
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

RÉGÉSZETTUDOMÁNYI INTÉZET 
 

TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 
Vezető: dr. Gergely Jenő 

 
RÉGÉSZETI DOKTORI PROGRAM 

Vezető dr. Szabó Miklós 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. NÉMETH ANDRÁS 
 
 

A középkori Tolna megye templomai 
 
 

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ 
 
 

Témavezető: 
dr. Laszlovszky József 

 
Bírálóbizottság: 
dr. Feld István 

dr. F. Romhányi Beatrix 
dr. Jankovich Bésán Dénes 
prof. dr. Kubinyi András 

dr. Miklós Zsuzsa 
prof. dr. Solymosi László 

dr. Valter Ilona 
 
 
 

BUDAPEST 
 

2006 



 2

1. BEVEZETÉS 

 
A késő középkori Magyarország egyik legnagyobb népsűrűségű és településállományát 
tekintve a hódoltság alatt az egyik legsúlyosabb veszteséget szenvedett megyéje,1 Tolna 
megye középkorának történetére a legutóbbi évekig kevés figyelem irányult. A 19-20. 
század fordulóján Kammerer Ernő hatalmas anyaggyűjtése után a megye középkorának 
feldolgozása elmaradt, s azóta is csak legújabban készült el vagy kezdődött meg egy-egy 
résztéma szisztematikus kidolgozása: Szakály Ferenc kiadta a megye hatósága által kiadott 
vagy számára írt oklevelek regesztáit és összeállította a középkori megye tisztikarát,2 Ódor 
János Gábor pedig a 10-11. századi temetők, Miklós Zsuzsa pedig a középkori várak 
gyűjtését és feldolgozását jelenleg is végzi. Disszertációm arra vállalkozik, hogy a két, 
utóbb említett – és témámhoz több ponton kapcsolódó – monográfia mellett a középkori 
Tolna megye templomait és egyházas helyeit vegye számba. 
Értekezésem a középkori templomokkal foglalkozó összefoglaló munkák 
„hagyományaitól” eltérően nem a mai megye területét vizsgálja, hanem a középkoriét, 
amelynek határai szerencsés módon egyházi igazgatási határokkal is egybeesnek.3 Ennek 
oka, hogy középkori egyházaink kutatásához természetes keretként kívánkoznak azok a 
középkori egyházi igazgatási egységek, amelyek gyakran – és Tolna megyében is – a 
középkori világi igazgatási egységekkel, nevezetesen a vármegyékkel estek egybe, 
függetlenül attól, hogy valamely megye területén egy, netalán több főesperesség osztozott.4 
Magyarországon a 14. század végén kis híján 100 főesperesség létezett.5 Közülük 
mindeddig egynek sem készült még olyan feldolgozása, amely a terület összes templomára 
vonatkozó minden elérhető – nemcsak középkori – történeti, régészeti, kartográfiai és 
toponímiai adatot számba vesz; ilyen összefoglalásokra eddig rendszerint egy-egy jelenlegi 
megye vonatkozásában vállalkoztak régészeink. A Dél-Alföld egyházi topográfiai 
vázlatának megrajzolása kapcsán, de az egész középkori Magyarország területére érvényes 
módon nemrégiben Koszta László mutatott rá az egyházi topográfiai kutatások 
hiányosságaira: „Nehézséget jelent továbbá a templomos helyek kutatása. Egy-egy templom 
történetét főleg a régészeti feltárásokhoz kapcsolódva állították össze, de nagyobb 
területekre vonatkozó kutatások szinte teljesen hiányoznak. Régészeti, történeti, település- 
és művelődéstörténeti információkat komplex módon hasznosító, nagyobb, legalább egy 
főesperesség településeit és templomos helyeit vizsgáló tanulmányokra lenne szükség.”6 
A templomkutatás jelentőségét Guzsik Tamás fogalmazta meg általános érvénnyel. 
Felfogása szerint a templomoknak, ennek a „napjainkig változatlan rendeltetésű általános 
középülettípusnak” kutatása a középkori falusi építészet jellemzőire vet fényt, és ezek 
jelenítik meg a kor építészetének tömegtermékeit, szemben a főleg városokra jellemző 
egyedi megoldásokkal. Éppen az előbbiek – az átlagostól való eltérésük miatt – miatt 
szokás kihagyni az egyházi topográfiákból az egyháztestületi (székesegyházi, szerzetesi), a 
nem önállóan álló (várkápolna, kórháztemplom) ill. a városi templomokat.7 Dolgozatom 
elsősorban a falusi templomok elemzése terén törekszik elmélyültségre, a különféle 

                                                 
1 KUBINYI 1996, 157-158; SZAKÁLY 1998, 33. 
2 SZAKÁLY 1998. 
3 KOSZTA 1993, 73. 
4 Erre ld. részletesen: KRISTÓ 1988, 208-235. 
5 Vö. KMTL 1994, 184-185. közötti térkép (Egyházi közigazgatás a 14. sz. végén). 
6 KOSZTA 2000, 51. 
7 GUZSIK 1979, 1. 
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rendtörténeti munkákban többnyire alaposan elemzett kolostorok kapcsán nem lép fel a 
sokrétű elemzés (pl. birtokaik, országos és helyi elterjedésük, részletes építészeti 
jellemzőik, elöljáróik) igényével. Bár a disszertációban gyakran (egy fejezet címében is) 
alkalmazott egyházi-topográfia fogalma megkövetelhetné a kolostorok kérdésének 
mélyreható vizsgálatát is, a falusi templomok nagy száma és a kolostorokhoz képest 
kevésbé kutatott volta miatt ettől mégis eltekintettem, az egyházi-topográfia kifejezés 
használatáról mindazonáltal mégsem mondtam le, gyűjtőfogalomként használva a 
különböző, templomokkal kapcsolatos (külön fejezetben is elemzett) kutatásokra. A 
kolostorok természetesen – a teljesség igénye miatt – bekerültek az adattárba és bizonyos 
kérdések kapcsán célszerűnek ill. elkerülhetetlennek bizonyult bevonni őket 
vizsgálódásaimba (pl. védőszentek; temetkezések). 
Hogy a munka nem csupán a középkori templomkataszterrel rendelkező megyék számát 
gyarapítja, hanem elkészítése annál távolabbra mutató hasznot is eredményezhet, arra a 
terület egy – az eddig hasonló alapossággal feldolgozott megyéktől (Veszprém; Békés, 
Pest) eltérő – jellegzetessége lehet az indok. Engel Pál fogalmazta meg Magyarország 
1500 körüli birtoktérképének rekonstruálása kapcsán azt az első ránézésre talán nem 
nyilvánvaló módszertani kiindulópontot, hogy a középkori ország területe három, 
különböző településtörténeti adottságú egységre osztható. Míg az É-i és K-i 
országrészekben a középkori településhálózat lényegében fennmaradt, a Dunántúlon 
(Tolna kivételével!), az Alföldön és ÉNy-Szlavóniában pedig a helyenként jelentős 
pusztulás ellenére is megőrződött a középkori falvak jelentős részének az emléke, addig 
„Messze a legtöbb nehézség azzal az országrésszel kapcsolatban merült fel, amelyben a 
középkori településhálózat gyakorlatilag megsemmisült. A különösen mostoha sorsú Tolna 
megyén kívül az az összefüggő terület értendő ezen, amely a Drávántúl csaknem egészét, a 
Bácskát, az egykori Zaránd és Arad megyéket, valamint a Bánát (Temesköz) túlnyomó 
részét foglalta magába. Ezen a területen a középkori településeknek csak igen kis hányada 
maradt fenn, gyakran azok sem az eredeti helyükön, ennélfogva az egyéb helynévanyag is 
viszonylag szegényes.”8 Ez a jellegzetesség természetesen alapvetően befolyásolja a kutatás 
módszereit, lehetőségeit és eredményeit is.9 
Munkám kilenc nagyobb egységre tagolódik. A Bevezetés (1. fejezet) után következő, 
Előzmények, források, módszerek című részben (2. fejezet) áttekintem a munkám 
szempontjait is meghatározó hazai egyházi-topográfiai kutatásokat, a országos 
kitekintéssel a középkori Tolna megye egyházaira vonatkozó forrásokat és módszereket, 
majd a templomok kutatástörténetét, végül a terület rövid földrajzát. Ezt követi az Adattár 
(3. fejezet), amely ábécésorrendben tárgyalja az egyes középkori egyházak lelőhelyeit 
(bevezetésében felépítésének ismertetésével és egyéb technikai tudnivalókkal). Az 
adattárból levont következtetéseket A középkori Tolna megye templomai című fejezetben 
(4. fejezet) összegeztem, ez a dolgozat „magja”: az egyházszervezés, az egyházszervezet, a 
templomok fizikai jellemzői (anyag, alaprajz, védőszentek, jogállás, birtokok, felszerelési 
tárgyak stb.), a templomokkal kapcsolatos temetkezések, az egyházas helyek és a 
településhálózat, majd az egyházi társadalom kérdéseinek áttekintése. Az Összefoglalásban 
(5. fejezet) igyekeztem minden fontos kérdéskört röviden érintve a legfontosabb 
tudnivalókat néhány oldalon összegezni. Az irodalomjegyzéket (6. fejezet) a Függelék (7. 

                                                 
8 ENGEL 2001. (Bevezető a térképhez) 
9 Csak mellékesen jegyzem meg, hogy az említett három megye esetében a templomokat feldolgozó szerzők 
a megye teljes (Veszprém) vagy jelentős (Pest, Békés) területének vonatkozásában támaszkodhattak a több 
munkatárs által, évek óta végzett régészeti topográfiai munkák eredményeire; ezzel szemben a középkori 
Tolna megye három mai közigazgatási egységre kiterjedő – a kutatást ez által megnehezítő – egyház-
topográfiai feldolgozását egy személyben végeztem, amely természetszerűleg nem tett lehetővé az említett 
csapatmunkákéhoz mérhető alaposságot  
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fejezet) követi három táblázat-csoporttal: az Adattárban elszórt adatokat egységes 
szempontok szerint áttekintése, az egyházi archontológia eddig feltáratlan részei, valamint 
a patrocíniumok megoszlása. A dolgozat utolsó szöveges egysége a középkori 
településnevek mutatója (8. fejezet). A képmellékletben (9. fejezet) egy összesítő térkép, 
majd az összes ismert alaprajzot egységes léptékben a megyetérképen megjelenítő térkép 
után 1:25.000 léptékű térképlapokon mutatom be az egyes egyházak elhelyezkedését, 
külön táblák tárják elénk egységes léptékben átrajzolva az eltérő alaprajzi típusokat, végül 
a rajzok hasonló sorrendű eredeti megfelelőit. 
Kutatásaimmal – reményeim szerint – hozzájárulhatok az országos egyházi topográfia 
elkészítéséhez egy kevéssé kutatott régió egyik megyéjének feldolgozásával; munkám 
ugyanakkor a középkori Tolna megye egyház-, település- és művelődéstörténetét is 
gazdagíthatja, továbbá a helytörténet művelői is találhatnak benne ismeretlen adatokat. 
E helyen szeretnék köszönetet mondani tanáraimnak, kollegáimnak, barátaimnak és 
családtagjaimnak a dolgozat elkészítéséhez nyújtott segítségért. Laszlovszky Józsefnek a 
dolgozatírás közben nyújtott támogatását; Torma Istvánnak a disszertáció előzményét 
jelentő szakdolgozatom témavezetését, terepbejárási naplóinak és az MTA Régészeti 
Intézete Topográfiai Kutatócsoportja által gyűjtött okleveles anyag felhasználásának 
engedélyezését és hasznos tanácsait; †Engel Pálnak a regölyi főesperességről írt 
szakdolgozatomhoz fűzött tartalmas megjegyzéseit; Dávid Gézának és Sümegi Józsefnek 
kézirataik átengedését; B. Horváth Jolánnak, Czövek Attilának, Éry Kingának, Gaál 
Attilának, H. Kelemen Mártának, Miklós Zsuzsának, †Rosner Gyulának, Topál Juditnak, 
Tóth Endrének, Vizi Mártának terepbejárási és ásatási eredményeik felhasználásának 
lehetőségét; Gaál Attilának ugyanezen kívül a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 
Adattárában való kutatás és az elhunyt kutatók által készített dokumentációkba való 
betekintés engedélyezését köszönöm. Vizi Mártának a szekszárdi, Költő Lászlónak és Gál 
Zoltánnak a kaposvári, Nagy Erzsébetnek és Kovaliczky Gergelynek pedig a pécsi 
múzeumi adattárban való kalauzolásért vagyok hálás. Batizi Zoltánnak, Botár Istvánnak, 
Rácz Miklósnak a terepbejárásokon való részvételért; Bencze Barnabásnak (Paks), Laták 
Istvánnak (Pusztahencse), Lückl Ervinnek (Györköny), Majth Zoltánnak (Tamási) a 
lelőhelyekre vonatkozó adatszolgáltatásért; Müller Jánosnak és Fehér Istvánnak, a Gyulaj 
Erdészeti és Vadászati Rt. igazgatóinak a gyulaji erdőben fekvő középkori települések 
kutatásának engedélyezéséért mondok köszönetet. Tarnai Anita kolleganőm német nyelvű 
szövegek fordításával támogatott. Szente Károlynak (Meridián Kft., Szekszárd) a terveim 
alapján munkatársai által készített középkori plébániahálózat-térkép átengedését 
köszönöm. A disszertáció mellékleteinek számítógépes munkáit Balogh András baráti 
segítségből végezte, informatikai kérdésekben folyamatosan bátyám, K. Németh Géza volt 
segítségemre. Végül, de nem utolsósorban hálával tartozom Ódor János Gábornak, aki a 
kezdetektől fogva szívén viselte és nyomon követte munkám sorsát, terepbejárási és ásatási 
eredményeit megosztotta velem, számos adattal ajándékozott meg, a terepbejárásokon 
leggyakoribb kísérőm, gyakran pedig sofőröm volt; dr. Váradyné Péterfi Zsuzsannának, 
munkahelyem, a paksi Városi Múzeum igazgatójának, aki minden lehetséges módon 
támogatta disszertációm elkészülését; feleségemnek, szüleimnek és bátyámnak, akik 
éveken át türelemmel és odaadással támogattak. Munkámat a 2002-2003-as idényben 
anyagilag is segítette a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Történelem-földrajz 
Szakalapítványa; segítségüket ezúton is köszönöm. 
A disszertációt a középkori Tolna megyét (így annak templomait is) kutató elődeim 
emlékének ajánlom: a torzóban maradtan is hatalmas anyagot összegyűjtő Kammerer 
Ernőének (1856-1920), a szűkebb szülőföldem, Tamási környéke elpusztult egyházait a 
korban egyáltalán nem megszokott módon terepbejárásokkal is kutató Papp István esperes-
plébánosénak (1892-1970) és a középkori Tolna megyét is kiválóan ismerő, munkám 
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kezdeteit figyelmével kitüntető Engel Pálénak (1938-2001). A dolgozatot végül ajánlom 
Torma Istvánnak is, aki valaha szintén tervbe vette e munka elkészítését és aki számomra a 
témát közel tíz évvel ezelőtt felvetette. 
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2. ELŐZMÉNYEK, FORRÁSOK, MÓDSZEREK 

 

2. 1. EGYHÁZI TOPOGRÁFIAI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 

Ha a disszertáció szűkebb témakörének szabatos meghatározását szeretnénk adni, akkor 
leginkább egyházi topográfiaként (vagy egyház-topográfiaként) lehetne meghatározni. Az 
egyházi topográfia a régészeten belül az inkább csak tudományos módszerként és nem 
önálló tudományágként létező régészeti topográfia speciális fajtája. Topográfia, mert a 
középkori településtörténet és történeti földrajz módszereivel dolgozik, ugyanakkor pedig 
tárgya csupán (vagy elsősorban) a középkori településállomány egy bizonyos, jól 
meghatározott szeletének, nevezetesen az egyházas helyeknek a vizsgálata. Az egyházi 
topográfiai kutatás történeti célját tekintve a középkortudományon belül egyaránt képezi a 
középkori magyar egyháztörténet (ezen belül pl. az egyházi igazgatástörténet, stb.) 
valamint a középkori településtörténet (a faluhálózat térbeli és időbeli kiterjedésének 
kutatása, stb.) részét, de ugyanakkor számos egyéb részterületet is érint ill. felhasznált (pl. 
toponímia; kartográfia, stb.). 
Az egyházi topográfia fogalma alatt természetesen nem csupán a középkori templomok 
adatainak összegyűjtését értem, hanem a lelőhely-kataszter alapján levont értékelést, 
összegzést is. A településtörténeti összefoglalást a régészeti topográfiai munkák során is 
elvárásként fogalmazták meg, ám ezt csak rövid formában adták közre az MRT köteteinek 
előszavaiban, ahol a középkori templomok számára, sűrűségére csak az egyik utóbbi 
kötetben tértek ki.10 Hazánkban az 1960-as évektől rendszeresen folytatott régészeti-
topográfiai munkálatok nagy számú középkori egyházas település helyét azonosították, 
ezek a kötetek azonban mai közigazgatási határok szerint és az összes régészeti korszakot 
felölelve készülnek;11 szisztematikus egyházi-topográfiai kutatások legfeljebb az ország 
kisebb egységeiről születtek. Az egyházi topográfia fogalmát ismereteim szerint elsőként – 
és jószerével egyedüliként – Koszta László használta a Dél-Alföld középkori egyházi 
topográfiájáról szóló cikkének címében, annak ellenére, hogy a tanulmány a plébániák 
szintjével nem foglalkozott, csak a püspökségek, esperességek és a szerzetesrendek 
kérdésével.12 Talán nem érdektelen röviden időrendben áttekinteni a dolgozatom 
szempontjainak kialakításában felhasznált korábbi munkákat. 
A kutatástörténet áttekintése kapcsán célszerűnek látszott a templomokat tárgyaló 
szakirodalom csoportosítása kétféle szempont, a kutatott terület nagysága kiterjedése ill. a 
kutatás intenzitása, mélysége alapján. Egyértelmű ugyanis, hogy a főleg a jelenlegi megyék 
keretein belül folytatott vizsgálódások mellett (ide számítva a kivételesen több megyét 
átfogó kutatásokat is) kisebb – természetes vagy mesterséges határok által kijelölt – 
területek, elsősorban egy-egy városhatár, ill. tágabb városkörnyék középkori egyházi 
topográfiájának áttekintése történt meg. 
Az egy-egy középkori város területére eső középkori egyházak kutatását itt nem tárgyalom, 
lévén hogy ez egy sajátos, kis területre kiterjedő, de sűrűsége miatt intenzív kutatást 
igénylő ága az egyházi topográfiának.13 Ugyanígy nem térek ki a mai Magyarország teljes 
területének bizonyos (főleg álló, műemlék) középkori templomait felölelő, gyakran 

                                                 
10 Ennél bővebben szól a topográfiai munkák alapján a váci járás középkori templomairól: TORMA 1991, 
19-20. 
11 MRT. 
12 KOSZTA 2000. 
13 Erre legújabban: DE CEVINS 2003. 
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népszerűsítő céllal készült kiadványokra, amelyek műfajukból adódóan nem léphettek fel a 
teljesség igényével.14 
 

2. 1. 1. Mai megyék (ill. régiók) templomai a teljesség igényével 

A kutatástörténeti egységek között az első helyre kívánkozik azon vizsgálódások 
áttekintése, amelyek legalább egy megye (vagy néha annál nagyobb régió) középkori 
templomait veszik számba. Az e kutatási irányzatban bemutatott munkák közül 
kivételesnek számít Valter Ilona könyve, hiszen időben ugyan szűkebb korral – a tágan 
értelmezett Árpád-korral – foglalkozik, térben viszont tágabb területet – a középkori Zala, 
Vas, Moson, Sopron megyéket és az egykori Győr megye Ny-i részét – tekint át. A 
földrajzi viszonyok, az Árpád-kori egyházszervezet, a főesperességek kezdeteinek 
bemutatása után tárgyalja a falusi templomok tipológiáját, építőanyagát, alaprajzait, 
patrocíniumait stb.; ismerteti a templomalapítások négy főbb korszakon belüli (11. század; 
12. század; 1200–1241/42; 1242–1333) megoszlását birtokviszonyok (királyi; egyházi 
nagybirtok; szerzetesrendi birtok; nemesi stb. birtok) szerint; térképeken mutatja be a 
román kori templomos helyeket, külön tárgyalja az ismeretlen alaprajzú és a csupán 
forrásokból ismert templomokat. A kötetet záró katalógusban a falvak okleveles adatai, 
birtokviszonyai, a templom építéstörténete, a templom falun belüli helye, az építészeti 
részletek leírása és keltezése olvasható.15 A megyénél nagyobb területi egységet, egy teljes 
középkori egyházmegyét, az erdélyi püspökséget vizsgálja Léstyán Ferenc 2000-ben 
megjelent kötete, amely esperesi kerületek szerint haladva nemcsak a fennálló, hanem az 
elpusztult templomokat is összegyűjtötte.16 
Koppány Tibor az 1960-as és 1970-es évek fordulóján állította össze – összegzés nélkül – 
az 1946 előtti történeti Veszprém megye fennálló és elpusztult templomainak adattárát a 
veszprémi múzeum műemléki adattára számára, minden elérhető forrással kiegészítve az 
elkészült régészeti topográfiai kötetek egyházakra vonatkozó adatait.17 Adatgyűjtését is 
felhasználva Guzsik Tamás készített jól használható, táblázatos – majd ezt értelmezve 
szöveges – összefoglalást a megye 414 középkori templomáról. Cikke egyben módszertani 
kísérlet – és követendő minta – is arra nézve, hogy az alaprajz tipológiai és kronológiai 
értékelésébe a templomok történeti (alapítás ideje; az alapítás idejének birtokviszonyai; 
patrocíniumok), műszaki (alaprajz; méret; hajó térarányai; tájolás) és egyházjogi adatait is 
bevonjuk. Az ismert alaprajzú falusi ill. kolostori templomokat egységes léptékben a 
megye térképére helyezve is bemutatta.18 
1987-ben Biczó Piroska Bács-Kiskun megye 185 középkori templomáról gyűjtött adatokat. 
Részletes adattárat sajnos nem közölt, csupán az emlékanyag forráscsoport szerinti 
csoportosítása (középkori forrásból ismert; templomcímből képzett; -egyháza utótagos; 
csak az újkori, ill. csak a szakirodalomban említett egyházak) kapcsán hivatkozott 
egyenként a templomokra. Közzétette a patrocíniumok megoszlását és néhány „érdekes” 

                                                 
14 Pl. MAROSI 1975; Templomtérkép 2000. 
15 VALTER 1985. Ezen kívül még pl.: VALTER 1986; VALTER 1991. 
16 LÉSTYÁN 2000. 
17 KOPPÁNY 1967; KOPPÁNY 1972. 
18 GUZSIK 1979a. Említésből ismerem csak egyelőre Guzsik Tamás egy másik, rövid munkáját a Budapesti 
Műszaki Egyetem Építészettörténeti és Elméleti Intézete Magyar építészettörténet című sorozatában, amely 
címében Pest megye középkori falusi templomainak katalógusát – és a pálos kolostorokról írt füzethez 
hasonlóan valószínűleg műszaki jellemzőinek rövid összefoglalását is – ígéri. GUZSIK 1979b. (Hivatkozik 
rá: GALLINA 1998, 107.) Ugyanebben a sorozatban jelent meg Rácz Zoltán építész – számomra egyelőre 
szintén hozzáférhetetlen – munkája (RÁCZ Zoltán: A magyar falu középkori templomépítészete. I.[?] Hajdú-
Bihar megye parochiális egyházai (katalógus). Bp. 1979[?].), amely Guzsik feldolgozásához hasonlóan egy 
teljes mai megye, Hajdú-Bihar középkori parochiális egyházait veszi vizsgálat alá. 
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kutatási szempontra is felhívta a figyelmet (pl. a különleges alaprajzú épületekre, a 
felmenő középkori falakat őrző templomokra).19 Ugyanebben az évben készült el Módy 
György, Rácz Zoltán és Tarsoly László kéziratos, általam csupán hivatkozásból ismert 
összeállítása Dél-Szabolcs és Nyugat-Bihar megyék középkori egyházas településeiről;20 a 
szokatlan területi lehatárolás a mai Hajdú-Bihar-megyét fedi le. Ugyancsak erről a 
területről szól Módy György áttekintése is, aki az 1905 és 1985 között kutatott 21 
középkori templomot tárgyalja a kutatás időrendi sorrendjében.21 2000-ben jelent meg egy 
Vas megyei „pusztatemplomokkal” foglalkozó tanulmány, amely 10 elpusztult, tévesen 
vagy egyáltalán nem lokalizált templom történeti és topográfiai kérdéseit tárgyalja, az 
egész megyére kiterjedő, évek óta készülő, főleg írott források és „terepjárásokra” 
támaszkodó feldolgozásból mutatva be részleteket.22 
Tari Edit 2000-ben megjelent kötete Pest megye 373 középkori templomának strukturált 
adattárát (középkori településnév; védőszent; a helység, a templom, a papja ill. a védőszent 
első okleveles említése; az egyház kora, mérete, tájolása) és ennek értelmezését 
tartalmazza. Sajnálatos, hogy az adattárban nem használt jegyzeteket, a címszavakat 
viszont kibővítette a lelőhelyekre vonatkozó fontosabb szakirodalom – nem a források – 
kivonatolásával, ezeket azonban többnyire nem értelmezte. Az összegzésben minden 
fontos kérdésre kitért: elemezte az egyházszervezést, a 14-17. századi egyházszervezetet, 
az írott források megoszlását, a pápai tizedjegyzékek adatait, a titulusokat, az alaprajzi 
típusokat, az építőanyagokat, a tájolási kérdéseket, a temetkezéseket és a liturgikus 
tárgyakat. A kötetet a megye ismert (sajnos nem egységes méretarányú) templom-
alaprajzai egészítik ki.23 
Tari Editéhez csak Szatmári Imre munkássága mérhető, aki a mai Békés megye 35 – 
hitelesen pedig 24 – feltárt templomából egymaga 18 egyházat hozott napvilágra, a megye 
összes templomáról pedig adattárat készített, amelyből eddig a kutatástörténetet, az 
emlékanyag megoszlását, az alaprajzok és technikai jellemzők (alapozás, építőanyag; 
átépítések) összegzését tette közzé.24 
Mógáné Aradi Csilla évek óta gyűjti PhD-disszertációjához a mai Somogy megye 
középkori templomainak adatait.25 A fentieken kívül tudomásom van róla, hogy teljességre 
törekvő egyházi topográfia készül(t) szakdolgozatként Heves és Fejér megyékben is. 
 

2. 1. 2. Kisebb régió templomainak kutatása a teljesség igényével 

Második kutatástörténeti kategóriánkba azon vizsgálódások tartoznak, amelyek megyéknél 
kisebb térségek – többnyire mesterséges határok, nevezetesen egy-egy város város 
külterületének ill. tágabb környékének – középkori templomait gyűjtik össze a teljességre 
törekedve. Ez a kutatási irányzat jellegzetesen az utóbbi bő két évtizedben fejlődött ki. 
Alapvető munkának számít Tari Edit 1995-ös könyve Cegléd környékéről. A szerző a 
város 20-25 km-es körzetében 1986-tól nyolc templomhelyet ásatással, további kilencet 
terepbejárással és más módszerekkel azonosított, összegzésében azonban a bővebben Pest 
megye D-i részének 29 egyházával foglalkozott.26 1985-1986-ban Szatmári Imre Gyula 
határában 5 – Implom József által az 1930-as években már feltárt – középkori templom 
helyén végzett hitelesítő ásatást; összefoglalásában röviden kitért a régészetileg kutatott 
                                                 
19 BICZÓ 1987. 
20 MÓDY–RÁCZ–TARSOLY 1987. Említi: MÓDY 1989. 
21 MÓDY 1990, 146. 
22 BENCZIK–FEISZT 2000. 
23 TARI 2000. 
24 SZATMÁRI 1990; SZATMÁRI 2004. 
25 ARADI é. n. 
26 TARI 1995. 
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Békés megyei templomok területi megoszlására, valamint az alaprajzi és alapozástechnikai 
kérdésekre is.27 1998-ban Gallina Zsolt Kiskunhalas körül egy 20-25 km sugarú körben 31 
középkori templomról (közülük 10 létezése bizonyított, 11 valószínűsíthető, 10 pedig 
feltételezhető) adott közre adattárat, amelyeket rövid kutatástörténettel és a kevés, feltárt 
templom áttekintésével egészített ki.28 Rosta Szabolcs 2003-ban tette közzé 
Kiskunfélegyháza környékének templomaira vonatkozó kutatásait, amelynek során 19 
középkori templom helyét sikerült lokalizálnia, holott ezen a területen korábban mindössze 
8 egyházról volt valamiféle adat. Az adattár (elhelyezkedés településnév; források; 
kutatástörténet) mellett főleg az egyházas helyekkel kapcsolatos településtörténeti 
kérdésekre tért ki.29 Szintén 2003-ban magam közöltem Paks és a környéke tucatnyi 
településének területén fekvő 31 középkori templom adattárát, rövid összegzés kíséretében 
(forrásadottságok; területi megoszlás).30 
 

2. 1. 3. Egy-egy megye (ill. régió) válogatott templomai 

Ehhez a kutatástörténeti csoporthoz azok a munkák sorolhatók, amelyek általában megyei 
viszonylatban, de nem az összes középkori templomot vizsgálják, hanem valamilyen 
lehatárolást alkalmaznak a vizsgált emlékanyag tekintetében. Jól kitapintható irányzat a 
csupán írott forrásokra támaszkodó megyei egyházi topográfia, ennek egy további 
csoportja pl. a pápai tizedjegyzékek regionális szintű feldolgozása. Egy másik főbb 
vonulatnak a kizárólag felmenő falakkal rendelkező vagy máskor éppen az ásatással 
kutatott egyházak vizsgálata tartható. Újabban indult meg a „korai” egyházak vizsgálata. A 
fenti lehatárolásokat időbeli korlátok (pl. csak az Árpád-kori emlékek) tovább szűkíthetik. 
A megyei kereteknél szélesebb feldolgozások közül minden bizonnyal Békefi Remig 1907-
es, a Balaton-környékről szóló könyve a legkorábbi, amely (Veszprém városa után) 
Veszprém, Fejér, Somogy és Zala megyék part-menti területeinek középkori 
plébániaegyházait és kápolnáit sorolja fel. Külön érdeme, hogy foglalkozik a csak 
oklevelekből ismert templomokkal is, valamint a kolostorokat is bemutatja szerzetesrendek 
és megyék szerint.31 Szintén egy régiót tárgyal Horváth Zoltán György és Gondos Béla 
Somogy, Tolna és Baranya középkori templomai a teljesség igényével című, 2004-ben 
megjelent könyve, amelynek címéből kimaradt a „fennálló” kifejezés, a kötet ugyanis a 
dél-dunántúli régió három megyéjéből csak a felmenő középkori részleteket őrző, gyakran 
átépített templomokat és templomromokat mutatja be bő képanyaggal, rövid 
képaláírásokkal, de összegző értékelés nélkül.32 
Szabó Ferenc 1936-ban Borsod megye Árpád-kori templomait gyűjtötte össze: 6 „régen 
elenyészett” templomot és monostort, 4 újabban elpusztult templomot és 5 megmaradt 
egyházat vett számba.33 Bakács István 1943-ban rövid írásban foglalkozott okleveles 
adatok alapján Hont megye 66 középkori egyházas helyével.34 Gosztonyi Gyula 1944-ben 
Baranya megye fennálló középkori templomairól írt rövid cikksorozatot.35 Nagy Lajos 
1967-ben Fejér megyéből 46 olyan középkori templomrom adattárát készítette el – a 
hozzájuk tartozó települések első írásos említését és rövid történetét is megadva –, 
amelyekre főleg 18-19. századi határjárások és tanúvallomások, valamint térképek 
                                                 
27 SZATMÁRI 1996. 
28 GALLINA 1998. 
29 ROSTA 2003. 
30 K. NÉMETH 2003b. 
31 BÉKEFI 1907. 
32 HORVÁTH–GONDOS 2004. 
33 SZABÓ 1936. 
34 BAKÁCS 1943. 
35 GOSZTONYI 1944. 
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utalnak.36 1969-ben Kozák Károly Veszprém megye Árpád-kori templomépítészetét 
vizsgálta: összegyűjtötte és táblákon is bemutatta a félkörös és egyenes szentélyzáródású 
templomokat, vázolta ezek fejlődéstörténetét, az alaprajzi elterjedést térképen is 
ábrázolva.37 Dávid Katalin 1974-ben a történelmi Csanád megye Árpád-kori művészeti 
emlékeit elemezve a kiszombori templomnak ugyan nagy figyelmet szentelt, ám a térség 
más templomainak középkori történetét vagy későbbi említését csupán pár sorban 
érintette.38 Dercsényi Dezső 1984-ben népszerűsítő könyvecskében a mai Baranya megye 
ma is álló 18 középkori műemlék-templomát vizsgálta, leginkább építéstörténeti 
szempontból, rövid művészettörténeti összefoglalóval.39 Ugyanebben az évben Rácz 
Zoltán Hajdú-Bihar megye középkori templomairól adott összegzést, mellékelve egy 41 
templomalaprajzot feltüntető értékes megyetérképet is.40 Körmendy Adrienne 1986-ban a 
Szepesség plébániahálózatának kialakulását kísérte figyelemmel az írott források 
segítségével.41 Módy György 1989-ben Hajdú-Bihar megye feltárt Árpád-kori falusi 
templomairól értekezett.42 Németh Péter 1999-ben az erdélyi püspökség szatmári és 
ugocsai főesperességének, valamint az egri püspökség Szatmár és Ugocsa megyei 
plébániáinak a pápai tizedjegyzékekben szereplő adatait dolgozta fel táblázatos formában, 
helyenként korábbi okleveles adatokkal is kiegészítve az egyes templomok adatait.43 
Ugyanebben az évben Timár György a középkori Tolna megyére vonatkozó pápai 
tizedlajstromokat vizsgálta.44 2000-ben jelent meg a jelenlegi Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye fennálló középkori templomait bemutató képeskönyv, rövid, középkori falu- és 
templomtörténeti kivonatokkal, Németh Péter összegző bevezetésével (egyházszervezet; 
Árpád-kor valódi és vélt monostorai; korai falusi és városi templomok; építészettörténeti 
eredmények).45 
Botár István 2001-ben Csíkszék területén, ma is álló gótikus templomépületek helyén 9 
korai (román kori) templomot mutatott ki építészeti tagozatok, falelválások, fedélszék-
lenyomatok, stb. alapján.46 Kiss Gábor ugyanebben az évben kritériumrendszert (római 
építőanyag; vásáros hely; patrocínium; közeli soros temető megszűnése; stb.) dolgozott ki 
Vas megye 11-12. századi templomainak kimutatására,47 módszerét Tolna megyében 
alkalmazva 26 egyházról feltételeztem korai eredetet.48 
 

2. 1. 4. Kisebb régió templomainak válogatott kutatása 

Ebben a fejezetben a megyénél kisebb régiók (pl. városhatár, városkörnyék; földrajzi 
kistájak) templomait nem kimerítően tárgyaló vagy nem csupán templomos helyekkel 
foglalkozó műveket tekintem át. 
Legkorábban a 19-20. század fordulóján a jelentősebb – főleg alföldi – városok 
monográfiájának elkészítése kapcsán indultak kisebb, összefüggő területeken középkori 
templomokra irányuló régészeti kutatások, általában egyéb, egyháztalan települések 
kutatásával is kísérve. 
                                                 
36 NAGY 1967. 
37 KOZÁK 1969. 
38 DÁVID 1974. 
39 DERCSÉNYI 1984. 
40 RÁCZ 1984. 
41 KÖRMENDY 1986. 
42 MÓDY 1989. 
43 NÉMETH 1999. 
44 TIMÁR 1999. 
45 MIHUCZ 2000. 
46 BOTÁR 2001. 
47 KISS 2000. 
48 K. NÉMETH 2001b. 
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A legkorábbi munka, amely egy adott terület középkori egyházas helyeit (is) számba vette, 
Szeremlei Samué, aki 1892 és 1896 között Hódmezővásárhely határában 17 elpusztult 
középkori templom helyén ásott, falmaradványokat a bolygatások miatt csak 14 helyen 
talált, alaprajzot pedig csak 9 esetben rögzített.49 Zoltai Lajos 1925-ben a Debrecen 
területén található elpusztult egyházas és egyháztalan települések történetét és topográfiáját 
dolgozta fel, több templom helyét régészetileg is kutatva.50 Szabó Kálmán sokat idézett, 
Kecskemét környékének falvairól szóló 1938-as könyvében önálló fejezetet szentelt a 
középkori templomoknak. A 30 megásott faluhely közül hatnak a templomát írta le és 
közölte alaprajzukat; ennél azonban biztosan többet áshatott, mert egy további 
templomromot és kitermelt alapozású épületeket is említ.51 Koppány Tibor 1963-ban a 
Balaton-felvidék 64, 11-13. századi, többnyire alaprajzilag is ismert templomának adattárát 
(jelleg; történet; leírás) közölte. Tanulmányának külön értéke a 12. századi, 13. századi és 
14. század eleji templomhálózatot bemutató térkép.52 Valter Ilona 1969-ban közölt 
tanulmányában egy jellegzetes földrajzi tájegység, a Bodrogköz – egyben egy főesperesség 
– 40 templomát gyűjtötte össze, de részletesen csak 14, álló vagy középkori részleteket 
őrző román és gótikus stílusú középkori templommal foglalkozott.53 Adrian Andrei Rusu 
1994-ben a hátszegi kerület középkori ortodox templomait vizsgálta, kimerítő 
összefoglalásához (terminológia; kronológia; faépítészet; építőanyagok; alaprajz; 
boltozatok; nyílások; falfestészet; temetők) azonban adattárat nem, csak elterjedési 
térképeket közölt négy időmetszetben.54 Cser István 1998-ban a Veszprém megyei 
Műemléki Topográfia előmunkálataként a 8. főúttól É-ra fekvő 12, főleg a 19. században 
és a 20. század elején lebontott középkori templom jellemzőit rekonstruálta kataszteri 
térképek, valamint levéltári és szakirodalmi adatok alapján.55 Miklósi Sikes Csaba 1999-
ben a középkori Kalotaszeg 108 településéről 70 egyházi épület adattárát tette közzé 1540-
ig. A cikk egy nagyobb mű része, címével ellentétben a templomtalan helyekkel is 
foglalkozik.56 1999-ben Koczó József az Alsó-Ipolymente egyházas helyeit gyűjtötte 
össze, jórészt írott források alapján.57 
 

2. 2. AZ EGYHÁZI TOPOGRÁFIA FORRÁSAI ÉS MÓDSZERTANA, KÜLÖNÖS 
TEKINTETTEL TOLNA MEGYÉRE 

Az egyházi topográfiai kutatások módszertana máig sem kidolgozott; részleteit tekintve 
sem. Erre a tudományterületre is érvényes, hogy – bár mindenki használja őket – 
legfontosabb forrásairól összefoglalóan senki sem értekezett (ha egy-egy speciális 
forráscsoportnak, pl. a pápai tizedjegyzékeknek terjedelmes irodalma is van). Ebben a 
fejezetben az egyházi topográfiai munkák készítésekor leggyakrabban felhasznált 
forráscsoportokat veszem számba, az általános tudnivalók mellett pedig bemutatom, hogy 
egy kisebb régió – esetünkben a középkori Tolna megye – vonatkozásában ezek mennyire 
hozzáférhetők, hasznosak illetve egyáltalán léteznek-e. Az időrendben áttekintett írott 
források után a régészeti, kartográfiai, toponímiai, végül pedig az egyéb források 
következnek. 

