. 
Században gótikusan újjáépítették. A XVI. századtól a 
reformátusormátusoké. 1710-ben gyökeresen felújították.
templomrom. Homlokzata és a két torony román, a templom belseje 
gótikus. A premontrei rend építtette a XIII. század első felében. 
Feltehetően 1288 előtt készült el. 1541-ben elpusztult, 1754-ben 
helyreállították, az 1763-as földrengés újból megrongálta.
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