                                                 
49 SZEREMLEI 1901, 286–475. Vö. B. NAGY–TÓTH 2000, 241. 
50 ZOLTAI 1925. 
51 SZABÓ 1938, 129-135. 
52 KOPPÁNY 1963. 
53 VALTER 1969. 
54 RUSU 1994. 
55 CSER 1998. 
56 MIKLÓSI SIKES 1999. 
57 KOCZÓ 1999. 
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2. 2. 1. Középkori írott források 

2. 2. 1. 1. Hazai források 
A középkori források áttekintését a hazai forrásokkal kezdem. A különféle forrásokat 
Solymosi László csoportosítása alapján veszem sorra, ill. tekintem át egyházi topográfiai 
vonatkozásaikat.58 Az elemzés természetesen csak néhány fontosabb jellemzőre világíthat 
rá, és nyilvánvaló, hogy minden terület más-más forrásadottságokkal rendelkezvén, 
szükséges azok – forrásfajtára való tekintet nélküli – minél alaposabb megismerése és 
kiaknázása. A különböző források hozzáférhetőségét, kiadásait nem részletezem, erre 
nézve ma is helytálló Mályusz Elemér felosztása (egyetlen levéltári fond kiadása; több 
fond teljes kiadása; valamely terület forrásainak teljes kiadása; nem önállóan, függelék 
gyanánt kiadott okmánytárak; folyóiratban megjelent oklevéltárak; egyes egyházi 
intézmények okmánytárai; rendtörténetek okmánytárral; egyes intézmények története 
okmánytárral.59 Az említett okmánytárak ill. mutatóik átnézése mellett már korszerű 
segédletek is rendelkezésünkre állnak: a MOL számítógépes keresőprogramja segítségével 
a regeszták szövegéből akár egyes településekre, akár egyes egyházi intézményekre is 
kereshetünk; mindez azonban természetesen nem pótolja a szisztematikus, mindenre 
kiterjedő adatgyűjtést, kifejezetten templomokra vonatkozó, szisztematikus 
oklevélgyűjtések hiányában.60 
A kiváltságlevelekben gyakran olvashatunk a plébánosválasztás jogáról ill. szabályozásáról 
(Ozora 1426-os mezővárosi kiváltságleveléből pl. azt is megtudjuk, hogy a plébános dolga 
volt a kiváltságlevél őrzése), az urbáriumok pedig szórványos adatokkal utalhatnak 
templomok létezésére (pl. utcanevekben: Templom utca, Kápolna vicus stb.). A különböző 
adójegyzékek említhetnek egyéb forrásból ismeretlen, kisebb egyházi birtokosokat. Tolna 
megyében a pápai tizedjegyzék mellett az egyetlen olyan forrás, amely egy időben több 
templomra (pontosabban plébánosra) is vonatkozik, az 1542-43-as rovásadójegyzék (dica). 
Mivel ekkor a papokat is megadóztatták, 1542-ben a megye összeírt DNy-i részéből 12 
papot is számba vettek, 1543-ban pedig egy addig ismeretlen egyházi intézményt (a tamási 
plébániatemplom oltárigazgatóját) is összeírtak a birtokosok között.61 Az adománylevelek 
az adományozott birtokok tartozékainak felsorolásakor említhetnek különféle egyházi 
intézményeket; pl. az egyik legkorábbi Tolna megyei templom-említés 1250-ből is 
adománylevélből származik: Gyalánt templomával együtt (cum ecclesia sua) 
adományozzák el. Az osztálylevelek a közös birtokok pontos szétosztása miatt gyakran 
aprólékos felsorolásokat tartalmaznak, így a templomokat is említhetik. Máré mezőváros 
kolostorát és másik két egyházát pl. csak ilyen iratokból ismerjük. A határjáró oklevelek a 
határpontok felsorolásakor említhetnek romos egyházakat, vagy a határjárás indításánál 
szerepelhetnek templomok. Előbbire jó példa Cegléd 1368-as határjárása, ahol négy, 
addigra már romos templomról is beszámolnak,62 utóbbira pedig a Tolna megyei Görbő 
1351-es határjárása, ahol a határ leírását a falu templomának szentélyétől kezdték; egyben 
ez a templom egyetlen írásos említése is. Az ítéletlevelekben néha hatalmaskodás során 
megrongált templomokról olvashatunk; pl. 1296-ban a Nosztány birtok feldúlásáról szóló 
                                                 
58 Vö. SOLYMOSI 1976. 
59 MÁLYUSZ 1967. 
60 Kivételként említhető Jankovich B. Dénes egyszemélyes kezdeményezése, aki a 12000 hazai Árpád-kori 
oklevél régészeti szempontú átnézésére vállalkozott és az általa felállított 10 csoportból kettő is számot 
tarthat érdeklődésünkre: az 1. csoportban a települések adatainál is szerepelnek a templomok említései, a 2. 
csoportban pedig a különféle épülettípusok összegyűjtése kapcsán az a) pont kifejezetten egyházi épületekre 
vonatkozik (építésük, külsejük, alaprajzuk, oltáraik stb.). JANKOVICH 1985. 
61 TIMÁR 1976. 
62 TARI 1995, 176-178. 
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ítéletlevél egyben az ekkor szintén kárt szenvedett templom létének kizárólagos 
bizonyítéka is. A különböző leltárak egyes épületek leírásában említhetik azok egyházi 
tereit (pl. várinventáriumok kápolnákat), de – főleg a későbbi időkből – egyes egyházi 
intézmény értékeinek részletes felsorolásával is találkozhatunk. 
A végrendeletek kétségtelenül egyik legfontosabb írott forráscsoportunk, amelyek 
felhasználhatóságáról számottevő irodalom tanúskodik. Az egyházi topográfia 
szempontjából legfontosabb, hogy a végrendelkezők által megajándékozott, gyakran nagy 
számú egyházi intézmény között találhatunk olyat, amelyet egyéb forrás nem említ, ill. 
nem egyszer azok védőszentjeiről is értesülünk. Sok templomot említ pl. a szikszói 
plébános 1517-es testamentuma: az egri székesegyházon kívül, 3 pálos kolostort, 5 
mezővárosi plébániatemplomot, valamint 23 plébánost, azaz összesen 32 intézményt.63 
Máté ajaki plébános, kisvárdai esperes 1494-es végrendelete 18 egyházi intézményt – 
védőszentekkel együtt – említ, amelyek között egy forrásokból addig ismeretlen kolostor is 
van, néhányat pedig korábbról lehet adatolni az irat alapján.64 
A közbecsűjegyzékek a föld és az ingóságok eszmei értékének meghatározására szolgáltak, 
de sajnos csak néhányat ismerünk belőlük, azokat is csak a középkor végéről és Tolna 
megyéből ráadásul egy sem maradt ránk.65 A jegyzékek a birtokokhoz tartozó különféle 
templomok értékét is megadják (pl. kegyúri monostor=100 M; monostor módjára épült 
kéttornyú templom=50 M; nem monostor módjára épült kéttornyú templom=25 M; 
egytornyú templom temetővel=15 M; torony nélküli templom temetővel=10 M; fakápolna 
temetővel=5 M; fakápolna=3 M). 
A fenti forráscsoportokon kívül természetesen számításba vehetjük még a mindenféle 
forrásban előforduló, templom létére utaló településneveket, így elsősorban az Egyházas- 
előtagú helyneveket és a templomcímből képzett helyneveket.66 
 
2. 2. 1. 2. Vatikáni források 
Bár a feltárt, magyar vonatkozású pápai oklevelek száma nem mérhető a hazai okleveles 
anyagéhoz, jelentőségül mégis legalább akkora. A Vatikánban őrzik a középkori magyar 
egyháztörténet legfontosabb összeíró jellegű forrását, a pápai tizedjegyzékeket, az ún pápai 
kérvénykönyvekből pedig sok, hazai oklevélből ismeretlen egyházi intézmény léte ill. 
patrocíniuma, jogállása stb. adatolható kizárólagosan. Igaz ez annak ellenére, hogy az 
idegen ajkú írnokok eltorzított írásmóddal lejegyzett településnevei gyakran késztetik 
fejtörésre a kutatót, máskor pedig a hasonló nevű, ugyanazon egyházmegyében fekvő 
települések szétválasztása jelent megoldhatatlan feladatot.67 
Az ún. pápai tizedjegyzékek alatt általában az 1332-1337 között keletkezett 
adólajstromokat értjük. Ezeket már a 19. század végén kiadták, nem sokkal később kevés 
eredménnyel országos szinten is megpróbálkoztak a lokalizálással,68 újabban pedig 
korszerű, megyénkénti, táblázatos, az átlagos befizetett tizedértékeket megadó 
feldolgozása készül az Árpád-kori történeti földrajz keretein belül.69 A tizedjegyzék 
feldolgozásánál figyelembe kell venni néhány zavaró tényezőt. A plébániák sorrendjét 
befolyásolhatja, hogy a tizedszedést lebonyolító helyi subcollectorok adatait később 
másolták össze, a különböző esperességekbe és püspökségekbe tartozó plébániák egymás 
mellett szerepelhetnek, a torz írásmód révén pedig falvakat lehet „alkotni” ill. akár 

                                                 
63 MÁLYUSZ 1971, 130-137. 
64 SOLYMOSI 1999. 
65 SZABÓ 1969, 185-186. 
66 MEZŐ 1996. 
67 Példa a pécsi egyházmegyében fekvő, ugyanolyan nevű településekre: K. NÉMETH 2003a, 142. 
68 ORTVAY 1891. 
69 ÁMF I-IV. 
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„megszüntetni” is (pl. a prepozíciók összekeverése révén (De Rechke=Derechke 
[Döröcske]; Deneck=Neck [Nyék]).70 Érdemes megemlíteni, hogy egyes kisebb 
területekről fennmaradtak olyan tizedjegyzékek, amelyek a templomtalan falvakat is 
felsorolják, így segítségükkel lehetővé válik az egyházas és a templom nélküli falvak 
arányának megállapítása.71 
A vatikáni levéltárak iratai közül különös jelentőségük van a búcsúkérvényeknek, valamint 
a papszentelési okmányoknak.72 A papszentelő okmányok megadják a klerikus szolgálati 
helyét, egyházmegyéjét és templomát is, a templomok felépítésének elősegítésére – 
legtöbbször a kegyúr kérésére – kiadott búcsúengedélyek pedig szintén megnevezik az 
épület egyházmegyéjét és védőszentjét is. Fontosságukra és pótolhatatlan voltukra 
jellemző, hogy a középkori Tolna megyéből ismert 114 patrocíniumnak közel a negyede, 
27 kizárólag a Lukcsics által kiadott 27 év (1418-1445) kérvénykönyveiből ismert,73 
Zsigmond király 1433-as császárrá koronázásakor pedig a kíséretében levő főurak 100-nál 
is több, birtokaikon fekvő templomnak kértek búcsút összesen (volt, aki öt egyháznak is 
kért).74 A vatikáni levéltár anyagából közölt további irodalom ismertetésétől – hála egy 
alapos összefoglaló tanulmánynak – eltekintek.75 
 

2. 2. 2. Kora újkori írott források 

A kora újkorban megszaporodnak a források, ám nehezebb köztük az eligazodás: a 
korábbi, szinte kizárólagosan latin nyelvű és főleg okleveles adatok mellett megjelennek a 
török források ill. a magyar nyelvű iratok is, a korábban kizárólagos katolikus egyház 
dokumentumai mellett pedig a reformációval megjelenő újabb felekezetek levéltári 
anyagában is tájékozódni kell. Tolna megyére ez különösen igaz, hiszen teljes területét 
elfoglalták a törökök, a megye egyes részein (ÉNy-Tolna, Bölcske-Madocsa, Tolna, 
Sárköz) pedig a reformáció meghatározóvá vált. 
A török iratok közül kiemelkednek az ún. tahrir-defterek, amelyek a szandzsákok teljes 
lakosságát számba vették. A hódoltság elején a simontornyai szandzsák tahrir-deftereiben 
tíz település jegyzéke is a papokkal kezdődik, s közülük kettőnél ezek a templom első, egy 
falu esetében pedig az egyetlen említései.76 A budai szandzsák megyénkre eső részén 
csupán két faluban említenek papokat, a mohácsi szandzsákból pedig csak Bonyhád 
szűkebb környékén kilenc falu papi embereit ismerjük, ráadásul néhány templom esetében 
meglepően sok papról (akár tízről is!) szerzünk tudomást.77 
A reformáció korának szétszórt irataiból a résztvevő lelkészeket felsoroló zsinati 
jegyzőkönyveket kell kiemelni, amelyek sok protestánssá lett falu lelkipásztoráról 
megemlékeznek.78 Ezek között található olyan falu is, amelynek ismerjük középkori 
templomát és bizonyítható vagy sejthető, hogy a reformátusok ezeket az egyházakat vették 
át; ugyanakkor vannak települések, ahol a 17. század eleji zsinatok áttételes adatai a 
legkorábbi források egyházi épületek létére, s ezek nem egy esetben vélhetőleg korábbi 
állapotokat tükröznek (Gerjen, Hékút, Icse, Nyék II., Ősi). 
A hódoltsági területeken működő katolikus missziók dokumentumai a reformációtól 
érintetlen vidékek egyházi életébe nyújtanak betekintést. A pécsi jezsuita helynök 1620-as, 
                                                 
70 MonVat I/1. IL-LXXVII. (Fejérpataki László: Bevezetés) 
71 Pl. JAKUBOVICH 1926. 
72 LUKCSICS 1931–1938. 
73 K. NÉMETH 2003a, 133. 
74 CSUKOVITS 1998. 
75 A vatikáni kutatások áttekintése, részletes irodalommal: TUSOR 2004. 
76 DÁVID 1982. 
77 KÁLDY-NAGY 1985. 
78 FÖLDVÁRY 1898; THURY 1908. 
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a Bécsben élő pécsi püspöknek szóló jelentése beszámol arról, hogy melyik faluban 
működnek világi hitszónokok (licenciátusok), felsorolja fiókegyházaikat és beszámol a 
templomok állapotáról, nem egyszer újjáépítéséről is.79 
A korszakban gyakoribbá váló útleírások szintén bevonhatók már vizsgálódásainkba (pl. a 
dunai utazók közül a 16-17. században többen is említik Paks két templomát és ezek 
elhelyezkedését, amelyek segítségével sikerült mai lelőhelyekkel megfeleltetni őket). 
 

2. 2. 3. Újkori írott források 

Legfontosabb újkori írott forrásainak az egyházi topográfia szempontjából kétségtelenül az 
egyházlátogatási jegyzőkönyvek (canonica visitatio). A tridenti zsinat határozata 
értelmében a püspöknek – később a főesperesnek vagy az esperesnek – évente végig kellett 
látogatnia az igazgatása alá tartozó kerület templomait. Magyarországon a gyakorlat a 12. 
századtól működött, a legkorábbi ilyen jegyzőkönyv pedig 1397-ből maradt fenn, az 
esztergomi káptalanhoz tartozó egyházak leírásával. A dokumentumok az 16. század 
közepétől szaporodnak meg, de ekkor is csak az esztergomi egyházmegyéből; a vizitáció 
szokását a reformátusok is átvették a 17. századtól. Ekkortól már egységes 
szempontrendszer szerint végezték az egyházlátogatásokat: a település általános leírása 
után a templom leírása (helye, építés és restaurálás ideje, anyaga, használata, formája, 
szerkezete, alaprajza), a védőszent, az építés és a búcsú idejének megadása következik, 
majd a templombelső (karzat, padok, szószék stb.), a felszerelési és liturgikus tárgyak 
(oltár, terítők, képek, szobrok, kelyhek, ruhák) és a temető leírása, de kitérnek a plébános 
és háznépének jellemzésére, a kegyúr, az egyházi egyesületek, az iskola, a tanító és a filiák 
stb. bemutatására is.80 
A vizitációk különlegesen informatív voltára álljon itt egy példa, amelynek segítségével – 
a méretek kivételével – a templom alaprajza és nyílásrendszere is rekonstruálható. 1722-
ben Nyék templomáról megtudjuk anyagát (égetett tégla), általános állapotát (erős falai 
állnak, boltozata beomlott), a szentély (három, kőből faragott ablaka közül kettő ép, egy 
megsérült) és a hajó részletes leírását (É-i falát ajtó módjára áttörték, D-i fala egy ablak 
kivételével sértetlen), a nyílások helyét és állapotát (a kőből faragott D-i ajtó és a kórus 
világítására szolgáló Ny-i ablak ép), alaprajzi jellemzőit (É-i oldalon kápolnák, 
megsemmisülve; csúcsíves támpillérek a hajón és a szentélyen). 
A vizitációk egy részét nyomtatásban is kiadták; a nagyobb kezdeményezések közül az 
MTA Művészettörténeti Kutatócsoportjának a 18. századi egyházlátogatásokból történő, 
régészeti szemmel hiányosnak mondható válogatását említhetjük,81 legújabban pedig sor 
került a vizitációk alapadatainak ill. levéltári elérhetőségének egyházmegyék szerinti, 
plébánia-szintű kiadására is, amely megkerülhetetlen segédanyag az egyházi topográfia 
kutatói számára is.82 A fentiek mellett területünk szempontjából lényeges, hogy a pécsi 
egyházmegye legkorábbi, 1721-es vizitációja sajnos kallódik, ám jó részét eltűnése előtt 
szerencsére kiadták a püspökség plébániát tárgyaló sorozat köteteiben,83 és a következő, 
1729-es egyházlátogatás egy része is megjelent önállóan.84 A speciális szövegek olvasását 
és értelmezését egy ritkán idézett füzetke is segíti.85 

                                                 
79 HOLOVICS 1967. Nincs mód felsorolni a bővebb irodalmat, ehhez ld. újabban pl.: MOLNÁR 2005 
irodalomjegyzékét és Tóth István György munkáit. 
80 Az újabb irodalomból, továbbiakkal: DÓKA 1993; TOMISA 2002. 
81 ACP 1-7. Bp. 1969–1980. 
82 Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa. 1-9. Szerk. Dóka Klára. Bp. 1999. 
83 BRÜSZTLE 1874–1880. 
84 MERÉNYI 1939. 
85 DÓKA 1993. 
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Bár rengeteg utánjárást igényel, ideális lenne átnézni a plébániákon őrzött 
plébániatörténeteket (Historia Domus) is, amelyek gyakran sokrétű feljegyzéseket 
tartalmaznak. Találhatunk bennük pl. a levéltárból azóta elveszett, bemásolt 
egyházlátogatási jegyzőkönyveket és néha unikális adatokra is bukkanhatunk: a ceglédiben 
maradt fenn pl. a középkori templom 1821-es, igen részletes, a templom fizikai jellemzőit 
tartalmazó bontási jegyzőkönyv is.86  
A vizitációk és a Historia Domusok után érdemes megemlíteni, hogy létezhetnek egyéb, 
leíró jellegű újkori egyházi források, egy-egy érdeklődő klerikusnak köszönhetően. Pl. 
Bregovics Pál volt tamási esperes-plébános a simontornyai esperesi kerület 
jegyzőkönyveiben fél tucat, főleg Tamási környéki középkori templom helyét örökítette 
meg az 1820-as években.87 
Következő jelentősebb forráscsoportunk a Magyar Udvari Kamara Levéltárában őrzött 
összeírások. Ezek családi és hivatalos levéltárakból származó, kronológiailag és területileg 
kevert, latin, német vagy magyar nyelvű iratokat tartalmaznak 1526-tól a 19. század 
elejéig. A helyszínen készült, tehát kétségkívül valós állapotokat rögzítő konskripciók célja 
a vagyoni állapot számba vétele volt, amelynek során az épületek közt ritkábban egyházi 
intézményeket is megemlítettek. Ezek többnyire várkápolnák és kolostorok, 
plébániatemplomok inkább a nagyobb birtokegységek összeírásaiban tűnnek fel a 17. 
század végétől. Az összeírásokból az MTA Művészettörténeti Kutatócsoportjának 
kiadásában jelent meg egy sorozat, amely erősen művészettörténeti szempontú válogatás; a 
templomok kiszűréséhez a kötetek átlapozása szükséges és célszerű az eredeti iratot is 
kézbe venni.88 Néhány Tolna megyei birtok 1690-es és 1696-os kamarai összeírásából 
megtudhatjuk pl. a templom állapotát is: Pincehelyen a törökök által épített, de elhagyatott 
és elpusztult templom állt, sok helyütt pedig az összeíró szerint az elhagyatott templom kis 
költséggel felújítható lett volna (Mányok, Nyék, Szakcs, Szil, Szokoly stb.). Néha 
kifejezetten megadják, hogy nincs temploma a falunak; ez különösen fontos olyan esetben, 
ha középkori okleveles adatunk van az egyház létéről (Gyánt), mert általa 
következtethetünk az objektum nyom nélküli pusztulásának idejére. 
A törökök kiűzése utáni időben a zavaros birtokviszonyok tisztázása végett gyakran 
tartottak a határperek során tanúvallatásokat, amelyek elsőrangú források a települések 
törökkori (és egyben középkori) egymáshoz való viszonyára, földrajzi helyzetére. Ilyen 
iratok a 18. század elejétől több helyen is fennmaradhattak, családi (uradalmi) iratokban 
éppen úgy, mint megyei dokumentumokban.89 
A nagyszámú, egy-egy adatot tartalmazó tanulmány helyett szintén néhány Tolna megyei 
példát mutatok be a tanúvallatások középkori templomokra vonatkozó adataira, amelyek 
lehetnek a vizitációkhoz hasonlóan részletesek, de sokszor csak az egyház létét említik. 
Előbbire példa az ábrahámi apátság ügyében 1728-ban felvett jegyzőkönyv, ahol az 
Esterházy-uradalom inspektora mellett diákként szolgált tanú hallomás alapján beszámolt 
az épület megjelenéséről (faragott kövek, nagy ajtó, két ép „kerékablak”) és sorsáról 
(uradalmi épületekhez hordták el őket Dombóvária).90 A rövid említések közé tartozik 
Csernyéd, Gyűrűs, Hidvég templomát kizárólag egy-egy 18. század eleji tanúvallatás 
említi (Hidvégnél ráadásul már a széthordásról tudósít), a megye névadó települése, Tolna 
nyomtalanul eltűnt egyházi intézményei közül az egyik templom sorsáról, eltűnéséről 
pedig szintén egy ilyen irat számol be. 
 

                                                 
86 MAGYAR 1980. 
87 PAPP 2000. 
88 Kiadásuk: U et C. 1967–1990. 
89 T. MÉREY 1967. 
90 GAÁL 1982, 180. 78. jegyzet. 
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2. 2. 4. 19. századi statisztikai-országleíró irodalom 

A nemzeti romantika időszakában a múlt emlékei iránt megélénkülő érdeklődéssel 
természetszerűleg felfigyeltek az ekkoriban még jóval nagyobb számban álló középkori 
épületmaradványokra, közülük is elsősorban a templomromokra. A reformkorban 
kibontakozó új műfaj, az ország – ill. valamely kisebb régió vagy város – gazdasági-
társadalmi viszonyait felmérő helyismereti leíró irodalom gyakran tartalmaz egyházi 
topográfiai vonatkozásokat. 
A korábbi, szótárszerű munkák ilyen irányú érdektelensége után Fényes Elek munkái már 
elszórtan megemlékeznek egy-egy romról és nemcsak a jelentősebbekről; pl. a középkori 
Csehi templomromjának leírása csak tőle ismert.91 A kifejezetten Tolna megyével 
foglalkozó irodalom közül kiemelkedik Egyed Antal plébános kéziratban maradt, 
valószínűleg megyei monográfia készítésének szándékával szétküldött kérdőíve, ahol a 22 
kérdőpont között már kifejezetten rákérdezett a középkori templomromokra („10: 
Találkoznak-e a határban vagy környékén régi romladékok u.m. Templomok, Várak, 
Sánczok, Római emlék kövek, vagy szerszámok?”) és a válaszokban 28 egyházról (a 
középkori egyházi intézmények közel 10%-áról) meg is emlékeztek.92 Egyed Antal e 
mellett elkészített egy rövidebb, megyei ismertetőt93 és több, egy-egy várost ismertető 
cikket is írt, a Paksról szólóban egy rövid mondatban pl. 6 templomromot említ a 
határrészek megjelölésével, amelyek közül kettőről nem ismerünk semmilyen más adatot.94 
Moldoványi József megyeismertetője Egyed Antal előtt néhány évvel főleg az ismertebb 
templomromokat említette meg, de pl. Patlan templomának ez az egyetlen említése, 
Döbrököz határában pedig a puszták megjelölésével három romról emlékezik meg.95 Haas 
Mihály, aki 1852-ben a Duna-menti településeket utazta be, főleg a vizitációk adatai 
alapján említi a középkori egyházakat, de romokról nem tud.96 A Pesty Frigyes-féle 1864-
1865-ös földrajzi névgyűjtés vidékünkön is több tucat templom helyére szolgáltat 
adatokat.97 
Az ország egyéb területeivel foglalkozó leírásokat lehetetlen áttekinteni.98 Itt most csak 
egy különösen értékes forrásra, az ún. Petrák-krónikára hívom fel a figyelmet, amely 1740 
körül Szentes környékének szinte minden középkori településéről és szilárd építményeiről 
beszámolt.99 
A forráscsoportról általánosságban elmondható, hogy többnyire csak a romok létére, 
pusztulási fázisainak megállapítására használhatóak (pl. Diósberény: a „múlt században” 
még látható a templom), az épületek technikai részleteiről szinte soha nem adnak 
felvilágosítást. Megtudhatjuk ellenben, hogy mikor, milyen célból hordták el a romokat 
(Györe: 1794-ben kezdik bontani a templomot; Gyulaj–Vörösegyház: 1752-ben a gyulaji 
templom építéséhez hordják el; Őcsény 1781-ben hasonló célra) vagy azt, hogy mit 
kezdtek a maradványokkal (Csibrák: a romokra építették az újat). A leírások topográfiailag 
igen elnagyoltak, legfeljebb a világtájakat adják meg, ellenben néha pl. felvilágosítással 
szolgálhatnak „gyanús” dűlőnevek pontosabb eredetéről (Őcsény–Templomfok: valóban 
középkori templomról nevezték el). 
 

                                                 
91 FÉNYES 1851; FÉNYES 1866. 
92 CSERNA–KACZIÁN 1986. 
93 EGYED 1828. 
94 EGYED 1829. Ld. még: K. NÉMETH 2003b, 5, 31. 
95 MOLDOVÁNYI 1824. 
96 HAAS 1852. 
97 GAÁL–KŐHEGYI 1973, 1975, 1977. 
98 Ezek irodalma: KOSÁRY 2000, 294-295. 
99 PASZTERNÁK 1997. 
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2. 2. 5. Térképek, képi ábrázolások 

A kartográfiai adatok áttekintését a térképek fajtáival (katonai felmérések; kéziratos 
térképek; kataszteri térképek) és adatminőségével kezdem, majd az egyes nagyobb 
térképgyűjtemények rövid bemutatásával folytatom. 
Az egész országra kiterjedő térképek sorát az ún. első katonai felmérés (Josephinische 
Aufnahme) nyitja meg. Tolna megyében a II. és a III. felvétel lényegében nem tartalmaz 
középkoros régészeti vonatkozásokat, ezért itt csak az 1782-85 között készült elsővel 
foglalkozom részletesebben. Amint arra a korábbi kutatás is felhívta a figyelmet, a 
térképlapok különböző értékűek régészeti szempontból.100 A Tolna megyei középkori 
templomok után kutatva találhatunk településnév nélkül említett romokat (Rudera), régi 
épületek megjelölését (altes Gemauer: Ete), középkori falura utaló dűlőneveket, 
objektumok nélkül (Fülöpszerdahely Gegend), középkori falunevet romok mellett (Somoly 
rudera), végül pedig kifejezetten templomra való utalást (Alte Kirche), akár a település 
nevével együtt (Rudera Ratz Egres Kirchen). A térképekhez megyénként ún. országleírás 
is tartozik, amely a települések szilárd épületeire is rákérdez, ám többnyire csupán a 
templom létét és anyagát, erősségét adja meg (pl. Hat eine Kirche von Stein; Die Kirche ist 
eine solides Gebaü, stb.).101 
A második, immár csupán egyes településeket vagy birtokrészleteket ábrázoló mappák a 
kéziratos térképek. Kutatásukat megyénként segédlet könnyíti meg, de a középkoros ill. 
templomos információk kiszűrése csupán egyenként való végignézésükkel lehetséges.102 A 
szekszárdi levéltár több mint 200 térképének átnézése kevés, de annál fontosabb 
templomos adatot eredményezett: egy 1734-es térképvázlat feltüntette az ábrahámi 
ciszterci apátság kéttornyú templomának sematikus rajzát, egy 1746-os térképen jelölt 
templomrom Szerdahely falu egyházas voltának egyetlen bizonyítéka, Hőgyész 1786-os 
térképéről pedig az 1800 körül lebontott középkori egyház helyét, méreteit és főbb 
alaprajzi jellemzőit olvashattuk le. Olyan térképet, amely több egyházat is ábrázol, hármat 
találtam: a székesfehérvári custodiatus Somogy és Tolna megyei birtokainak 1771-es 
térképe még feltüntette az egyes középkori falvak (ekkor praediumok) határait és három 
„pusztatemplom” helyét is megadta (Hetény, Gölle, Cseke) két „pusztafalu” (Inám, Rác-
Inám) mellett; a Sárvíz 1772-es térképe – templomra utaló – romokat (Rudera) jelöl Egres, 
Csetény, Uzd és Borjád helyén, a Perczelek birtokait feltüntető 1776-os mappa pedig jelöli 
Cikó határában Széplak és Eszter, valamint Mőcsény–Zsibrik középkori templomát. A 
kéziratos térképeket a templomkutatásban országos viszonylatban már számos esetben 
felhasználták.103 
A harmadik térképfajta, a kataszteri térképeké elsősorban olyan templomok helyének, 
tájolásának, főbb alaprajzi ismérveinek és méretének leolvasására hasznosítható, amelyek a 
térképek készítésekor még fennálltak, de mára nyomtalanul megsemmisültek.104 
A templomokat (is) feltüntető egyéb ábrázolások – főként városok és várak esetében 
metszetek, alaprajzok, felmérések stb. – közül itt csupán néhány, Tolna megyei példát 
említek. Az 1686-os felszabadító sereg útját ábrázoló térképlapokon az útvonal mellett 
fekvő községek rajzain a – többnyire romos – templomokat is rendszeresen feltüntették 
(Bölcske, Tolna, Gerjen/Szentgyörgy, Tolna), ráadásul az ellenőrizhető esetekben 

                                                 
100 WEIDLEIN 1934, 620-621. 
101 Az egyes megyék leírásainak kiadásai: KOSÁRY 2000, 304. Azóta a teljes, német nyelvű szöveget 
kiadták. KatFelm. 
102 Ezekre: KOSÁRY 2000, 302-303. 
103 MESTERHÁZY 1982. Felhasználásukra pl. KOVÁCS 1966, 78. 4. ábra, 90. 5. ábra. 
104 Módszertani kérdésekre is: CSER 1998. Ld. még: B. BENKHARD 1998. Utóbbi tanulmány egyébként 
arra a ritka módszerre is kiváló példa, hogy egy lebontott középkori egyház megjelenését és építéstörténetét 
egyebek mellett régi fotók (ábrázolások) segítségével is megkísérelhetjük. 
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vélhetőleg hitelesen.105 Néha különleges ábrázolások is segítségünkre siethetnek: egy 19. 
század eleji céhláda fedelének belső oldalán található rézkarc Hőgyész látképét örökítette 
meg, az ekkor még álló középkori temploma rajzával együtt.106 
Az egyházi topográfia szempontjából értékes térképanyagot őrző intézmények közül a 
megyei levéltárak mellett három országos intézmény emelkedik ki: az Országos Széchényi 
Könyvtár, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára és a legnagyobb gyűjteménnyel 
rendelkező Magyar Országos Levéltár, amelynek Térképtára (S-szekció) főleg a 
Helytartótanács és a Magyar Kamara térképeit egyesíti; minden intézmény anyagának 
kutatását nyomtatott katalógus segíti.107 
 

2. 2. 6. Földrajzi nevek 

A dűlőnevek a legközvetlenebb módon és a legtöbb egyéb forrásnál pontosabban 
tájékoztatnak az elpusztult templomok fekvéséről. A régészeti vonatkozású földrajzi nevek 
főleg a műveltségnevekhez tartoznak, azon belül pedig leginkább építménynevek vagy 
ritkábban eseménynevek.108 A középkori templomokkal kapcsolatos dűlőnevek négy 
csoportba sorolhatók. 1. Biztosan templomot jelez az egyház romos voltára (Dűlt-, Ó-, 
Öreg-, Puszta-, Régi-, Rossz-), külalakjára (Vörös-, Fehér-) vagy vélt építőire utaló 
jelzővel (Pogány-, Rác-, Török-)109 ellátott templom ill. (szent)egyház szó, továbbá az 
elpusztult voltát megjelölő Templomhely kifejezés is. Mindezek természetesen 
nemzetiségi változatokban is létezhetnek (területünkön főleg a német Alt(e) Kirch(e) és 
ritkábban a szlovák Kosztolik/Kosztelik dűlő.110 2. Középkori templomra utalhatnak, de 
további vizsgálatot igényelnek a Templom-/Klastrom- előtagú (-hegy, -domb) nevek, 
amelyek sokszor újkori templomról kapták nevüket; a Régi-, Pogány-, Rác-, Török-
temetők és a Csontásások, amelyek esetleg tényleg rác vagy egyéb újkori temetőre utalnak. 
3. Az alábbi, épületre utaló helynevek néha középkori egyházat rejtenek, de más, közép-
vagy újkori épületet is jelezhetnek (pl. téglaégető): Kő-, Köves-, Tégláshalom, Téglaház. 4. 
A középkori falunevet eredeti alakban (Szentmártoni-dűlő), torzítva (Szonfova) vagy 
kiegészítővel (Kisgörcsmény, Ónána) tartalmazó dűlőnevek, vagy név nélkül csak a falu 
létére utaló (Faluhely, Pusztafalu, Régi faluhely, Városhely) nevek az esetlegesen egyházas 
falvak terepi azonosításához vihetnek közelebb. 
A dűlőnevek országos összegyűjtését részben hivatalos segítséggel, részben magánúton 
1864-65-ben nyomtatott kérdőívek segítségével Pesty Frigyes végezte el, nyomtatásban 
azonban ekkor csupán egy általános kötet jelent meg, a megyénkénti anyag sokáig 
kéziratban hevert, mára azonban túlnyomó részét közre adták. A hét kérdés közül főleg az 
utolsó, a dűlőnevek felsorolása és ezek magyarázata tartalmazza a legtöbb egyházi 
topográfiai vonatkozást.111 Egy Tolna megyei esettanulmányból tudjuk, hogy Pesty idején 
95 község területéről 3300 dűlőnév gyűlt össze (kb. 1 dűlőnév/km²), s általuk 75 konkrét 
régészeti lelőhelyre vagy leletre történik utalás, 120 földrajzi név pedig elpusztult 
középkori falvakkal van kapcsolatban.112 

                                                 
105 GAÁL 1984. 
106 VÁRNAGY 1990. 
107 KOSÁRY 2000, 301-305. 
108 TORMA 1981b. 
109 A néphagyomány általában török időkig nyúlik vissza, középkori magyar emlékeket is rácoknak 
tulajdonít. TORMA 1978. 
110 A Tolnában nem adatolt, -egyháza utótagú helyneveket főleg még a középkorban elpusztult templomos 
helyek kapták. KRISTÓ 1983. 
111 PESTY 1888. Kiadásai: KOSÁRY 2000, 295-296. 
112 GAÁL–KŐHEGYI 1974. 
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A földrajzi neveket az 1960-as évektől kezdve több megyében ismét összegyűjtötték helyi 
adatközlők segítségével.113 Régészeti hasznosításuk lehetőségeit Gaál Attila és Kőhegyi 
Mihály elemezte; innen tudjuk, hogy a 19048 földrajzi név 3 %-a (571) tartalmaz régészeti 
adatokat, községenként pedig 3-10 ilyen információval számolhatunk.114 Saját gyűjtésem 
szerint csak a mai Tolna megye területén 27, kifejezetten középkori egyházra utaló 
dűlőnév található (2 Ó-templom, 6 Öreg-templom, 1 Pogány-templom, 1 Puszta-templom, 
8 Rác-templom, 2 Régi-templom, 2 Templomhely és 5 Pusztaszentegyház), az esetlegesen 
ilyen jelentésű, további vizsgálódást igénylő földrajzi nevek száma pedig ennek sokszorosa 
(Kápolnai-dűlő, Szentegyház, Templomdomb stb.)115 
 

2. 2. 7. Régészeti és műemléki irodalom, adattárak 

A templomokra vonatkozó adatgyűjtéshez alapvető a területileg illetékes múzeum 
adattárának ismeretén túl a Magyar Nemzeti Múzeum Adattárának átnézése is, hiszen nem 
egy korai kutatás dokumentációja csak itt hozzáférhető. Ezenkívül a múzeumi irattárakban 
is ráakadhatunk templomkutatásról tudósító dokumentumokra, pl. Nagykáta–Kőhatár 
templomának alaprajzát Tari Editnek csak innen sikerült dokumentálnia, és Szatmári 
Imrének is nagy segítséget nyújtott Implom József 1930-as évekbeli ásatásainak 
rekonstruálásában a múzeum iratanyaga.116 Az MTA Régészeti Intézetének Adattárában 
megyénként és helységenként kereshetünk kartonokon kivonatolt régészeti irodalomra. 
A műemléki irodalomból annak nagy mennyisége miatt csak a kataszter jellegű 
gyűjtésekre térek ki. A legkorábbi időből nélkülözhetetlenek Rómer Flórisnak a KÖH 
Könyvtárban őrzött kéziratos jegyzőkönyvei, amelyek számos, mára nyomtalanul eltűnt 
templomról vagy templomhelyről őriztek meg fontos információkat; utóbbira kiváló példa 
Tolnából a szemcsei gótikus templomtorony 1866-os megörökítése, amelyet 1893-ban 
elbontottak.117 A Műemlékek Országos Bizottsága által kiadott, Magyarország műemlékei 
című, négy részes sorozat kötetei közül a műemlékek könyvészeti és kéziratos irodalmát 
megyénként bemutató kötet további kutatások kiindulópontjaként szolgál, számos 
templomos adatot tartalmaz.118 
A KÖH Tervtárában a MOB, az OMF és az OMvH által felmenő falú épületeken végzett 
kutatások dokumentációt őrzik, sok, közöletlen felméréssel és alaprajzzal. Ugyanitt, a 
könyvtárban tanulmányozható az ún. Genthon-bibliográfia, amely ábécésorrendben 
rendezett helységek szerint – Genthon István nyomtatásban megjelent könyveinél jóval 
alaposabban – tartalmazza az egyes objektumok igen részletes bibliográfiáját, a 
kezdetektől.  
A korai régészeti irodalomban templomokkal kapcsolatos leletekről, lelőhelyekről szóló 
beszámolókat találhatunk az Archaeológiai Közlemények Magyar régészeti krónika című 
rovatában 1861-től 1873-ig, az Archaeologiai Értesítőben Rómer Flóris Archaeológiai 
levelek című rovatában 1869-től, majd Hampel Józsefnek az Érem- és Régiségosztály 
gyarapodásáról szóló beszámolóiban 1880-tól. Ilyen rövid hírekre más folyóiratokban is 
számíthatunk a korból (pl. Századok). A korszerű ásatási jelentéseket is ajánlott 
figyelemmel kísérni (az Archaeologiai Értesítőben 1952-től, a Régészeti Füzetekben 1956-
tól), hiszen olykor csak innen szerezhetünk tudomást valamely kutatásról.119 
 
                                                 
113 Kiadásaik: KOSÁRY 2000, 298-299. 
114 GAÁL–KŐHEGYI 1984. 
115 TMFN 1981. 
116 TARI 2000, 96; SZATMÁRI 1996. 
117 Néhány megye kiadása, további irodalommal: RÓMER 1999. 
118 GERECZE 1906. 
119 Ld. még: KOSÁRY 2000, 157-161. 
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2. 2. 8. Egyéb források 

Ebben a fejezetben olyan forráscsoportokat (hagyatékok, napi sajtó, honismereti 
pályamunkák, helytörténeti irodalom) tekintek át, amelyeket az eddigi kategóriákba nem 
lehetett besorolni, ám tapasztalatom szerint hasznosak lehetnek az egyházi topográfiai 
kutatások során. 
A legkülönbözőbb intézményekben (megyei levéltárak, MTA Könyvtár, MNM Régészeti 
Adattár, OSZK Kézirattár) található kéziratos hagyatékok számos fontos adatot 
tartalmazhatnak, amelyeket máshonnan nem ismerhetnénk. Kiváló példa erre megyénkből 
Kammerer Ernő hagyatéka, aki több, azóta elveszett, kiadatlan, egyházakra vonatkozó 
oklevelet is kijegyzetelt, levelezésében pedig korai templomásatásokra maradt fenn adat. 
A szakirodalom felkutatása során érdemes a régi egyháztörténeti folyóiratokat 
szisztematikusan átlapozni, hiszen a 19. század második felében induló Egyházművészeti 
Lap, Magyar Sion vagy Katholikus Szemle, később pedig a Regnum számos, hasznosítható 
írást tartalmaz.120 Itt kell megemlíteni az egyes püspökségek többnyire évente kiadott 
schematizmusait, amelyek fontos, középkori vonatkozású plébániatörténeti adatokat is 
tartalmazhatnak. 
Az archív újságcikkek néha unikális forrásnak számítanak olyan kutatások esetében, 
amelyekről különböző okok miatt nem maradt fenn (vagy nem is készült) dokumentáció. A 
Wosinsky Mór által 1902-ben Tolnanémedi mellett kiásott ritka alaprajzi elrendezésű – a 
johanniták gyánti templomával azonosítható – egyház kutatásáról egy hosszabb 
újságcikken (és Kiss István helytörténész 36 évvel későbbi egyetlen mondatán) kívül nincs 
tudomásunk.121 A korai újságcikkek régészeti adatainak kigyűjtésére immár több terület 
vonatkozásában van példa. 
Természetesen nem lehet teljes adattárunk a helytörténeti irodalom hasznosítása nélkül, ha 
színvonaluk mégoly egyenetlen és hozzáférhetőségük sem mindig egyszerű.122 A 
nyomtatásban megjelent munkák mellett gyakran találhatunk a templomok fekvésére, 
újkori bolygatására utaló adatokat kéziratos helytörténeti művekben, amelyeket általában a 
megyei levéltárakban és könyvtárak helytörténeti részlegében őriznek.123 
 

2. 2. 9. Néhány szempont a terepen történő templomkutatásról 

A régészeti lelőhelyek terepen történő felkutatására és a terepbejárások fajtáira 
általánosságban itt nem térek ki,124 inkább az egyházi topográfia (ill. az egy-egy 
objektumtípus szisztematikus kutatása) során alkalmazott célzott terepbejárásról szólok, 
kiegészítve saját tapasztalataimmal. 
A fenti áttekintésben szereplő források felhasználásával általában sikerül behatárolni azt a 
kisebb-nagyobb bejárandó területet, ahol valószínűleg rábukkanhatunk a keresett 
lelőhelyre, esetünkben elpusztult középkori egyházas helyre. A középkori falvakat 
területünkön legtöbbször vízparti (főleg enyhébb) domboldalakon találjuk, a templomot 
pedig ezeken belül általában a legmagasabb kiemelkedésen, bár kivételek természetesen itt 
is akadnak. 
Jelenlegi ismereteink szerint mindössze egy olyan templom van a középkori Tolnában, 
amely körül közvetlenül nem található település, ám mégsem falvaktól távol épített 
egyházról van szó, hanem arról, hogy a meredek dombtető szélén (valószínűleg római 
őrtorony helyén, a 11-12. században) épült templomhoz tartozó falu a lejtő aljában, tehát 
                                                 
120 Az egyháztörténeti irodalomra részletesen: KOSÁRY 2000, 184-187. 
121 SZILÁGYI 1981. 
122 KOSÁRY 2000, 135-149. 
123 Megyénkről még bibliográfia is rendelkezésre áll: SIPTERNÉ 1978. 
124 Ld. Régészeti kézikönyv 1954, 10-14; JANKOVICH 1993. 
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„légvonalban” közel, de a terepadottságok miatt jelentős szintkülönbséggel helyezkedett el 
(Bölcske–Kis- és Nagy-Lesvölgy között). 
A korábbi régészeti adatok értelmezése néha alapos nyomozást kíván, különben hiába 
keresünk egy-egy objektumot. Kiváló példa erre az a Kajdacs DK-i határában fekvő 
lelőhely, amelyet az 1960-as években Csorba Csaba Hatszázas-dűlő név alatt közölt, 
Horváth Jolán 1970-ben Hegyes-dűlő név alatt járt be és azonosítható volt a Rosner Gyula 
által 1989-ben Sárvíz-part lelőhelynév alatt feltárt templommal. Utóbbi önkényes körülírás 
túl tág, hiszen Kajdacs határának teljes hosszán végigfolyik a Sárvíz, a Hegyes-dűlő ma is 
él, a Hatszázas-dűlőt azonban csak a „Hidvégi 600 holdas” nevű dűlővel lehetett 
megfeleltetni. Amíg ki nem derült azonban, hogy e három földrajzi név ugyanarra a 
lelőhelyre vonatkozik, addig tulajdonképpen három templomhellyel is számolhattunk 
volna (további érdekesség, hogy az 1860-as években még létezett Kajdacson a 
Pusztaszentegyház dűlő is, amely azonban mára elenyészett és vélhetőleg azonos lehetett a 
fenti lelőhellyel). 
A templomos települések egymáshoz való viszonya és újkori adatoltsága kapcsán tehetünk 
néhány érdekes megfigyelést. Bár Tolna megyében nincs rá példa, de előfordul, hogy 
egymáshoz igen közel találunk templomokat; pl. Szob határában egy ismeretlen nevű és 
egy Kovácsinak nevezett Árpád-kori falu egymástól mindössze kb. 100 m-re feküdt 
(patakkal elválasztva) és mindkettőnek volt temploma.125 További meglepőnek tűnő dolog, 
hogy egymás közvetlen szomszédosaiként találhatunk azonos elnevezésű (templomcímből 
képzett nevű) falvakat; ez összefügghet Szabó János Győzőnek az egri püspökség kapcsán 
tett megfigyelésével, mely szerint szomszédos falvak nem ritkán azonos védőszentet 
választottak egyházaiknak (Tamási körüli két Szentmárton; Cegléd-Madarászhalom I-II.). 
Az elpusztult egyházak „megtalálhatóságát” befolyásolhatja egy gyakran figyelmen kívül 
hagyott szempont. A templomromokat, templomhelyeket a helyi hagyomány nem 
mindenhol tartotta fenn egyforma alapossággal: az újkorban a környék többi falujánál 
később betelepített vidékeken kevesebb adatot találunk, amelynek oka abban kereshető, 
hogy míg a 18. század elején a középkori egyházak többnyire még látható maradványokkal 
rendelkeztek, addig a 19. századra már általában elhordták a romokat. Megyénkben 
mindössze két, 19. századi eredetű falu van; Fácánkert határából nem ismert templomra 
utaló dűlőnév vagy hagyomány, Szedres külterületén pedig csak nemrég került elő egy 
régészet iránt érdeklődő bejelentőnek köszönhetően az első templom. Fontos odafigyelni a 
korábbi szakirodalomban az építőanyag alapján rómainak mondott épületekre, mert nem 
egy esetben kiderülhet, hogy valójában középkori templomról van szó; pl. a másodlagosan 
felhasznált római kövek alapján Csalog József az ábrahámi ciszterci apátságot római 
castellum maradványainak tartotta, de a Bölcske határában vélhetőleg római őrtorony 
helyén – de legalábbis anyagából – emelt körtemplomot is tartották már római 
őrtoronynak. 
 

2. 3. KUTATÁSTÖRTÉNET 

2. 3. 1. Régészeti kutatástörténet 

Ebben a fejezetben az ásatásokon, helyszíneléseken, terepbejárásokon és légifotózáson 
kívüli egyéb tevékenységeket nem soroltam fel, pl. a lakosságtól hallott, templomokra 
vonatkozó adatok feljegyzését ill. azon egyházas helyek lokalizálását, amelyeken belül 
templomot a felszíni kutatások nem mutattak ki. 
 

                                                 
125 MRT 9. 26/36, 38. lh. 
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2. 3. 1. 1. A kezdetektől a múzeumalapításon át 1945-ig 
Sok más területhez hasonlóan megyénk régészeti emlékeivel is Rómer Flóris foglalkozott 
először behatóbban. A ma is álló somolyi [226] és széplaki [44] rom, valamint a 
kercseligeti [130] templom középkori részleteinek megörökítésén kívül az ő érdeme a tőli 
[100] ágostonos prépostság helyének rögzítése, továbbá az időközben nyomtalanul 
elpusztult szemcsei [279] gótikus templomtorony-maradvány lerajzolása. Ezen túl öt 
elpusztult templom helyét is felkereste, főleg a mai Somogy megyéhez tartozó területeken 
(Attala [7], Gölle [88], Kapospula–Felsőheténypuszta [123], Kisgyalán [136], Nagyberki 
[182]). 
Tolna megyében a rendszeres templomkutatás is Wosinsky Mórral kezdődik, annak 
ellenére, hogy középkorral elmélyülten sohasem foglalkozott. A megyemonográfia 
adatgyűjtése során a falvakhoz küldött régészeti kérdőíveire beküldött válaszok között 
legalább 20 – köztük csak innen ismert – középkori egyházra található utalás,126 
terepbejárásai során pedig – monográfiája tanúsága szerint – legalább 9 középkori 
templomot azonosított.127 Nem utolsósorban ő végzett elsőként valamelyest is 
szakszerűnek tartható templomásatást, 1882-ben, a mai Szárász [261] középkori 
templomhelyénél, egyik utolsó feltárását pedig a Tolnanémedi határában fekvő Gyánt 
[293] templománál végezte 1902-ben. 
E korszak másik, kevésbé ismert régésze, Szelle Zsigmond járásbíró lakóhelye, 
Dunaföldvár környékén kutatott fel több templomot. 1888-ban Bölcske határában tárt fel 
egy rotundát [37], a németkéri Látóhegyen [1999] pedig 1889-ben és 1890-ben ásott egy-
egy napig a templom körüli temetőben. 1891-ben Pesthy Elek szolgabíró levélben számolt 
be Wosinsky Mórnak az egykori Bán [193] falu temetőjében végzett ásatásáról, Daróczy 
Zoltán keltezetlen, 1895 körül Kammerer Ernőhöz írt leveléből pedig kiderül, hogy a 
Pakshoz tartozó Csámpán [208] megtalálta a középkori templom helyét és annak feltárását 
tervezte. A templomkutatás e korai időszakában még egy „hivatalos” ásatás történt: a cikói 
határban fekvő széplaki [44] romot 1893-ban Békefi Remig tárta fel, a cikádori apátság 
lokalizálásának tisztázása végett. A bátai bencés apátság [13] kolostorépületeit 1899-ben a 
helyi tanító valószínűleg Wosinsky biztatására ásta ki. Néhány esetben középkori 
templomok kincskereső ill. anyagnyerő szempontú bolygatásáról is tudunk: a závodi az 
Öregtemplom-dűlőben [307] a hagyomány szerint az 1880-as években folyt efféle munka, 
Rácegresen [219] 1888-ban „ásták ki” a „románstílű” templom alapfalait, a középkori 
Gyapa [212] templomának anyagát részben pedig 1893-ban termelték ki. 
Századunk első felében Papp István tamási esperes-plébános kereste fel nagy 
szorgalommal egyházi források és saját kutatásai alapján az egykori – az ekkor még Tolna 
megyéhez tartozó Tengőd–Kánya–Bedegkér térséggel kiegészült – tamási járás elpusztult 
középkori templomainak helyeit. Lokalizálásai gyakran szűkszavúak, mégis egyedüli 
források több templom helyére vonatkozóan (Nagykónyi–Medgyespuszta [74], Értény–
Méhesi-dűlő [188], Újireg [300]).128 
A századfordulón történt múzeumalapítástól kezdve több évtizeden át nem folyt 
középkoros templomásatás a megyében. Csalog József múzeumigazgató 1935-ben az etei 
plébániatemplom temetőjében kutatott és a római castellumnak vélt ábrahámi 
kolostorhelyen [60] végzett rövid ásatást, 1937-ben pedig vezetésével tárták fel a bátai 
apátsági templomot [13]. Ebből az időből is tudunk illegális kutatásról: 1934-ben a 
bikádpusztai birtokost vádolták meg levélben, hogy „régi” sírokat fosztogat a Szentegyház-
hegyen [173]. A két világháború között, pontosabban azonosítatlan időpontban Knábel 

                                                 
126 Vö. K. NÉMETH 2005b. 
127 Felsorolása: K. NÉMETH 2005a, 131. 6. jegyzet. 
128 PAPP 2000. 
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Vilmos bonyhádi tanító egyéb lelőhelyek mellett a bonyhádi Óhegyen az iváni bencés 
apátság helyén [30] és közelében egy másik egyházi építménynél [31] kutatott. 
A korszakról összefoglalóan megállapítható, hogy rendszertelen, ötletszerű, kezdetben 
ráadásul kezdetleges kutatások jellemezték, használható adatok szinte csak a templomok 
helyére vonatkoznak, a tájékozódást az adattári információk szinte teljes hiánya nehezíti. 
 
2. 3. 1. 2. Lassú kibontakozás: 1945-től 1989-ig 
A háború utáni évtizedek nem kedveztek a templomkutatásnak, ezt a középkoros megyei 
régész hiánya is fokozta. 1957-ben Nagy Emese külső kutatóként tárta fel az ozorai 
ferences kolostor [200] egy részét, 1967-ben pedig a sióagárdi TSz-major [238] területén 
ásott ki Rosner Gyula egy románkori templomot. 1960-ban, majd 1968 és 1970 között 
Kozák Károly a szekszárdi bencés apátság [266] területén kutatott. A madocsai bencés 
apátságnál [152] 1973-74-ben, valamint Németkér–Látóhegyen [199] 1978-ban Gaál 
Attila, Szarvasd [58] templom körüli temetőjében 1986-ban pedig ugyancsak ő Rosner 
Gyulával végzett leletmentést. A Szekszárd melletti Palánk [271] templomának ásatása 
1987 és 1991 között, Dunaföldvár–Kisegítő Iskola [68] templom körüli temetőjének 
kutatása pedig 1988 és 1991 között szintén Gaál Attila vezetésével folyt. A somogyi és 
baranyai részeken még ennyi templomkutatásról sem számolhatunk be. Somogyban 1957-
ben Gölle–Kispusztán [88] Pusztai Rezső végzett leletmentést egy Árpád-kori templom 
maradványainál, 1975-ben a törökkoppányi [296] templomban Kozák Károly, 1979-ben 
pedig Honti Szilvia Baté–Templomdombon [12] a középkori templom néhány falrészletét 
tárta fel. Baranya megyében az 1970-es években Gerő Győző és G. Sándor Mária 
Mecseknádasd–Schlossberg [168] gótikus templomát hozta napvilágra, G. Sándor Mária 
1970-ben Magyaregregy–Márévári kolostornál [155] is ásott. 
Mészáros Gyula múzeumigazgató, aki sokáig az egyetlen régész volt a szekszárdi 
múzeumban, több templomhelyen végzett helyszínelést Tolna megyében: 1959-ben 
Németkér–Látóhegyen [199], a mórágyi Öregtemplom-dűlőben [175] és Paks–Akalacs-
Bíbichegyen [209], 1960-ban Bonyhádvarasd–Diós-dűlőben [35], 1961-ben Bölcske–
Magyarhalmon [37], 1962-ben pedig a teveli Öregtemplom-dűlőben [287] és az itteni 
„halastó feletti” [286] templomokra vonatkozóan gyűjtött adatokat. Fiatalabb munkatársai 
is azonosítottak elpusztult templomokat: a megyei régészek közül H. Kelemen Márta 1966-
ban a később feltárt sióagárdi [238] templom helyén, Rosner Gyula pedig Magyarkeszi–
Diósi-dűlőben [157], Horváth Jolán 1970-ben Kajdacs–Hegyes-dűlőben [120], Topál Judit 
és Rosner Gyula 1974-ben Mőcsény belterületén [177] (vélhetőleg templom körüli temető 
területén). A külső kutatók közül Éry Kinga tengelici ásatása idején talált meg egy 
egyházat [282], Guzsik Tamás és Fehérváry Rudolf pedig a Somogydöröcske határában 
fekvő Szentpál [242] pálos kolostorának helyét tisztázta. A más megyékhez tartozó egykori 
tolnai részek közül Somogy megyében Sági Károly 1952-ben, majd Honti Szilvia 1979-
ben Nagyberkiben [182], Pusztai Rezső 1957-ben Büssü [41] határában, Draveczky Balázs 
1966-ban Kazsok–Fehéregyházi-dűlőben [126], Bárdos Edith 1979-ben Gadács–Kóbé-
dűlőben [83] lokalizált középkori templomot. A Baranya megyéhez került területen pedig 
Lakatos Pál 1956-ban Gödreszentmárton [86] határában, Kiss Attila 1967-ben Hidas–
Kirchhofäcker-dűlőben [106], Reuter Camillo 1960-ban Kárász–Feketepetrőcön [128], 
1961-ben Mekényes–Öregtemplom-dűlőben [172], Szalatnak–Kéthelyi-dűlőben [257] és 
Szalatnak–Almáson [256], Papp László 1962-ben Komló–Mecsekjánosin [142], Pesty 
János nyelvész-tanár Alsómocsolád-Pusztatemplom-dűlőben [2], Lukácsy Gábor 1979-ben 
Vázsnok–Budak-hegyen [305] pedig Hidas-Malom-dűlőben [107] azonosított középkori 
egyházakat. 
A fenti, többnyire véletlenszerűen napvilágra bukkant objektumok mellett elpusztult 
egyházakat Tolna megyében folytatott két, extenzív terepbejárás is eredményezett. Torma 
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István 1961 és 1965 között a Kapos–Koppány–Sió-völgy őskori településtörténetének 
feldolgozása végett végzett terepbejárásai során több, középkori egyházas falu helyét is 
megtalálta (Döbrököz–Sütvény [62], Értény–Hidegkút [72]; Gyulaj–Biród [96]; Kocsola–
Pusztaszentegyház [141]; Koppányszántó–Csád [144]; Magyarkeszi–Diósi-dűlő [157]; 
Regöly–Alsómajsapuszta [224]; Szakcs–Baki-gödör [252]; Tamási–Alsócseréngát [274]); 
bár magát a templomot csak két, olyan falu esetében rögzítette (Felsőnyék–Tükrösi-dűlő 
[80]; (Szakály–Tárkánypuszta [250]), amelyek egyháza nem szerepel forrásokban.129 
Kospa templomának helyéről (Tamási–Likashegyi-tisztás [276]) 1981-ben szintén ő 
számolt be először. Csorba Csaba az 1960-as években a Sárvíz-mentét járta be, amelynek 
során öt egyházas falut derített fel (Medina–Sziget [171], Kajdacs–Hatszázas [120], Pálfa–
Téglás-dűlő [220], Sárszentlőrinc–Uzd-Pusztatemplom [231], Tengelic–Nyulas-tó 
[282]).130 
A fentiekben áttekintett csaknem 50 év alatt a helyenkénti extenzív terepbejárások és a 
megyei múzeumok helyszínelő tevékenysége révén több tucat templomhely vált ismertté; 
előkerülésük nem utolsósorban a nagyüzemi mezőgazdasági tevékenységnek köszönhető. 
Elsősorban leletmentések formájában, de megindultak a tudományos szempontú 
templomfeltárások is. 
 
2. 3. 1. 3. A fellendülés: 1990 után 
A templomkutatás fellendülése a középkori Tolna megyéhez tartozó területeken – és 
ezalatt egyben szinte kizárólag a mai Tolna megyét kell érteni – az utóbbi másfél 
évtizedben következett be.131 1990-ben Tóth Endre Attala–Kenderföldeken [7], Rosner 
Gyula Kajdacs–Sárvíz-parton [120], 1993 és 1995 között Vizi Márta pedig Regöly–Sáncon 
[225] tárt fel egy-egy Árpád-kori templomot, 1991-ben Szabó Géza pedig Bölcske–Kis- és 
Nagy-Lesvölgy között [37] hitelesítette a Szelle által száz évvel korábban napvilágra 
hozott körtemplomot. 1995-ben a paksi Malomhegyen [215] előkerült középkori 
falmaradványokhoz tartozó temetőrészletben Várady Zoltán és V. Péterfi Zsuzsanna 
végzett leletmentést. 1994-1996 között Bátaszéken Valter Ilona a cikádori apátságot [17], 
1997-ben Vizi Márta és Miklós Zsuzsa Decs–Etén [51] a mezőváros plébániaegyházát tárta 
fel. 1998-ban Ódor János leletmentést végzett Báta középkori plébániatemplomának [14] 
területén; 1999-ben K. Németh Andrással Regöly–Somoly [226] templomromját, 2000-ben 
pedig Tamási–Alsócseréngáton [274] Henye falu templomát kutatta. 2003-ban Ódor János 
Gábor Dunaföldvár–Alsó-Öreghegy-Diósban [65] a földvári bencés apátság templom 
körüli temetőjében végzett mentő ásatást, Patton Gábor és Bodó Balázs pedig Máza 
határában [167] az ismeretlen rendi hovatartozású koromszói apátság területén végeztek 
feltárást. Ugyanebben az évben, majd 2005-ben tártam fel Paks–Gyapa-Templomdombon 
[212] a gyapai egyházat. 
Az ásatások mellett az elpusztult templomhelyek lokalizálása terén is jelentős előrelépések 
történtek: Bölcske határából két templomhelyet közölt Szabó Géza (Szentandrás [40]; a 
másik bizonytalan: Kormó), Ódor János Gábor 1992-ben Simontornya–Török-dombon 
[236], majd terepmunkái során 1994 és 2003 között 7 helyen (Kajdacs–Kiskajdacsi-
Templomdomb [121]; Miszla–R. k. templom [174]; Kéty–Ótemplom-dűlő [133]; Gyönk–
Szabaton [91]; Izmény–Alt Kirch [118]; Szekszárd–Török-sziget [273]) azonosított 
középkori templomokat, valamint feltárt egy vélhetőleg templom körüli temetőhöz tartozó 
késő középkori sírt Sárszentlőrinc belterületén [230] és néhány falrészletet Ozorán [203], 
továbbá – valószínűleg a középkori Szentgyörgy templom körüli temetőjéhez tartozó – 
                                                 
129 Torma 1961–1965. 
130 CSORBA 1970. Ezzel szemben cikkében Csorba csupán két templomhelyet említ, Borjád és Nagydorog 
között: CSORBA 1972, 62-63. 
131 Erről vázlatos áttekintés: VIZI 2005, 106-107. 
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embercsontokat azonosított Dunaszentgyörgy [69] belterületén. 2001-ben az M6/M56-os 
autópálya Gaál Attila és Ódor János Gábor által vezetett nyomvonalbejárása során Paks–
Vizes-dűlőben [218] került elő középkori egyházas falu. Miklós Zsuzsa a Tolna megye 
várkutató program „melléktermékeként” több középkori egyházat talált meg az utóbbi 
néhány évben (Csikóstőttős-Pusztaszentegyház [46]; Dalmand–Sánc [50]; Felsőnána–
Ónána [79]; Nak–Halastó [197]; Ozora–Köcsöge [202]; Pálfa–Hidi dűlő [219]; 
Sárszentlőrinc–Csetény [229]; kérdőjelesen Murga–Temető [181]). A Baranya megyei 
Mágocs határában található Györgyi mezőváros ferences kolostorának [163] topográfiai 
kérdéseit Tóth Boglárka tisztázta, az apori ágostonos prépostságot Pálfa–Téglás-dűlőben 
[220] Ódor János Gáborral közösen azonosítottuk, a hasonló rendi tőli rendházat [100] 
pedig jómagam jártam be. A mai Tolna megyén kívüli területeken csak egyetlen helyen 
történt terepbejárás: Ódor János Gábor 1998-ban Hidas–Malom-dűlőben [107] végzett 
helyszínelést. 
Az ezredfordulóra – az országban feltehetően elsőként – a légifotózás is bekerült a 
templomkutatás eszköztárába: Bertók Gábor a Dalmand és Szakcs határában fekvő római 
város légifényképein azonosított egy apszisos épületet, amelynek közelében középkori 
falu- és templomhelyet találtunk [48]. 2000-ben Miklós Zsuzsa a levegőből fedezte fel 
Harc–Janyapuszta [103] és Őcsény–Pusztagyörke [207] templomát – utóbbinál a 
következő évben alaprajz-tisztázó feltárást is végzett –2003-ban Dalmand–Sánci-dűlőben 
[50], Döbrököz–Görcsményi-dűlőben [61] és Szakály–Tárkánymajor-dűlőben [250] 
örökítette meg egy-egy elpusztult templom alaprajzi jellegzetességeit, végül 2004-ben 
Regöly–Alsómajsapusztán [224] derített fel újabb templomalaprajzot. 
Az elpusztult egyházak felkutatása végett 1997-től végzek célzott terepbejárásokat. Ennek 
során a regölyi főesperesség egyházait feldolgozó szakdolgozatomhoz Tamási tágabb 
környékén újra azonosítottam fél tucatnyi, főleg a már említett Papp István esperes-
helytörténész által leírt templomhelyet (Értény–Temető [74]; Gyulaj–Biród [96]; 
Tolnanémedi–Gyánti-földek [292/293]; Tamási–Szentmárton [280]), a Torma István által 
azonosított faluhelyek közül négyen belül megtaláltam a korábban nem azonosított 
egyházak helyét is (Kocsola–Pusztaszentegyházi-dűlő [141], Koppányszántó–Csád [144], 
Regöly–Alsómajsapuszta [224], Tamási–Alsócseréngát [274]), néhány templomos falut 
pedig egyházuk helyének pontos azonosítása nélkül lokalizáltam (Iregszemcse–Kukukk-
dűlő [115], Nagyszokoly–Alsó-Szentmártoni-dűlő [194]). Célzott terepbejárásaimat 2002 
óta Tolna megye teljes területén folytatva még abban az évben 5 (Bölcske–Kis- és Nagy-
lesvölgy között [37]; Bölcske–Szentandrás-Tanya-dűlő [40]; Németkér–Látóhegy [199]; 
Szakály–Tárkány-Tárkánymajor-dűlő [250]; Tengelic–Nyulas-tó [282]), 2003-ban 13 
(Bikács–Kistápé-Zsidó-nadrág [25]; Bölcske–Gyűrűs-völgy [36]; Kajdacs–Hatszázas-dűlő 
[120]; Madocsa–Felső-Nyilas [150]; Medina–Sziget [171]; Mórágy–Kismórágy-
Öregtemplom-dűlő [175]; Mőcsény–Zsibrik [178]; Paks–Páli-szőlők [216]; Pusztahencse–
Templomdomb [223]; Szakcs–Borjádpuszta-Borjádi-dűlő [253]; Szálka–Öregtemplom-
dűlő [259]; Tolnanémedi–Alji-dűlő [291]; Várong–Régi temető [303]), 2004-ben 1 (Paks–
Csámpa-Sáfrány-tanya [208]), 2005-ben 3 (Bedegkér–Templom-dűlő [22]; Kánya–Temető 
[127]; Tengőd–Temető [285]), Ódor János Gáborral közösen pedig 2002-ben 4 (Pálfa–
Téglás-dűlő [220]; Závod–Cilleri-rétek [306]; Závod–Sportpálya felett [307]; Zomba–
Kálvária-dűlő [311]), 2003-ban 2 (Bonyhád–Jung-major [29]; Bonyhádvarasd–Diós-dűlő 
[35]), 2004-ben 4 (Györköny–Wiesenacker-dűlő [96]; Nagydorog–Táncsics u. 53. [186]; 
Nagydorog–Sas-hegy-dűlő [185]; Nagydorog–Kis-teleki-dűlő [183]), 2005-ben pedig 5 
(Sárszentlőrinc–Uzd-Pusztatemplom [231]; Sióagárd–Kőhányás [237]; Szedres–Hidja-
puszta [265]; Tengelic–Alsó-Hidvég [281]; Zomba–Felső-Patlan [310]) templom és a 
hozzájuk tartozó falvak helyét azonosítottam, ezeken kívül pedig további 3 egyházas falu 
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helyét jártam be, a templomok megtalálása nélkül (Alsónána–Régi-faluhely [3]; Lápafő–
Temető [148]; Varsád–Kisvarsád [301]). 
 
2. 3. 1. 4. Álló emlékek kutatása 
Bár a két háború közti időszakban templomásatás alig folyt a megyében, más jellegű 
kutatások ekkor indultak meg: Blandl György nagymányoki plébános 1935-ös 
falumonográfiájában a 18. századi részletes egyházlátogatási jegyzőkönyvek alapján 
elkészítette Mányok [191] gótikus templomának nézeti és alaprajzát, Gosztonyi Gyula 
1944-ben a középkori templom szentélyéből kialakított oroszlói kápolna [233] alaprajzát 
közölte, 1945-ben pedig Stippek József mérte fel néhány, részben középkori templom 
(Iregszemcse [114], Szakály [249]) alaprajzát. 
Álló épületek kutatásáról ezek kis száma mellett kezdetben a megfelelő módszerek hiánya, 
napjainkban pedig az esetlegesen középkori részleteket őrző barokk templomok iránti 
érdektelenség miatt alig beszélhetünk. Nem egy esetben kiderülhet, hogy a vakolat alatt az 
ismertnél régebbi maradványok rejtőznek; sőt, legújabban egy a kutatás látóköréből 
mindeddig kiesett templomhelyen, Mőcsény–Zsibriken [178] felmenő falmaradványt is 
sikerült felfedezni.132 Fennálló középkori részleteket ismerünk főleg épületrégészeti 
kutatások révén a napjainkban Baranya megyéhez tartozó Mecseknádasd [169] román kori, 
továbbá Decs [52], Felsőnyék [80], Somogyszil [245], Szakcs [255], Törökkoppány [296] 
részben gótikus templomainál.133 
 

2. 3. 2. Történeti kutatások 

A középkori Tolna megye templomainak forrásai és története iránt megnyilvánuló 
érdeklődés az ország egyéb területeihez hasonlóan alakult. Kiemelt figyelmet kaptak a 
pápai tizedjegyzékek,134 a különböző rendtörténeti munkákon kívül elkészült egy-egy 
kolostor történetének vagy hiteleshelyi tevékenységének feldolgozása,135 a helytörténeti 
munkák pedig igen eltérő színvonalon felvonultatták a települések templomaira vonatkozó 
adatokat, jobb esetben pedig a község határában fekvő elpusztult falvakra is kitértek. Az 
egyetlen olyan munka, amely a megye egy részének középkori településeiről s azok 
egyházairól kiemelten szól, Papp Istvánnak a tamási járás középkori történetével 
foglalkozó munkája.136 
 

2. 4. A FÖLDRAJZI KERET 

Vizsgálódásunk helyszínén, a középkori Tolna megye területén jelenleg három megye 
osztozik. Legnagyobb részét természetszerűleg a jelenlegi Tolna megye alkotja, de 
Somogy megye K-i felén egy 4-12 km széles, É-D irányú sáv, Észak-Baranyából pedig egy 
helyenként 20 km széles, Ny-K irányú terület is ide tartozik. A középkori megyét kisebb 
részben természetes határok zárták le: ÉNy-on kisebb szakaszon a Kapos, K-en teljes 
hosszúságában a Duna, D-DNy-on pedig részben a Mecsek vonulata. Természetes határt 
legkevésbé a megye Ny-i részén találunk. A középkori Tolna megye kiterjedése Szakály 

                                                 
132 K. NÉMETH 2004a. 
133 Mecseknádasd: G. SÁNDOR 1972; Decs: DÁVID–GERGELYFFY 1974; Felsőnyék: K. NÉMETH 
2000b, 163; Somogyszil: DÁVID–KOVÁCS 1984; Szakcs: HORVÁTH 1969, 290-292; Törökkoppány: 
KOZÁK–KOPPÁNY–GÉCZY 1984. 
134 Pl. HEGEDÜS 1979a. Legújabban, a korábbi irodalommal: TIMÁR 1999. 
135 Pl. a szekszárdi bencés apátság története: FRAKNÓI 1879; hiteleshelyi tevékenysége: SZAKÁLY 1968. 
136 PAPP 2000. 
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Ferenc számításai szerint 4502 km² volt, szemben a jelenlegi 2584 km²-rel;137 ezzel 
legalábbis átlagos méretű közigazgatási egységnek számított a középkori Magyarországon, 
szemben a mai Magyarországon betöltött utolsó előtti helyezésével. 
A terület természetföldrajzilag két nagytáj között oszlik meg: nagyobbik, Ny-i része a 
Dunántúli-dombság, a K-i negyed pedig az Alföld részét képezi. 
A középkori Tolna megyéhez a Dunántúli-dombság nevű nagytáj területéből kettő (más 
felosztás szerint három) középtáj tartozik: a Ny-i megyehatártól a Kaposig Külső-Somogy 
(vagy Kapos-Koppány-menti dombvidék), tőle K-re és DK-re pedig a Mecsek és Tolna-
Baranyai Dombvidék nevű középtáj (bár a földrajzi irodalomban olykor az utóbbi részét 
képező Tolnai-dombságot ill. Baranyai-dombságot középtájként is említik). 
Külső-Somogy, mint középtáj területéből a középkori Ny-i megyehatártól a Kaposig 
terjedő rész esik a középkori Tolna megye területére, amely három kistájat fed le: Nyugat-, 
Kelet- ill. Dél-Külső-Somogyot. A középtáj nagy része völgyekkel élénken tagolt, 200-300 
méter tszf. magasságú dombság, uralkodó talaja a lösz.138 
A Mecsek és Tolna-Baranyai Dombvidék nevű középtájból négy kistájról kell 
megemlékezni: a Tolnai-dombság nevű kistájcsoport részei közül a Völgységről, a 
Hegyhátról és a Szekszárdi-dombságról, a Baranyai-dombság nevű kistájcsoport alkotói 
közül pedig a Geresdi-dombságról. 
A gyengén tagolt, hullámos felszínű, völgységekkel sűrűn felszabdalt Völgység a Mecsek 
É-i előterében, az Alsóhidas-patak, a Völgység-patak és a Kapos által határolt területen 
helyezkedik el (Gerényes–Závod–Bonyhád–Kárász között). A Tolnai-Hegyhát a Tolnai-
dombság legsajátosabb felszínalaktanú, völgyekkel és szurdikokkal sűrűn szabdalt, 
magasra kiemelt (legnagyobb magassága: 286 m), a Kapos és a Sió-Kapos-Sárvíz által 
határolt, részben még erdővel borított kistája (Csibrák–Tolnanémedi–Felsőrácegres–
Szentgál között). A Szekszárdi-dombság a Tolnai-dombság legmagasabbra kiemelt és 
legaprólékosabban tagolt kistája, amely a Sárköz, a Völgység-patak, valamint a Lajvér-
patak völgye közt terül el (Börzsöny–Kakasd–Szekszárd–Lajvérpuszta között). A Geresdi-
dombság a Mecsek DK-i előterében húzódó, környezetétől elütő felépítésű és domborzatú 
kistáj (Mórágy, Zsibrik, Bátaapáti). 
Az alföldi nagytájnak két középtája nyúlik át Tolna megyébe: Dunamenti-síkság és a 
Mezőföld. A Dunamenti-síkság Csepel-Mohácsi-síkság nevű kistájcsoportjához tartozik 
kistájként a Tolnai-Sárköz nevű ártéri szintű síkság (Dunaszentgyörgy–Mözs–Bátaszék–
Báta). 
A Mezőföld nevű középtáj Duna-Sárvíz köze nevű kistájcsoportjának része a Sárvíz-völgy, 
amely keskeny, teraszos folyóvölgy (Bikács–Sióagárd) valamint a Dél-Mezőföld 
(Németkér–Paks–Fácánkert–Szedres), amely futóhomokkal ill. lösszel fedett hordalékkúp-
síkság. A Nyugat-Mezőföldi kistájcsoportból csak egyetlen kistájnak, a Sió-völgynek egy 
rövid szakasza esik területünkre (Simontornya).139 
A magas középkori népsűrűségben és a sűrű megtelepülésben szerepet játszhattak az egész 
Dunántúli-dombságra jellemző, előnyös természetföldrajzi adottságok: a heterogén, 
átmeneti jellegű természetföldrajzi kép, a kiegyenlített éghajlati viszonyok, a vízfolyások 
sűrűsége, a terület talajtakaróját egykoron meghatározó, jó minőségű barna erdőtalajok.140 
Az emberi megtelepedést elsődlegesen meghatározó tényező, a vízközelség tekintetében 
Tolna megye különösen jól áll: a Dél-Dunántúl völgysűrűségét ábrázoló térképre pillantva 

                                                 
137 SZAKÁLY 1998, 33. 
138 SZILÁRD 1961, 74–84, 100-104. 
139 Kistájak 1990, 53-57, 120-125, 125-129, 136-139, 513-527, 555-568, 571-575. 
140 ÁDÁM–MAROSI–SZILÁRD 1981, 17-20, további, bőséges irodalommal. 
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egyértelmű, hogy Somogy, Baranya és Tolna megye közül utóbbi rendelkezik a 
legsűrűbben tagolt felszínnel.141 
A terület teljes egészében a Duna vízgyűjtőjéhez tartozik. A közepes nagyságú folyók 
közül a megyén keresztül folyik Ny-i irányból eredve a Kapos, É-ról érkezve pedig a Sió 
ill. a Sárvíz. A kisebb folyók közül Külső-Somogy legjelentősebb vize, a Koppány, a 
nagyobb vízgyűjtőterülettel rendelkező patakok közül a Hegyháton a Donát-patak, a 
Völgységben a Völgységi-patak, a Szekszárdi-dombságban pedig a Lajvér-patak említhető. 
Különösen sűrűn sorakoznak a patakok egymással párhuzamosan Külső-Somogy ÉNy-DK 
irányú völgyeiben.142 

                                                 
141 ÁDÁM–MAROSI–SZILÁRD 1981, 97. 12. ábra. 
142 ÁDÁM–MAROSI–SZILÁRD 1981, 170-171. között, 55. ábra. 
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3. ADATTÁR 

 
Megjegyzések az Adattárhoz 
Az Adattár a középkori Tolna megye területén, három mai megye 144 településének 
határában található összesen 326 egyházi intézmény adatait tartalmazza, amelyek valaha 
293 középkori település között oszlottak meg. Az egyházakat a lelőhelyek neve szerinti 
ábécésorrendben adom közre. Az esetleges lelőhelynév-variációkat / jel után jelzem a 
címszóban; ha egy dűlőnek magyar és nemzetiségi nyelvi megfelelője is van, akkor első 
helyen a magyar névalak szerepel, kivéve, ha élő alakban jelenleg csak a nemzetiségi név 
él. Azoknál a lelőhelyeknél, amelyek a mai Tolna megyén kívülre esnek, zárójelben 
megadom a mai megyét is. Az Adattárba csak azokat a kápolnákat nem vettem fel önálló 
szócikként, amelyek igazoltan nem önmagukban, hanem valamely templomhoz építve 
álltak (pl. Tamási–Szűz Mária kápolna). 
Az első pont alatt a középkori településnevet – ill. -neveket, amennyiben máshogy is 
nevezték a községet – tüntetem fel. A lelőhelynév mögött zárójelben adom meg a templom 
helyét részletesen ábrázoló képtábla számát. 
A második pontban az általam elérhető minden olyan középkori és kora újkori (1000-1686) 
forrást igyekszem felvonultatni, amely a templomra közvetlenül vagy közvetetten utal. 
Közvetlen forrás alatt az egyházat magát, közvetett alatt pedig plébánosát, kegyúri jogát 
vagy az egyházas voltát igazoló helynevet érintő adatot értek. A források többnyire latin 
nyelvű okleveles kútfők, nagyobbrészt különböző (búcsúra, javadalomra vagy papi 
felszentelésre vonatkozó) pápai kérvények ill. különböző kibocsátók által a legkülönfélébb 
ügyekben kiadott oklevelek. Ide soroltam a török defterek vonatkozó adatait is. A falura 
vonatkozó legkorábbi oklevél évszámát közlöm nem itt, hanem az összefoglaló táblázatban 
közlöm. A címszó nem tartalmazza az egyházakhoz tartozó települések történeti adatait 
(még vázlatos birtoklástörténetét sem), mert a hatalmas forrásanyag szétfeszítette volna a 
tanulmány kereteit, a templomok feltételezhető idejéből pedig általában nincs forrásunk 
(ha mégis van, azt természetesen bemutatom). A pápai tizedjegyzék adatait nem elemzem 
részletesen, az adatokat külön táblázatban foglaltam össze. 
A harmadik bekezdés az 1686 utáni adatokat tartalmazza, időbeli korlát nélkül. Ezek 
általában a középkori templomok állapotát, fizikai jellemzőit immár bőbeszédűbben 
megörökítő forrásokból (egyházlátogatási jegyzőkönyvek, összeírások, dűlőnévgyűjtések 
stb.) valók, amelyek általában legfőbb támaszaink az objektumok lokalizálásában. Éppen 
utóbbi miatt itt tüntettem fel a templomra ill. annak településére vonatkozó földrajzi 
neveket is, valamint a fentiek ismeretében a történeti szakirodalomban korábban felmerült 
topográfiai vonatkozásokat, azonosítási kísérleteket ill. ezek kritikáját. 
A negyedik pont azt igyekszik bemutatni, hogy az előző három egységből megismert 
egyházas helyet miként sikerült régészeti módon terepen is azonosítani – ha egyáltalán 
történt ilyen kísérlet. Amennyiben a templom nem került elő, de a falu elhelyezkedéséről 
mégis van valamiféle támpontunk, akkor természetesen ezt is előadom. 
Az ötödik tétel az egyházak fizikai jellemzőit mutatja be. Ezekről elsősorban ásatások 
révén van tudomásunk, de egyéb módszerek (pl. újabban légifotó) is segíthetnek a méret, 
alaprajz, tájolás stb. kérdésének tisztázásában. 
Az utolsó, hatodik pontban egy mondatban próbálom összegezni a legfontosabb 
tudnivalókat, elsősorban a középkori okleveles említések számát és koraiságát, az újkori 
említések mennyiségét és minőségét, valamint a régészeti kutatottság állapotát, ásatás 
hiánya esetén azonosított vagy azonosítatlan voltát. A „kizárólag”, „csak”, „mindössze” 
kezdetű összefoglalók arra utalnak, hogy az adott objektumról a megnevezett forráson 
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kívül egyéb információval nem rendelkezünk. A csak forrásokból ismert, közigazgatásilag 
be nem sorolható templomoknál ezt a pontot elhagytam, hiszen nem lehetetlen, hogy 
sikerült őket terepen azonosítani, annak ellenére, hogy a helynévvel való megfeleltetést 
egyelőre nem lehet megoldani. Itt tkp. mindenhol a „forrásból ismert, azonosítatlan 
egyház” kitétel következett volna. 
Az adattár végén külön csoportosításban mutatom be azokat a templomos helyeket, 
amelyek egyházas volta az írott források alapján kétségtelen, mégsem tudjuk helyüket 
legalább valamely mai falu határára leszűkítve meghatározni. Ezután a bizonytalan 
templomhelyeket sorolom fel; ezek olyan lelőhelyek, ahol a szájhagyomány vagy egyéb 
forrás építési törmelék vagy embercsont előkerüléséről tud, de amelyeket terepbejárás 
nélkül nem mernék egyelőre középkori templomokkal megfeleltetni. Ezeket követik azok a 
helyek, ahova a szakirodalom templomokat helyezett, ám ezek léte nem igazolt ill. azok, 
amelyek bár rendelkeztek templommal, ám mégis helytelenül lokalizálták őket a középkori 
Tolna megyébe. Végül azoknak az egyházas helyeknek a listája következik, amelyek 
jelenleg Tolna megyébe esnek, de a középkorban nem tartoztak megyénkhez. 
Az adattárban összegyűjtött, nagy mennyiségű ismeretanyagot a könnyebb áttekintés 
végett egységes szempontok alapján táblázatba rendezve a disszertáció végén adom közre. 
Az adattárat 2005. december 20-án zártam le a 320. tétellel, az ezután beszámozott 
lelőhelyeket (321-326.) utólag szúrtam be, ezért nem illeszkednek a számozáshoz. 
 
A szócikkek felépítése 
Településnév–lelőhelynév 
I. Középkori falunév ill. változatai 
II. Középkori és koraújkori írott adatok (1686-ig) a templomról, plébánosról, védőszentről 
stb. 
III. Újkori adatok a templomról (esetleg a településről), földrajzi nevek, térképek, a 
szakirodalomban felmerült lokalizálások, ezek kritikája 
IV. Terepbejárási adatok 
V. Ásatási adatok, a templom fizikai jellemzői 
VI. Rövid összegzés a templomról (forrásadottságok, kutatottság mértéke) 
 

*** 
 

3. 1. A KÖZÉPKORI TOLNA MEGYE TEMPLOMAINAK KATASZTERE 

 
1. Alsómocsolád–Olaszi-dűlő (Baranya m.) (LI. t.) 
I. Mocsolád? 
III. A falu Ny-i határrészében, a Malom-árok É-i oldalán fekvő Olaszi-dűlőben Pesti János, 
a Baranya megyei dűlőnévgyűjtés egyik irányítója „kb. 400 m²-nyi területen 
cserépdarabokat és épületmaradványokat” talált.143 
VI. Egyetlen, pontatlan terepbejárási adatból ismert templom. 
 
2. Alsómocsolád–Pusztatemplom (Baranya m.) (LIV. t.) 
I. Móri 
II. Az egyház a középkorban kizárólag a pápai tizedlajstromban szerepel.144 

                                                 
143 BMFN 1982, 104: 11/107. A megadott kiterjedés vélhetőleg csak a romterületre vonatkozik. 
144 MonVat I/1. 278, 286, 297, 311. Vö. TIMÁR 1998, 26; TIMÁR 1999, 290-291. 
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III. Pesty Frigyes gyűjtésében az alábbiakat olvashatjuk a Pusztatemplom dűlőről: 
„régenten egy templom állt itt, állítólag rác templom, alapjából még most is találni 
részleteket.”145 A falutól É-ra, a Bikalra vezető országút K-re forduló nagy kanyarjának 
közelében jelenleg három, egymással határos helynév is utal ugyanarra az elpusztult 
középkori templomra: Pusztatemplomi-rétek, Szentkút és Pusztatemplom. Bár a 
Pusztatemplom-dűlőt a helynévgyűjtők a középkori Mocsolád falu helyével azonosították, 
Timár György meggyőző érvelését elfogadva inkább Móri faluval azonosítjuk.146 
IV. Pesti János tanár jelentése szerint – pontosan meg nem határozott időben, de vélhetőleg 
az 1960-as évek elején – a falutól É-ra kb. 800 m-re fekvő Pusztatemplom-dűlőben, a 
bikali út jobb oldalától kb. 200 m-re egy „É-K” (!) irányú kis bemélyedés (völgy) 
közvetlen szomszédságában, „kisebb halomszerű kiemelkedésen” embercsontot talált és 
egy kőépület maradványait is megfigyelte. Egy másik adattári dokumentum szerint a 
mágocsi Tsz épülő új halastavának gátjához történő földszállítás közben ugyanitt 1963-ban 
kemencét, csontokat, tégladarabokat, edénytöredékeket találtak.147 Nyilvánvalóan utóbbira 
vonatkozik a dűlőnévgyűjtés kapcsán feljegyzett azon adat, miszerint a Szentkútnál – 
amely nevét a hagyomány szerint a közeli templomról kapta – 1966-ban földet termeltek ki 
a halastó gátjához és közben Árpád-kori települést dúltak szét.148 
VI. A tizedjegyzékből és 19. századi említésből is ismert, dűlőnévben is fennmaradt 
emlékű, földmunkával bolygatott, azonosítatlan egyház. 
 
3. Alsónána–Régi faluhely/Aldetorf (LIX. t.) 
I. Nána 
II. A pápai tizedjegyzékben szereplő Nána település valószínűleg Felsőnána–Ónánával 
azonos; adatait ld. ott [79]. 
III. A templomhelyet először 1828-ban, dűlőnév nélkül Egyed Antal említi: „Régi puszta 
templomra emlékeznek a lakosok, hogy volt a helységtől nem messze napkelet felé, de a 
melyből már semmi sem látszik. Erről semmit sem hallottak a mostani lakosok.”149 Egy 
1833 és 1847 között keletkezett leírás szerint „ott, a hol most a falu áll, ezelőtt semmi féle 
házak nem voltak; hanem a határban az előtt egy falu igenis állott, mellynek nyomát még 
most is láthatni, nevéről és történetéről azonban a nép mit sem tud.”150 A Wosinsky-féle 
1891-es kérdőívben is említenek melléklet nélküli csontvázakat innen.151 Alsónánától K-re 
a német Aldetorf és magyar megfelelője, a Régi faluhely dűlőnév őrzi a középkori Nána 
falu emlékét; a helyi hagyomány szerint is itt állt a török hódoltságig a falu.152 
IV. A Régi-faluhely nevű dűlő Alsónána É-i részétől K-re fekszik, a patak bal partján. A 
dűlő középső részének alsó, patak menti felén, a száraz szántásban kb. 200 m hosszan 
Árpád-kori, bekarcolt csiga- és hullámvonalas edénytöredékeket gyűjtöttem 2003-ban. A 
lelőhely a patakkal párhuzamos távvezetéksor vonala fölött nem sokkal véget ér. A terület 
többszöri átfésülése után sem bukkantam épülettörmelékre, csupán a sárga-vörös löszös 
talajra jellemző fehér kövekre (löszbabákra), amelyek nagysága az egészen kicsitől a több 
kilósig terjed. A késő középkori leletek és a templom hiánya alapján feltehető, hogy a 
későbbi település valahol a közelben, de a korai teleppel nem fedésben létesült; talán 

                                                 
145 Pesty: Baranya. 
146 TIMÁR 1998, 30. 
147 JPM Rég. Ad. 18-75. 
148 BMFN 1982, 103-104: 11/69, 79, 101. 
149 CSERNA–KACZIÁN 1986, 38. 
150 SCHRAM 1967, 570. 
151 K. NÉMETH 2005a 134. 
152 TMFN 1981, 490: 103/94. 
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lelőhelyünktől D-re, Alsónána központi részétől K-re, szintén a patak partján kereshető, 
amely erre szintén alkalmas helynek tűnik.153 
VI. A 19. században többször említett templom, amelynek valószínűsített helyén 
eredménytelen régészeti terepbejárás folyt. 
 
4. Alsónyék–Nyéki-völgy I. (LXI. t.) 
I. Kesztölc–plébániatemplom 
II. Az egyházról meglepően bőséges okleveles anyag maradt ránk. A Szent György 
tiszteletére szentelt kesztölci templomot kápolnáival és egyéb tartozékaival együtt (cum 
capellis et aliis pertinentiis suis) elsőként 1215-ben említik, a johanniták birtokaként.154 Az 
egyház a pápai tizedlajstromban is szerepel.155 A kesztölci plébános, Mátyás 1408-ban a 
pápától gyóntatóválasztási engedélyt kapott.156 Egy 1437-es pápai iratból az is kiderül, 
hogy a kesztölci Szent György plébániatemplom mellett Szent Mihály arkangyal 
tiszteletére szentelt kápolna is állt, amely ekkor pápai búcsúban részesült.157 1451-ből 
megtudjuk, hogy a plébánia közvetlenül az esztergomi érsek joghatósága alá tartozott, 
plébánosa ekkor három társával együtt az érsek parancsára járt el egy peres ügyben.158 
III. Az elpusztult falu és temploma feltételezhető helyét dűlőnevek alapján Gaál Attila és 
Kőhegyi Mihály határozta meg. A középkori Kesztölc határa a mai Alsónána, Alsónyék és 
Várdomb hármas határának vidékén terült el, véleményük szerint a falu és temploma az 
alsónánai részen, „a legmagasabb dombon” fekhetett.159 Véleményem szerint a lelőhely 
ettől kissé D-DK-re, az ún. Nyéki-völgy D-i részén kereshető, ahol egy É-D irányú kis 
patak folyik bele a Lajvér-patakba. 
VI. Korai említésű, bőséges forrásadottságú, az oklevelek szerint kápolnával is rendelkező 
egyház, amelynek dűlőnevek által meghatározott helyén nem volt kutatás, jelenleg 
valószínűleg erdőben kereshető. 
 
5. Alsónyék–Nyéki-völgy II. (LXI. t.) 
I. Kesztölc–johannita rendház 
II. A kesztölci johannitákat csak 1226-ban említik.160 

III. A falu helyére ld. az előző címszót [4]. 
VI. Egyetlen okleveles adatból ismert, valószínűleg korán megszűnt, azonosítatlan 
johannita rendház. 
 
325. Alsónyék, ? (LXI. t.) 
I. Nyék 
II. Református papja részt vett az 1652-es kecskeméti zsinaton.161 
VI. Mindössze egyetlen, 17. századi iratból, református lelkipásztora révén ismert 
templom. 

                                                 
153 K. NÉMETH 2004k 
154 MES I. 206. 
155 MonVat I/1. 278, 297. Vö. TIMÁR 1999, 288-289. 
156 ZsO II/2. 6012. sz. 
157 LUKCSICS 1938, II. 443, 444. sz. 
158 Zichy IX. 305; magyarulSÜMEGI 1993b, 55. 
159 GAÁL–KŐHEGYI 1984, 63 (térkép), 64. Ld. még: GAÁL–KŐHEGYI 1974, 50. Egy helytörténeti 
pályamunka alsónyéki szerzője szerint Kesztölc mezőváros a mai Alsónána–Alsónyék–Várdomb közös 
határánál húzódó kettős völgyben feküdt, lakóinak temetője az alsónánai Kesztölc dűlő D-i oldalán volt, 
amelynek maradványai a német betelepüléskor is megvoltak. TMÖL K. 1987/12., 2. Kesztölc Pataki József 
szerint Várdomb határában feküdt, helye „a Nagy István féle szurdik feljáratánál volt”. PATAKI 1980, 2. 
160 ÁÚO I. 222. Vö. BALICS 1890, 309. 
161 HOLUB 1911, 28. 
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6. Aparhant–R. k. templom (XXXIV. t.) 
I. Apar 
II. A templom a pápai tizedlajstromban tűnik fel.162 1546-ban és 1552-ben a törökök még 
2-2 katolikus papot írtak össze a faluban.163 
V. A barokk stílusban felújított templomhoz a középkori templomból fennmaradt, 
támpilléres, gótikus, 15,4 m hosszú szentély csatlakozik, amely a nyolcszög három 
oldalával záródik. (LXXIII. t. 2.) Valter Ilona szerint a 15. század elején épült.164 
VI. Csak a tizedjegyzékből ismert egyház, gótikus szentélye barokk templomba átépítve 
ma is áll. 
 
7. Attala–Kenderföldek (XXIX. t.) 
I. Atala 
II. Templomát csak a pápai tizedjegyzék említi.165 
III. 1748-ban a középkori templom néhány falmaradványa és „a szentély fundamentuma” 
még látszott a falutól negyedórányira; a körülötte fekvő temetőt sövénykerítés vette 
körül.166 
IV. Rómer Flóris az alábbiakat jegyezte fel Attalán: „a falun kívül K felé, az úgynevezett 
régi temetőben a régi templom és kerítése (…) bemohosodott nyomai, az árkolások és 
domborúságok arra látszanak mutatni, hogy itt valaha a falu állott. Hossza 8°–3° 
széles.”167 A Rómer adatai szerint tehát a templom kb. 15,2 x 5,7 m-es lehetett. 
V. 1964-ben a kaposvári múzeum által kiküldött régészeti kérdőívre válaszolva a helyiek 
említést tettek a halastótól Ny-ra, 200-250 lépésre fekvő romról, amely egyesek szerint 
kápolna, mások szerint várrom volt és ahol „egy helyen tisztán látszik egy falmaradvány”. 
A romot szerintük régebben megpróbálták kiásni, de abbahagyták, csontokat és 
falmaradványt találtak.168 1990-ben Tóth Endre a falutól ÉK-re, a Kenderföldek É-i szélén, 
egy K–Ny irányú völgy D-i oldalának – talán mesterségesen is alakított – dombszerű 
kiugrásán kitisztította és dokumentálta a földmunka során előbukkant, kiszerkesztve 10,75 
m hosszú, Ny–K tájolású, lenagyolt kváderkövekre alapozott, minden bizonnyal félköríves 
záródású, 90 cm-es falvastagságú Árpád-kori templom alapfalait. A templomhajó kívül 6,2 
m, belül 4,25 m széles, a D-i fal külső hossza 8,4 m, belseje 6,2 m hosszú. Az épület D-i 
oldalán nyílott az egyetlen, 1 m széles bejárat. Az építkezéshez használt köveket és néhány 
márványdarabot az alsóhetényi római erődből szállíthatták az építkezéshez, de az 
omladékban sok téglatörmelék is volt, tehát nem az egész épület készült kőből. A 
feltételezett vonalú szentély és a templom belseje erősen pusztult, eredeti padlószintet csak 
kis területen figyeltek meg a D-i oldalon és a DNy-i sarokban; az épület belsejét a 
középkor végén vagy az újkor elején – talán pince céljaira – kimélyítették. (LXVII. t. 1.) A 
templom körüli dombon a temetőt embercsontok jelezték.169 2000 őszén végzett közös 
terepszemlénken az épület pontos helyét nem tudtuk újra azonosítani az elgazosodott és 
földmunka révén átformált területen.170 
VI. A tizedjegyzékben már említett, az újkori említések tanúsága ekkor részben még álló, 
feltárt, kisméretű, valószínűleg félkörös záródású egyház. 
                                                 
162 MonVat I/1. 278, 286, 296, 311; TIMÁR 1999, 282. 
163 DÁVID 2005. 
164 VALTER 2001c, 128. Kép: HORVÁTH–GONDOS 2004, 136. 159. kép. 
165 MonVat I/1. 262, 298. Vö. TIMÁR 1999, 298. 
166 KÖRMENDY 1971, 66. 
167 Rómer XIX. 52. 
168 RRM Rég. Ad. IV/1/5. 
169 MNM Ad. 116. IX/1990. (=WMMM Rég. Ad. 788-2004); TÓTH 1992, 59. 
170 Tóth Endre–Bertók Gábor–K. Németh András terepbejárása, 2000. okt. 
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8. Attala–Szentivánpuszta (XXIX. t.) 
I. Szentiván 
II. Templomát nem említi sem középkori, sem későbbi forrás, csupán a templomcímből 
képzett helynév tanúsítja egykori létét.171 
III. Szentivánpuszta ma Attalához tartozik, tőle ÉNy-ra fekszik; a középkori falu a 
pusztától Ny-ra vagy K-re É-D irányban folyó patakok mentén kereshető. 
VI. Csak a templomcímből képzett falunév alapján ismert templom. 
 
9. Attala–Taboldi-dűlő (XXIX. t.) 
I. Tabód (?) 
III. A Pesty-féle dűlőnévgyűjtés adata alapján középkori templommal számolhatunk itt is: 
„Népmonda szerint Tabold és Majorokban is valaha falunak kellett lenni; de annyi 
bizonyos, hogy házak voltak (…) mert szántás alkalmával e Taboldi dűlőben épület 
alapjaira találnak.”172 A Tabódi-dűlő ma Attalától É-ra található. 
VI. Egyetlen, 19. századi említésből adatolt egyház. 
 
10. Bakóca–? (Baranya m.) (LII. t.) 
I. Bakóca, Bakolca 
III. Egy 1712-es összeírás a faluban elpusztult templomról tesz említést.173 
VI. Kizárólag egy 18. századi összeírásban említett, azonosítatlan templom. 
 
11. Baranyaszentgyörgy–R. k. templom (Baranya m.) (LII. t.) 
I. Szentgyörgy 
II. A falu – amelynek neve templomcímből alakult ki – temploma 1427-ben tűnik fel, 
amikor Pozsegai (Posagia) István fia Pál, a zselicségi (Selegio) Szent György-egyház 
plébánosa 32 forint tizedet fizetett Rómában a somogyvári apát nevében;174 a település a 
somogyvári apát zselicségi uradalmának volt a része. A falu papja 1542-ben 33 dénár 
rovásadót fizetett.175 
III. 1712-ben Szentgyörgyön pusztán álló templomot írtak össze,176 1714-ben a falu Szent 
György vértanú tiszteletére szentelt egyházát említi a pécsi zsinat.177 Az 1721. évi 
mindszenti egyházlátogatás szerint – más helyek mellett – templomrom volt 
Szentgyörgyön is.178 1774-ben a temetőben említik az öreg templom romjait, amely 
valószínűleg Szent György tiszteletére volt szentelve.179 A mai templom a középkori 
helyére épült.180 
VI. A 15-16. században említett, a 18. század elején még romos egyház. 
 
12. Baté–Templomdomb (Somogy m.) (IV. t.) 
I. Baté 

                                                 
171 A Csánkinál megadott első (és talán egyetlen), 1433-as adat (CSÁNKI 1897, 451: Dl. 12530.) nem erre a 
településre vonatkozik. Vö. K. NÉMETH 2003a, 142. 
172 PESTY 2001, 30. 
173 TIMÁR 1985, 60; 84. 21. jegyzet. 
174 MREV III. 61. A Selegio szó a Zselicség latin Selizio nevének torzított alakja. Engel Pál szíves közlése. 
175 TIMÁR 1982a, 139; TIMÁR 1998, 45. 
176 U. et C. 1975, 288. 
177 KOLLER 1812, VII. 223-224, magyarul: MERÉNYI 1939, 13. 
178 MERÉNYI 1939, 43.  
179 WINKLER 1987, 142. 
180 KÉRINGER 1999, 50. 
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II. A templom a pápai tizedjegyzékben tűnik fel.181 A batéi plébánia 1647-ban az andocsi 
jezsuiták gondozása alá tartozott.182 
III. Az 1748-as egyházlátogatás említi a középkori templomot.183 
IV. A középkori település és templom a r. k. templom dombján, az ún. Templom-dombon 
feküdt, ahol 1961-ben útátvágás készítése során a levágott partban cserepek jöttek elő. 
Draveczky Balázs helyszínelése során 200 x 500 m-es területen 16-17. századi cserepeket 
figyelt meg a felszínen.184 1979-ben a helyi plébános a templomkertben középkori falakat 
talált. A Honti Szilvia vezette leletmentés során a mai templom Ny-i oldalán 30-40 cm 
mélyen, a jelenlegi templom falával párhuzamosan húzódó, kb. 4,5 m hosszú kőfal került 
elő, É-i oldalán és középen egy-egy négyszögletes támpillérrel. A Ny-i fal mindkét végén 
megtalálták a rá merőlegesen csatlakozó falakat is. A leírást innentől szó szerint idézem: 
„Az É-i oldalon a fal előtt 1 m-re véget ért, a villámhárító leásásakor semmisülhetett meg. 
A másik oldalon a 18. század végén épült templom fala vágta át. A falak mindkét oldalon 
min. 60 cm mélységig vakoltak voltak, tehát az eredeti falakból minimum ennyi épen 
maradt.” Ezen a „majdnem négyzet alakú területen belül” sok római tégla, köztük peremes 
tégla-töredékek is napvilágra jöttek, ami alapján Honti Szilvia felvetette az objektum 
esetleges római korra való keltezését is. A templom melletti új temetőben az ásató 2 db 13-
14. századi cserepet gyűjtött.185 A helyenként nehezen értékelhető jelentés alapján úgy 
tűnik, hogy a középkori templom a jelenlegi helyén feküdt, ám attól kissé Ny-ra tolódva. A 
4,5 m hosszú kőfalat a Ny-i zárófallal azonosíthatjuk, ilyen széles lehetett tehát a hajó; 
sarkain előkerültek a hajófalak kapcsolódó részei is. Ha hihetünk a megfigyeléseknek, 
akkor a templom felmenő falaiból ezen a részen több mint fél méter megőrződött a föld 
alatt. 
VI. A tizedjegyzékben felbukkanó, a 18. században még romos, leletmentéssel részben 
kutatott, Ny-i zárófalán támpilléres, dokumentálatlan alaprajzú templom. 
 
13. Báta–Klastromvölgy-Szent Vér templom (LXIV. t.) 
I. Báta, Felső-Báta–bencés apátság 
II. A bátai apátságot nem egykorú adatok szerint I. László király alapította 1093-ban Szent 
Mihály arkangyal tiszteletére, a hagyomány szerint a környékbeli besenyők megtérítésére. 
Hitelesen először 1211-ben említik. 1267-ben már magánkegyurak, a Koromszói család 
kezén találjuk, amelynek révén birtokai megfogyatkoztak. 1460-tól élén újra apátok állnak. 
A mohácsi csata után a szerzetesek a Szent Vér ereklyét és az apátság kincseit Alsókra, a 
pannonhalmi apátság birtokára menekítették. Az apátságot a törökök 1539-ben pusztították 
el.186 Ereklyéje révén Báta a 14. század végétől az ország egyik legjelentősebb 
búcsújáróhelye volt.187 Bátán nemrégen előkerült egy másodlagos helyzetű, kelyhet 
ábrázoló faragvány, amely Sümegi József szerint a Szent Vért tartalmazó kelyhet ábrázolja 
és az apátság falát díszíthette.188 

                                                 
181 A tizedjegyzék Bacze, Bachay helységét Timár György az általa Bati néven szerepeltetett Bat faluval 
azonosította. TIMÁR 1999, 298. A névalakot a benne szereplő két magánhangzó illetve hangzócsoport 
alapján inkább a kétszótagú Batéval azonosítom. 
182 MOLNÁR 2003, 205. 
183 KÖRMENDY 1971. 
184 DRAVECZKY 1962, 65; KOCZTUR 1964, 23; SomRégAd 1964, 15; RRM Rég. Ad. IV/2/1. 
185 RRM Rég. Ad. IV/2/4. 
186 CZINÁR 1858, I. 228-230; RUPP 1870, I. 378-381; SÖRÖS 1912, 119-141; HOLUB 1940; SÜMEGI 
1993a; SÜMEGI 1993b; F. ROMHÁNYI 2000, 11; HERVAY 2001, 481-482. 
187 KÓNYI 1937; KÓNYI 1940; TÜSKÉS–KNAPP 1986, 92, 94-97, 102-105, 108, 111; SÜMEGI 1991, 
110-111. 
188 SÜMEGI 1999. 
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III. Egy 1901-es jelentés szerint a kolostorrom anyagából építették 1743-ban a bátai 
templomot, de széthordásában a lakosság is részt vett.189 Utóbbit Egyed Antal 1828-as 
leírása is megerősíti: „Vagyon még a város felső végén egy kerek hegy, melynek tetején 
hajdan nagy klastrom lévén Barát lakás volt. Ezen klastromnak falait ’s ott találtatott 
kripták és pinczék köveit ez előtt mintegy 25 esztendőkkel a lakosok vervén széllyel, 
azokból házakat és pinczéket épitettek.”190 Egy Jankovich Miklóshoz írt 1834-es levél 
szerint a bátaiak ez idő tájt a kolostor „sírboltját” rongálták, közel 40 sír „már föl van 
szaggatva”, egy paraszt udvarában pedig egy 14. századi sírkő látható.191 A Pesty-féle 
helynévgyűjtés szerint az ekkor még létező Kétágú völgye dűlőnév „nevét a’ hegy alatt 
állott kéttornyu templomtol nyerte.”192 A kolostor helyére a néphagyomány még a 20. 
században is emlékezett.193 
V. A 11. század végén alapított bencés monostor régészeti nyomai nem ismertek, de a 
gótikus templom körül feltárt korai sírok tanúsága szerint annak helyén állhatott az Árpád-
kori épület is. A mai kegytemplom helyén végzett feltárások során napvilágra bukkant, 
részben feltárt csarnoktemplomot a 15. századra keltezték. A hajófalakat támpillérekkel 
erősítették meg, a szintén támpilléres szentély a nyolcszög három oldalával záródott. Az 
épület Ny-i zárófala nem került elő, de a feltárt rész belső hossza így is eléri a 34, külső 
mérete pedig a 37 métert, a templombelső szélessége kb. 9 m volt.194 A kolostorépület 
részletei a templomtól Ny-ra kerültek elő a helyi tanító 1899-es kutatása során, amelyet 
beszámolói alapján valószínűleg Wosinsky bíztatására – és anyagi támogatásával – 
végzett.195 A két ásatás alaprajzát Sümegi József szerkesztette össze, ami által a középkori 
templom és kolostor alaprajza hozzávetőlegesen rekonstruálható. (LXXV. t. 1.) Csalog 
megfigyelése szerint az apátság temetőjében a 14-15. századi halottak fakoporsóban 
nyugodtak, a 11-12. századi, helyenként a késő középkori templom falai által vágott 
sírokat pedig római téglákkal rakták körül. Utóbbiak egyikének lábfejét és térdét 
vasszeggel ütötték át, nyilvánvalóan valamilyen vallásos megfontolásból.196 A kolostor 
területéről került elő még a 19. században Pál bátai apát híres, 1377-es sírköve.197 
VI. A háború előtt régészetileg kutatott, Ny-i felén feltáratlan, nagy méretű, poligonális 
záródású apátsági templom, mellette a 19. század végén kutatott kolostorépületekkel, 
gazdag késő középkori okleveles adatokkal. 
 
14. Báta–Régitemető-völgy (LXIV. t.) 
I. Báta, Al-Báta–plébániatemplom 
II. 1408-ban Dénes, az esztergomi érsekhez tartozó alsó-bátai Szent Margit vértanú és 
szűz-plébániaegyház plébánosa tiltakozott az esztergomi szentszék előtt az ellen, hogy Pál, 
felső-bátai apát nem tartotta be azt az egyezséget, amelyet a bátai plébánia betöltése 
ügyében kötöttek. Utóbbi értelmében Pálnak 150 forintot kellett volna fizetnie Dénes 
részére elégtétel címen; valószínűleg azért, mert a pápa által korábban, a bátai apátság 
megüresedésekor magának fenntartott plébános-jelölési jogot az apát figyelmen kívül 

                                                 
189 DERCSÉNYI 1940, 60. Vö. GAÁL 1979a, 111. 2. jegyzet. 
190 CSERNA–KACZIÁN 1986, 47. 
191 GAÁL 1979a, 111. 2. jegyzet. 
192 GAÁL–KŐHEGYI 1973, 290. 
193 GAÁL 1979a, 129. Vö. ANDRÁSFALY 1975, 126. 
194 CSALOG 1940; DERCSÉNYI 1940. Az alaprajz újraközölve: Báta évszázadai 1993, 288. 8. kép; 
Paradisum 2001, 481. Csalog korábban a gótikus templom építését a 13. század végére vagy a 14. század 
elejére keltezte és a Szent László által alapított korábbi fatemplomról tényként beszélt. CSALOGOVITS 
1937b. 
195 K. NÉMETH 2002b, 284-286; 303. 12. kép. 
196 CSALOGOVITS 1937b. 
197 VÁRADY 1984. 
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hagyva, saját jelöltjét juttatta a javadalomba.198 1420-ban a Sárközi Dénes plébános 
halálával megüresedett bátai Szent Margit plébániatemplom elnyerését Hymud-i Péter fia 
Pál, győri egyházmegyei pap kérte a pápától.199 1431-ben Bálint bátai plébános tanácsára 
és beleegyezésével János bátai apát bátai jobbágyokkal Töttös László fia László Lak nevű 
birtokán hatalmaskodott; ez derül ki László panaszából.200 1451-ben a bátai plébános, mint 
közvetlenül az esztergomi érsekhez tartozó plébános az érsek parancsára járt el egy peres 
ügyben.201 Sümegi József feltételezte, hogy a Szent Vér-kultuszban a plébániatemplomnak 
is szerepe volt, szerinte körmenetben hozták át ide az ereklyét az apátsági templomból.202 
Református papja részt vett az 1652-es kecskeméti zsinaton.203 
III. Az Egyed Antal-féle összeírásban szereplő két bátai rom közül az egykori 
plébániatemplomra az alábbi vonatkozik: „A’ város felsőbb részén, a házak között 
találtatik még, egy darabba felnyuló, régi romladékos kőfal, mely ezelőtt mintegy 28. 
esztendőkkel még fenálló nagy puszta falakkal megláttszott lenni hajdani két tornyu 
templomnak, és ezt a Méltóságos Uraság Tisztsége döntettvén le. A rév és a hajdu házakat 
nálunk abból épittette.”204 
V. 1975-ben partfalomlás következtében téglatörmelék és embercsontok zúdultak le a Fő 
utcai házak udvarára, a löszfalban pedig egy törmelékkel teli alapozási árok vált láthatóvá. 
A terep rendezése után kialakított rézsűben Gaál Attila 3, melléklet nélküli sírt és két 
téglafal végződését tárta fel. A megbolygatott sírok közül az egyikből egy ún. csákóra 
vágott, 17-18. századi nemezsüveget, egy gyermeksírból pedig a 15. század második felére 
keltezett veretes pártaöv darabjait sikerült összegyűjteni.205 A templom nagy részét a 
partfal megerősítése kapcsán 1998-ban Ódor János Gábor tárta fel. Az első periódusban, a 
12. vagy a 13. század folyamán egy 11 m hosszú és 7,5 m széles, másodlagosan felhasznált 
római téglákból épített, patkó alakú szentéllyel ellátott templom épült, amelyet az ásató 
szerint esetleg fatemplom is megelőzhetett. (LXVIII. t. 2.) A 15. század első felében ezt az 
épületet a járószintig visszabontva, É-i hajófalát pedig részben újra felhasználva építették 
fel a 29 m hosszú és 10 m széles gótikus egyházat, amelynek szentély a nyolcszög három 
oldalával, ám kissé aszimmetrikusan záródott. A szentélyt valamint a hajó ÉNy-i és DNy-i 
sarkát támpillérekkel erősítették meg. (LXXII. t. 4.) A pusztulási rétegben talált 
faragványok a templomon nagyobb méretű, mérműves ablakok ill. kapukeret létét 
igazolják, előkerült továbbá egy boltozati bordatöredék is. A belső díszítésre rózsaszín, 
vörös és szürke sávos festéssel ellátott vakolattöredékek utalnak.206 
VI. A 12-13. századra keltezett, patkóíves záródású előzmény után a 15. század első 
felében épített, majdnem teljesen feltárt, boltozott, mérműves ablakokkal ellátott, nagy 
méretű gótikus egyház, a 15. századból gazdag forrásanyaggal. 
 
15. Bátaapáti–R. k. templom (LX. t.) 
I. Apáti 

                                                 
198 Zichy VI. 501-504; ZsO II/2. 6197. sz.; magyarul: SÜMEGI 1993b, 38-39. 
199 LUKCSICS 1931, I. 304. sz.; magyarul: SÜMEGI 1993b, 46. 
200 Zichy VIII. 449-451; magyarul: SÜMEGI 1993b, 47-48. 
201 Zichy IX. 305; magyar fordítása: SÜMEGI 1993b, 55. 
202 SÜMEGI 1991, 111. Ezt azzal magyarázta, hogy az apátsági templom „nagyobb tömeg befogadására 
alkalmatlan” volt; azóta tudjuk, hogy az apátsági templom kb. 37 m-es hossza felülmúlta a 29 m-es 
plébániatemplomét. 
203 HOLUB 1911, 28. 
204 CSERNA–KACZIÁN 1986, 47. 
205 GAÁL 1979a. 
206 ÓDOR 2001a; ÓDOR 2001b; ÓDOR 2002c. 
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III. Egy 1833 és 1847 között keletkezett leírásból tudjuk, hogy „a nép monda szerint ott, a 
hol most a templom áll, egy régi kath. klastrom állott, mellynek történetéről azonban mi 
sem ismeretes.”207 
IV. Bár Apáti középkori templomáról ezen a bizonytalan adaton kívül más nem áll 
rendelkezésünkre, létét mégis valószínűsíthetjük, hiszen a falu egyházi birtokosa (amire a 
falunév is utal), a bátai apátság vélhetőleg gondoskodott itteni hívei lelki szükségleteiről. A 
mai templom olyan helyen áll, amely középkori egyház és falu számára is alkalmas 
lehetett: a falun keresztülfolyó Hutai-patak É-i oldalán, a patakba É-ról torkolló Köves-
patak torkolatától K-re kb. 200 m-re, a domb alacsonyabb részén helyezkedik el. 
VI. Újkori szájhagyományból ismert, esetlegesen bizonytalan létezésű egyház. 
 
16. Bátaszék–Belterület (LXI. t.) 
I. Szék–Szent Tamás és Zsófia-kápolna 
II. A kápolnát mindössze egyetlen, 1470-es oklevélből adatolhatjuk: ekkor Debrentei 
Tamás nyitrai püspök, a szekszárdi apátság adminisztrátora egy Széken fekvő szőlőt adott 
a Széken alapított Szent Tamás és Zsófia-kápolnának.208 
VI. Egyetlen kései oklevélből ismert, belterületen fekvő mezővárosi kápolna. 
 
17. Bátaszék–Romkert I. (LXI. t.) 
I. Szék, Cikádor–ciszterci, majd bencés apátság 
II. Hazánk első ciszterci apátságát 1142-ben II. Géza király alapította apja, II (Vak) Béla 
kezdeményezése nyomán, az ausztriai Heiligenkreuz filiájaként. Birtokait és jövedelmeit 
II. Géza után III. István, III. Béla és III. András is gyarapította. A kolostor rangját jelzi, 
hogy apátjai a tatárjárás előtt többször részesültek fontos rendi és pápai megbízatásokban. 
A tatárjárás idején a kolostor leégett, helyreállítására 1347-ben került sor Töttös mester 
pilisi ispán és visegrádi várnagy 100 budai márkát és 12 lovat kitevő adományából. 1382-
re az épület ismét rossz állapotba jutott, repedéseket kellett javítani rajta. A cikádori 
szerzetesi közösség kis számára utal, hogy 1357-ben a rendi vizitátor elrendelte a 
szerzetesek számának 12-re növelését. 1420-ban a szerémségi Szentgergely monostorából 
menekült bencések költöztek az apátságba, 1478-től azonban már őket sem említik; lehet, 
hogy már ezen időpont körül egyesítették a bátai apátsággal (Bátaszék néven 1535-ben 
tűnik fel először). A törökök palánkvárat alakítottak ki a kolostorból, 1529-től a hódoltság 
végéig várként működött.209 A cikádori apátság azon kevés ciszterci kolostor közé 
tartozott, amelyek bekapcsolódtak a hiteleshelyi munkába. Mindössze hét hiteleshelyi 
oklevelük maradt fenn az 1270-es évektől kezdve s ezek is kevésbé jelentős jogügyleteket 
örökítettek meg. A csekély számú oklevél ellenére megállapítható, hogy a jelentős 
hiteleshelyek közelében fekvő cikádori konvent három megyében – Tolna mellett a 
szomszédos Baranyában és Bodrogban is – eljárt. Úgy tűnik, hogy Cikádor hiteleshelyi 
tevékenységének az 1351-es törvény vetett véget, bár utolsó ismert hiteleshelyi kiadványuk 
jóval ezelőtt, 1320-ban kelt és saját ügyeikben még később is adtak ki okleveleket.210 A 
kolostortemplomot a törökök dzsámivá alakítva használták, a minaret régészeti nyomai is 
előkerültek.211 

                                                 
207 SCHRAM 1967, 570. 
208 KUBINYI 1999, 227. 
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III. 1726 és 1741 között a Bátaszékre telepített svábok a középkori kolostortemplom 
főhajójából barokk plébániatemplomot alakítottak ki. A 19. század végén ezt lebontva a 
mai templomot a középkori kolostorépület helyén emelték. 
V. A cikádori ciszterci apátság templomát 1994 és 1996 között Valter Ilona tárta fel, 2001-
ben pedig maradványaiból romkertet hoztak létre a jelenlegi bátaszéki r. k. templom 
mellett. A kolostor épületei feltáratlanok, a mai templom alatt rejtőznek. A 
monostortemplomot feltehetően egy a heiligenkreuz-i anyaapátságból érkező építőműhely 
építhette, erre utalnak az anyakolostor és a cikádori templom szerkezeti és főbb méretbeli 
megegyezései. A téglából épült templom háromhajós, öt pillérpárral tagolt, ciszterci szokás 
szerint egyenes záródású szentéllyel ellátott, keresztházas épület volt, utóbbiakban 2-2 
kápolnával. A templom teljes hossza 40, szélessége 19 m, a főhajó szélessége 7,4 m, a 
mellékhajók 3 m szélesek. (LXXVI. t. 2.) A tatárjárás során megsérült templomot 1350 
körül újjáépítették, s bár alaprajzán nem változtattak, szintemelést alkalmaztak, a 
templomot pedig részben figurális – egyszarvút és ugró szarvast ábrázoló – padlótéglákkal 
burkolták és újraboltozták.212 
VI. Az első magyarországi ciszterci apátság, a rendi hagyományokat őrző, feltárt temploma 
romkertként bemutatva. 
 
18. Bátaszék–Romkert II. (LXI. t.) 
I. Szék–korai plébániatemplom 
II. Írott forrás nem maradt fenn róla, de régészeti és történeti adatok egyeztetésével 1142 
előttre határozható meg építésének ideje. 
V. A cikádori ciszterci apátság templomának feltárásakor előkerült 48 sír egy része 
igazolhatóan az apátság alapítása előtt itt létezett korai település templom körüli 
temetőjéhez tartozott,213 bár e templom részletei nem kerültek elő. Az apátság felépítésekor 
új helyre telepített falu újonnan felépített templomának védőszentje Szent Péter volt, s a 
patrocíniumok állandósága alapján feltételezhetjük, hogy e korai egyház védőszentje 
hagyományozódott a második templomra is. 
VI. Korai, valószínűleg 11. századi plébániatemplom, amely a ciszterci apátság 1142-es 
telepítése miatt szűnt meg. 
 
19. Bátaszék–Volt ráctemplom (LXI. t.) 
I. Szék–második plébániatemplom 
II. Plébánosát – aki nem a helyi ciszterciek közül került ki214 – többször említik, gyakran 
az apátság jogi képviselőjeként. Először 1274-ben tűnik fel: ekkor S., a Szent Péter-
templom plébánosa tanúként szerepel a cikádori konvent kiváltságlevelében.215 A pápai 
tizedjegyzék egyetlen adata216 után 1340-ben már Miklós a plébános,217 aki még 1351-ben 
is a cikádori apátság képviselőjeként tevékenykedett.218 István plébános nevével háromszor 
is találkozunk 1393-ban és 1394-ben.219 Ezután nem sokkal a pápa rezerválta a plébániát, 
és ő nevezhette ki 1400-ban Bodrogi András fia Mihályt.220 1404-ben ugyancsak Mihály, a 
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cikádori Szent Péter-plébániatemplom rektora a pápától kalocsai kanonokságot és a 
kalocsai székesegyház Szent Anna-oltárának javadalmát nyerte. A plébániatemplom 
jövedelme ekkor 4 ezüst márkára rúgott.221 Szék mezővárosi rangra emelkedése után a 
plébános joga volt a kiváltságlevél őrzése.222 A cikádori apát és a plébános közti 
kapcsolatra utal, hogy 1425-ben István fia Tamás plébános a széki apát ügyvédje volt,223 
1428-ban az apáttal közösen kértek a pápától hordozható oltár engedélyezését és teljes 
búcsút,224 1470-ben pedig Patraházi László plébános járt el az apát jogi képviselőjeként.225. 
IV. A ciszterci apátság 1142-es építése miatt lebontott korábbi plébániatemplom helyett a 
monostortól D-re, a sárvízi kikötő közelében, a későbbi Alsóvárosban épült fel még a 
tatárjárás előtt a falu új plébániatemploma.  
V. Sümegi József figyelemre méltó adatokat hozott fel annak bizonyítására, hogy az 1970-
es években lebontott ún. ráctemplom illetve előzménye lehetett azonos Szék második, 
Ottendorf 1663-as rajzán is szereplő középkori templomával: a nagyméretű téglákból 
épült, keletelt, félköríves szentélyzáródású egyház padlószintje kb. 1 méterrel az utcaszint 
alatt volt.226 
VI. 1142 után épített, átépítve vélhetőleg a legújabb korig létezett egyház, a plébános 
gyakori 14-15. századi említéseivel. 
 
20. Bátaszék–? 
I. ? 
III. Sümegi József közölt egy a bátai búcsúhoz köthető reneszánsz kegyérmet, amely 
„Bátaszék határában (…) egy hajdani kis templom közelében került elő.”227 
Érdeklődésemre ugyancsak ő közölte, hogy bár a találó, Csanády György bátaszéki orvos 
és magángyűjtő akkoriban elmondta neki az érem pontos lelőhelyét, ő akkor azt nem 
jegyezte fel, a gyűjtő özvegye sem emlékezett rá és a hagyatékban sem találtak rá 
vonatkozó feljegyzést. Sümegi József ezt írta: „annyi dereng mindössze, hogy azt a 
templomhelyet a Bátaszék monográfiában általunk meghatározott pécs-széki út mentén kell 
keresni egész közel Bátaszékhez. Sajnos ő [Csanády] a pontos lelőhelyet is tudta, ahol 
koponyák, téglák, cseréptöredékek kerültek elő a szántásból.”228 
VI. Csak amatőr régészeti terepbejárásból ismert, ismeretlen településhez tartozó 
templomhely. 
 
21. Bedegkér–Kéri temető (Somogy m.) (VII. t.) 
I. Kér 
III. Kér középkori templomáról okleveles adatunk nincs, viszont a Pesty-féle 
helynévgyűjtésre Tótkérről beküldött, középkori leletekről beszámoló jelentés alapján 
mégis következtethetünk létezésére: „A’ temetőbe az első megszállók hagyománya szerént 
templom romokra is emlékeztek, azon téren épület nyoma most is látható, valamint a’ 
mellette elvezető út is látható, mely a’ templom virágzásával egykoru faluba vezetett a’ 
most szöllővel beültetett térre (...) A’ templom lehetett védő hel is egy hegyen a’ temetőbe, 
honnand a’ burga vagy burg név származhatott; – mivel azon téren több harczi jelvényeket 
találtak; ugymint igen régi müre mutató sarkantyukat aczélból, lantczal, s lántz 
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nélkülieket.”229 Papp István tamási esperes a mai Bedegkér É-i részét alkotó Kéren, a 
temetőben a 20. század első felében még látta egy általa templomnak tartott épület 
nyomait.230 
IV. Az említett két adat ellenére 1999-es terepbejárásomon a Kéri úttól K-re fekvő 
domboldalban elhelyezkedő temető feletti szántókban és a temető É-i és D-i részén levő 
sűrű bozótosban sem találtam leleteket.231 
VI. Csak újkori leírásokból ismert, sikertelenül azonosítani próbált egyház. 
 
22. Bedegkér–Templom-dűlő/Szentegyházi-dűlő/Kosztyelék (Somogy m.) (VII. t.) 
I. Remete, Borskér 
II. Egy 1340-ben kelt, 1358-ban átírt oklevélből tudjuk, hogy a Malach László ellenében 
Tamási János fiai, Miklós, Péter és Henrik javára ítélt Remete birtok, amelyet másképp 
Borskérnek hívtak, korábban Kányai Fülöpé volt, aki itt a Boldogságos Szűz tiszteletére 
kőegyházat építtetett, amelyben holttestét később egyházi módon eltemették (in eademque 
ecclesiam lapideam ad honorem Virginis gloriose construi fecisse et eo sine herede 
decesso funus suum in ipsa ecclesia sepultum extitisse).232 A templom 1317 előtt épült, 
mert egy 1325-ös oklevél szerint Ompud ispán fia, az említett Kányai Fülöp ebben az 
évben vagy nem sokkal korábban hunyt el.233 Érdekes, hogy bár építése okleveles adat 
alapján a pápai tizedjegyzék keletkezése előtti időre tehető, abban mégsem szerepel. 
III. A falu emlékét ma több helynév őrzi Kánya DNy-Ny-i részén,234 egykori templomának 
helyére a bedegkéri határ É-i részén, a Kányára tartó országúttól Ny-ra fekvő Kosztyelék 
vagy Templom-dűlő (Szentegyházi-dűlő) utal,235 ahol a tótkéri elöljárók 1864-ből 
származó leírása szerint „templom létezett hajdan, mint azt az ott heverő tégla darabokról 
láthatni”.236 Wosinsky régészeti adatgyűjtésére válaszolva a templom bolygatásáról 
számoltak be 1891-ben: „Templom dülöben ásatás közben alapfalra találtak, szokottnál 
nagyobb téglákat szép számmal szedettek, a többi eltemettetett. Csukancsik Márton 
földjében”.237 Giay Béla egykori kányai tanító-helytörténész szerint a remetei templom 
helye vitatható, mert az idézett oklevélben szereplő Remete és Borskér két különböző, 
egymástól 2 km-re fekvő falu volt. Általa kérdőjelesen templomnak tartott, sírokkal és 
„falunyomokkal” övezett kőépületről tudott a remetei téglaégetővel szemben fekvő Ny-i 
lejtőn, de „a kéri határnak Remetével a műút mentén szomszédos részén is”. Megjegyezte, 
hogy mindkét lelőhely a mai Remetepusztától kb. egyforma távolságra, 1 km-re, ám 
ellenkező irányban fekszik és nézete szerint nem dönthető el, hogy melyik volt a Kányai 
Fülöp által emeltetett templom; közülük azonban mégis inkább a téglaégetővel szemben 
fekvő – tehát nem a terepbejárásomon is megtalált – templomra gyanakodott.238 
IV. Bedegkérről Kányára menet, az É felé tartó országút Ny-i oldalán húzódik a 
Szentegyházi-dűlő. Az út nagy kanyarjától D-re kb. 500 m-re, közvetlenül az út mentén É–
D-i irányú dombvonulat húzódik, amelynek enyhén lejtő, D-i platóján nagy, kb. 30 x 25 m-
es felületen található apró középkori téglatöredék és embercsont, amely arra utalhat, hogy 
az épület anyagát alaposan kitermelhették. Érdekes, hogy az egyház nem a domb 
legmagasabb pontján állt, ahol viszont a falu nyomai húzódnak É felé kb. 300 hosszan, a 
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dombtetőtől egészen az országút mentéig, Ny felé pedig a dombvonulat oldaláig, amely 
egy É-D irányú völgybe fut.239 
VI. A 14. század elején Kányai Fülöp által alapított, az újkorban többször említett, 
régészetileg is azonosított egyház. 
 
23. Bedegkér–? (Somogy m.) (XIX. t.) 
I. Bedeg 
II. Templomát először a pápai tizedszedők említik az 1330-as években.240 Talán 
ugyanebben a templomban szolgált Muraszombati György bedegi református lelkész is, 
akit az 1618. évi pápai zsinaton részt nem vett lelkipásztorok között említenek. 1619. 
május 1-én a pápai zsinaton iktatták hivatalába Bors György bedegi református lelkészt, 
aki az augusztusi körmendi zsinaton már részt is vett.241 A bedegi plébánia 1643-ban az 
andocsi jezsuiták gondozása alá tartozott, licenciátusi központ volt,242 tehát ekkorra az 
egyházat vagy visszavették a katolikusok, vagy a reformátusok külön templommal 
rendelkeztek. 
III. Az 1733-ben készült egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint Bedeg jó anyagból épült, 
régi templomát a törökök az alapozásig lerombolták és anyagát a koppányi vár építéséhez 
használták fel.243 A hagyomány szerint a középkori falu a mai községtől D-re, a 
Koppányszántóra és Értényre vezető út és „a dombok oldalában” feküdt.244 
VI. A pápai tizedjegyzékben felbukkanó, a 17. században is említett, a hagyomány szerint 
a törökök által széthordott egyház. 
 
24. Bikács–Belterület (XV. t.) 
I. Bikács 
II. A templom létezésének legkorábbi bizonyítéka a simontornyai szandzsák 1546-os és 
1552-es tahrir-deftere, amely Bikács lakóinak felsorolását mindkétszer János pappal 
kezdte.245 Református lelkészét először 1626-ban említik.246 
IV. Helybeliek közlése szerint a jelenlegi bikácsi templommal szemben, az út túloldalán, a 
templomtól K-re az egyik háznál sok csontvázat találtak, az ettől D-re lévő házak 
kertjeiben pedig középkori cserepek találhatók. Bikács középkori helye és temploma tehát 
a mai belterületen fekszik, nem lehetetlen, hogy a barokk templom a középkori alapjaira 
épült.247 
VI. 16. századi török defterből ismert, a mai község belterületén fekvő egyház. 
 
25. Bikács–Kistápé-Zsidó-nadrág (egykor: Pusztaszentegyház) (XV. t.) 
I. Tápé 
III. A templom maradványairól nem ismerünk feljegyzést, csupán a faluhelyet említették 
Pesty Frigyes összeírásában a Puszta Szentegyház nevű rét leírásakor 1865-ben: „itt 
látható maradványai egy hajdan virult falutskának, melynek neve Szent István idejébe 
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Tapeon volt.”248 A földrajzi név 1891-ben még élt Pusztaszentegyházi-dűlőként,249 de az 
1970-es években végzett gyűjtés idején már nem ismerték Tápé anyaközségében, 
Bikácson.250 
IV. A Tápétól K-re folyó patak É-i oldalán, az ártérből enyhén kiemelkedő, legelőnek 
használt, 1-2 m relatív magasságú dombocskák találhatók. Az állatok által kitúrt földből és 
vakondtúrásokból meglepően sok, köztük viszonylag nagy méretű középkori kerámiát 
gyűjtöttem 2003-ban; ez talán arra utal, hogy a lelőhelyet korábban sem fogták tartósan 
szántóföldi művelés alá. A faluhely Ny-i részén fekvő kiemelkedések egyikén közepes (a 
művelési ághoz képest nagy) mennyiségben találtam templomépületre utaló pelyvás tégla- 
és kőtöredéket valamint néhány apró embercsont-darabot.251 
VI. Egy mára elenyészett, templomra utaló, 19. századi földrajz névből ismert, 
terepbejárással azonosított egyház. 
 
26. Bonyhád–Belterület (LVIII. t.) 
I. Bohnyán, Bohmány 
II. Az 1546-os és 1552-es defter 1-1 papot említ Bonyhádon; középkori templomára más 
adatunk nincs.252 
III. Helyét talán a város mai belterületén gyaníthatjuk. Knábel Vilmos, a város régészkedő 
evangélikus lelkésze így ír: „Bohnyán (Bohnya) temetője ez időből a mai Dózsa György 
baloldalán a Lützenburger háztól az ev. templom felé kb. a Jung Ádám házáig húzódik. A 
temetkezés már koporsóban történt. A tölgyfa koporsóban itt-ott ruha és bőrfoszlányok is 
maradtak. Egyszer selyem maradványra[!] és sárgaréz kapcsokat is találtam. A temető 
nagysága után ítélve a középkori Bonyhád elég népes község lehetett.”253 
VI. Török defterből ismert, belterületen fekvő, azonosítatlan templom. 
 
27. Bonyhád–Börzsöny (LVIII. t.) 
I. Börzsöny 
II. A templomot a pápai tizedjegyzék egyetlen évi adatsora említi először.254 1429-ből 
ismert a templom védőszentje is két, pápai kérvény kapcsán, amelynek során előbb 
áprilisban, majd júniusban Miklós fia János, a Szent Mártonnak szentelt felsőbörzsönyi (in 
superiori Bersin; de Worcin superiori) templom plébánosa felszentelését kérte a pápától.255 
III. Az 1733-as vizitáció szerint Bonyhádtól K felé negyed órányira templomrom 
látható.256 Ebben az irányban – igaz, kissé távolabb – csak a börzsönyi templom ismert 
eddigi ismereteink szerint. 
IV. A templomos falu a mai Börzsönytől K felé néhány száz m-re É-D irányban folyó Rák-
patak Ny-i oldalán fekhetett, leginkább a falutól É-ra, a patakba Ny-ról beletorkolló 
mellékág mentén képzelhető el a helye. 
VI. Csak a pápai tizedjegyzékben említett templom, amelyre egyetlen bizonytalan újkori 
említés vonatkoztatható. 
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28. Bonyhád–Jung major (LVIII. t.) 
I. Szerdahely, Fülöpszerdahely 
III. Temploma létéről egyetlen adatunk Fülöpszerdahely puszta 1746-os térképe, amely 
templomromot ábrázol (Templum Desertum) Bonyhádtól É-ra, nagyjából ott, ahol a mai 
Völgységi-patak (a térképen: Bonyhádi Bozót Paludosum) É-D-i folyása Ny-K-ire vált. A 
templom a patakvölgybe ezen a ponton ÉNy felől csatlakozó Kút-völgytől Ny-ra, a patak 
Ny-i felén futó kisebb út és a tőle még Ny-abbra húzódó, kb. É–D irányú, Fehérvárról 
Pécsre vezető királyi út között feküdt.257 
IV. 2002-ben Ódor János Gáborral bejártuk a templom feltételezett helyét a Köles-földek 
nevű dűlőben, eredménytelenül.258 2003-as, megismételt terepbejárásunkon a Völgységi-
malomárok melletti keskeny, 50-100 m sávban középkori edénytöredékeket találtunk. Az 
előző lelőhely-résztől egy a malomárokba csatlakozó mellékággal elválasztva, a Jung-
majortól DNy-ra kb. 300 m-re, a patak közelében fekvő enyhe kiemelkedésen sok apró, de 
nagy felületen szétszántott tégla- és kőtörmeléket, valamint embercsontot figyeltünk 
meg.259 
VI. Mindössze egyetlen, 18. századi kéziratos térkép által jelzett, terepbejárással is 
azonosított egyház. 
 
29. Bonyhád–Majos-Goldgrube/Aranybánya (LV. t.) 
I. Majos 
III. Mivel Majos nem nagy kiterjedésű határából nem tudunk falmaradványokat rejtő más 
lelőhelyről, ezért a Goldgruben-dűlőre vonatkoztatjuk az Egyed-féle 1828-as összeírás 
adatát, amely szerint: „Régi romladékok most ugyan már nem találtatnak, de az előtt 
kölletett lenni, mert azon helyet, a hol régenten egy rátz klastrom állott még ez ideig meg 
lehet látni”.260 A dűlőnév magyar tükörfordításban ma is létezik (Aranybánya-szőlők, 
Aranybánya), a helyiek az Aranybánya nevű dűlő K-i részén máig téglákat és 
falmaradványokat emlegetnek.261 
IV. Első megbízható híradásunk Wosinskytól származik, aki megemlítette, hogy a Mucsfa 
felől Bonyhád irányába nyúló völgy részét képező Goldgruben dűlőben „terjedelmes 
alapfalakat” termeltek ki, és ő maga is talált itt habarcsot és középkori téglákat.262 Szintén 
szilárd anyagú épületek létezésére utal a környék ismerőjének, Knábel Vilmosnak 
majdnem egy évszázaddal későbbi leírása: „A bonyhádi medencéből Ny-ra Hant-Apar felé 
nyúló oldalvölgy szélén is volt egy apróbb község, melynek falazat maradványait a most 
már majosi határhoz tartozó »Goldgrube« dűlőben találtam meg.”263 A dűlő területe 
jelenleg bekerített, kutathatatlan szőlőültetvény.264 
VI. Csak a 19. századtól említett, korai ill. amatőr kutatók által bejárt, nem azonosított, 
ismeretlen faluhoz tartozó egyház. 
 
30. Bonyhád–Óhegy/Leseberg (LVIII. t.) 
I. Iván–bencés apátság 
                                                 
257 TMÖL T 20. A térkép címe: Terreneum Praedii Fűlőp-Szerdahel. Feltehetően ismerte a térképet és annak 
alapján határozta meg helyét hozzám hasonlóan Solymár Imre: „Elpusztult középkori falu Bonyhádtól É-ra, a 
mai Jung-malommal átellenben, az ún. Kutvih-völgy [!] bejáratánál.” SOLYMÁR 1990, 302. 10. jegyzet. 
258 ÓDOR–K. NÉMETH 2004b. 
259 ÓDOR–K. NÉMETH 2004h. A lelőhelyre összefoglalóan: K. NÉMETH 2005f. 
260 CSERNA–KACZIÁN 1986, 156. 
261 TMFN 1981, 346, 76/42, 63. 
262 WOSINSKY 1896, I. 477. 
263 KNÁBEL 1970, 8. 
264 Ódor János Gábor szóbeli közlése. A lelőhelyre összefoglalóan: K. NÉMETH 2005f. 
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II. A Szűz Mária tiszteletére szentelt apátságot először 1326-ban említik, de valószínűleg 
már az Árpád-korban létezett. Apátja részt vett az 1366-os, 1449-es és 1515-ös rendi 
káptalanokon. 1467-ben az esztergomi érsek joghatósága alá tartozott; ekkor Barócsi Pál 
pécsi várnagy volt a kegyúr, aki Vince apátot – egyben szekszárdi custost – a monostor 
javainak, könyveinek elidegenítésével vádolta. Kegyurai korábban a Morgai család tagjai 
lehettek, akik 1507-ben ismét elnyerték azt. A kolostor utolsó említése is velük 
kapcsolatos: 1528-ban ők mutatták be apátjelöltjüket, Pécsváradi István szerzetest a pécsi 
püspöknek. A rendház bizonyosan a terület 1543-as török kézre kerülésével szűnt meg 
működni.265 Az iváni apátnál a pápai tizedjegyzők is jártak.266 
III. Az apátság helyét birtokviszonyai ismeretében már a 19. század végén Bonyhád 
környékére, azon belül is az Óhegyre határozta meg a kutatás. A kolostor pontos helyét 
annak ellenére sem ismerjük, hogy maradványait a második világháborúban 
lövészárkokkal is átvágtak,267 helyét többen is sikertelenül keresték,268 továbbá hogy 
Bonyhád régészkedő tanítója, Knábel Vilmos a háború előtt ásatást is végzett a helyén.269 
A leírásában említett harmadik faiskola – amelyik feletti platón építési törmeléket említ – 
helyét a közelmúltban régi kataszteri térképek segítségével megkíséreltük behatárolni.270 A 
valószínűsíthető lelőhelyen Miklós Zsuzsa – légifotós objektumok ellenőrzése során – 
paticsdarabokat valamint középkori edénytöredékeket gyűjtött.271 Az apátság helyének 
pontos meghatározásához a fentiek figyelembe vételével további terepbejárások 
szükségesek.272 
VI. A forrásokban a 14. századtól szereplő, a 20. század elején amatőr ásatással bolygatott, 
teljes pontossággal csak bizonytalanul azonosítható, növényzettel fedett területen fekvő 
bencés apátság. 
 
31. Bonyhád–Szállási legelőföldek I. (LVIII. t.) 
I. Iván–plébániatemplom 
II. Létezése a középkorban csak a pápai adószedők feljegyzéseiből igazolt.273 1546-ban a 
törökök még összeírtak egy papot Ivánban,274 aki vélhetőleg nem szerzetes volt. 
III. A templomhelyet Knábel Vilmos leírásából ismerjük, aki az iváni apátság helyének 
meghatározása kapcsán így írt: „Nem is valami messze kell Bonyhádtól menni É-K-re. A 
mai legelőn, a Leseberg alatt találtam köralakú alapfalakat, melyek valószínűleg templom, 
vagy kápolna maradványok s mellette szétszórt emberi csontokat. Amint mesélik, vagy 80 
esztendővel ezelőtt még kiállottak az alapfalak a földből, de építkezésekhez elhordták a 
gazdátlan olcsó anyagot. A sírokat valószínűleg a mohácsi vész utáni időkben dúlták fel és 
rabolták ki, de még mindig akadhat beszélő építmény esetleg tárgy az alapok alján. A 
pásztorok üregekről, pincékről, vagy sírboltokról is mesélnek, ahol dübörög, mikor fölötte 
elhajtják a nyájakat.”275 Mivel később az apátság helyét – az itt említett legelővel 
ellentétben – az Óhegyre helyezi, egyértelmű, hogy valójában két, általa „feltárt” 

                                                 
265 CZINÁR 1858, I. 274; RUPP 1876, 269; SÖRÖS 1912, 328-330; F. ROMHÁNYI 2000, 32; HERVAY 
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templomhelyről van szó. Bizonyos, hogy ugyanezt a helyet említi Solymár Imre is: „(…) 
falmaradványokat és emberi csontvázakat az 1930 után feltört községi legelőn még látni 
lehetett.”276 A helyet nagy valószínűséggel azonosíthatjuk az Óhegy tövében, tőle Ny-ra 
fekvő Szállási legelőföldek nevű dűlővel.277 
VI. Csak a pápai tizedjegyzékben említett, a 20. század elején amatőr ásatással bolygatott, 
azonosítatlan templom. 
 
32. Bonyhád–Szállási legelőföldek II. (LVIII. t.) 
I. Iván–kápolna 
II. Létére csak a pápai tizedjegyzékből tudunk, amely az iváni kápolna papját is említi.278 
VI. Csak a pápai tizedjegyzékből ismert, azonosítatlan kápolna. 
 
33. Bonyhád–Tabód (XLV. t.) 
I. Tabód 
II. A középkorból temploma csak a pápai tizedjegyzékből ismert.279 
IV. Helye a Mucsi-Hidas-patak déli oldalán, arra merőlegesen települt Tabód környékén 
kereshető, az említett patak D-i felén vagy a tőle D-re 1-1,5 km-re, vele nagyjából 
párhuzamos, ÉNy-DK-i irányban folyó Varasdi-víz É-i oldalán. A Tabódtól D-re vezető 
földút mentén 1953-ban földmunka során kövek kerültek elő, a helyszínelést Mészáros 
Gyula végezte;280 a lelőhely talán a középkori templommal azonos. 
VI. Csak a pápai tizedjegyzékből adatolt, minden egyéb forrásból ismeretlen egyház. 
 
34. Bonyhád–? (XLV. t.) 
I. Szentdemeter 
II. A templomcímre utaló településnévvel először egy 1309-es oklevélben találkozunk. 
Templomát kifejezetten a pápai tizedjegyzékből említi elsőként,281 1500-ban plébánosa is 
feltűnik.282 
III. Csánki Bonyhád és Tevel vidékére helyezte a falut,283 Dávid Géza szerint a defterek 
alapján Tevelhez fekhetett közel.284 Knábel Vilmos szerint a Bonyhád határában fekvő 
Szerdahelytől „valamivel É-K-ebbre”, „ugyan e dombsoron” kell keresni a települést.285 
Utóbbi nézetet megerősíti egy 1497-es oklevél, amely szerint egy bizonyos Égetterdő 
Szerdahely és Szentdemeter (közös) határában (territorium) feküdt.286 Mivel Szerdahely 
fekvését és többnyire szomszédosait is ismerjük (É-ról Tabód, ÉNy-ról Varasd, Ny-ról 
Csecsk és Majos, DNy-ról Bohnyán, K-ről Iván), Szerdahelytől valóban csak É-ÉK felé, 
Kakasd irányában fekhetett, ahol a Völgységi-patak mentén Szerdahely és Tabód között 
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jókora, egyelőre „falumentes” térség terül el. A török kori források segítségével annyi 
megállapítható még, hogy víz mentén feküdt és határában szőlők is voltak.287 
 
35. Bonyhádvarasd–Diós IV./Diós-völgy-négyes (XXXIV. t.) 
I. Varasd–johannita rendház, majd plébániatemplom (?) 
II. Varasdon csak kései, áttételes adattal rendelkezünk plébániatemplomról, ellenben 
fennmaradt két, 14. századi adat az itteni johannita parancsnokról. A ház első feltűnésekor, 
1329-ben – hasonlóan több kisebb vagy kevésbé gazdaságos rendházhoz – már nem volt 
önálló: a magyar-szlavón johannita perjelség vicepriorja, Gragnanai Péter alá tartozott, aki 
ekkor a varasdi mellett a székesfehérvári, gyánti és győri rendházak vezetését is 
betöltötte.288 1377-ben Baudonus varasdi és faddi johannita parancsnok a székesfehérvári 
parancsnokot képviselte egy iktatáson.289 1546-ban a törökök még összeírtak egy papot 
Varasdon;290 ő valószínűleg világi pap lehetett, aki talán az egykori rendház templomában 
tevékenykedhetett. 
III. A hagyomány szerint a régi falu a maitól DNy-ra, a Diós IV. dűlőben feküdt; a Diós-
völgy-négyes nevű dűlőben a helybeliek korunkban is tudnak cserépedények 
előkerüléséről.291 
IV. 1959-ben Mészáros Gyula leletbejelentés ellenőrzésekor a falutól DNy-ra paticsos 
épülettörmeléket és középkori cserepeket talált, valamint feljegyezte, hogy a domb alatt 
folyó kis patak fejénél állítólag téglákat szántottak ki.292 A pataktól É-ra fekvő területen 
terepbejárásunk igazolta a középkori templom- és faluhely létezését. A templom az É-D 
irányban húzódó faluhely D-i részén, kb. 25 x 15 m nagyságú, Ny-K irányú területen, a 
felszínbe belesimuló, nem kiemelkedő részen található. Helyét közepes sűrűségű építési 
törmelék és embercsont jelzi.293 A lelőhelyen korábban előkerült egy gótikus, emberalakos 
gyertyatartó töredéke, amely vélhetőleg a rendház felszerelései közé tartozhatott.294 
VI. Csak a 14. század végén említett, vélhetőleg még a középkorban megszűnt, rövid életű, 
régészetileg is azonosított johannita rendház. 
 
36. Bölcske–Gyűrűs-völgy (XVIII. t.) 
I. Gyűrűs 
III. A templom létezésére – ha lelőhelyünk azonos ezzel – utal egy 1722 körüli határper 
egyik kérdése: „Tudgyae vagy hallottae a Tanú, ha volte valamikor a Bölchkehez 
tartozandó Gyürös nevű Pusztán falu, és Templom azon kívül Kapolna is és ha volt mely 
táján?”295 A kérdésre adott válaszokat sajnos nem ismerjük. 
IV. Az ÉNy-DK irányú Gyűrűs-völgy középső részén, a patak D-i oldalán 2002-ben a 
lapos fennsík középén, enyhén kiemelkedő magaslaton, kb. 20 x 30 m-es területen, Ny–K 
irányban hosszabban elhúzódva sok mészkőtörmeléket figyeltem meg, köztük egy kb. 10 
kg-os darabot is. A templomhely D-i részén közepes sűrűségben embercsontot is találtam, 
szűkebb környezetében pedig néhány középkori cserepet. A falu nevének 
meghatározásakor a földrajzi nevek alapján a középkori Gyűrűs jöhet szóba elsődlegesen 
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(viszonylagos közelsége miatt pedig esetleg Kanacs is szóba jöhet), bár a templom körül 
egyelőre nem jelentkezett egyértelműen falura utaló leletsűrűsödés.296 
VI. Kizárólag régészeti terepbejárással dokumentált, valószínűleg korai alapítású és még a 
középkor folyamán elpusztult egyház. 
 
37. Bölcske–Kis- és Nagy Lesvölgy között/Hadai-hegy (XVIII. t.) 
I. Hada 
II. A templomról nem ismerünk írott forrást.297 
III. Wosinsky 1891-es kérdőívére válaszolva a bölcskeiek említést tettek a Hadai-hegyen 
talált csontvázakról,298 ami a templom körüli temető sírjaira vonatkozhat. 
IV. Mészáros Gyula 1961-ben terepbejárása során újra azonosította a templom és temetője 
helyét egy 10 x 20 m-es területen, ahol embercsontokat valamint habarcs-, kő- és 
téglatöredékeket talált, a templomhoz tartozó faluhelyet azonban hiába kereste.299 A 
települést Miklós Zsuzsa találta meg, a templom alatti meredek domboldal alján, a vasút és 
az ártér között.300 Terepbejárásomon a többek által említett bronzkori teleptől DNy-ra 
fekvő, félszigetszerűen kiszögellő, bozóttal benőtt földnyelven megtaláltam a templom 
helyét, a kutatóárkokban néhány falrészlet máig kivehető.301 
V. Szelle Zsigmond 1888-ban egy teljesen kör alaprajzú, szentély nélküli rotundát tárt fel, 
amelynek falait mészkő kváderekből, öntöttfalas technikával rakták, és három támpillérrel 
erősítettek meg. Megjegyezte, hogy az épület szinte kizárólag római téglából, őrtorony 
számára kiváló földrajzi helyen épült, ugyanakkor a benne talált rengeteg embercsont 
alapján felvetette a madocsai apátság hamis alapítólevelében szereplő kápolnával való 
azonosítás lehetőségét is, de koráról és jellegéről nem nyilvánított egyértelmű 
véleményt.302 (LXVIII. t. 4.) A lelőhelyen 1991-ben Szabó Géza által végzett hitelesítő 
ásatás is rotundaként azonosította, a római építőanyagot egy környékbeli – esetleg éppen 
az épület dombján fekvő – őrtorony anyagához kapcsolva.303 A rotundákat monografikusan 
feldolgozó Gervers-Molnár Vera alaprajza alapján a középkori körtemplomok késői, a 
tatárjárás előttre keltezhető csoportjába sorolta.304 A fentiek alapján elvethető Wosinsky 
korszak-besorolása, amellyel – Szelle leírását szó szerint átvéve – a lelőhelyet a római 
koriak között tárgyalta.305 A római kor kutatói közül eddig csak Visy Zsolt foglalkozott a 
lelőhellyel, aki legújabban szintén inkább a középkori eredet mellett foglalt állást, 
burgusként való értelmezését csak feltételesen fogadta el.306 
VI. A 19. század végén feltárt, száz évvel később – kétes színvonalon – hitelesített, jórészt 
római építőanyagból (talán római őrtorony helyén) épült, később támpillérekkel is 
megerősített egyház; a középkori megye egyetlen, hiteles adatból ismert rotundája. 
 
38. Bölcske–Kővári-szőlő 
                                                 
296 K. NÉMETH 2004m. A lelőhelyre összefoglalóan: K. NÉMETH 2003b, 7. 
297 Havassy Péter feltételezte, hogy rotunda „összefügghet” a Bölcske környékén általa feltételezett besenyők 
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Mivel nézete minden eleme hipotetikus, ezért itt nem foglalkozom vele. 
298 K. NÉMETH 2005b, 135. 
299 WMMM Rég. Ad. 86-73. 
300 MIKLÓS 2003a. 
301 K. NÉMETH 2004b. 
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306 VISY 2000, 82, 117. 125. ábra. A lelőhelyre összefoglalóan: K. NÉMETH 2003b, 7-9. 
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I. ? 
III. Az Árpád-korinak mondott templom létezéséről mindössze egy a Magyar Nemzeti 
Múzeum Adattárában őrzött 1907-es levélből van tudomásunk, amelyben Mészáros István 
bölcskei lakos „a Kővári-szőlőben fekvő régi templommaradványból” előkerült 
Commodus-kori őrtoronyépítési tábla töredékét ajánlotta fel megvételre. A kőemléket 
közreadó szerzők szerint a tábla Aquincumból kerülhetett a bölcskei ellenerődbe, majd 
később innen vihették át a középkori templom építéséhez.307 
VI. Kizárólag egy 20. század eleji leletbejelentésből adatolt, minden más vonatkozásában 
ismeretlen, valószínűleg korai eredetű és korán el is pusztult egyház. 
 
39. Bölcske–Ref. templom (XVIII. t.) 
I. Bölcske 
II. Az egyház a pápai tizedlajstromban tűnik fel.308 1433-ban a Zsigmond király császárrá 
koronázásakor a kíséretében tartózkodó Paksi Imre búcsút kért Rómában a bölcskei Szűz 
Mária plébániatemplomnak is.309 A templom a Paksiak temetkezőhelye lehetett, mert 
1508-ban ide temették Paksi Kristófot, Paksi Pál 5 napos fiát.310 A törökök 1546-ben még 
3 papot találtak itt,311 az 1559-es összeírás négy papról tud: Gergely pap meghalt, István, 
Máté és Jakab pap pedig „megszökött”.312 1625-ben Paksi Lajos végrendeletében úgy 
rendelkezett, hogy a bölcskei Nagyboldogasszony-templomba temessék.313 Az első 
református lelkész 1628-ban jelenik meg a forrásokban.314 Kérdéses, hogy már ekkor a 
középkori eredetű katolikus egyházat vették-e használatba a protestánsok, vagy ekkor még 
a katolikusokhasználták azt. 
III. Az 1733-as vizitáció megörökítette a „tágas” középkori templomot: szilárd anyagból 
készült, a szentélynél sekrestye kapcsolódott hozzá, kapuja D-en nyílt.315 Egy 1838-as 
leírás szerint „a százados egyház, melynek egész fekvése és sanctoriuma [!] byzanti modor 
szerint napkeletnek irányozva most is fenn áll”, József császár idején került a 
reformátusokhoz.316 A mai református templom helyén létezett középkori templomot 1844-
ben bontották le, anyagát új templomuk építéséhez használták fel a reformátusok. A 
bontáskor római,317 valamint a madocsai apátságból származó faragott kövek is kerültek 
elő.318 
V. A templomot feltüntette a felszabadító hadsereg útját ábrázoló 1686-os metszetsorozat. 
A képeket elemző Gaál Attila szerint a romos templom szerkezetéről csak az állítható 
bizonyosan, hogy egyhajós, egytornyú, „kerek” szentélyzáródású, keletelt épület volt.319 A 
templom körüli temetőből a Kálvária K-i oldalánál 1961-ben Mészáros Gyula három, 
koporsós sírt tárt fel,320 amelyek az üveggyöngysor és a bőrcipő alapján újkori 
temetkezések lehettek. A következő évben a domb K-i szélén megbolygatott 18. századi 
temetkezésekből Fehér Géza gyűjtött be egy pitykegombot.321 A Szabó Géza által vezetett, 
                                                 
307 KOVÁCS–PROHÁSZKA 2003, 291-292, 295. 
308 MonVat I/1. 261, 278, 296, 311. Vö. TIMÁR 1999, 284. 
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1995-ös leletmentés a feltárt viseleti elemek alapján hasonló korú sírokat hozott 
napvilágra.322 
VI. Római építőanyagot is tartalmazó, Árpád-kori eredetű, több közép- és török kori forrás 
által említett, a Paksi család temetkezőhelyéül is szolgáló, a 19. század közepén lebontott, 
az újkori adatok alapján a környéken kiemelkedő jelentőséggel bíró templom. 
 
40. Bölcske–Szentandráspuszta-Tanya-dűlő (XVIII. t.) 
I. Szentandrás 
II. A faluról nem ismert középkori adat; templomcímből képzett neve legkorábban egy 
1590-es török összeírásban tűnik fel (Kövesfok más néven Szentandrás puszta).323 
IV. Helyét terepbejárással Szabó Géza és Szécsi Attila határozta meg a Bölcske határába 
tartozó Szentandráspuszta mellett elhaladó vasút K-i felén, a Tanya-dűlőben. A két patak 
közti dombhát középső részén 30 x 40 m-es foltban embercsont és elszórtan kerámia, a 
dombsor D-i végében, a két patak találkozásában fekvő lejtő oldalában pedig Árpád-kori 
cserépanyag került elő.324 2002-es terepbejárásomon a templom helyét kissé arrébb a K-i 
patakág Ny-i oldalán É-D irányban húzódó kiemelkedésen azonosítottam, kevés, de igen 
nagy méretű kővel, kevesebb téglával és a templomhelytől D-re némi embercsonttal. 
Középkori kerámiát jobbára csak a templomnak helyet adó domb D-i és Ny-i oldalán 
találtam. Érdekes, hogy a templom nem a környék legmagasabb dombjára épült.325 
Érdemes megemlíteni, hogy a 19. század végén Szentandráspusztán egy aranyozott ezüst 
keresztet találtak,326 amely talán a középkori faluhoz és templomához köthető. 
VI. Csak a templomcímből képzett településnév révén, ill. terepbejárásból ismert templom. 
 
41. Büssü–Újtelep-Rossz-templomi-dűlő/Puszta-templomi-dűlő (Somogy m.) (III. t.) 
I. Büssü 
IV. A büssüi Újtelepen fekvő Rossz-templomi- vagy Puszta-templomi-dűlőben Pusztai 
Rezső 1956-os kutatása szerint Árpád-kori templom fekszik.327 Húsz évvel később ugyanitt 
még falmaradványokról és téglákról számoltak be a helybeliek.328 
VI. Forrásokból nem adatolt, régi terepbejárásból ismert, azonosítatlan templom. 
 
42. Cikó–Belterület (LVIII. t.) 
I. Cikó 
II. Egyetlen adatunk van, amely Cikó esetlegesen középkori eredetű templomáról tudósít: a 
pécsi jezsuiták 1640-ban gondoskodtak „az észak baranyai Citó [!] község Szent Jakab 
templomának” felújításáról.329 
III. Winkler Ferenc néprajzi gyűjtése jegyezte le, hogy Cikó legrégibb temetője a mai 
paplak alatt (közvetlenül a templom mellett) feküdt, ahol nagyobb eső csontokat mosott ki. 
Többféleképp is magyarázható azon adat, amely szerint a II. világháború előtti plébános 
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„téglával kirakott sírt” bontott ki.330 A leírás alapján későrómai téglasírra, középkori 
falazott sírra és talán – ami legvalószínűbb – újkori kriptára is gondolhatunk.331 
VI. Egyetlen 17. századi iratból ismert, azonosítatlan egyház. 
 
43. Cikó–Eszterpuszta-Felső-öregtemplom-dűlő (LX. t.) 
I. Eszer, Eszter (?), Öször 
III. A templomromról első adatunkat egy 1776-os kéziratos térkép szolgáltatja, amely 
romként (Rudera) tünteti fel.332 Az első katonai felmérés Cikótól D-re, Ófalutól K-re 
templomromot (Alte Kirche) jelez.333 Egyed Antal leírása a cikói határban „két öreg 
templomot” is említ; a falutól D felé fekvőnek mondott épület egyértelműen az 
eszterpusztai rommal azonosítható.334 
V. A templomrom Cikó D-i határában, a Határárok nevű vízfolyás É-i oldalán fekszik, a 
Felső-öreg-templom dűlőben.335 Az épületből napjainkra csak a környékbeli kőanyagból 
épített, zömök templomtorony maradt fenn. Az egyház a torony sarkain található 
támpillérek tanúsága szerint gótikus stílusban épült.336 A torony K-i falán ma is 
megfigyelhető a hajó síkmennyezetének lenyomata, a jórészt törmelékkel feltöltött 
toronybelső Ny-i oldalán megfigyelhető kapuzáródás (?) alapján feltételezhető, hogy a 
templomnak jelentős felmenő falai állhatnak a földben.  
VI. Újkori adatokból ismert, jelenleg is álló gótikus kőtoronymaradvány. 
 
44. Cikó–Ó-templom (LVIII. t.) 
I. Széplak, Máriaszéplak 
II. Széplak falu, majd mezőváros plébániatemploma 1402-ben tűnik fel a forrásokban, 
amikor a pápa az esztergomi egyháznak adta a széplaki plébániát.337 1428-ban a széplaki 
Szent István király templom plébánosáról hallunk,338 egy 1435-ös oklevél pedig kétszer is 
említi védőszentjével együtt Széplak mezőváros plébániatemplomát, ugyanekkor Mátyás 
plébános mellett Péter nevű káplánja is feltűnik.339 1498-ban ismét a széplaki plébánosról 
hallunk.340 Érdekesség, hogy 1415-ben védőszentjeként Szent Margitot és Szent István 
királyt adják meg akkor, amikor a Pál fia Péter által leadott plébániát a pápa Szőlősi János 
fia István pécsegyházmegyei klerikusnak adta;341 a bővüléssel keletkezett patrocíniumról 
többször nem hallunk. Egyelőre megmagyarázhatatlan az 1546-os és 1552-es török 
defterek adata, amely szerint 9 ill. 7 pap szolgált itt.342 Kozák Károly szerint a rom az 
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Szent Istvánról elnevezett esztergomi johannita rendház 1186-ban említett birtokai közt 
szereplő széplaki Szent István johannita templommal azonos.343 
III. 1729-ben a vizitátorok számba vették a téglatemplomot, amelynek a hajóját szerintük a 
törökök rombolták le. A szentély, mennyezetével (boltozatával) és két, faragott kőből 
készült ablakával sértetlen volt. D-en még látszott egy félig leomlott kőtorony, tőle tíz 
lépésnyire pedig „a halottak kápolnája vagy régi ossarium”, elég romosan.344 Helyét egy 
1776-os kéziratos térkép is feltünteti (Rudera).345 A Cikó határában Egyed Antal által 
említett „két öreg templom” közül a Ny felé fekvőnek leírt épület a széplaki rommal 
azonos.346 A templomromhoz a környéken több dűlőnév is kapcsolódik.347 
V. A ma is álló, téglából épült, egyenes záródású szentélymaradványhoz csatlakozva 
megmaradt a hajó K-i oromfala és a hajófalak indítása is. A templom többi részét 1893-ban 
Békefi Remig tárta fel.348 Leírása szerint a Ny-i toronypáros templom tulajdonképpen 
háromhajós volt, bár az É-i bővítmény K-i irányban nem épült ki a toronyig. Az épület 
legnagyobb külső hosszúsága 24,3 m, szélessége 16,8 m volt (belmérete 22,2 x 15,7 m).349 
(LXXIV. t. 3.) Az épületet Békefi a 13. századra keltezte, a kutatás azonban napjainkban a 
12. század második felére datálja a maradványt a 19. századi ásatáson előkerült 
faragványok (kockafejes oszlopfők, csavart oszlopok, palmettás párkánytöredékek) és a 
hajó megmaradt K-i oromfalát kívülről díszítő, téglából kialakított félköríves vakárkádok, 
valamint a szentély oromfalán látható hasonló díszítmények (fogsor és ívsoros dísz) 
alapján.350 
VI. A 12. század végén épült, késő középkori forrásokban gyakran szereplő, ekkor 
mezővárosi plébániatemplomként használt, a 19. század végén feltárt, kiemelkedő 
jelentőségű téglatemplom, fennálló, egyenes záródású szentélymaradvánnyal. 
 
45. Csibrák–R. k. templom (XXXI. t.) 
I. Csibrák 
II. Templomát a középkorban kizárólag a pápai tizedlajstrom említi, egyetlen évben.351 
1546-ban Imre, 1552-ben pedig István pap tűnik fel a török összeírásokban.352 
III. A templom túlélte a hódoltságot, és átépítve máig fennáll. Ezt bizonyítja, hogy Csibrák 
1720-as újratelepítésére másfél évszázad múlva így emlékeztek: „volt egy régi Templom 
omladékja, melynek közepében egy Tölgyfa több száz esztendőnél álott, Mell azomban már 
megváltóztatván, az épület ugyan most is Romai kath. Templomnak szolgál (…).”353 Azt, 
hogy helyét nem az újkorban választották ki, igazolja az épület elhelyezkedése is: a Ny-K 
irányú főutcához D-ről csatlakozó egyetlen mellékutca D-i végén, a szélső házakon túl áll a 
domboldalban. 
VI. A pápai adószedések idején már létező, a jelenlegi templom helyén álló egyház. 
 
46. Csikóstöttős–Belterület (XXX. t.) 
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I. Töttös 
III. Az 1714-es pécsi zsinaton a vásárosdombói plébánia filiái között felsorolták Töttöst is, 
ahol ekkor ismeretlen szentnek dedikált, elhanyagolt, de könnyen kijavítható templom 
állt.354 
VI. Csak az 1714-es pécsi zsinat által említett, ekkor még jó állapotú egyház. 
 
47. Csikóstöttős–Pusztaszentegyház (XXX. t.) 
I. Háb 
III. 1714-ben Töttössel (a mai Csikóstöttős) kapcsolatosan említik a pécsi zsinat iratai közt, 
hogy „van egy templom Háb nevű elhagyott területen.”355 Az 1721-es egyházlátogatási 
jegyzőkönyv szerint a Háb püspöki birtokon álló erős és szép templom falai kőből vannak 
tornya és süveges.356 Helyét Weidlein János határozta meg földrajzi nevek segítségével a 
csikóstöttösi Puszta udvar dűlőbe; egy 1852-es térkép e dűlő mellett Pusztaszentegyház 
dűlőt tüntet fel, amely a falu egykori templomának helyét jelöli.357 A hagyomány a 
középkori Háb helyével azonosítja a Pusztaszentegyházat is, de az ettől kissé D-re fekvő 
Bonnyai-kertben is falmaradványokról – kápolnáról és temetőről – tud.358 A két dűlő 
valójában egyetlen objektumra, Háb középkori templomának helyére utalhat. 
IV. A templomhelyet Miklós Zsuzsa azonosította 1999-ben, Csikóstöttőstől K-re, a Hábi-
völgy feletti dombon 650 m hosszan húzódó Árpád- és késő középkori faluhely Ny-i 
szélén, egy a völgy fölé kiugró, egy mélyedés révén elkülönülő földnyelven, kb. 20-25 m 
átmérőjű, sok tégla- és kőtöredékkel valamint kevés embercsont-töredékkel borított 
területen.359 
VI. Csak 18-19. századi forrásokból ismert, a 18. század elején még álló, régészetileg is 
azonosított templom. 
 
48. Dalmand–Felsőleperdpuszta-Gölösi-dűlő (XXII. t.) 
I. Veperd 
II. A templom csupán a pápai tizedjegyzékben szerepel.360 
IV. A Dalmand Ny-i határában fekvő Felsőleperdpusztától Ny-ra folyó patak Ny-i felén 
fekvő, kb. 400 x 600 m kiterjedésű római lelőhely területén, a Iovia nevű belső erőd 
romjainak DK-i részén, a patakhoz legközelebbi távvezetékoszloptól DK-re kb. 50 m-re 
Bertók Gábor 2000-es légifotóján apszisos épület nyomai látszanak. A felszínen talált 
kevés középkori cserép és embercsont alapján az objektum a középkori Veperd falu 
templomával azonosítható, amelyet vélhetőleg jórészt a helyben talált római építőanyagból 
emeltek.361 
VI. Csak a tizedjegyzékből ismert, részben valószínűleg légifotón is feltűnő, azonosított 
egyház. 
 
49. Dalmand–Kőkúti-major (XXII. t.) 
I. Szentmiklós 
II. A templomcímre utaló falunév 1420-ban tűnik fel.362 
                                                 
354 MERÉNYI 1939, 13. 
355 MERÉNYI 1939, 13. 
356 BRÜSZTLE 1880, IV. 783-784; MERÉNYI 1939, 39. 
357 WEIDLEIN 1934, 624. 
358 BMFN 1982, 53-54: 3/159, 167. 
359 MIKLÓS 2002d. 
360 MonVat I/1. 262, 277, 298, 306. Vö. TIMÁR 1999, 312. 
361 BERTÓK 2000, 105. 7. kép, az F és I épületcsoportok között; Tóth Endre–Bertók Gábor–K. Németh 
András terepbejárása, 2000. okt. 19. 
362 HazaiOkl 371. 
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III. Csánki Hőgyész, Kurd, Dalmand stb. vidékén kereste,363 Engel Pál pedig ezen belül a 
Döbrököz határában fekvő Sütvénytől É-ra helyezte.364 Az 1420-as oklevél Szentmiklós 
kapcsán egy bizonyos Dalmanduta helynevet említ,365 ami alapján közel fekhetett 
Dalmandhoz. 
IV. A falu helye esetleg megfeletethető egy Wosinsky által leírt, egyelőre településnévvel 
nem azonosított templomhellyel: „a kőkuti  majortól a völgy tulsó oldalán D-K-re eső 
magaslat tele van római és középkori téglákkal. Ez anyagot egy középkori templom 
építésére használták s a körül vannak a melléklet nélküli sirok.”366 
VI. Templomcímből képzett helynévből adatolt, 19. század végi régészeti leírásból ismert, 
azonosítatlan egyház. 
 
64. Dalmand–Petőfi u. (XXVIII. t.) 
I. Székely 
II. Székely falu középkori templomának létezésére egyetlen forrásunk a pápai 
tizedjegyzék.367 
III. A falut Döbrököz és Dalmand környékén kereshetjük okleveles említései alapján, 
Szentmiklós [49] és Balya (ma Gyulaj–Banya-hegy vidéke) falvakkal együtt szerepel.368 
IV. Bertók Gábor 2000-ben légifotón jelentkező objektumok terepen történő ellenőrzése 
során két foltban késő középkori cserepek mellett kő és téglatöredékeket talált Dalmand 
belterületének DNy-i sarkában, amelyek közül a dalmandi Petőfi u. „vonalában” fekvő, 
enyhén kimagasló, 20x 10 m-es, intenzívebb részt elpusztult templomnak tartotta.369 A 
lelőhely környékén a középkori Dalmandon kívül két, pontosabban ismeretlen fekvésű 
egyházas helyről is tudunk, Székelyről és Szentmiklósról; a két falu vélhetőleg Dalmand–
Kőkúti-major és Dalmand–Petőfi u. lelőhelyekkel feleltethető meg. 
 
50. Dalmand–Sánc/Sánci-dűlő (XXVIII. t.) 
I. Dalmad 
II. Először a tizedjegyzékben fordul elő temploma,370 majd 1429-ben, amikor Zalanchai 
János fia Antal, a Mindenszentek tiszteletére szentelt dalmadi plébániatemplom 
portionariusa a pápától felszentelését kérte.371 
III. A Pesty-féle helynévgyűjtés idején a középkori Dalmand helye még Döbröközhöz 
tartozott, mert innen küldték a következő leírást az akkor még Sánci-dűlőként ismert 
szántóföldről: „a templom alap kövei jelenleg is láthatók”.372 
IV. Az elpusztult település helyét 1999-ben Miklós Zsuzsa azonosította Dalmand DK-i 
határában, a Sajtosmalmi-árok Ny-i oldalán, a forrás közelében, kb. 500 x 500 m-es 
területen. A lelőhely K-i részén, a négyszögletes sánc vonalában, attól K-re 20-25 m 
átmérőjű területen sok kő- és téglatörmeléket figyelt meg, köztük néhány peremes tégla 
töredékét is.373 

                                                 
363 CSÁNKI 1897, 452. 
364 Engel 2001. A Pesty-féle leírásban említett sütvényi templomrommal feleltette meg, amely véleményem 
szerint azonban inkább Sitfő egyháza lehetett. Ld. Döbrököz–Sütvény. 
365 Hazai 371. 
366 WOSINSKY 1896, II. 766. 
367 MonVat I/1. 276, 298, 306. Vö. TIMÁR 1999, 308. 
368 SZAKÁLY 1998, 100. sz. Vö. ENGEL 2001. 
369 BERTÓK 2003a. 
370 MonVat I/1. 262, 276, 298, 306. Vö. TIMÁR 1999, 299. 
371 LUKCSICS 1931, I. 1144. sz. 
372 GAÁL–KŐHEGYI 1973, 323. Ma is Döbrököz határába helyezi a szájhagyomány a sánc helyét, 
amelynek közelében a középkori egyház állt: TMFN 1981, 271: 54/93. 
373 Ld. még: K. NÉMETH 2000a, 145. 
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V. Miklós Zsuzsa 2003-ban készített légifotóján alaprajzi sajátosságok is mutatkoztak. A 
19,8 m külső hosszúságú, 9,1 m széles és 1 m falvastagságú templom támpillérek nélküli 
szentélye a nyolcszög három oldalával zárult. A szentély és a hajó találkozásának É-i 
oldalára épített, 5,7 x 3 m nagyságú, 0,7 m falvastagságú sekrestye ÉNy-i sarkát az É-i fal 
folytatásaként támpillérrel erősítették meg. A növényzet elszíneződése alapján Miklós 
Zsuzsa feltételezte, hogy a templom egy korábbi épület helyén létesült.374 (LXX. t. 2.) 
VI. A tizedjegyzékben feltűnő, egy 15. századi kérvényből is ismert, az újkorban is 
említett, légifotózással felfedezett, a nyolcszög három oldalával záródó, sekrestyével is 
ellátott egyház. 
 
51. Decs–Ete (LIX. t.) 
I. Ete 
II. A pápai tizedjegyzékben tűnik fel először.375 1402-ben a pápa a Tolnai Máté halálával 
megüresedett etei plébániát Etei Domokos fia Péter áldozópapnak adományozta; a plébánia 
jövedelme ekkor nem érte el az 50 aranyforintot.376 1422-ben Péter fia Bereck, az etei 
Szent Lélek plébánia rektoraként nyert teljes pápai búcsút.377 1446-ban az etei plébános 
egy birtokper kapcsán szerepel.378 Az etei Szent Lélek egyházat 1455-ben is említik.379 
III. Egy 1690-es kamarai leírás szerint ekkor a középkori templom kétemeletes, romos 
tornya még állt.380 Az első katonai felmérés 1784-ben régi épületet (altes Gemauer) jelzett; 
az omladékok alapján ekkortájt vélhetőleg már nem lehetett megállapítani az objektum 
eredeti rendeltetését.381 
V. Csalog József 1935-ös ásatásán, az 1. „felületen” 80 cm vastag, ÉK-DNy irányú, DK-i 
oldalán „támfallal” megerősített kőfalat talált, amelyet Ete templomának maradványaival 
azonosított. A 6 x 10 m-es szelvényben 10 sírt tárt fel, amelyek közül néhány a fal alatt 
feküdt; a „renaissance divatra” valló mellékletek alapján a 16. század elejére vagy 
korábbra tette a templom építésének idejét. Az 1. közelében fekvő 2. felület feltárása 
további 5 sírt eredményezett.382 1986-ban útépítés során bolygatták meg a templom 
környékét, ekkor Gaál Attila Szabó Gézával a körítőfal két szakaszát dokumentálta és 2 sírt 
bontott ki.383 A megyénk középkori templomai közül méretével és alaprajzi elrendezésével 
is kiemelkedő, hatalmas méretű, 5 építési periódust magán viselő egyházat Miklós Zsuzsa 
és Vizi Márta 1997-ben tárta fel. Az első templomot valamikor a 12-13. században 
építették, ismeretlen szentélyzáródása a későbbi átépítések során semmisült meg. Ezt a 
templomot még ugyanebben a korszakban Ny felé – feltehetően karzat és esetleg torony 
építése miatt – kibővítették, majd a szentély É-i oldalához csatlakozó sekrestyével látták el. 
A jellegzetes falusi templom jelentős bővítése a 14. század végén kezdődött: a korábbi 
szentély lebontása után a nyolcszög három oldalával záródó szentélyt építettek, a 
sekrestyét pedig trapéz alakúra változtatták. A 15. század végén, a 16. század elején a 
csarnoktemplomot tovább bővítették: a sekrestyét mintegy „mellékhajóvá” alakítva a Ny-i 

                                                 
374 MIKLÓS 2004a, 5-7, a középkori és újkori források említésével együtt. Ld. még: MIKLÓS 2004b, 131, 
142. 4. kép. 
375 MonVat I/1. 287, 311. Vö. TIMÁR 1999, 286. 
376 MonVat I/4. 430. 
377 LUKCSICS 1931, I. 488. Az etei templomra vonatkozó adatok összefoglalóan: HOLUB 1960, 16. 16. 
jegyzet. 
378 Dl. 106498. 
379 KOLLER 1796, IV. 337-338. 
380 HOLUB 1960, 13. 
381 KatFelm Col. XII. Sect. 30. 
382 CSALOGOVITS 1937a, 321-322. Egy korabeli újságcikk szerint ekkor összesen 50 sírt tártak fel: 
BELITZKY 1938, 72. 
383 GAÁL–SZABÓ 1986. 
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zárófalig meghosszabbították, a D-i oldal K-i részéhez oldalkápolnát építettek és ennek 
szélességét is hasonlóan végigépítették. (LXXIV. t. 1.) Az így nyert „ál-háromhajós” 
épület hossza 28,8 m, szélessége 9,2 m volt. A D-i oldalkápolnában két, falazott kriptát, az 
É-i oldalkápolnában falazat nélküli, osszáriumként használt gödröt, a templom körüli 
temetőből pedig 54 sírt tártak fel. Felmenő fal egyetlen helyen, 10 cm magasan maradt 
csak meg, a teljesen bolygatott egykori padlószintre szórvány padlótéglák utaltak. Az 
egyház felszerelési tárgyai közül előjött egy a 13-14. század fordulójára keltezhető 
körmeneti kereszt, egy rézcsengő, négy 15. századi könyvveret és talán gyertyatartóhoz ill. 
csillárhoz tartozó bronztöredékek.384 
VI. A pápai tizedjegyzéktől többször említett, a 18. század végén még felismerhető, a 20. 
században kétszer is ásatással kutatott, néhány éve immár szakszerűen feltárt, kiemelkedű 
méretű és alaprajzi elrendezésű, többször megnagyobbított, 5 periódusú, a leletek alapján 
gazdagon felszerelt templom. 
 
52. Decs–Ref. templom (LXII. t.) 
I. Decs 
II. 1402-ben a pápa engedélyt adott a váci káptalannak, hogy Decs nevű birtokán az ott 
régtől fogva fennálló fakápolna helyett Szent Ilona tiszteletére kőtemplomot vagy kápolnát 
(unam ecclesiam sive capellam lapideam) építsenek és plébániát alapítsanak,385 1403-ban 
pedig meghagyta a pécsi püspöknek, hogy akadályozza meg a decsi plébánia létesítését, ha 
az az őcsényi plébánia jogait sértené.386 A templom D-i kapuja feletti 1516-os felirat 
hihetőleg valamely átépítés idejére utal.387 A decsi ref. anyakönyvbe a lelkész 1773-ban 
bejegyezte, hogy a falu 1540-ben tért református hitre és első papja bizonyos Gergely volt; 
utóbbi talán Szentantali Gergellyel, a Dráva-vidék reformátorával, Melanchton wittenbergi 
tanítványával azonos. A 16-17. századból rajta kívül tovább 6 lelkipásztor neve maradt 
fenn.388 
III. Egy 18. századi leírás szerint a „pompásan megépült” templom tető nélkül állt, ezért a 
boltozata kezdett beszakadni.389 1720-ban befedték, 1745-ben elkezdték barokk stílusú 
átépítését, végül 1787-ben barokk tornyot építettek Ny-i oldalához.390 
V. A gótikus templom – boltozatait leszámítva – ma is középkori formájában látható. A 
hajót és a nyolcszög három oldalával záródó szentélyt egyaránt támpillérekkel erősítették 
meg.391 1890-ben 50-60 cm-rel feltöltötték a templom belső szintjét, így érthető, hogy az 
1939-es felújításkor a szentély É-i falán előkerült – vélhetőleg a sekrestyébe nyíló – ajtó 
küszöbköve jóval a mai járószint alatt van. A helyi lelkész leírása szerint 1939-ben a levert 
vakolat alatt több átépítés nyoma látszott és ekkor került elő további két elfalazott 
ajtónyílás az É-i falon (?) valamint szintén itt egy gótikus pasztofórium is.392 Az 1970-es 
évek elején egy helyreállítást megelőzően Horváth Aliz vezetésével megelőző kutatás 
folyt, amely tisztázta a templom 1896-os átalakítása során megmagasított gótikus ablakok 
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eredeti záradékmagasságát és a támpillérek lépcsőzését, továbbá kibontották a középkori 
lábazatot és a cementrétegek által eltakart reneszánsz sekrestyeajtó eredeti profilját.393 
VI. Korábbi fakápolna helyén 1402-ben építeni kezdett, még a középkorban átépített, a 18. 
században barokkosított, boltozata kivételével ma is álló nagy méretű gótikus templom. 
 
53. Diósberény–Alte Kirche/Alte Kirchacker/Puszta Szentegyház (XXVI. t.) 
I. Berény 
II. A templomot a pápai tizedjegyzék egyetlen alkalommal említi.394 1552-ben katolikus 
papját, Tamást még összeírták a török adószedők.395 
III. Az 1733-as vizitáció szerint a középkori egyház a falun kívüli dombon feküdt, csak 
negyed része állt fenn.396 A diósberényi elöljárók kétszer is beszámoltak Pesty Frigyesnek 
a Pusztaszentegyház-dűlőben fekvő templomhelyről. 1864-ben ezt jegyezték fel: „Alte 
Kirchen (:Puszta Szentegyház:) Itt hajdan a ráczoknak temploma állott, Romjai még a’ 
mult században láthatok valának.”397 Egy év múlva majdnem szó szerint megismételték a 
leírást: „Alte Kirchacker, a magyarok puszta Sztegyháznak nevezik. Itt volt hajdan a 
Ráczoknak templomok, romjai még a mult században láthatók valának.”398 Wosinsky 
1891-es kérdőívében ezt olvashatjuk: „A Kirchenakker-dűlőben van egy templom romja, 
ahonnan a föld fölületén volt kövek s téglák már lehordattak. Ez az úgynevezett 
Ráctemető.”399 Diósberény belterületének DNy-i sarka mellett napjainkban is megtalálható 
Pusztaszentegyház (Kerihberg) dűlőnév.400 
IV. 2004-ben Ódor János Gáborral jártuk be a templom feltételezett helyének környékét. A 
Diósberény Ny-i széle előtti kanyarból a kertek mögött fekvő – a térképen Ráctemető-
dűlőnek nevezett – dombtetőn É-ról D felé haladva, a K felé hajló völgyet a Diósberényi-
árok partjáig bejárva nem találtunk leleteket.401 
VI. A tizedjegyzékben már szereplő, az újkorban még romosan álló, régészeti 
terepbejárással eredménytelenül keresett egyház. 
 
54. Dombóvár–Belterület? (XXX. t.) 
I. Hidvég? 
II. 1632-ben Soóthi Gergely, 1674-ben pedig a pozsonyi vésztörvényszék elé is megidézett 
Rejczi András volt a dombói református pap.402 Mivel Dombónak a középkorban 
igazolhatóan csak a várat hívták, Dombóvár nevű településről pedig nem tudunk,403 ezért a 
vélhetőleg középkori eredetű templom valószínűleg a vár mellett fekvő Hidvég faluhoz 
tartozhatott. 
III. Az 1714-es pécsi zsinat irataiban olvashatjuk, hogy a vásárosdombói plébániához 
tartozó Dombóváron Szent László tiszteletére szentelt, teljesen elhanyagolt kápolna állt.404 
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Az épület minden bizonnyal nem a török kiűzése és 1714 között épült, ezért 
feltételezhetjük középkori eredetét. Egy vizitáció szerint Dombóvár törökkor utáni, Szent 
Lászlónak szentelt egyházát 1757-ben az „ősi” templom romjain építették, amely a Szent 
Kereszt feltalálására volt szentelve.405 Ez a „törökkor” utáni templom talán azonos lehet az 
1714-ben említett egyházzal.406 
VI. Néhány, 18. századi eleji említésből ismert, minden bizonnyal középkori templom. 
 
55. Dombóvár–Felső-Mászlony (XXVII. t.) 
I. Mászloj 
IV. Egy 1948-as helytörténeti pályamunka – egy korábbi dombóvári plébánia-történetre 
hivatkozva – Felső-Mászlonyról azt állítja, hogy „hajdan szintén plébániatemplommal s 
paplakkal bírt, s »nagyon  
kiterjedt helység vala«”.407 Ma Felső-Mászlony nem létezik dűlőnévként, de vélhetőleg 
Dombóvár É-i határában, Mászlonypusztától É-ra fekhetett, ahol szokatlanul nagy 
területen nincs tudomásunk középkori templomokról. 
VI. Egy ilyen kérdésekben általában megbízható Historia Domus adata alapján 
valószínűsített létezésű templom. 
 
56. Dombóvár–Kiskonda (XXVIII. t.) 
I. Szentmiklós, Konda, Kondaszentmiklós 
II. A pápai tizedjegyzék szerint négy évben is adót fizető Pál nevű plébános mellett 
egyetlen évben szerepel István nevű szentmiklósi pap is. Az egyetlen említés alapján nem 
feltételezek két, Szentmiklós nevű templomos helyet – erre más források sem utalnak –, 
inkább ugyanazon plébánia két papjáról lehet szó a tizedjegyzékben. 
III. Az elpusztult települést és templomát feltehetőleg a mai Kiskonda közelében 
kereshetjük földrajzi szempontok alapján (Nagykonda közelében ugyanis több, ismert 
templomos hely található).408 
VI. Kizárólag a tizedjegyzékben szereplő, azonosítatlan templom. 
 
57. Dombóvár–Öregállás-dűlő (XXIX. t.) 
I. Görbő I. 
II. Templomát csak egyszer említik, amikor 1351-ben Besenyő Gergely, a besenyők 
ispánja – miután Péter ábrahámi apát bemutatta Mojs egykori nádor özvegyének, 
Erzsébetnek a monostor részére szóló 1292-es adománylevelét, – visszaadta a monostornak 
annak nála levő, Görbő nevű birtokát. Ezen alkalomból elvégezték a falu határjárását, 
amelyet a központi szerepű Szent Miklós-templom szentélyénél kezdtek meg (prima meta 
inciperet in sanctuario ecclesiae Sancti Nicolai in eadem possessione Gurbeu fundatae).409 
III. A falu – a határjárás alapján – ÉNy-ra helyezkedett el Ábrahámtól;410 nagyjából a mai 
Mászlonypuszta és Dombóvár közötti vidékén kereshető, ahol tudomásunk is van egy 
templomos faluról. Egy kéziratos helytörténeti dolgozat – Hegedüs Alajos évszám nélküli 
(de a helyesírás alapján 19. századinak tartható) dombóvári plébánia-történetére hivatkozva 
                                                 
405 KÉRINGER 1999, 44. 
406 Dombóvár 1733. évi egyházlátogatási jegyzőkönyve arról számol be, hogy a hajdani templom a mocsarak 
közt fekvő erősségben állt és akkor semmisült meg, amikor a várat is széthányták. ACP 1973, 200. A leírás 
talán a vár kápolnájára vonatkozik; nem valószínű, hogy a plébániatemplom nem a váron kívüli településen 
állt. 
407 SZERENCSÉS 1948, 22. 
408 A pápai tizedjegyzékben egyik évben két Szentmiklós is szerepel: lehetséges, hogy valamelyik plébániát 
egyszerűen védőszentje neve alatt jegyezték fel, és nem önálló plébániáról van szó. 
409 FEJÉR IX/2. 119; FENYVESI 2000, 212. sz.; magyarul: ÉRSZEGI 1978, 58. 
410 HERVAY 1984, 50. 
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– így ír Mászlonypusztáról: „népes helység, plebánia templommal (…) a templom alapjai 
most is látszanak (…) az egyes szilfához közel (…) Nem messze ehhez lefelé ismétt egy 
templom azon a helyen, melly most rétföldnek neveztetik, a’ helység rétföldjén, termékeny 
kövekből épült, alapja látható.”411 A két templomról szóló leírás hitelességének 
megállapítása terepbejárások nélkül egyelőre nem lehetséges, egy középkori templom léte 
azonban ezek alapján is elfogadható. A fent említett két lelőhely közül biztosan az elsőre 
vonatkozik a földrajzi névgyűjtés adata, amely szerint Dombóvártól ÉNy-ra, Mászlonytól 
DNy-ra, a Mászlonyi-patak középső folyásának Ny-i felén, az Öregállás-dűlőben „régi 
épületmaradványok” kerültek elő; tőle K-re közvetlenül található a Nyugoti-szilfai-dűlő, 
majd a Keleti-szilfai-dűlő, amelyek az említett „egyes szilfával” függhetnek össze.412 
VI. Egy 14. század közepi birtokfelosztó-oklevélből adatolt templom, rá vonatkoztatható, 
ma nehezen azonosítható 19. századi templomhely leírásával. 
 
58. Dombóvár–Szarvasdpuszta (XXVIII. t.) 
I. Szarvasd 
II. Temploma csak a pápai tizedjegyzékben szerepel.413 Középkori egyházának 
maradványai – más romtemplomokkal együtt – a 19. század közepén még látszottak a 
döbröközi határban: „láthatni még itt, Sütvény, Szarvasd és Nagy-Görcsmény pusztákon 
meg annyi szentegyház romjait és két sánczolás nyomdokát”.414 
V. 1986-ban a szarvasdi vegyesbolt építésénél többrétegű temetőt bolygattak meg, amelyet 
a 11-12. században használtak a sírmellékletek alapján (Kálmán és I. András denárja; 
kisméretű, bordázott és nagyméretű S-végű hajkarikák; pödrött huzalú, bordázott S-végű 
ezüst hajkarika; bronztű). A leletmentést Gaál Attila és Rosner Gyula végezte; a sírok 
rendkívüli sűrűsége, a gyakori egymásra temetkezés miatt Árpád-kori templom létezését is 
feltételezték. A munkások elmondása szerint 21 koponyát találtak, a sírok nagy része K–
Ny-i tájolású volt és minden koponya alatt találtak egy kb. fél tégla nagyságú, rossz 
minőségű mészkődarabot.415 
VI. A tizedjegyzékben és egyetlen, elnagyolt újkori leírásban szereplő, a hozzá tartozó, 
részben feltárt temetőrészlet leletei alapján korai egyház. 
 
59. Dombóvár–Vörössugár út I. (XXX. t.) 
I. Ábrahám–plébániatemplom 
II. A falu Miklós nevű plébánosa 1333 első felében 10 báni denárt fizetett a pápai 
adószedőknek, tehát a ciszterci monostor mellett a falunak – talán az apátságnál is régebbi 
– plébániatemploma is volt.416 
III. A templom az ismert elhelyezkedésű ábrahámi ciszterci apátság közelében kereshető. 
IV. 2000 tavaszán a Vörössugár utcai házak kertjének végében fekvő kb. 3 m magas 
löszfalat kb. 50 m hosszan rézsűsen lefaragták, amelynek metszetében legalább négy 
átvágott középkori sírt lehetett megfigyelni.417 A sírok valószínűleg a plébániatemplom 
körüli temetőhöz tartozhattak. 
VI. A pápai tizedjegyzékből ismert templom, amelynek talán temetője is ismert. 
                                                 
411 SZERENCSÉS 1948, 22. 
412 TMFN 1981, 281: 56/280. A két Szilfai-dűlő: uo. 281: 56/287-288. 
413 MonVat I/1. 263, 277, 298. Vö. TIMÁR 1999, 308. A Zarnostd/Zorwad helynevet Ortvay és Kammerer 
tévesen Szorosaddal azonosította. ORTVAY 1890, 45; KAMMERER–ORTVAY 1891, 264. 
414 FÉNYES 1851, II. 279. 
415 ROSNER 1988, 139; ÓDOR 1999, 166; WMMM Rég Ad. 340-87. Összefoglalóan: ÓDOR–K. NÉMETH 
2004a, 214-215, 1-2. kép. 
416 MonVat I/1. 262. Vö. TIMÁR 1999, 298. 
417 A rombolásról a helyszínre kiszálló Ódor János Gábor tájékoztatott. K. Németh András–Batizi Zoltán–
Rácz Miklós terepbejárása, 2000. jún. 6. 
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60. Dombóvár–Vörössugár út II. (XXX. t.) 
I. Ábrahám–ciszterci apátság 
II. A Magyarországon legutoljára alapított magyarországi ciszterci apátság lett kolostor 
történetét és birtokviszonyait a Mojs, hercegi tárnokmester által történt 1260-as alapítástól 
feltételezhető pusztulásáig, 1543-i kiválóan feldolgozta Hervay Ferenc Levente, ezért itt 
azt nem részletezem újra.418 Mojs, Béla herceg tárnokmestere, somogyi és varasdi ispán 
1260-ban engedélyt kapott IV. Bélától, hogy birtokaiból szabadon adományozhasson az 
általa alapítandó kolostornak,419 Ábrahám így a legutoljára alapított magyarországi 
ciszterci apátság lett. IV. Béla 1263-as megerősítő okleveléből tudjuk, hogy Mojs és 
testvére, Sándor valamint rokonai gazdag birtokadománnyal látták el az egyházat.420 A 
zirci és az egresi apátok a rendi nagykáptalan által elrendelt vizsgálat után 1270-ben 
vezették be a Pilisről jött szerzeteseket a valószínűleg lassan épülő kolostorba.421 1272-ben 
Mojs – ekkor már nádor – újabb adományokkal látta el a monostort,422 amelyeket a 
következő évben tovább gazdagított,423 végül 1280-ban a királynői tárnokmesterséget 
betöltő Mojs végrendeletileg száz ezüstmárkát és egy arany kelyhet (picarium) hagyott a 
monostornak.424 A monostor birtokai az alábbi csoportokra különültek el: a monostor 
közelében fekvő birtokok (Ábrahám, Váreleje, Alfalu, Csika, Görbő, Békató/Újfalu), Kurd 
vidéki falvak (Kurd, Láz, Németi, Papd, Csibrák, Szakály), a megye ÉNy-i részén 
csoportosuló települések (Tengőd, Ősi, Bat, Ireg), Somogy megyei birtokok (Köröshegy, 
Megyer, Víz, Döröcske, Pychur/Picher) valamint Bodrog megyei falvak (Bogyiszló, 
Dalocsa).425 A monostor kegyurai Mojs rokonságából kerültek ki a középkor végéig, 1524-
ben a Dárói Majosok magvaszakadtával Verbőczi István kapta királyi adományul.426 A 
kolostor valószínűleg a török hódítás következtében, 1543-ban néptelenedett el. Az 
apátságban folyó életről egyetlen adatunk van: 1356-ban Lajos király a ciszterci rendben 
elterjedt visszaélések megszüntetésére a nagykáptalantól vizitátor kiküldését kérte. A 
kiküldött, az ausztriai Rein apátja a következő évben más monostorok mellett Ábrahámot 
sem látogatta meg, mondván, hogy nem érdemlik meg a monostor nevet; apátjaiknak 
rendes életvitelt parancsolt.427 
III. Az ábrahámi apátság ügyében 1728-ban felvett jegyzőkönyvekben az Eszterházy-
uradalom inspektora mellett diákként szolgált tanú hallomásból a következőket tudta: 
„1713 esztendőben (…) , azon Töskey templomottt melly ugyan Klastromnak hivattatik, oly 
kárban találta, hogy al szélrül szépen faragott keöbül, nagy ajtó, két ép kerékablakal 
edgyütt vót rajta (…) nagy épületnek látzatik, mostansághis nagy lehetett régenten ha nem 
az elütt ennyihány esztendőkkel Dombóvárott az uraságh házait építetvén akoriban nagyon 
le rontották (...) akoriban egytül mástul is halotta, hogy cziszterciensisek Abbatiája lett 
vólna, kitül pedigh hogy vöres papok laktak vólna benne”. Egy másik tanú elmondta, hogy 
azon kérdésére, hogy „minémü helnek kölletett régenten ennek a Pusztának lenni, mivel 
ollyas nagy épület vólt rajta”, mágócsi lakosok azt mondták, hogy az ábrahámi kolostor 
volt, amit a szürke, mások szerint a fehér barátok laktak, „de mégh Lajos király idejében az 

                                                 
418 HERVAY 1984, 47-52. A kolostorról röviden: KOSZTA 1994; F. ROMHÁNYI 2000, 7. 
419 HERVAY 1984, 47. 
420 HERVAY 1984, 47. (ÉRSZEGI 1978, 42-43.) 
421 HERVAY 1984, 47. 
422 HERVAY 1984, 48. (MES III. 707–708). 
423 HERVAY 1984, 48. (FEJÉR V/2. 89–95.) 
424 HERVAY 1984, 48. (HazaiOkm VI. 258–260.) 
425 HERVAY 1984, 50–52, 51 (térkép). 
426 HERVAY 1984, 49. (DL 72204.) 
427 MÁLYUSZ 1971, 214. 
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ellenségh által ki ragattattak”.428 A kolostor kéttornyú templomának helyét jelöli a mai 
Kiskondai-patak bal partján egy 1734-ben birtokvizsgálathoz készített helyszínvázlat.429 
Mező András az apátságot tévesen helyezte a Szakály határában fekvő Nyalás nevű 
dűlőbe, ahol a hagyomány szerint „a Szent Ábrahám kolostor romjai” találhatók.430 
V. A kolostor területén 1935-ben Csalog József ásatott, aki a másodlagosan felhasznált 
római kövek alapján római castellumot gyanított a lelőhelyen. Jelentésében beszámol arról, 
hogy az előző évben pusztították el szőlő alá forgatás közben a „castellum” egyik sarkát, 
mintegy 60 m²-en valamint egy 7 m hosszú fal köveit szedték ki a legelőből. Csalog 
feltárta az 1,7 m mélyre alapozott, 2,1 m széles, két oldalán „rendesen kirakott” faragatlan 
mészkőből és homokkőből készült, közepén kőtörmelékkel – részben római 
tégladarabokkal is – kitöltött fal részletét. Az építőanyag közt II. századi mészkő- és 
márványdarabokat, a földben pedig szürke és mázas kerámiát talált, ugyanakkor 
megjegyezte, hogy egyértelműen a római korra építési technika vagy terra sigillata nem 
került elő.431 Az apátság feltételezett helyén 1975 nyarán Gaál Attila végzett ásatást, de 
csupán 16-17. századi temetőjét találta meg.432 Az 1980-as években Szőke Sándor és Tóth 
Endre azonosította az elpusztult kolostor helyét Dombóvár É-i határában, az egykori 
Tüskepusztán, a Vörössugár út 51-59. számú házak kertjében: „a régész gyakorlott szeme 
felfedezte az egykori háromhajós templomra utaló nyomokat, a hajdani külső főfalakat és a 
hajókat elválasztó oszlopok helyéről árulkodó sárga elszíneződést a talajon”. Néhány 
évtizede állítólag még termeltek ki az alapozás vörös homokköveiből.433 1997 októberében 
rengeteg középkori cserepet, állatcsontot és téglatörmeléket találtunk a horgásztó feletti 
kertekben, de a Szőke által pontosan leírt részleteket nem lehetett megfigyelni. A 
helybeliek elmondása szerint kerti munkák során, egy-két ásónyom mélységben 
téglafalakra szoktak bukkanni.434 Az 1713-as leírásban említett, valószínűleg a Ny-i 
homlokzatot díszítő, faragott kőből készült „nagy ajtó”, a két kerek ablak és az 1734-es 
rajzon ábrázolt két torony alapján feltételezhetjük, hogy a monostor csupán az 1357-es 
vizitációt végző, osztrák viszonyokhoz szokott reini apát számára volt jelentéktelen, de 
környékünkön kiemelkedő építészeti alkotásnak számított. Az apátság területéről került elő 
egy 11. századi vagy 12. század eleji körmeneti kereszt öntött, aranyozott bronz corpusa, 
amely – bár a test ábrázolásában nem túl jártas mester készítménye – jóval fejlettebb 
anyagi kultúrára utal, mint azt az egyébként jelentéktelennek tartott ábrahámi apátságról 
gondolható volt.435 Talán az apátság területéről származik az az 1882-ben előkerült, vésett 
díszítésű bronztál, amelyet a Nemzeti Múzeum őriz Dombóvárról.436 
VI. Az 1260-as években alapított, római építőanyag felhasználásával is épült ciszterci 
apátság, a 18. század elején még jelentős romokkal. 
 
61. Döbrököz–Görcsményi-dűlő (XXVIII. t.) 
I. Körcsmény 
II. A pápai tizedjegyzéken kívül több forrás nem említi templomát.437 

                                                 
428 GAÁL 1982, 180. 78. jegyzet. 
429 Közölte: GAÁL 1982, 160; SZŐKE 1996, 41. 
430 MEZŐ 2000, 373-374. Ez a lelőhely valójában Szakály–Tárkány-Tárkánymajor-dűlő templomával 
azonos. 
431 MNM Ad. 136. T. II. Terepbejárásunk alkalmával csak középkori kerámiát találtunk. 
432 GAÁL 1982, 176. 59. jegyzet. 
433 SZŐKE 1996, 39. Timár György téves véleménye szerint a monostor „Dombóvár belterületének D-i 
határvidékén, a Kapos bal partján feküdt”: TIMÁR 1999, 298. 
434 F. ROMHÁNYI 2000, 7. 
435 LOVAG 1985; LOVAG 1994, II-8; SZŐKE 1996, 44; LOVAG 1999, 43. 
436 KOVÁCS 1960, 5, 11. 7. kép, 16. 24. jegyzet; LOVAG 1999, 79. 
437 MonVat I/1. 277, 306. Vö. TIMÁR 1999, 304. 
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III. A középkori templom romjairól először Fényes Elek tett említést Döbrököz leírásánál, 
a 19. század közepén: „láthatni még itt, Sütvény, Szarvasd és Nagy-Görcsmény pusztákon 
meg annyi szentegyház romjait”.438 1864-ben a döbrököziek a Pesty Frigyesnek küldött 
kérdőívre ezt jegyezték fel a dűlőnevek felsorolásakor: „Nagy Gőrcsményi dűlő – előbbi 
időben Falu volt a Templom kővei láthatok”.439 Az 1890-es években Döbröközről két, a 
középkori Görcsmény templomával kapcsolatba hozható helyet említettek Wosinskynak: 
„A nagygörcsményi IIIik dülőben tégla darabok és cserép darabokon kívül más nem 
találtatott”,440 később pedig: „A kisgörcsményi rétre dülőben körülbelül egy négyszög 
méter nagyságú tégláknak nyomára jöttek.”441 A vélhetőleg ugyanarra a lelőhelyre 
vonatkozó leírásokat Wosinsky adata egészíti ki, aki egy római építőanyagokból – vagy 
esetleg római épület helyén – létesített középkori templomhelyet említ Döbrököz 
határában, a Tűzkőhegy közelében, amelyet azonosnak feltételezett az idézett második, 
kisgörcsményi lelőhellyel.442 1925-ben a döbrököziek még ismerhették a templom helyét, 
mert ezt írták: „említés van téve a község határába tartozó Görcsményi-dűlő helyén a 16. 
században létezett Kisgörcsmény nevű pusztáról, melynek temploma romjai 
feltaláltattak.”443 
IV. Döbrököztől ÉNy-ra kb. 5 km-re, a Szarvasdi-árok Ny-i mellékága mentén fekvő, kb. 
500 x 300 m-es késő középkori lelőhelyet 2003-ban Miklós Zsuzsa járta be. A teljesen 
szétszántott, 50 m átmérőjű törmelékes folttal jelzett egyházat a falu Ny-i szélén találta 
meg.444 A faluhelyet a templommal együtt – Miklós Zsuzsa terepbejárásának ismerete 
nélkül – 2003 őszén Ódor János Gábor is lokalizálta.445 
V. Miklós Zsuzsa 2003-as légifelvételén különleges alaprajzú épületegyüttes bontakozott 
ki. A kettős templomnak meghatározott objektum két, egymáshoz közös hajófallal 
csatlakozó építményből áll, mindkettő egyenes szentélyzáródású és mindkét hajó szokatlan 
térarányú, majdnem négyzet alakú tér. Az É-i épület hossza 9,3 m, ebből a szentély 4,7 m-t 
tesz ki. A hajó szélessége 5,9, a szentélyé 4 m; a falvastagság egységesen kb. 0,7 m. A D-i 
objektum hossza 8,8 m, a hajó 5,5 m széles, a szentély hosszúsága és szélessége pedig 
egyaránt 3,8 m. A falak kb. 0,5 m vastagok. A torony 4,7 x 4,3 m nagyságú, falvastagsága 
1,6 m.446 (LXIX. t. 3.) 
VI. A pápai tizedjegyzékben feltűnő, az újkorban is többször említett, terepbejárással 
azonosított, légifotóról ismert, különleges alaprajzú, valószínűleg kettős templom, Ny-i 
toronnyal. 
 
62. Döbrököz–R. k. templom (XXVIII. t.) 
I. Debregezt, Egyházasdebregezt 
II. Az egyház a pápai tizedlajstromban tűnik fel.447 1441-ban templomos voltára utalóan 
Egyházasdebregeztnek is nevezték.448 

                                                 
438 FÉNYES 1851, I. 279. 
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442 Miklós Zsuzsa szerint kérdéses, hogy a „Kisgörcsményi-dűlőben” (bizonyosan a Kisgörcsményi rétre-
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III. A középkori templomnak a mai község belterületén való fekvésére utalhat, hogy a 
Wosinsky kérdőívére érkezett döbröközi válasz szerint a templom melletti épületek 
építésekor emberi csontvázakat szoktak találni, mellékletek nélkül.449 
VI. A 14. század elején már álló, azonosítatlan templom. 
 
63. Döbrököz–Sütvény (XXXI. t.) 
I. Sitfő 
II. A középkori templom létezéséről két, egymást követő évből származó, múlt századi 
adat tudósít. A Pesty-féle kérdőívre válaszolva 1864-ben Döbröközről ezt írták: „a 
Templom hely jelenleg is látható”.450 A következő évi adat szerint esetleg még csekély 
felmenő falakra is következtethetünk: „láthatni (...) Sütvény, Szarvasd és Nagy-Görcsmény 
pusztákon meg annyi szentegyház romjait”.451 
III. A középkori forrásokban előforduló Sitfő neve napjainkban Sütvény formában él, 
Döbrököz ÉK-i határában TSz-üzemegység.452 
IV. Torma István 1963-ban a Döbröközről Kurdra vezető országút K felé kanyarodása után 
(valószínűleg a Sütvénypusztára vezető bekötőút közelében) egy kiszántott középkori ház 
foltját figyelte meg.453 
VI. Mindössze két, 19. század végi említésből ismert egyház. 
 
65. Dunaföldvár–Alsó-Öreghegy, Diós (XVI. t.) 
I. Földvár–bencés apátság 
II. Az apátságot valószínűleg II. (Vak) Béla alapította Szent Péter tiszteletére, első hiteles 
említése azonban csak 1199-ből való. Apátja a tatárjárás előtti évtizedekben többször 
kapott pápai megbízásokat. A 14. században részt vett a rendi reformmozgalmakban, a 15. 
század végétől azonban itt is kommendátorokat találunk. Az apátságot 1397-ben és 1464-
ben az esztergomi érsek alá tartozó egyházak közt említik. 1490-ben a csontmezei csata 
után Kinizsi Pál és Báthori István seregének tagja kifosztotta a kolostort, amely végleg az 
1526-os vagy 1541-es török hódítással szűnhetett meg.454 1336-ból fennmaradt a konvent 
Szent Pétert ábrázoló körpecsétje. A földvári bencés apátság néhány évig hiteleshelyi 
tevékenységet is folytatott: mindössze két, csekély értékű jogügyletet megörökítő oklevele 
maradt fenn, 1299-ből és 1303-ból.455 Védőszentje egyetlen alkalommal Szent Péter és Pál 
alakban is megjelenik.456 
III. A régészeti-művészettörténeti kutatás a földvári bencés apátságot hagyományosan a 
jelenleg is álló, egykor védelmi célokra épült ún. Csonka- vagy Öregtorony környékére 
helyezi, ahol azonban markáns régészeti nyomai nem kerültek elő. A fentitől eltérő 
lokalizálásra lehetőséget nyújtó adatok már korán ismertté váltak, ha ezek nem is kerültek 
be a tudományos köztudatba. Rómer Flóris 1864-ben járt a városban, jegyzőkönyvében ezt 
olvashatjuk: „a régi apátság a Diósban, jelenleg a Dunában állnak alapjai”.457 A Pesty 
Frigyes-féle összeírásban a következő áll: „az alsó dunaparti szöllőhegy vonalon közel a 
jelenlegi város fekvéséhez, egy a’ dunára néző szöllő térség süllyedésről a hagyomány azt 
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tartja, hogy ott valaha az Sz. Pál rendű szerzetesek kolostora volt (…) továbbá pedig ezen 
süllyedésen felül beljebb a hegy közötti szöllő út tetején csekély ásásra is igen sok emberi 
csontok, és fejkoponyák találtatnak (…)”.458 Néhány évvel később, 1869-ben a helyben élő 
Hőke Lajos emlékezett meg – később Szelle Zsigmondnak és Cziráky Gyulának is forrásul 
szolgáló – leírásában a lelőhelyről: „A kalvárián alóli, u. n. alsó hegyen is, a szőlők közt 
vannak, nemtudni miféle kolostor alapfalai a földben. Egy öreg vinczellér kimutatá a 
helyet, hol ő gyermekkorában, egy nagy kőtáblát, tán sirfödelet látott, de a szőlő mostani 
gazdája, miután e kőtáblához mintegy 50 tőke elmozditásával lehetne jutni, az ásatáshoz 
nem egyezett”.459 Egy évvel később régészeti szaklapban is közzétette megfigyeléseit, a 
Nemzeti Múzeumba általa beküldött edények lelőhelyét így írta le: „Lelték: Duna-
Földvárott a kálvárián aluli, u. n. alsó szőllőhegyen, hol hajdan, nem tudni miféle, 
klastrom volt, s hol – mint egy öreg vinczellér mondá – több év előtt, talajforgatáskor, 
nagy kőtáblát s beirt sirfödelet látott, hol a szőllőtalaj 3’ mélyen csupa alapkő, mely tájon 
négy év előtt egy napszámos két drága füllenget talált”.460 A sírkövek ismét arra utalnak, 
hogy középkori objektummal állunk szemben s egyben jelentősebb épületet sejtetnek. 
1871-ben Hőke ugyanitt kissé bővebben már két romról tudósított: „Eme [Kálvária-hegy 
és Tudom-hegy – KNA] két földváron túl, Bekker és Ujváry urak egymástól száz ölnyire 
eső, egy kis völgy által elválasztott szőllejében, a tavaszi tőke-döntés alkalmával, egy-egy 
régi kőépület alapjára akadtak, melyekből egy-egy köbölre menő különféle, többnyire apró 
követ hánytak ki. Az alap, mindegyikben, rendes és rendetlen négyszög alakú homokkő; a 
többi a dunaparti lőszagyagból szedett u. n. mogyorókő, más apró kövecs, sőt római és 
egyéb tégladarabok, melyeket a czement oly erősen összefogott, hogy feszítésökben a 
csákány eltörött. A két építmény egyenlő anyaga, jellege, egykorúságra mutat. (…) Bekker 
úr szőllejében, a múlt őszi és tavaszi munkálat közben találtak több emberi csontvázat (…). 
A fentebb említett Tudom-hegyen is a tulajdonos Nagy Ferencz úr értesítése szerint, van 
egy száz □ öl területű alapkő tömeg; 1848-ban, partszakadás következtében, egy üregből 
pár százra menő különféle agyagedényre akadtak (…)”.461 Az általa a középkori 
plébániatemplommal azonosított területet legalaposabban a város régiségeinek jeles 
kutatója, a szintén Földváron élő Szelle Zsigmond – és adatait szinte szó szerint átvéve 
másfél évtizeddel később Dunaföldvár monográfusa, Cziráky Gyula – rögzítette, hosszú 
leírását nem érdektelen idézni: „A plébánia templom két kápolnájával együtt az alsó 
öreghegyen állott és jelenleg Ujváry László tuladonát képező szőllőben; annak 
alapfalazata ma is megvan és igen terjedelmes helyen falragasz és kőtörmelék által tűnik 
szembe. (…) azt jelenleg a legjobb karban tartott szőllők egyike borítja (…) E 
romtörmelékek körül mintegy 100 méter sugárral biró körben több ponton fedeztek már fel 
a szőllőmunkások ily épület fundamentumokat, de azok szintén a felettük elterülő szőllők 
miatt megvizsgálhatók nem voltak. Ilyen épülettörmelékes terület a szomszédos Kálvária-
hegy délnyugoti lejtőjén Papp Mihály szőllőjében, továbbá a templom romjaitól 
délnyugotra egy szomszédos dombon Bekker Antal szőllőjében, – végül délre Zsuffa Tamás 
szőllőárka mentén. Lehet, hogy itt paplak vagy kápolnák voltak (…) Az itt jelzett 
épülettörmelékes területekről, különösen Ujváry szőllőjében a templom romjaiból sok 
mindenféle kőanyag került elő (…)”. A leírás további része alapján szendvicsfalas falazási 
technikára – külső és belső oldalán mészkőből rakott, köztük pedig törmelékkel kitöltött 
falra – és római építőanyag felhasználására is következtethetünk.462 A lelőhelyet időrendi 
sorrendben legközelebb Gerecze Péter említi, aki – vélhetőleg Rómer nyomán – az 
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apátsággal azonosította a helyet: szerinte Dunaföldvár „egykori Sz.-Helena apátságának 
alapjai Sülyedtvár helyén a Diósban” voltak.463 Az idézett leírások által említett helyen, a 
Dunára néző löszpart tetején fekvő, szőlőkkel és gyümölcsösökkel borított Diós nevű 
dűlőben a mai szájhagyomány a vörösbarátok dióskertjét emlegeti, kolostorukat pedig egy 
Dunába ugró „sarkantyúra” helyezi.464 
V. 1883-ban Szelle Zsigmond egy napos ásatást végzett a fenti lelőhelyen, „Ujváry, Reiter 
és Zsuffa szőllőjében”: igen kis mélységben hét méter hosszan 8, rossz megtartású, sérült 
csontvázat tárt fel. A keletelt, test mellett kinyújtott karral eltemetett, melléklet nélküli 
vázak kétségtelenül középkoriak lehettek, erre utal egy koporsómaradvány is. Ugyanitt 
1885-ban Török Aurél is végzett hasonló léptékű kutatást, amelynek során 2 teljes 
csontváz és 15 koponya „emeltetett ki”.465 Korabeli kataszteri térképek és telekkönyvek 
alapján bebizonyosodott, hogy a fenti leírásokban szereplő hely azonos a dunaföldvári 
Alsó-Öreghegyen 1999-ben illegális ásatással megbolygatott középkori kőépület 
környékével. A kiásott alapfalakat Ódor János Gábor dokumentálta,466 2003-ban pedig 
szintén az ő vezetésével került sor leletmentésre az apátság templom körüli temetőjében, 
amelynek során 24 sír, valamint négy alapfalrészlet került feltárásra. Melléklet csak temető 
legkorábbi horizontjához tartozó 6. sírban került elő: a téglákkal körberakott csontváz 
állkapcsa és csigolyái között 3, a 12. század közepére keltezhető, sírobulusként elhelyezett 
ezüst denár jött napvilágra.467 
VI. A 12. század első felében alapított, rövid ideig hiteleshelyi tevékenységet is folytató, a 
15. század végétől kommendátorok kezén levő, sok újkori említésből ismert bencés 
apátság, amelynek temetőjében a 19. század végén és a közelmúltban is kutattak, 
maradványait néhány éve pedig rablóásatással bolygatták meg. Védett régészeti lelőhely. 
 
66. Dunaföldvár–Gyűrűs-völgy II. (XVII. t.) 
I. Kanacs 
III Egy 1794-es térkép a Gyűrűs-völgy K-i oldalán egy elpusztult templom alaprajzát 
tünteti föl. A téglalapként megjelenített templom ÉNy-i oldalán torony vagy apszis 
maradványait jelölték.468 
IV. 2004-es terepbejárásunkon a Gyűrűs-patak két ága közti földnyelven kizárólag 
bronzkori cserepeket találtunk.469 
VI. Csak egy 18. század végi térképről ismert, terepbejárással egyelőre sikertelenül 
azonosítani próbált egyház. 
 
67. Dunaföldvár–Kálvária (XVI. t.) 
I. Földvár–? 
IV. A Kálvárián fekvő bronzkori tell-település feltárása során a IV. szelvény 1. 
padlószintje fölötti 1 m vastag bolygatott földben néhány őskori és kelta edénytöredék, 
valamint több Árpád- és késő középkori cserép mellett „egy gótikus építményre utaló 
kőborda” és egy gótikus kulcs is előkerült.470 Hangsúlyozva a középkori telepnyomok 
jelenlétét és a terület nagymértékű eróziós pusztulását – a másodlagos felhasználás 
lehetőségét természetesen ki nem zárva – további adatok előkerüléséig a lelőhelyet 
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feltételesen középkori egyházi épület (az apátsággal kapcsolatos kápolna?) helyeként 
azonosítom. 
VI. Őskoros ásatás során előkerült gótikus faragvány alapján valószínűsített létezésű 
templom (kápolna?). 
 
68. Dunaföldvár–Kisegítő Iskola? (XVI. t.) 
I. Földvár–plébániatemplom 
II. A plébániatemplom a középkorban csak a pápai tizedjegyzékben szerepel.471 
Református papja részt vett az 1652-es kecskeméti zsinaton.472 
III. A visszafoglaló sereg útját ábrázoló 1686-os térképlapon Földvár várospalánkján belül 
látható egy templomrom, amely Gaál Attila szerint a középkori plébániatemplomból 
átalakított, Evlia Cselebi által is említett („azelőtt művészi templom volt”) dzsámi volt; 
helyét „a jelenleg sűrűn beépített, vár alatti területen” kereste.473 Talán ennek a 
templomnak a temetőjét, annak is kései, 16-18. századi részét kutatta 1988 és 1991 között 
Gaál Attila a Kisegítő Iskola udvarán.474 
VI. Csak a tizedjegyzékben említett, a belterületen, ismeretlen helyen fekvő egyház. 
 
69. Dunaszentgyörgy–Rákóczi u. (XLI. t.) 
I. Szentgyörgy, Tolnaszentgyörgy 
II. Kifejezetten a templomról szóló oklevelet nem ismerünk, ellenben a falunak a templom 
védőszentjéből képzett, gyakran feltűnő elnevezése egyértelműen utal az egyház 
létezésére. A települést tudomásunk szerint először 1344-ben említik Tolnaszentgyörgy 
(Tholnascengurg) alakban, Szentgyörgyként (Zenthgyurg) csak 1424-ben bukkan fel.475 
Református lelkésze először 1626-ban tűnik fel.476 
III. Az 1733-as vizitációból tudjuk, hogy a középkori templom a falu „közepén” állt.477 
IV. 2002-ben lakossági bejelentés nyomán Ódor János a falu belterületén, a mai 
templomtól kissé ÉK-re, a Rákóczi utca K-i oldalán egy ház kertjében ismeretlen korú, 
melléklet nélküli embercsontokat azonosított,478 amelyeket jellegük alapján nagy 
valószínűséggel tarthatunk a közelben fekvő, középkori templom körüli temető sírjainak. 
VI. A templomcímből képzett helynév alapján a 14. század közepén már álló, a 18. 
században még fennállt, a belterületen kereshető templom. 
 
70. Dúzs–Külterület (XXXII. t.) 
I. Dúzs 
II. A középkorban csak a tizedjegyzék tájékoztat templomáról.479 1552-ben Mihály pap 
szerepel egy török defterben.480 
III. Timár György idézte a dúzsi plébános 1764-es feljegyzését, amely a falun kívül, Mucsi 
felé régi, romos, jórészt elpusztult templomról számolt be.481 Száz évvel később, 1865-ben 
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a dúzsiak még emlékeztek az építkezésekhez széthordott templom létezésére: „E község 
határában még 1764ben egy Templom rom volt látható, az említett évben a Dussiak 
templomot épiteni akarván, folyamodtak az Egyház megyei hatosághoz, hogy engedtessék 
meg nékiek e Templom fundamentomában lévő köveket, valamint a még földön felüli 2 láb 
magas, és 3 láb hosszu romnak köveit e végre felhasználni; mi meg is történt.”482 A 
maradványok a 18. század második felében tehát még több mint fél méter magasan, 1 m 
hosszan álltak.483 
VI. A 14. század elején már létezett, a 18. század végén még álló, külterületen, ismeretlen 
helyen fekvő egyház. 
 
71. Egyházaskozár–Köveskút/Zieglitäcker (?)(Baranya m.) (XXXIII. t.) 
I. Kozár, Egyházaskozár 
II. Első említése a pápai tizedszedők tollából származik.484 Egy 1373-ban átírt 1363-as 
oklevél szerint Zselici Kozár Mihály Kozár nevű birtokát 400 forintért eladta Treutul János 
mesternek, a Szent Mihály arkangyal tiszteletére szentelt egyház patronátusi jogával együtt 
(cum jure patronatus ecclesie Beati Michaelis archangelis in eadem constitute).485 Ez az 
irat, valamint egy 1510-es oklevél is temploma után Egyházaskozárként említi a falut.486 
1542-ben papja nem fizetett hadiadót, mert Werbőczi Imre hadainak átvonulása miatt 
mindenki elszegényedett;487 a falu ekkor is szerepel Egyházaskozárként.488 
III. Az egyházaskozári helytörténeti monográfia szerzője szerint az egykori téglavetőre 
utaló nevű Zieglitäcker dűlőben gyakran kerül elő embercsont, „ahol a dűlő köveskúti 
része kezdődik, hajdanában a falu [?] temetője volt.”489 A Köves-kút nevű dűlőben a 
hagyomány is szerint falu létezett valamikor.490 
VI. A tizedjegyzékben feltűnő, több oklevélből is adatolt templom, amelynek feltételezhető 
helyét megőrizte a szájhagyomány. 
 
72. Értény–Kápolnai-dűlő/Koppányszántó–Hidegkúti-dűlő (XIX. t.) 
I. Hidegkút 
II. A pápai tizedlajstromokon kívül nincs más forrás egyházáról.491 
III. A koppányszántói plébániatörténet szerint a határban „van egy puszta-völgy faluhellyel, 
melyet hidegkúti neveznek, itt feküdt Hidegkút falu”.492 
IV. Talán az elpusztult Hidegkút helyét találta meg Torma István Értény határában: „a falu 
Ny-i szélén fekvő Tsz-majortól 150 m-nyire, a bedegi földesút jobb oldalán, a patakkal 
párhuzamosan kb. 600 m hosszan, 2-3 illetve 4 sorban sötét humuszos, égett-hamus földet 
tartalmazó foltokat”, a lelőhellyel szemben, „a Büdöskúti-völgy Ny-i oldalán, a bedegi út 
jobb oldalán kb. 100-300 x 400 m-es területen sok paticsot, középkori és római cserepeket” 
talált. A két helyet egy összefüggő telep két részeként értelmezte, leírása szerint a 

                                                 
482 GAÁL–KŐHEGYI 1975, 298, 299. 
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lelőhelyen szántás közben állítólag csontvázakat is találtak.493 A helyiek által említett, 
megbolygatott csontvázak feltehetőleg a középkori templom körüli temető sírjai voltak. A 
lelőhelyet terepbejárásunk alkalmával nem sikerült azonosítani, viszont találtunk egy 
kiterjedt középkori faluhelyet ettől ÉNy-ra kb. 2 km-re, a Koppányszántó határában fekvő 
Hidegkúti-dűlőben,494 ahol a földrajzi névgyűjtemény adata szerint hajdan település 
létezett.495 Az említett két lelőhely közti nagyobb távolság miatt még eldöntésre vár, hogy 
Hidegkút melyikkel azonos. 
VI. A pápai tizedjegyzékben feltűnő, azonosítatlan templom, ismert faluhellyel. 
 
73. Értény–Méhesi-dűlő (XX. t.) 
I. Méhes 
II. Templomának létezésére csak a pápai tizedjegyzék utal.496 
III. A falu az értényi határban, a falutól K-re fekvő Méhesi-dűlő környékén kereshető, a 
Borzásigei-árok Ny-i oldalán.497 A templom lokalizálására egyedül Papp István tett 
kísérletet: a dűlőtől jócskán D-re, a koppányszántói útelágazástól D-re, a Koppánytól pedig 
É-ra, a volt Eledényi-malom közelében „faragott” köveket talált, amelyeket a templom 
maradványaival azonosított.498 Mivel a megadott hely a Méhesi-dűlőtől viszonylag messze, 
a középkori Edelényhez499 viszont igen közel fekszik, így a lokalizálást csak kételyekkel 
fogadhatjuk el. 
VI. Kizárólag a pápai tizedjegyzékből ismert egyház. 
 
74. Értény–Temető (XX. t.) 
I. Értény 
II. Az értényi plébánia 1643-ban az andocsi jezsuiták alá tartozó licenciátusi központként 
működött.500 
III. Az 1722. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint a falu alatt egy templom romja 
feküdt, amely a Szeplőtelen Szűz tiszteletére volt szentelve.501 1824-ben Moldoványi 
József csak így számol be Értény régiségeiről, valószínűleg a száz évvel korábban említett 
maradványról is: „határában is látszatnak pusztúlt Templomoknak és váraknak helyei”.502 
IV. Wosinsky Mór fedezte fel a település középkori templomának valószínűsíthető helyét: 
„a község D-i részén, a hegytetőn levő temetőben, fa- és sírgödör ásása alkalmával igen 
sok középkori cserepet s kézzel csapolt, keskeny, középkori téglát hánytak ki. De e kő- és 
téglatörmelék között találtam római fali és peremes tetőtéglák darabjait is.”503 A lelőhelyet 
Torma István is azonosította terepbejárásai során: „a Koppányszántóra vezető földesúttól 
D-re fekvő magas dombon, a temető Ny-i részén egy elpusztult épület – középkori 
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templom? – maradványai láthatók: kb. 30-40 m átmérőjű, szabálytalan köralakú 1-1,5 m 
magas halmot alkot a sok tégla és kőtörmelék, igen sok embercsont is van a felszínen, főleg 
a törmelékhalom D–DK-i oldalán”.504 Terepszemlém alkalmával a sűrű bozóttal benőtt, 
kutatásra alkalmatlan területen csak néhány követ, a temetőtől Ny-ra eső lucernaföldön 
azonban sok, igen apró embercsont-töredéket és némi téglatörmeléket találtam. 
VI. A 17. század közepétől kezdve néhányszor az újkorban is említett, régészetileg 
azonosított egyház. 
 
75. Fadd–Parcson/Juhakol (XLVII. t.) 
I. Fadd–plébániatemplom 
II. A késő középkori Fadd több birtokos között oszlott meg; legrégebben, 1193-tól a 
fehérvári johanniták birtokoltak itt. A faddi egyházakra vonatkozó írott forrásokat két 
csoportra oszthatjuk: kétszer (1429, 1527) említik a Szent Márton plébániatemplomot ill 
papjait, három alkalommal (1470, 1482, 1535) pedig csupán faddi plébánosokról hallunk, 
akiket az oklevelek „kereszteseknek” neveznek, tehát a birtokos johhanita rend tagjai közül 
kerültek ki. A továbbiakban a Fadd területéről ismert, egymás közelében fekvő két 
templom lelőhelyre vonatkozó írott adatokat a fenti csoportosítás szerint választom szét. 
1429-ben János fia Jakab, a faddi Szent Márton templom perpetuus portionariusa két 
alkalommal is felszentelését kérte a pápától.505 A templomot 1527-ben is említik: ekkor 
Kutasi Mihály faddi plébános bevallást tett arról, hogy a mohácsi vész körüli időkben 
elvesztette a Szent Márton püspök és hitvalló tiszteletére szentelt faddi plébániatemplom 
javait: nevezetesen két, aranyozott ezüst kelyhet és egy ezüst szentségtartót. Mivel 
egyházát nem kívánta megkárosítani, ezért a Tolna megyei Szaka szőlőhegyén fekvő 
öröklött szőlejét a faddi egyháznak adományozza, amelyet a kincsek esetleges megtalálása 
és visszaszolgáltatása esetén önmagának visszajuttatni kért.506 Református papja részt vett 
az 1652-es kecskeméti zsinaton.507 
III. A Pesty-féle 1864-es összeírás szerint a faddi öregek a régi mezőváros helyét a 
jelenlegi helyétől É-ra fekvő Parcson nevű dűlőbe tették, ahol „régi építkezési nyomok” 
találhatók.508 Ez egybevág Bartal Aurél adatával: a középkori Fadd helyét a Parcson-
dűlőben „alkalmilag felszínre kerülő alapfalmaradványok, házieszköztörmelékek, stb. jelzik 
csupán”.509 A Wosinsky-féle 1891-es kérdőívben embercsontok előkerüléséről számoltak 
be.510 A fenti lelőhelyet Czövek Attila is megtalálta és a középkori Fadd mezővárossal 
azonosította.511 
IV. Czövek Attila az 1990-es évek második felében végzett többszöri terepbejárása során 
Fadd É-i részén, a Dunaszentgyörgyre vezető kövesút É-i oldalán, az egykori ártér szélén 
fekvő magaspart K-i nyúlványának laposabb tetején, K-i és főleg D-i lejtőjén 200 x 100 m-
es területen rengeteg 15-16. századi leletet talált. Véleménye szerint a lelőhely 
valószínűleg a Főmajor beépített része felé is folytatódik. A lelőhely kiemelkedő anyagi 
kultúráját egy 13. századi limoges-i kereszt aranyozott borításának töredéke és késő 
középkori viseleti elemek, pl. S minuszkulával díszített bronzlemez és csont övmerevítő is 
jelzik.512 A felszíni kutatások alapossága miatt megállapíthatjuk, hogy a templom 
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kétségkívül valamely beépített, fedett területen fekhet, bár az említett felszíni leletek 
ugyanakkor közelségére utalnak. 
VI. Oklevelekből a 15. századtól adatolható templom, amelynek pontos helye az alapos 
terepbejárások ellenére sem ismert, noha a hozzá tartozó településről egyházi felszerelések 
és talán sírokhoz tartozó viseleti elemek is előkerültek. 
 
76. Fadd–Rákóczi Ferenc u. (XLVII. t.) 
I. Al-Fadd–plébániatemplom 
II. Mivel a falu mai területén is tudomásunk van egy középkori templom létéről, ezért az 
okleveles adatok egy részét talán erre a lelőhelyre vonatkoztathatjuk. A források a 15. 
század végén és a 16. század elején többször említenek Fadd plébánosaiként johannitákat. 
1470-ben Mátyás „keresztes”, faddi plébános éppen Kalocsáról hazafelé igyekezett, 
amikor Miklós tinnini püspök és fehérvári kanonok gergyeni, vetlei, szentgyörgyi és 
alpabari népei a plébános faddi kúriájára támadtak.513 Az ellenségeskedés tovább 
folytatódott, mert 1482-ben a faddi plébánost, Benedek „keresztest” – aki Kerepesi Pál 
fehérvári kanonok többszöri invitálására ellátogatott ahhoz – Pál, pabari és alfaddi 
jobbágyaival megtámadta, megsebesítette, a házában talált szekrényt pedig a Dunába 
dobták volna, ha ebben meg nem akadályozzák őket.514 1535-ben a faddi papot 
Sebestyénnek hívták, aki – ismeretlen okokból – a fehérvári káptalan tagjai közé menekült. 
A fehérvári johannita parancsnok kiadatási kérését a kanonokok megtagadták, mondván: 
Sebestyén a fehérvári johannita parancsnok kétszeri engedélye után került be a kanonokok 
soraiba.515 
III. Egy 1692-es urbárium szerint Fadd elhagyott régi templomából csak a torony állt, két 
emelet magasságban.516 A kőtornyot egy 1703-as összeírás is említi.517 Az 
egyházlátogatások a 18. században többször megemlékeznek Faddon egy régi templomról, 
amely a fenti adatokból ismerttel azonos. 1721-ben a tornyot tető nélkülinek írják, 
amelyhez az új telepesek vályogból egy kis kápolnát építettek. Ez a kápolna hamarosan 
tönkrement, mert 1724-ben a Fok nevű helyen fekvő, keletelt, „félkör alakú” épületet 
helyreállították romjaiból. Az építményt 1754-ben bontották le, amikor helyén új templom 
épült.518 Bartal Aurél szerint a fentiek alapján a középkori Alfadd templomának helye az ő 
akkori házával, a Bartal-kúriával szemben, az országút K-i oldalán „a fok melletti kis liget, 
ill. malomkert volt.”519 Az 1865-ben lebontott, középkori alapokon nyugvó templomot 
Fadd 1860-as kataszteri térképei még feltüntetik.520 
V. Fadd közepétől K-re, az Öreg utca É-i folytatásában, a Rákóczi Ferenc u. 2. számú ház 
(egykori Bartal-kúria, ma gyermekotthon) előtt Ódor János Gábor 1997-ben gázfektetés 
alkalmával 4 db, 17-18. századinak meghatározott, melléklet nélküli sírt tárt fel.521 A 
helyiek az általuk is ismert helyet „török” temetőnek tartják, a szemben levő 1. számú ház 
építésekor több sírt is találtak.522 Czövek Attila a Rákóczi utca környékét a középkori Al-
Fadd helyével azonosította.523 
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VI. A forrásokban a 15. században feltűnő templom, plébánosai többször a birtokos 
johanniták közül kerültek ki; a 18. század közepén bontották le, a helyén épült templomot 
pedig a 19. század közepén. 
 
77. Fadd–? (XLVII. t.) 
I. Fadd–johannita rendház 
II. Fennmaradt egy adat a faddi johannita parancsnokról: 1377-ben Baudonus varasdi és 
faddi johannita parancsnok a székesfehérvári parancsnokot képviselte egy iktatáson.524 
Ezek szerint Faddon is létezett johannita rendház. 
VI. Mindössze egyetlen, 14. század végi oklevélből adatolt, régészetileg ismeretlen 
johannita rendház. 
 
78. Felsőmindszent–R. k. templom (Baranya m.) (LII. t.) 
I. Mindszent 
II. Először 1542-ben említett plébánosa ekkor 41 dénárt fizetett rovásadó címén.525 A 17. 
század első felében itt működött a pécsi püspökség egyik világi hitszónoka, több 
fiókegyházzal.526 
III. Az 1712-ben készült kamarai összeírás említi pusztán álló templomát.527 1714-ben 
Mindenszentekről nevezett temploma a pécsi zsinat irataiban szerepel.528 Az 1721. évi 
egyházlátogatás Mindenszentek tiszteletére szentelt, téglából készült, félig korhadt 
zsindelytetejű templomáról emlékezett meg. Valószínűleg középkori eredetű lehetett a 
templom két kőajtaja és talán a török időkre emlékeztetett két repedés a falon.529 Az 1729-
es vizitáció szerint az egyházat 1724-ben befedték, homlokzatára kis tornyot építettek, a 
homlokzati és az É-i falon továbbra is rések vannak, utóbbi oldalon a téglák is hullanak.530 
V. Timár György szerint a barokk korban átépített templom szentélye megőrizte 
középkori, a nyolcszög három oldalával záródó formáját,531 ám erről a műemléki 
szakirodalom nem tud. 
VI. A 16-17. században szereplő, a 18. században romosan többször említett, a mai 
templom helyén állt egyház. 
 
79. Felsőnána–Ónána/Alt Nana (XLIII. t.) 
I. Nána, Királynána 
II. A pápai tizedjegyzékben szereplő Nána (Mana, Nana) eddigi ismereteink szerint 
ugyanúgy vonatkozhat a mai Alsónánára (temploma valószínűleg Alsónána–Régi 
faluhelyen feküdt), mint a jelenlegi Felsőnána előzményére, az Ónána dűlőben fekvő 
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településre.532 A törökök 1546-ban és 1552-ban Királynánán Tamás papot is lajstromba 
vették.533 
III. A Pesty-féle gyűjtés a templomról kifejezetten nem szól, de az Alt Nana (Ónána) nevű 
völgyet elpusztult „rác” község helyeként említi.534 Az Ónána nevű dűlőt a helyiek 
napjainkban a régi Királynána nevű falu helyének tartják, ahol ma is kerülnek elő 
cserepek.535 
IV A 500 x 250-300 m kiterjedésű, az Árpád-korban és a késő középkorban is létező falut 
2002-ben Miklós Zsuzsa lokalizálta Felsőnánától Ny-ra, egy három oldalról vízzel övezett 
dombon. A tégla- és kőtöredékekkel jelzett templomot a falut átszelő Ny-K irányú földút 
két oldalán fekvő bozótosokban azonosította, a temetőt pedig a templom feletti dombtetőn, 
ahol rengeteg embercsontot szántottak ki.536 Későbbi légifelvételein a templom és temetője 
körül sötét gyűrűt – ill. a terepen csíkot – figyelt meg, amelyet elszántott árokként 
értelmezett. Megállapította, hogy a lelőhelyen „kis vár” állhatott, amelynek a templomhoz 
való viszonya nem tisztázott.537 
VI. Talán már a pápai tizedjegyzékben is szereplő, a helyiek által ismert faluhelyen fekvő, 
azonosított templom. 
 
80. Felsőnyék–R. k. templom (IX. t.) 
I. Nyék 
II. A nyéki plébániatemplom először a pápai tizedjegyzékben szerepel.538 1429. február 5-
én Hídvégi Kozma fia Demeter a Szűz Mária tiszteletére szentelt nyéki plébániatemplom 
oltárigazgatója a pápától felszentelését kérte, majd február 15-én a mondott templom Szent 
Anna-oltárának igazgatójaként (acol. rect. alt. S. Anne in eccl. par. B. Marie V. in Nec) 
megismételte kérését; a bejegyzés szerint személyesen zarándokolt a pápai udvarba a jelölt 
(qui hanc almam urbem causa devotionis et peregrinationis non sine modicis fatigiis et 
laboribus personaliter accesserunt).539 1437-ben a pápa búcsút engedélyezett a nyéki 
plébániatemplomot meglátogatóknak.540 1445-ben Pál fia Péter nyéki rector, a tízezer 
katona vértanú tiszteletére (Decem milium militum mart.) szentelt, templomában álló oltár 
alapítója az oltárhoz a vértanúk ereklyéjét kérte Rómában a pápától.541 1537-ben a falu 
birtokosa, Dombai János végrendeletében lelke üdvéért a nyéki plébániatemplomnak 
adományozta Pél és Oroszi falvakat (ma puszták Szabadhídvég határában), két aranyozott 
ezüst és egy ezüst kupát, nyolc ezüsttányért (discos) és két kis ezüsttálat (scutellos) egy 
ruhára való nyakláncot (unum monile pro une veste), egy medencét (pelium), két ezüst 
korsót (canteros), ezüst sarkantyúját és két ezüstcsészét (cyphos).542 A templomot 
legkésőbb a 17. század elejétől reformátusok használták: 1618-ban Karácsonfalvai György 
nyéki református lelkész is szerepel a pápai zsinaton részt nem vettek névsorában.543 1619. 
                                                 
532 MonVat I/1. 296, 311. Vö. TIMÁR 1999, 291. 
533 DÁVID 1982, 190. 
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egy harangot, amelyet egy 19. század eleji kirajzás során a felsőnánaiak magukkal vitték a Baranya megyei 
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május 1-jén a pápai zsinaton Karácsonyfalvai Gergelyt iktatták be a nyéki református 
egyház lelkészének, aki az augusztusi körmendi zsinaton részt is vett.544 Több református 
zsinat alkalmával említenek nyéki lelkipásztorokat: Ráckevén Decsi Istvánt 1626-ban, 
1628 és 1631 közt,545 valamint Megyeri Jánost 1626-ban, 1629-ben és 1630-ban,546 aki 
viszont 1627-ben Körmenden, 1628-ban pedig Pápán nem volt ott.547 1631-ben Varsányi 
Mátyás, 1652-ben Körmendy István és Szalai Balázs volt a nyéki református lelkész.548 
Nyék népes és módosabb egyházközség lehetett, hiszen 1626-tól 1631-ig és 1652-ben 
bizonyíthatóan két lelkész is működött egyszerre. 
III. 1696-ban a templomot kevés költséggel helyreállíthatónak mondta a kamarai 
összeírás.549 Az 1722. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint az abban az esztendőben 
meglátogatott templomok közül állapotát és befogadóképességét tekintve a nyéki áll az 
élen. Égetett téglából épült, erős falai állnak, de boltozata beomlott. A szentély három, 
kőből faragott ablaka közül kettő ép, egy megsérült. A hajó É-i falát ajtó módjára áttörték, 
D-i fala egy ablak kivételével sértetlen. A kőből faragott D-i ajtó épségben maradt. A Ny-i 
falon a kórus világítására szolgáló ablak ép, az É-i oldalon levő kápolnák teljesen 
megsemmisültek. A hajót és a szentélyt csúcsíves ablakok és támpillérek díszítik.550 Az 
1733. évi vizitáció a dombon álló nyéki templomot erős anyagból épültnek írja le, ekkor 
csak a tetőzete hiányzott.551 
Tudomásunk van a falut birtokló Dombai család egyik jeles tagjának, Pálnak kegyúri 
temetkezéséről, aki 1459 és 1463 között valamint 1470-ben is Tolna megye főispánja volt. 
552 1760-ban „egy már tsak nem az utolsó pusztúlásra jutott régi Templom’ omladékos 
Kriptájában” megtalálták „kőkoporsóját”, a következő felirattal: „Dombai Pál teste vagyon 
itt, ki azon tartománynak, mellyet a’ Balatonból ki folyó Sió, és Kapos vizei folynak körűl 
volt örökös Ura”. A „koporsót” Batthyány herceg tiszttartója összetörette, a csontok a mai 
r. k., akkori állapotát tekintve „pusztult Templomnak sekrestyéjében fenn álló Oltár’ 
hátuljában tartatnak”.553 Egy 1782-ban keletkezett irat szerint a következő felirat volt a 
kőkoporsón: „Hic jacet Sepultus Tenestris Dominus Paulus Dombai de Hidvég ad Enying 
et Mezőkomarom in Cottu Tolnensis”. Az összetört koporsó darabjait e feljegyzés szerint 
az akkortájt Hidvégen épülő kápolna szentélyének „al falába” építették be.554 
V. A mai templom szentélye a nyolcszög három oldalával záródik, É-on sekrestye 
csatlakozik hozzá, tornya a tetőtérből indul. (LXXII. t. 1.) A szentély K-i zárófalán egy 
elfalazott csúcsíves nyílás záradéka látható, a hajó csúcsíves nyílásai és a torony Ny-i 
homlokzatán látható négykaréjos nyílás viszont újkori lehet. A templom É-i oldalán álló 
támpilléres sekrestye falai valószínűleg a középkori fal csonkjaira épültek, erre utal az, 
hogy a mai fal nála szélesebb falon áll. Az elválás a mai járószint felett kb. 30 cm-re 
látható, tehát nem lehet középkori alapozási kiugrás; ez jóval mélyebben lehet. Az É-i 
odlaon 1722-ben említett kápolnák ma már nincsenek meg.555 1978-ban Koppány Tiborné 
tervei alapján az OMF kutatta a középkori alaprajzát megőrző templomon, az alaprajzi 
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felmérés is ekkor készült. A kutatók feltételezték, hogy a templomot Dombai Pál tolnai 
főispán építtette ki ma is látható gótikus formájára, a 15. század közepén.556 Csigi Imre 
szerint a 15. századi szentélyhez kapcsolódó hajó újabb, 1836-ban szentelték fel,557 
Genthon István szerint a 15. századi épületet 1835-ben renoválták.558 Valter Ilona szerint a 
hajó, a szentély és a sekrestye 15. századi eredetre vall, csak a torony épült az újkorban.559 
Az épület műemlék.560 
VI. A tizedjegyzékben feltűnő, oklevelekben gyakran szereplő, kegyúri temetkezőhelyként 
is használt, később reformátusok által átvett, a vizitációk által részletesen megörökített, 
középkori alaprajzát máig őrző egyház. 
 
81. Felsőnyék–Tükrösi-oldal (IX. t.) 
I. Horhi 
III. 1824-ben az elpusztult falu házainak és pincéinek nyomai még láthatóak voltak,561 sőt, 
Fényes Elek is még ezt írhatta Horhiról: „némelly maradványai, s elhagyatott pincéi most 
is szemlélhetők”.562 A felsőnyékiek által az 1890-es évek elején Wosinsky Mór kérdőíveire 
írt válasz a következőket tartalmazza: „a község nyugoti határvonalán, a Felső-Nyékről 
Tamásiba vezető utvonal mellett balfelől, a mai tükrösi legelőnek használt hegylánczolaton 
vannak régi földlakásokul használt putri-helyek, mintegy 25-30 helyen; – továbbá egy 
forrásos szakadék, mely a nép nyelvén »pogánygödör« néven ismeretes; – ettől D-re esőleg 
egy magasabb domb oldalában terült el Horhi falu, az ott látható kő és téglatörmelékek 
bizonysága szerint, a melyben született volna (állitólag) Horhi – másként Méliusz – Juhász 
Péter, a reformationak hazánkban lett elterjedésekor hires bibliaforditó”.563 Wosinsky is 
említi könyvében egy őskori lelőhely kapcsán Horhi helyét, „melyből kő- és tégladarabok 
még találhatók”.564 
IV. A falu középkori templomának helyét Torma István azonosította: „a Tita-kanyartól 
Nyék felé eső részen, a 8. és 9. kilométer között a domboldalban a vasút alatt, az országút 
mindkét oldalán igen sok kiszántott ház helye látszik, rengeteg állatcsont és középkori 
cserép fekszik a felszínen. A 8,4 és 8,6 kilométer között egy kis, ÉNy felé kiugró 
kiemelkedésen több kiszántott követ találtam, közelében néhány embercsontot is”.565 Az 
említett templomhelyet a középkori falu DK-i részén újra azonosítottam, a hely azonban 
ma – valószínűleg a kilométerkövek átszámozása miatt – kb. a 8,9 km-től K-re található.566 
VI. Csak a 19. században említett, régészetileg azonosított egyház. 
 
82. Fonó–Birkadomb (IV. t.) 
I. Fonó,Vásárosfonó, Nagyfonó 
III. Az 1748-as kánoni vizitáció szerint a falu temetője a falun kívül félórányira, a régi 
templom helyén, kerítés nélkül állt; ekkor tehát még látszottak a középkori egyház 
maradványai.567 
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IV. Az egyházlátogatási jegyzőkönyvben említett hely Rosta Ferenc egykori fonói 
plébános szerint az alábbi helyen feküdt: „a malomároktól Ny-ra É-D irányban húzódó 
Birkadomb oldalán, a malomtól 400 m-re É-ra, ahol az erdő kezdődik”.568 
VI. Egy 18. századi vizitációban említett, ekkor még látható, azonosítatlan egyház. 
 
83. Gadács–Kóbé-dűlő (XXI. t.) 
I. Gadács 
II. Templomára legkorábbban református lelkészének 1623-as és 1628-as említése utal.569 
IV 1979-ben lakossági bejelentés ellenőrzésekor Bárdos Edith megállapította, hogy a mai 
gadácsi templom vonalában, attól Ny-ra, a falu feletti dombháton, a Kóbé nevű dűlőrészen 
iskolás gyerekek melléklet nélküli középkori csontvázat bolygattak meg, egy másik 
„kutatóárokban” pedig kb. 30-40 cm mélyen „dőltfal” maradványait, téglákat és köveket 
ástak ki, ahonnan a helyszínelők egy faragott kő töredékét emelték ki. A dombtetőn 
középkori cserepeket és építési törmeléket figyelt meg, a lelőhelyet a középkori Gadács 
helyével azonosította.570 
VI. A 20. század végén rablóásatással bolygatott, kizárólag a kiszállási jelentés révén 
ismert, azonosítatlan templom. 
 
84. Gerényes–Nyírös-Téglás (Baranya m.) (LI. t.) 
I. Nyires 
III. Gerényes K-i határának szélén, a Nyírös nevű dűlőt a helyi dűlőnévgyűjtő a középkori 
Nyires falu helyével feleltette meg. A dűlőtől DK-re, a belterület közelében fekvő Nagy-
Téglás nevű részen téglák és cseréptöredékek kerülnek elő szántáskor.571 Csánki „Mágocs, 
Vásárosdombó, Vaszar sat. vidékén” kereste,572 Timár György szerint ezen belül 
pontosabban Kisvaszar és Magyaregregy határvidékén fekhetett,573 Engel Pál pedig 
egészen pontosan Kisvaszartól DK-re, a Nyires nevű dűlőbe tette.574 A Csánki által 
megadott nagyobb térségbe a Gerényes határában fekvő Nyires is beletartozik és mivel itt 
vélhetőleg templomhelyet is ismerünk, amelynek egykori nevére dűlőnév is utal, így 
egyelőre ezt a lelőhelyet azonosítjuk Nyires helyével. 
VI. A dűlőnévgyűjtés – törmelékkel és cserepekkel jelzett – középkori faluhelyet említő 
adata alapján feltételezett egyház. 
 
85. Gerjen–Ófalu (XLVIII. t.) 
I. Gergyen 
II. Templomáról nem maradt fenn középkori forrás,575 református lelkésze először 1626-
ban tűnik fel.576 Református papja részt vett az 1652-es kecskeméti zsinaton.577 
III. A török elleni visszafoglaló hadsereg útját ábrázoló 1686-os metszet megörökítette 
egyszerű kerítéssel körülvett, torony nélküli templomát.578 Az 1733-as egyházlátogatási 
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jegyzőkönyv szerint a régi templom romjait helyreállították és nádtetővel fedték be; a 
karóból készült kerítést is említik, ezen belül temetkeztek ekkor.579 Az Ófalu 1844-es 
leégése után a település a mai helyén kezdett újjáépülni, mivel azonban a templom nem 
pusztult el teljesen a tűzvészben, némi javítás után még az új templom 1873-as elkészültéig 
tovább használták.580 
IV. Az Ófalu területén végzett terepbejárásom egyelőre csak nagy mennyiségű néprajzi 
kerámiát eredményezett.581 
VI. A 17. századtól feltűnő, újkori adatok alapján ismert megjelenésű, átépítve a 19. század 
második feléig használt egyház. 
 
321. Gödre–Gödrekeresztúr–? (V. t.) 
I. Keresztúr 
II. Egyházára csak a templomcímből képzett helynév utal, amely legkorábban 1542-ben 
tűnik fel.582 
VI. A középkor végén feltűnő, templomcímből képzett helynév révén ismert egyház. 
 
86. Gödre–Gödreszentmárton-Kloster/Unterm Kloster (Baranya m.) (L. t.) 
I. Szentmárton 
II. Az egyetlen rá vonatkozó középkori forrás, az 1542. évi rovásadó-összeírás éppen akkor 
keletkezett, amikor Szentmárton plébánosa meghalt és új plébános kinevezéséig káplánja 
látta el helyette a papi szolgálatot, akinek addig – állítása szerint – semmilyen jövedelme 
nem volt. A plébános ekkor egyben alesperesi tisztet is betöltött.583 
III. Egy 18. század közepi feljegyzés szerint a Szentgyörgyre (Baranyaszentgyörgy) vezető 
úton egy öreg templom maradványai láthatók, amely feltehetően Szent Mártonnak volt 
szentelve;584 később már csak romként szerepel.585 A Pesty-féle helynévgyűjtésben 1865-
ben a gödreszentmártoni Kloster vagy Unterm Kloster nevű legelőn romokat írtak le.586 
IV. 1956-ban távvezeték építése közben Gödreszentmárton határában leletekre bukkantak. 
Lakatos Pál helyszínelése során megállapította, hogy a pontosabban meg nem jelölt „domb 
végén”, egy fákkal és bozóttal borított, kőtörmelékkel fedett „mesterséges emelkedésen” 
160 cm hosszú, 130 cm széles és 2 m mély kincskeresőgödröt ástak. Ennek oldalából 
középkori és újkori leleteket szedett ki, különböző mélységekben pedig 3, 
hozzávetőlegesen Ny-K-i tájolású, melléklet nélküli csontvázas sírt azonosított. Egy 
kidobott koponyatöredéken megfigyelt széles, zöld csík alapján bronzdíszes pártára, ez 
által pedig középkori temetkezésekre következtetett.587 A középkori sírok és az 
épülettörmelék alapján kétségkívül középkori templommal számolhatunk. 
VI. A középkor végén feltűnő, a 19. században még romos, a 20. század közepén 
megbolygatott, régészetileg helyszínelt, de azonosítatlan templom. 
 
87. Gölle–Dűlt-templom-dűlő (Somogy m.) (XXVII. t.) 
I. Uzd 
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II. A pápai tizedjegyzékben szereplő Huhd/Wstuc/Wstd/Husti falu lelőhelyünkkel 
azonosítható.588 
III. Egy 1778-as kéziratos térkép Göllétől pontosan É-ra, a patak Ny-i oldalán 
templomromot (P. Templom) jelöl.589 A Dűlt-templom-dűlő Göllétől É-ra, az egykori 
Uzddal kapcsolatos helynevektől D-re található, ahol néha köveket szántanak ki; a 
hagyomány szerint itt egykor templom állt.590 
IV. Németh Péter Gergely 1998-as terepbejárásán egy a környéket jól ismerő adatközlő 
elmondta, hogy az uzdpusztai újkori templom romjától DNy-ra, a patak Ny-i oldalán, a 
patakon átvezető földesúttól D-re „egy középkori templom alapjai látszanak.” Az épület a 
pataktól kb. 200 m-re Ny-ra, az úttól pedig kb. 250 m-re D-re helyezkedik el.591 
VI. A pápai tizedjegyzékben említett, az újkorban és a hagyomány révén is ismert, 
azonosítatlan egyház. 
 
88. Gölle–Török templom (Somogy m.) (XXVII. t.) 
I. Gelle 
II. A templom 17. századi fennállását alátámasztja, hogy a Gelye alakban írt falunak Bene 
György személyében református lelkésze volt 1619-ben, ekkor iktatták be tisztségébe.592 
Az 1632. és 1652. évi kevei református zsinaton is részt vett a göllei lelkipásztor.593 
III. Egy 1778-as kéziratos térkép Göllétől DK-re, Attalától É-ra „Puszta Templomot” tüntet 
fel.594 Rómer Flóris feljegyzése szerint „Göllétől K-re, az úgynevezett dohányos sűrű 
mellett van templom nyoma”, 10 x 4 hüvelykes (kb. 26 x 10 cm) téglákból; lejjebb 
Pusztatemplom-táblának nevezi a lelőhelyet.595 A helyiek a Török templom nevű dűlőben 
szántáskor előkerült nagy mennyiségű embercsontról tudnak.596 
IV. Kocztur Éva ezt írta a terepbejárása során az 1960-as évek elején Göllétől K-re 
megfigyelt jelenségekről: „a középkori templom dombját K felől patak választja el egy 
ovális É-D irányú dombtól”. Leírásából úgy tűnik, hogy részben álló épület volt itt ekkor, 
körülötte téglákat és embercsontokat talált, tőle ÉK-re pedig középkori telepet. Az általa 
Dűlt-templom-dűlőnek nevezett lelőhely valójában nem a falutól K-re, hanem É-ra fekszik, 
ám a Rómerre való hivatkozás miatt kétségtelen, hogy a falutól K-re fekvő templom helyét 
járta be ekkor.597 
V. Göllétől K-re, az egykori Kispusztától É-ra 800 m-re, egy széles dombhát legmagasabb 
pontján Árpád-kori templom alapfalai kerültek elő 1957-ben, a Talajjavító Vállalat által 
ásott szondában. A lelőhelyet megvizsgáló Pusztai Rezső feltárt egy Ny–K irányú, 
nagyméretű, lapos, Árpád-korinak tartott téglákból készült falat. Feltételezése szerint a 
templom az 1200-as években épült, és a későbbinek tartott, nagyméretű téglák előfordulása 
miatt későbbi átépítésre gyanakodott, nézete szerint „a 14–15. században és talán még 
későbben is használatban lehetett” az egyház. A faltól D-re kb. 10 m-re, a talajjavítók által 
ásott szonda szomszédságában is ásott „egy kisebb árkot”, kb. 1 m mélységig tégla- és 

                                                 
588 MonVat I/1. 263, 276, 298, 306. Vö. TIMÁR 1999, 302. Ezt a lokalizálást fogadta el: ORTVAY 1890, 45; 
KAMMERER–ORTVAY 1891, 261; Magyarkeszi–Huszttal azonosította: TIMÁR 1999, 302. 
589 MTA RI, negatív ltsz.: 10.283. 
590 Uzd: SMFN 1974, 417: 56-60, 72-74, 76, 94-103; Dűlt-templom-dűlő: SMFN 1974, 418: 136/117. 
591 RRM Rég. Ad. 1234. 
592 THURY 1908, 236. 
593 FÖLDVÁRY 1898, 132, 186. 
594 MTA RI, negatív ltsz.: 10.283. 
595 Rómer XIX. 45. Vö. GERECZE 1906, 722. 
596 SMFN 1974, 136/226. 
597 KOCZTUR 1964, 49, 53. A Kocztur-féle hivatkozások közt szereplő román kori, domborműves bronz 
madár (legújabb közlése: LOVAG 2000, kat. 288; 240. 288. kép) minden bizonnyal nem Uzdpusztára, hanem 
inkább a ma is Tolna megyében fekvő Sárszentlőrinc–Uzdra vonatkozik. 
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habarcsdarabok, alatta több vázrészlet került elő. Az épület körüli temetőből téglalap alakú, 
faragott mészkőlap, préselt indadíszű bronzlemez, koporsószegek kerültek elő. Ezek 
alapján az ásató valószínűsítette, hogy a temető még a 17. században is használatban volt. 
A középkori falut a templomtól D-re és Ny-ra azonosította.598 A feltárt épület azonos lehet 
a Rómer által említett templommaradvánnyal. 
VI. A 17. század elején reformátusként feltűnő, az újkorban néhányszor említett, a 20. 
század közepén leletmentéssel kutatott, ismeretlen alaprajzú, Árpád-kori eredetű templom. 
 
89. Gyönk–Belterület (XXVI. t.) 
I. Gyönk 
III. Az 1733-as vizitáció említi, hogy a régi templom a falu közepén, egy dombon állt, ahol 
akkoriban is temetkeztek.599 
VI. Kizárólag egyetlen újkori vizitáció által említett egyház. 
 
90. Gyönk–Gerenyáspuszta (XXVI. t.) 
I. Gerenyás 
II. Plébánosa a pápai tizedjegyzékben szerepel először.600 Egy 1487-as birtokfelosztó 
oklevél Gerenyáson megemlíti a Szent Margit tiszteletére szentelt plébániatemplomot és a 
plébániát is.601 
III. Torma István 1963-ban Gerenyáspusztától Ny-ra 3-4 kiszántott középkori ház foltját 
figyelte meg.602 
VI. A tizedjegyzékben és a 15. század végén szereplő, a török korban valószínűleg 
nyomtalanul eltűnt, azonosítatlan templom. 
 
91. Gyönk–Szabatoni-dűlő (XXXVII. t.) 
I. Szabaton 
II. Létezéséről csak a pápai tizedjegyzék egyetlen adatsorából van tudomásunk.603 
IV. A 600 x 100-150 m nagyságú, 13. századi leletekkel jelzett falu helyét Miklós Zsuzsa 
azonosította 2003-ban Szabatonpusztától D-re, a Donát-patak É-i oldalán, a patak és a 
pusztára vezető dűlőút között. A templom helyére a település Ny-i harmadában egy 50 m 
átmérőjű, tégla- és kőtöredékkel borított rész utalt.604 
VI. Csak a pápai tizedjegyzékből adatolt, terepbejárással azonosított templom. 
 
92. Gyönk–? 
I. Szentgyörgy 
II. A simontornyai szandzsák 1580-as és 1590-es tahrir-defterében Nagy-Szabadival (a 
középkori Szabaton) együtt egy bizonyos Szentgyörgy pusztát írtak össze, amely Dávid 
Géza szerint Szabaton határrésze lehetett.605 A helynév bizonyosan olyan egyházas falura 
utal, amelyet középkori forrásból nem ismerünk. 
III. Helyét Engel Pál Gyönk és Nagyszabaton közzé tette.606 
 
                                                 
598 PUSZTAI 1958b, 47; RRM Rég. Ad. IV/18/10. Vö. BODÓ 1987, 33. 
599 ACP 1973, 202. 
600 MonVat I/1. 278, 287, 297, 311. Vö. TIMÁR 1999, 286. 
601 K. NÉMETH 2002b, 279. 42. jegyzet. 
602 Torma István terepbejárása, 1963. okt. 1. (278. lh.) 
603 MonVat I/1. 311. Vö. TIMÁR 1999, 293. 
604 MIKLÓS 2004b, 132. Két nap múlva, Miklós Zsuzsától függetlenül Ódor János Gábor is megtalálta a 
lelőhelyet. Ódor János Gábor terepbejárása, 2004. ápr. 23. 
605 DÁVID 1982, 130. 
606 ENGEL 2001. 
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93. Györe–R. k. templom (LV. t.) 
I. Györe 
II. Egyháza szerepel a pápai tizedgyűjtők feljegyzéseiben.607 1542-ben papja, aki egyben 
alesperes is volt, 1 forint 25 denár rovásadót fizetett.608 
III. Az 1721-es egyházlátogatás szerint a Kisboldogasszony tiszteletére szentelt 
templomnak volt bolthajtásosa szentélye és sekrestyéje, kórusa és szószéke, teteje csak 
félig fedte zsindely, az is rossz állapotban volt.609 1729-ben védőszentjének már az 

Angyalok Királynőjét mondták. Az egyik épületkő felirata szerint az egyházat állítólag 
1557-ben restaurálták, másodszor pedig 1657-ben javították, de a tető eddigre már 
elpusztult, ezért az oldalfalak szétomlottak, a gerendák elkorhadtak, a mennyezet 
leszakadás előtt állt és a szentély boltozata is nagyon megromlott.610 1733-ban arról 
emlékeztek meg, hogy a templomot 1552-ben építették szilárd anyagokból, 1682-ben 
felújították, ekkoriban azonban romokban állt a sekrestyével együtt.611 1828-ban még 
álltak a templom romjai, amelyet – „minthogy régisége miatt annyira megrongyosodott, 
hogy megjobbitani éppen nem lehetett” – 1794-ben elkezdtek lebontani azzal a céllal, hogy 
helyette újat építsenek. Mindezt a kegyúr, a pécsi püspök halála meghiúsította. „Azon 
templomnak tehát puszta töredékjei egész fundamentomjával együtt e napig fent állnak” – 
írták ekkor.612 
IV. A középkori egyház a mai r. k. templom helyén állt, utóbbit a lebontott rom helyén 
1844-ben építették.613 
VI. A pápai tizedszedés idején már létezett, a 18. századi vizitációk által többször, 
részletesen leírt, a török korban többször javított, a 18. század végén és a 19. század elején 
lebontott templom. 
 
94. Györköny–Ev. templom (XXXVI. t.) 
I. Gyerken(y) 
II. A templom a pápai tizedjegyzékben tűnik fel.614 A templom létére török defterek is 
utalnak: 1546-ban Györköny összeírásában elsőként Petre, 1552-ben pedig János nevű 
papot említenek.615 
III. Az 1722-es telepítési szerződés alapján Krähling János úgy vélte, hogy a falu 
evangélikus temploma a középkori egyház helyére épült.616Az 1733-as vizitáció szerint a 
régi templom alapjai tágasak, a romok 2 láb (kb. 70 cm) magasak, köveit Tolnára hordták 
el gabonaház építéséhez.617 
IV. 2004-es györkönyi terepbejárásunkon helybeliektől megtudtuk, hogy a jelenlegi ev. 
templom környékén fekvő házak területén többször akadtak csontvázakra és építési 
törmelékre; ennek alapján a középkori templom valóban a mai egyház helyén keresendő.618 
VI. A pápai tizedjegyzékben feltűnő, a 18. század elején még romos, építkezéshez 
lebontott templom, amely a mai templom helyén (vagy környékén) kereshető. 

                                                 
607 MonVat I/1. 260, 286, 311. Vö. TIMÁR 1999, 286. 
608 TIMÁR 1998, 45. 
609 MERÉNYI 1939, 31. Vö. GAÁL–KŐHEGYI 1975, 309. 
610 MERÉNYI 1939, 31-32. 
611 ACP 1973, 202. 
612 CSERNA–KACZIÁN 1986, 91-92. Ld. még: SOLYMÁR 1997, 9-10. 
613 Bonyhád és környéke 2000, 130. 
614 MonVat I/1. 262, 278, 297. Vö. TIMÁR 1999, 286-287. 
615 DÁVID 1982, 259-260. 
616 KRÄHLING 1998, 41. 
617 ACP 1973, 202. 
618 Ódor János Gábor–K. Németh András terepbejárása, 2004. ápr. 16. A lelőhelyre összefoglalóan: K. 
NÉMETH 2003b, 11. 
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95. Györköny–Wiesenacker-dűlő (XXXVI. t.) 
I. ? 
IV. A Györköny központjától kb. 1 km-re É-ra található Wiesenacker-dűlőből – ahonnan 
1972 körül a szekszárdi múzeumba jutott egy 11. századi sír anyaga – embercsontok, 
kövek, valamint több mint 20, az I. Andrástól II. Andrásig (1055-1235) terjedő időből 
származó érem került elő. 2004-es helyszíni szemlénk során a falu É felé nyúló házsora 
mögött folyó patak K-i felén, egy széles dombhát tetején, az erdőfolttól D-re egy kb. 50 x 
50 m-es területen szétszántott templom építőanyagát figyeltük meg a szántásban, a tőle 
kissé É-ra fekvő vetésben pedig elkülönülve talán egy másik kőépület sejthető. A törmelék 
között több római téglát is találtunk, falura utaló kerámia azonban csak igen kevés került 
elő. Eddigi adataink alapján a mindeddig teljesen ismeretlen templom a tatárjárás idején 
pusztulhatott el, s kérdéses, hogy Györköny korai helyével azonosítható-e vagy inkább egy 
névtelenül eltűnt Árpád-kori településről lehet-e szó.619 2005 őszén mélyszántás után a 
templom alaprajza mérhetővé vált: hossza kb. 15,5 m, szélessége pedig 5 m.620 
VI. Kizárólag régészeti úton adatolt, a felszíni szórvány érmek alapján a 11. század 
közepétől a 13. század első feléig létezett, igen korai egyház, amelyet vélhetőleg a 
tatárjárás pusztított el. 
 
96. Gyulaj–Garasházi-erdészlak (XXV. t.) 
I. Biród, Egyházasbiród 
II. A falu templomos voltára először a pápai tizedjegyzék utal,621 majd nem sokkal később, 
1357-ben Egyházasbiród alakban (Ighazosbiroth) említi egy határjárás.622 
III. Helyét helynevek alapján – és az általam azonosított lelőhelyet nem ismerve – a 
Garasházi-erdészlaktól K-re, az óbiródi erdészház környékére szokás tenni.623 
IV. 2000-ben egy leletbejelentő segítségével a Hosszúvölgyből D felé folyó patakocska és 
a közelben eredő Köves-patak összefolyása feletti domboldalon, a kövesúttól É-ra kb. 50 
m-re, a kiirtott erdő helyén kevés ős- és több középkori cserepet találtam. A dombon kb. 
Ny–K irányban húzódó kerítésen átkelve, a dombra DNy–ÉK irányban felvezető útból a 
gépek által apróra tört további középkori cserepeket gyűjtöttünk. Az úttól É-ra több, 
növénymentes kis területen, összesen kb. kb. 15 x 20 m-en rengeteg tégla- és 
habarcstörmelékre bukkantunk, amelyet talajlazítóval húztak szét erdőtelepítés előkészítése 
során.624 
VI. A tizedjegyzékben feltűnő, azonosított, erdőtelepítéssel valószínűleg jórészt tönkretett 
templom. 
 
97. Gyulaj–Pogány-templom (XXV. t.) 
I. Tah 
II. Temploma csak a pápai tizedszedők összeírásaiban szerepel (Chod, Thoh, Toh, Tok).625 

                                                 
619 K. NÉMETH–ÓDOR 2005b. 
620 Lückl Ervin szóbeli közlése, 2005. nov. 30. 
621 MonVat I/1. 145, 262, 276, 289, 306. Vö. TIMÁR 1999, 299. 
622 AO VI. 539. 
623 PAPP 2000, 140; ENGEL 2001. Ld. Gyulaj–Pogány-templom. 
624 K. Németh András terepbejárása, 2000. okt. 5. 
625 MonVat I/1. 145, 262, 277, 298, 305-306. Vö. TIMÁR 1999, 310. Timár György tévesen a mai Kistavával 
felelteti meg. Uo. Papp István szerint Tah nevéből keletkezett a török kiűzése után a (Kis- és Nagy-) Tava 
helynév. PAPP 2000, 172. Elképzelését cáfolja, hogy az oklevelek tanúsága szerint a közelben feküdt Taba, 
amelynek nevéből közönséges b>v hangzómódosulással létrejöhetett a mai Tava név, ellenben Tah nevéből 
ugyanez az alak nem magyarázható. Ld. még: Szakály–Kistava. 
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III. Bregovics Pál tamási plébános 1800 körül még látta egyházának romjait a gyulaji határ 
É-i részén fekvő óbiródi erdészlaktól K-re, a szőlőhegyi iskolától É-ra.626 Az 1877-es 
egyházmegyei schematizmus szerint Ó-Biródon ekkor még állt a templom romja, 
amelynek utolsó papját állítólag az 1714-es pécsi zsinaton említették utoljára.627 Papp 
István ottjártakor, a 20. század első felében a falak már nem látszottak, a téglatörmelékkel 
borított templomhelyet bokrok nőtték be. Leírása szerint a templom tégláit az óbiródi 
erdészház építésénél használták fel.628 Az erdőben fekvő lelőhelyet ma Pogány-templom 
nevén ismerik, a helyiek szerint tégladarabokat és köveket szoktak itt találni.629 Mivel a 
környéken más, lelőhellyel megfeleltetett egyházas nem ismert, ill. a többinek ismert vagy 
valószínűsíthető a helye (Biród ettől DNy-ra, Taba pedig K-DK-re), ezért Tah faluval 
azonosítom (bár egy 1357-es oklevél szerint Tah É-ra feküdt Tabától),630 annak ellenére is, 
hogy a közeli helynevek inkább Biródra látszanak utalni (ennek helyét ld. Gyulaj–
Garasházi-erdészlak [96]). 
IV. Valószínűleg a faluhely egy részét azonosította Torma István 1963-ban, aki az óbiródi 
halastó K-i sarkánál, a biródi erdészház felé vezető út partjában egy középkori ház profilját 
figyelte meg.631 
VI. A tizedjegyzékben feltűnő, az újkorban néhányszor említett, 1800 körül még részben 
látható templom. 
 
98. Gyulaj–Pölöske/Forrási-dűlő (XXV. t.) 
I. Sólyag 
II. 1424. december 30-án Zsigmond király búcsút kér V. Márton pápától a korábban fából, 
majd kőből épült (prius ligneam et nunc ex lapidibus constructam), Szent György mártír 
tiszteletére szentelt sólyagi plébániatemplom számára.632 1433-ban Sólyagi Sebestyén – 
Zsigmond császárrá koronázásakor a kíséretben tartózkodván – a pápától azt kérte, hogy 
felsorolt birtokainak egyházait: a Szent György mártír tiszteletére szentelt, általa újjáépített 
sólyagi, a Mindenszentek tiszteletére szentelt gyulaji és a Szent Margit tiszteletére szentelt 
tabai plébániatemplomokat Sólyagon egyesíthesse, mert a mondott plébániák 
háborúskodások miatt elpusztultak (propter guerras plene destructae sunt).633 A felsorolt 
egyházak részére búcsút is kért 1433. július 2-án, 13-án és augusztus 3-án.634 IV. Jenő pápa 
– értesülve arról, hogy a sólyagi templom pusztulásra jutott, és nincs pénz a 
helyrehozatalra – mindenkinek, aki munkával vagy pénzzel a templom újjáépítéséhez 
hozzájárul, búcsút engedélyezett.635 
III. A falu Csánki szerint Hőgyész, Kurd, Szakály stb. vidékén,636 Kammerer szerint 
Szakály határában feküdt,637 Engel Pál pedig Gyulaj határába helyezte.638 
IV. Sólyag helyét azonosnak vélem a Wosinsky által leírt lelőhellyel Gyulajtól K-re, a 
Pölöske, más néven Forrási-dűlőben: „(…) négy völgy találkozásánál, a nyugoti lejtőn már 
                                                 
626 PAPP 2000, 140. 
627 Schem 1877, 94. 
628 PAPP 2000, 140. 
629 TMFN 1981, 250: 48/87. Engel Pál az adatot Biród helyére vonatkoztatja. ENGEL 2001. 
630 AO VI. 538. 
631 Torma István terepbejárása, 1963. okt. 8. (303. lh.) 
632 LUKCSICS 1931, I. 772. sz. 
633 LUKCSICS 1938, II. 155. sz.  
634 LUKCSICS 1938, II. 167, 207, 286. sz. 
635 KOLLER 1784, III. 345; FEJÉR X/7. 434-436. 
636 CSÁNKI 1897, 448. 
637 KAMMERER–ORTVAY 1891, 262. 
638 ENGEL 2001. Papp István szerint „Sólyag a szakályi határban volt a Kapos fölött, majdnem Csibrákkal 
szemben. Sólyagtól Gyulaj légvonalban 4 km-re, Taba 5 km-re volt.” PAPP 2000, 167. Ez a templom inkább 
Tárkány egyháza lehetett. Ld. még Szakály–Tárkány-Tárkánymajor-dűlő [250]. 



 83

rég óta kerültek felszínre tégladarabok, s edénytöredékek. (…) a tégladarabok nagy 
részében római fali s tetőtéglákra ismertem, vannak azonban keskeny, hosszú s kézzel 
csapolt, középkori téglák is. (…) Egy helyen sok emberi csontot s koponyadarabot találtam 
s itt a törmelék kizárólag csak római téglákból állott, valószinű tehát, hogy itt római sírok 
voltak.”639 A területen napjainkban is kerülnek elő temetőre utaló embercsontok.640 Célzott 
terepbejárásomon a két patak találkozásától DNy-ra fekvő, meredek domboldal aljában 
elszórtan néhány őskori kerámiát, tőle Ny-ra kis kiterjedésű Árpád-kori lelőhelyet találtam, 
a templomhelyet azonban nem sikerült azonosítani.641 Mivel a lelőhelyen római és 
középkori cserepek és egyéb leletek is előkerültek, elképzelhetőnek tartom, hogy jórészt 
római építőanyag másodlagos felhasználásával készült középkori egyház állhatott itt. 
Pölöske nevű falut nem ismerünk a környéken, ezért az oklevelek alapján Szakály és 
Gyulaj határvidékére helyezhető, pontosabban nem ismert fekvésű Sólyaggal, illetve annak 
templomával azonosítjuk. E mellett szól, hogy a helytől É-ra fekszik Taba helye, tőle Ny–
DNy-ra pedig a középkori Gyulajé; a három középkori falu határa minden bizonnyal 
hajdan is összefüggő birtoktestet alkotott. Így érthető Sólyagi Sebestyén 1433-as kérése a 
három – mint láttuk, szomszédos és csupán néhány km-re fekvő – egyház egyesítéséről. 
VI. A 15. században több búcsúengedélyben szereplő, fából kővé ekkor átépített, a 19. 
század végén régészetileg is azonosított, ismeretlen fekvésű egyház. 
 
99. Gyulaj–Rác-rakás (XXXI. t.) 
I. Mindszentfalva 
II. A templomcímből képzett település nevét először 1443-ban említik, többször nem 
hallunk róla.642 
III. Csánki korában Mindszentfa puszta még létezett Hőgyésztől Ny-ra.643 Ma már nincs 
ilyen helynév, de egy 1818-as megyetérkép még feltünteti Mindszentfa puszta helyét:644 e 
szerint Gyulaj határának D-i szögletében, kurdi és szakályi területek között feküdt, a Kapos 
É-i partján, a Gyulaji-árok K-i felén. Helynévi nyoma nem maradt, de a leírt helyen ma is 
megtalálható, elpusztult településre utaló Rác-rakás nevű dűlő vélhetőleg Mindszentfalva 
helyét jelöli.645 
 
100. Gyulaj–Túri-erdő, Templomdomb (XXII. t.) 
I. Től–ágostonos kanonok-kolostor 
II. A kescseli nemesek által 1268-ben Szent Imre herceg tiszteletére alapított tőli monostort 
már alapítása után az esztergomi érsek joghatósága alá tartozott.646 A pápai 
tizedjegyzékekben a kolostor elöljárója perjelként (prior) és prépostként (prepositus) is 
szerepel.647 A 14-16. században a monostort néhányszor említik, többnyire annak kapcsán, 
hogy prépostja különböző környékbeli ügyekben tanúként és szomszédos birtokosként volt 
jelen.648 Utoljára az 1543-as rovásadójegyzékben szerepel,649 legkorábban ekkor 
hagyhatták el lakói. 

                                                 
639 WOSINSKY 1896, II. 773-774; K. NÉMETH 2005a, 136. 
640 TMFN 1981, 251: 48/152. 
641 K. NÉMETH 2004c. 
642 Héderváry I. 211. 
643 CSÁNKI 1897, 442. 
644 TMÖL T 163. 
645 TMFN 1981, 253: 48/250. 
646 MES I. 717. sz.; MES II. 359. sz. 
647 MonVat I/1. 262, 276, 306. 
648 1385: Dl. 103363.; 1446: SZAKÁLY 1998, R/3. sz.; 1455: Dl 45103.; 1540-41: Kammerer: Től. 
649 MAKSAY 1990, 778; SZAKÁLY 1969, 12. 
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III. Helyét feltünteti az első katonai felmérés, említik helyi egyházi iratok, tud róla Fényes 
Elek, Pesty Frigyes és a helyi hagyomány is, helyén Rómer Flóris is megfordult.650 A 20. 
század első felében egy gyulaji származású bejelentő is említette maradványait a Nemzeti 
Múzeumnak, és ekkortájt Pap István tamási esperes-plébános is bejárta és rögzítette 
helyét.651 Mindezek ellenére a szakirodalomban mégis gyakran szerepel téves 
lokalizálással. 
IV. A kolostor a mai Gyulaj ÉNy-i határában (tőle kb. 6 km-re), Nagykónyi–Ságpusztától 
D-re fekszik, az ún. Túri-erdőben, a Koppány folyóba D-i irányból torkolló Vörös-víz 
forrásának közelében, egy kb. 10 méter magas, ÉNy-DK irányú, a helybeliek által 
Templomdombnak is nevezett dombon. A dombtól Ny-ra, a patakkal párhuzamosan futó 
földút nyomvonalában kb. 50 m hosszúságban kevés késő középkori cserép gyűjthető, a 
domb Ny-i oldalán és a dombtető D-i részén sűrűbben található a 14–16. századi kerámia 
és állatcsont; embercsont csak elvétve akad. A kolostor méretei alapján feltehető, hogy 
igen kevés – 1385-ben mindenesetre legalább három – szerzetes lakta. 
V. A kolostor épületére felmenő falak nem utalnak, csupán a sűrű aljnövényzetben és a 
ritkásabban álló fák között felfedezhető tégla- és kőomladék mutat arra, hogy itt egy kb. 5 
x 15 m területű, K–Ny tájolású, egyenes szentélyzáródású templom állt, amelyhez É-ról 
csatlakozott rövidebb oldalával a téglalap alakú kolostorszárny (a teljes kolostornégyszög 
valószínűleg nem épült ki). A domb ÉNy-i oldalán két nagyobb mélyedés található, Papp 
István szerint ezek pincék voltak, az egyikbe ottjártakor még be lehetett menni.652 
VI. 1268-ban alapított, a hódoltságig néhányszor szereplő, az újkorban is többször említett, 
régészetileg azonosított, erdőben fekvő, kis méretű ágostonos kanonok-kolostor. 
 
101. Gyulaj–Vörösegyháza/Kiskúti-dűlő (XXV. t.) 
I. Gyulaj 
II. Templomát először a pápai tizedjegyzék említi.653 1433-ban Sólyagi Sebestyén királyi 
ajtónállómester, Zsigmond császárrá koronázásakor a kíséretben tartózkodván a pápától azt 
kérte, hogy birtokai, Sólyag, Gyulaj és Taba egyházait Sólyagon egyesíthesse, mert a 
mondott plébániák háborúskodások miatt elpusztultak (propter guerras plene destructae 
sunt).654 Ugyanezen év nyarán Sólyagi Sebestyén – három, más birtokán fekvő templom 
mellett – három alkalommal is búcsút kért a pápától a Mindenszentek tiszteletére szentelt 
gyulaji plébániatemplom részére is.655 1433. július 13-án Rómában a pápától felszentelését 
kérte Széki (de Szeek) János fia Miklós, akit gyulaji acolytus rectornak és subdiaconus 
rectornak is mondanak az oklevelek.656 
III. Az 1722-ban készült egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint a régi falu helyén 
„templomromok” álltak, körülötte ekkor még temetkeztek.657 Gyulaj Ny-i határrészében 
fekszik a Vörösegyházi-dűlő, ahol a hagyomány szerint a régi falu állt; a közelében 
található Vörös-keresztfa nevű kereszt környékén pedig a település temploma állt a 
helybeliek szerint.658 Fényes Elek másfél évszázaddal ezelőtt így emlékezett meg a 
vörösegyházi romokról: „Vörösegyházán még 1752-ig állott is egy [templom] épségben, s 

                                                 
650 KatFelm Coll. X. Sect. 26.; BRÜSZTLE 1876, 747; FÉNYES 1851, 159; GAÁL–KŐHEGYI 1975, 324; 
Rómer XIX. 60. 
651 MNM Rég. Ad. 37. Gy. I. (=WMMM Rég. Ad. 369-90); PAPP 2000, 175. 
652 A lelőhelyről összefoglalóan, részletes történeti adatokkal, kutatástörténettel és lokalizálással: K. 
NÉMETH–ÓDOR 2003, 33-36, 40-41; K. NÉMETH–ÓDOR 2005a. 
653 MonVat I/1. 145, 262, 277, 298, 306. Vö. TIMÁR 1999, 301. 
654 KOLLER 1784, III. 345-346; regesztája: LUKCSICS 1938, II. 155. sz. 
655 LUKCSICS 1938, II. 167, 207, 286. sz. 
656 LUKCSICS 1938, II. 156, 175. sz. 
657 Schem 1981, 229. A rövid kivonat sajnos nem jelöli meg a rom helyét. 
658 TMFN 1981, 251-252: 48/156, 177. 
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ebből épült a jovánczai templom”.659 Az épületet valószínűleg nem hordták szét teljesen a 
18. század közepén, mert a harminc évvel később készült első katonai felmérés 
Vörösegyházon romokat jelöl (Vörös egyház rudera).660 1927-ben Máté József gyulaji 
származású budapesti rendőr-főtörzsőrmester ezt írta a Nemzeti Múzeumnak: „(...) a 
Kiskuti dülőbe, mely valamikor (Orbán) Vincze Vendel birtokos tulajdonát képezte, ott egy 
régi templom maradványa volt, melynek még gyermek koromba alap falai megvoltak”.661 
Két, egyaránt Kiskút nevű forrást és dűlőt az említett Vörös-keresztfától Ny-i és K-i 
irányban találunk: a keresztnek helyet adó dombtól mindkét irányban egy-egy, D-ebbre 
egymásba érő patakág folyik. Az egyik forrását Kiskúti-kútnak, a másikat Kiskúti-
forrásnak nevezik, Kiskúti-dűlő pedig mindegyiktől Ny–DNy-ra fekszik. Bár nem tudjuk, 
hogy az idézett leírás a két dűlő közül melyikre vonatkozik, valószínűsíthető, hogy nem a 
Gyulajhoz közelebb eső, többnyire erdő által borított területre. Talán nem tévedünk, ha – a 
Vörös-keresztfához való közelsége miatt – a dalmandi határ közelében elhelyezkedő 
Kiskúti-völgy említett templommaradványát a középkori Gyulajnak a Vörösegyházi-dűlő 
körül, a keresztfánál meghatározott helyére vonatkoztatjuk.662  
VI. A pápai tizedjegyzékben jelentkező, a 15. században egy pápai kérvény kapcsán 
többször szereplő, az újkorban gyakran említett, a 18. század közepén lebontott, 
azonosítatlan egyház. 
 
102. Gyümölcsény–Kenderföld (LII. t.) 
I. Egyedfalva 
III. Helyi adatközlők szerint 1920 és 1930 között tégladarabokat és cseréptöredékeket 
szántottak ki a Kenderföld nevű dűlőben, amelynek közelében D-re az elpusztult 
Egyedfalvára utaló dűlőneveket találunk.663 
VI. Kizárólag helyi hagyományból ismert egyház. 
 
103. Harc–Janyapuszta, Nagy-dűlő (XLIV. t.) 
I. Anya 
II. A pápai tizedjegyzékben egyetlen évben tűnik fel Anya papja.664 A légifotóról ismert 
gótikus templom építése minden bizonnyal a györgyi Bodó családhoz köthető, akiknek 
egyik birtokközpontjuk éppen Anyán volt, Anyavár a Sió K-i felén, a faluval szemben 
fekszik. 
IV. A Harctól É-ra 4 km-re, a Sió Ny-i oldalán, a középkori Anyavárral szemben fekvő 
templomot légifotózás során derítette fel Miklós Zsuzsa 2000 nyarán. A templomtól 
közvetlenül Ny-ra egy másik, L alaprajzú, nagyméretű épületegyüttes – kúria? – részleges 
alaprajza is láthatóvá vált. Miklós Zsuzsa 2001-es terepbejárása szerint a két objektum az 
500 x 300 m nagyságú, Árpád-kortól a késő középkorig keltezhető faluhely középpontjától 
kissé É-ra, egy kb. 2 m relatív magasságú, 50 x 50 m-es dombon helyezkedik el. 
V. A légifotó alapján a nagyméretű, gótikus templom K-i fele maradt meg épebben: 
támpilléres szentélye a nyolcszög öt oldalával záródott, a szentély és a hajó találkozásánál 
az É-i oldalra téglalap alakú sekrestyét építettek, a D-i hajófalat támpillérek erősítették. Az 
épület Ny-i felének vonalai – vélhetőleg a nagyfokú bolygatás miatt – kevésbé 

                                                 
659 FÉNYES 1851, I. 159. Vö. Schem 1877, 93. 
660 KatFelm Coll. X. Sect. 26.; CSENDES 1977, 262. 
661 MNM Ad. 37. Gy. I. (=WMMM Rég. Ad. 369-90) 
662 Timár György a Gyulajtól Ny-ra fekvő Vörösegyház és Puszta Szentegyház földrajzi nevekkel azonosítja 
a középkori Gyulaj helyét: TIMÁR 1999, 301. 
663 BMFN 1982, 197: 33/36 (Kenderföld), 41, 52. A falu K-i szélén fekvő Szabad-földön szintén sok tégla és 
cserép került elő: uo. 33/45. 
664 MonVat I/1. 312. Vö. TIMÁR 1999, 296. 
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határozottak. A templomot szabálytalan ovális alakban körítőfal övezte.665 Az egyház kb. 
40 m hosszú és 20-21 m széles lehetett a traktornyomok utólagos lemérése alapján.666 
(LXXII. t. 3.) Szokatlanul nagy belmérete (kb. 200-220 m²) megyénkben csak a bátai és az 
etei plébánaitemploméval állítható párhuzamba. 
VI. A Györgyi Bodók egyik birtokközpontjában fekvő, rendkívül nagy méretű, poligonális 
záródású, körítőfallal övezett templom, közelében kúriával. 
 
104. Harc–Janyapuszta (XLIV. t.) 
I. Anya–kápolna 
II. Bodó Ferenc 1517-es végrendeletében egy Anyán fekvő kápolnáról is szó esik.667 
III. Mivel a légifotón felfedezett templom alaprajzán nem látszik kápolnának alkalmas 
helység, ezért a kápolna valószínűleg önállóan, egyelőre nem azonosított helyen állt. 
VI. Egyetlen, 16. század eleji oklevélből ismert, azonosítatlan kápolna. 
 
105. Hegyhátmaróc–Kálvária/Ráctemető (Baranya m.) (LIV. t.) 
I. Maróc, Egyházasmaróc, Nagymaróc 
II. Egykorú írott forrásunk a templomról közvetlenül nem szól, csak az 1538-ban feltűnő 
Egyházasmaróc helynév utal annak létezésére.668 A falu az 1542-es dikajegyzékben is ilyen 
néven szerepel.669 Ezidőtájt, 1546-ban, majd 1552-ben a török forrásokban is feltűnik 
Nagy-Maróc papja, János ill. Imre.670 
III. A falu D-i részétől K-re fekvő Kálváriahegyen Pesty Frigyes szerint „régen egy rácz 
templom is állott”.671 
VI. A 16. század első felében feltűnő Egyházas- kezdetű helynévváltozatból ismert 
templom, egyetlen újkori említéssel. 
 
106. Hidas–Kirchhofäcker (Baranya m.) (LVIII. t.) 
I. Hidas 
II. Hidas temploma a pápai tizedjegyzékben szerepel először.672 1411-ben Mindenszentek 
tiszteletére szentelt egyházát említik.673 Az 1546-os török defterben 3 papot írtak össze, 
1552-ben azonban már csak egyet.674 
IV. 1967-ben lakossági bejelentésre – amely szerint a falu határában sírokat találtak – 
Dankó Imre pécsi múzeumigazgató szállt ki a lelőhelyre, a megfigyeléseket Kiss Attila 
rögzítette. A hidasi strandfürdőtől É-ra fekvő, Kirchhofäcker nevű dűlőben, a 6-os úttól 
„ÉNy felé húzódó dombok tetején” egy 60 m átmérőjű foltban, a szántásban nagy 
mennyiségű kő, malter, tégla és embercsont került felszínre. A törmelékes területtől főleg 
D-re hamus foltok környékén 11-16. századi cserepeket találtak. A felszíni sok kő alapján 
Kiss Attila szerint a templom már teljesen kiszántásra került, ezért leletmentést sem tartott 
szükségesnek.675 

                                                 
665 MIKLÓS 2002a, 32-35; MIKLÓS 2003e. 
666 Miklós Zsuzsa szíves közlése, 2005. jún. 
667 BARABÁS 1890, 558. 
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669 Dica 1542, 463. 
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jelentése, ebben a lelőhelyet a 6-os úttól Ny-ra, a brikett-lakóteleptől és a strandfürdőtől pedig É-ÉK-re 
helyezi, a templomot a domb D-i, a faluhelyet pedig annak É-i részére. 
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VI. A tizedjegyzék idején már álló, egy 15. század eleji búcsúkérvény szerint 
Mindenszenteknek szentelt, régészetileg is helyszínelt, erősen bolygatott, azonosítatlan 
egyház. 
 
107. Hidas–Malom-dűlő/Sankt-Maria-Acker (Baranya m.) (LV. t.) 
I. Szentmáriafalva 
II. Temploma a pápai tizedjegyzékben tűnik fel, plébánosa alesperesi tisztséggel is bírt.676 
Az 1546-os és 1552-es török defter egyaránt 3-3 papot írt össze a faluban.677 
III. Bonyhád 1733-as egyházlátogatási jegyzőkönyve szerint a Szent Máriának mondott 
település majdnem sértetlenül álló temploma a várostól Ny felé háromnegyed órányira 
feküdt.678 Következő adatunk az 1780-as évekből való: az első katonai felvételen 
Nagymányoktól K-re, a majosi út kanyarjától D-re templomromot tüntettek fel (alte 
Kirche).679 A Pesty-féle helynévgyűjtésben Szentmária a hidasi határ három 
„klastromának” egyikeként szerepel, amelynek helyén akkoriban egy malom állt;680 
utóbbiról kaphatta a ma is használt Malom-dűlő nevet. Ma Sankt-Maria-Acker néven is 
számon tartják a helyiek, szerintük régen itt állt Hidas falu és temploma, tudomásuk szerint 
sírokat is találtak már.681 
IV. A ma már Baranya megyében fekvő, a felszíni leletek alapján 13-15. századi falut 
2000-ben Ódor János Gábor azonosította Hidastól ÉK-re, a Völgységi-patak mentén. A 
templomot és temetőjét a falutól ÉK-re kb. 100 m-re elkülönülve, egy Ny-i és K-i irányban 
meredeken, D és DNy felé pedig enyhébben lejtő, pusztuló, magasabb dombon találta meg. 
A szántással több helyen, de főleg a templom DNy-i részén már az alapfalakat is elérték, a 
kiszántott építőanyagban másodlagosan felhasznált római tegulákat és helyenként 30 kg-os 
mészköveket lehetett megfigyelni a mintegy 20-25 m hosszú törmelékes foltban, körülötte 
pedig legalább 15-20 kiforgatott csontvázat.682 Ugyancsak Ódor János Gábor szíves 
közléséből tudom, hogy a templom körzetében egy magángyűjtő több, kisebb-nagyobb – 
köztük tenyérnyi nagyságú – ón- vagy ólomdarabot talált, amelyek talán egy 
megsemmisült harang maradványai lehetnek.683 
VI. A középkorban csak a tizedjegyzékben említett, alesperesi székhelyként is működő, a 
18. század elején még jókora felmenő falakkal rendelkező, a helyi hagyomány által számon 
tartott, részben római építőanyagból épített, veszélyesen szétszántott templom, helyén 
harangtöredékekkel. 
 
108. Hidas–Maróc-dűlő/Marócer Wiese (Baranya m.) (LV. t.) 
I. Maróc? 
III Az itteni templom létezésére első támpontunk Pesty Frigyes helyi tudósítója, aki szerint 
„A monda szerint itt három klastrom volt, ti. Marotz, Sz. Maria és Czikador. A marótzi 
klastrom omladékából építtetett a német hidasi evangelikus templom 1793-ban.”684 Müller 
János bonyhádi ügyvéd egy 1892-es, Wosinsky Mórhoz írt levelében említi, hogy „a 
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684 Pesty: Baranya. Vö. SOLYMÁR 1965, 53. 
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maróci romokból is van még valamelyes”.685 A hely Hidas É-i határában, a Malom-dűlőben 
található falu- és templomhelytől kissé DK-re, a Völgységi-patak D-i oldalán fekszik. 
VI. Kizárólag a Pesty-féle leírásból adatolt, azonosítatlan templom. 
 
109. Hőgyész–Csernyéd (XXVI. t.) 
I. Csernel 
III. A 15. század közepétől Mohácsig a vármegyei törvényszékeknek helyet adó falu686 
templomának létezését csak újkori forrásból igazolhatjuk. Egy 1732-es határperben tett 
vallomásban egy tanú visszaemlékezett arra, hogy 1714-ben „fölmentek egy hegyre, onnan 
jól látták a szakáli pusztát. Feltünt a [szakályi] kőtemplom, amely födél nélkül állott, mivel 
nagy kőtornya igen kimagaslott. Innen mutatták neki a szakáli határt, amely csak a Kapos 
vizéig terjedett. Láttak egy másik, majdnem teljesen elpusztult templomot is, szarácsi 
[szárazdi] területen. Hallotta, hogy ez csernyédi föld lenne.”687 A falu helyét újkori 
birtokperek adatainak segítségével Kammerer Ernő határozta meg, sajnos, nem túlságosan 
pontosan: „Szakállal szemben, a mai szakáli malomtól (gőzmalomtól?) É-ra feküdt, a 
Kaposba szakadó kis éren túl.”688 Következtetését megerősíti és pontosítja egy 1767-es 
térkép, amely a Kapos K-i oldalán É-D-i irányba vezető út Ny-i felén, az ártér és az út 
között, a szakályi hídtól É-ra fekvő malomtól kezdődően É felé húzódva jelzi Csernyéd 
régi helyét (Primus Locus Poss. Csernyéd).689 
VI. Egyetlen, 18. század eleji tanúvallomásból ismert egyház. 
 
110. Hőgyész–Csicsó (XXVI. t.) 
I. Csicsó 
II. Forrásaink közül csak a pápai tizedjegyzékben szerepel.690 
IV. A templom helyét nem ismerjük, bár a középkori falu kiszántott házait Torma István 
azonosította „Csicsótól D-re, a domb alján”.691 Ugyanehhez a lelőhelyhez tartozhat az az 
Árpád-kori kemence is, amely a csicsói kápolnától D-re kb. 200-300 m-re került elő 1980-
ban.692 
VI. A tizedjegyzékből már ismert, azonosítatlan egyház, lokalizált faluhellyel. 
 
111. Hőgyész–Régi községháza (XXXII. t.) 
I. Hölgyész 
III. Az 1722-es vizitáció szerint Hőgyész középkori templomának falai szilárdan álltak, de 
kapui kidőltek, a szentély boltozata pedig beomlott.693 1729-re már szalmatető fedte, belül 
deszkamennyezettel látták el, bejárata D-ről nyílt; az 1733-as vizitációból az is kiderül, 
hogy sekrestyét csak ekkor építettek hozzá. A hódoltságot túlélő templom alaprajzát 
feltüntette egy 1786-os a térkép: az épület Ny-i oldalán a hajónál keskenyebb torony állt, 
szentélyét 4 támpillérrel látták el (közülük a két oldalsó nem merőleges a szentélyfalra), a 
hajó ÉK-i részéhez építették a téglalap alakú sekrestyét, tőle Ny-ra az É-i hajófalhoz 2 
támpillért toldottak, a hajó D-i oldalát pedig szintén két pillérrel erősítették meg.694 

                                                 
685 K. NÉMETH 2005, 135. 
686 KAMMERER 1908, 3-7; SZAKÁLY 1998, 35. 
687 KAMMERER 1908, 13-14, 19. Timár György szerint a templomrom „Szárazd vagy Csernyéd területén” 
állt. TIMÁR 1990, 90. 
688 KAMMERER 1908, 19. 
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693 BRÜSZTLE 1878, III. 94. Vö. TIMÁR 1990, 90; VÁRNAGY 1998, II. 277. 
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(LXXII. t. 2.) A templom – a térképről visszamérve – angy méretűnek tűnik: ha 30 m 
körüli hossza hihető is, 15-16 méteresnek bizonyuló teljes (pillérekkel együtt mért) 
szélessége valószínűleg túlzott. Egy magántulajdonban levő, 19. század eleji rézkarc 
elhelyezkedésén kívül a középkori egyház rajzát is megörökítette.695 A rajzot elemző 
Várnagy Antal szerint az épület a Fő utca elején ma is létező, emeletes, régi községháza 
mögött vagy helyén feküdt. A templomot a 18. században betelepült németek felújítva 
1799-ig használták; egy másik, szintén 19. század eleji ábrázoláson a templom már nem 
szerepel, helyén a községházát láthatjuk; ezek szerint tehát a 19. század elején bonthatták 
el.696 Érdekes, hogy egy 1850-re keltezett térképen, ha elnagyoltan is, de ismét a középkori 
templom alaprajzát fedezhetjük még fel: az épületet Ny-i toronnyal, támpilléres szentéllyel, 
a hajó mindkét hosszanti oldalán pedig 4-4 támpillérrel jelenítették meg, sekrestyét 
azonban nem tüntették fel.697 
V. A metszeten DK-ről ábrázolt, nagyjából Ny-K tájolású templom Ny-i oldalán tető 
nélküli torony állt, amelynek Ny-i és É-i falát a rajz nem ábrázolja, tehát ekkor feltehetőleg 
már nem állt teljes magasságában ez a két oldal. A torony legfelső részén D-en és K-en 
valamint D-i oldalán a földszinten egy-egy, jellegzetesen nem ábrázolt ablak látható. A 
hajó Ny-i és K-i szélén valamint közepén egy-egy keskeny, a földtől a tető aljáig végigfutó 
függőleges csík látható (?). A hajó D-i részén kettő, a sokszögű – feltehetőleg a nyolcszög 
három oldalával záródó –, de támpillérek nélküli szentély 3 oldalának mindegyikén pedig 
további egy-egy ablak van. Feltűnő, hogy a szentély teteje magasabb, mint a hajó 
tetőgerince: vélhetőleg a hajó megsérülése után nem építették vissza tetejét eredeti 
magasságára (bár ennek ellentmond, hogy az elképzelhető korábbi tetőgerinc vágná a 
toronyablakot), vagy esetleg a megnagyobbított szentélyt látták el a hajóénál magasabb 
tetőzettel. 
VI. Középkori forrásból ismeretlen, újkori vizitációkból, térképekről és egy metszetről 
mégis jól dokumentált, poligonális záródású, toronnyal ellátott, felújítva 1800-ig használt, 
a 19. század elején lebontott, belterületen fekvő templom. 
 
112. Igal–Szentegyházi-dűlő (II. t.) 
I. Dada 
II. Egyháza szerepel a pápai tizedjegyzékben.698 
III. Temploma az Igaltól DK-re fekvő Szentegyházi-dűlőben feküdt, amelynek közelében 
több, Dadai- előtagú földrajzi név emlékeztet a településre.699 
VI. A pápai tizedjegyzékben említett, azonosítatlan templom, amelynek emlékét csak 
dűlőnév őrizte meg. 
 
113. Iregszemcse–Hékútpuszta (XIX. t.) 
I. Hékút 
II. Temploma csak a reformáció idején tűnik fel: Kálnai András református lelkész 1623-
tól állt a hékúti gyülekezet élén.700 1629-ben, 1631-ben, 1632-ben és 1652-ben a ráckevei 
református zsinaton részt vett a – mindhárom évben más-más – hékúti pap.701 

                                                 
695 VÁRNAGY 1990, 117. 22. kép. 
696 VÁRNAGY 1990, 128. A templom helyéről ld. még: uo.: 117-118 („a templom helyén vagy közelében 
álló régi községháza”), 220 („a régi községháza telkén álló hajdani templom”). 
697 TMÖL T 77. A sekrestye hiánya alapján a térkép valójában 1733 előttre lenne keltezhető. 
698 MonVat I/1. 263, 276, 298, 306. Vö. TIMÁR 1999, 299. 
699 SMFN 1974, 349: 114/194 (Szentegyházi-dűlő), uo. 377: 122/171, 172. Csánki tévesen a mai 
Törökkoppány és Koppányszántó vidékére helyezte a falut. CSÁNKI 1897, 422. (Vö. FEJÉR VIII/4. 129.) 
700 THURY 1908, 236. 
701 FÖLDVÁRY 1898, 128, 140, 147, 185. 
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VI. Kizárólag 17. századi református iratokban szereplő, feltételezetten középkori eredetű 
templom. 
 
114. Iregszemcse–Kálvária-kápolna (VIII. t.) 
I. Ireg–plébániatemplom 
II. Templomáról középkori forrásunk nincs. Az 1618-as pápai református zsinattól 
távollevő lelkészek közt tűnik fel Szokoli Imre iregi prédikátort, 1619. május 1-én viszont 
ott volt a zsinaton. Újkéri Gergely református lelkész 1619-ben iktatták be az iregi 
református egyház lelkészi hivatalába, aki 1621-ben a veszprémi, 1623-ban a szentlőrinci, 
1624-ben a körmendi, 1628-ban pedig a pápai zsinaton vett részt,702 1627-ben a 
távolmaradók közt említik. Ezután is évtizedekig szolgált még Iregben: a ráckevei zsinat 
résztvevői között 1629-ben, 1630-ban, 1631-ben, 1632-ben és 1652-ben említik.703  
III. 1824-ben Moldoványi József ezt írta Iregről: „a’ város (...) ékesíttetik egy Catholicus, 
egy Református, és egy régi Templom maradékival”.704 Az említett templomrom azonos 
lehet a mai r. k. templom mellett álló, a szakirodalomban 15. századiként szereplő 
kápolnával, amelyet Genthon István szerint talán egy nagyobb templom épen maradt 
gótikus szentélyéből alakítottak ki.705 Nézetét elfogadva a középkori Ireg templomának 
maradványával azonosítom annak ellenére, hogy középkori forrás az épületet nem említi. 
A 17. századtól szereplő református egyház is talán ezt az épületet használhatta. 
V. A kápolna műemlék,706 alaprajzi felmérését Stippek József készítette 1945-ben.707  A 
7,4 m hosszú, 6,8 m széles építmény furcsa szögben, két, egymással 40°-os szöget bezáró 
oldalban záródik, a záródásnál, ill. É-i és D-i sarkén valamint a D-i oldal közepén egy-egy, 
feltűnően rövid támpillér erősíti. (LXXIII. t. 3.) Az É-i sarkon álló, szokatlan formájú 
támpillér vélhetőleg úgy keletkezett, hogy a pillérhez hozzáépített falszakasz (talán a 
sekrestye K-i fala) visszabontása után az egykori fal síkja is megmaradt a pillér Ny-i felén. 
VI. Csak a 17. századtól említett, ekkor református által használt egyház, amelynek ma is 
álló szentélye kápolnaként áll. 
 
115. Iregszemcse–Kukukki-dűlő (VIII. t.) 
I. Cseh 
II. Egyházát először a pápai tizedjegyzék említi.708 1652-ben Cseh falunak református 
lelkésze volt.709 
III. Papp István szerint 1700 körül még temetkeztek a templom körül.710 Fényes Elek 
1866-ban írott beszámolója szerint „a [Külső-Csehi pusztai] gazdasági épületektől 1/4 
órányira látszanak a hajdani Csehi falunak romjai (...) A templom alapköveiben a 
szántóekék még most is gyakran fenakadnak, s a hajdani falu helyét a maiglan látható 
nagy pinczék kijelölik”.711 

                                                 
702 THURY 1908, 236. 
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704 MOLDOVÁNYI 1824, 61. 
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710 PAPP 2000, 142. Forrását sajnos nem jelölte meg. Papp István szerint az Iregszemcse közelében létezett 
Cseh falu plébánosára vonatkozik az az adat, amely szerint 1430-ban Benedek fia Mihály, a Szent István 
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IV. Wosinsky Mór olyan régiségeket (1631-es II. Ferdinánd pénzt és vaslakatot) kapott, 
amelyeket az egykori település helyén, „középkori épületek alapfalai között” találtak. A 19. 
század végén még álló falak nyilván valamilyen tartósabb anyagú épülethez – elsősorban a 
templomhoz – tartozhattak.712 2000-ben Iregszemcsétől Ny-ra, a Muti-patak Ny-i oldalán, 
a Tengődre vezető országút és a patak közti domboldalon, a patakkal párhuzamosan kb. 
300 m hosszan sok középkori cserepet találtam, de a templomot nem sikerült megtalálnom, 
bár a lelőhely DK-i részén több tégla- és paticsdarabot figyeltem meg.713 A lelőhelytől 
kissé É-ra fekvő Vadómás nevű dűlőben a hagyomány szerint sírok, a patak K-i oldalán 
fekvő Kukukki-dűlőben pedig szántás közben „cseh” templom maradványai kerültek elő; 
az utóbbi valószínűleg a középkori Cseh templomával azonos.714 
VI. A tizedjegyzékben feltűnő, az újkorban is említett, a hagyomány által fenntartott 
emlékű, azonosítatlan egyház, ismert faluhellyel. 
 
116. Iregszemcse–Méni-lap (VIII. t.) 
I. Mén 
II. Templomát csak a pápai tizedjegyzék említi.715 
III. Papp István leírása szerint a templom helye Iregszemcse határában, a szőlőhegyi iskola 
közelében volt.716 Az iregi hagyomány szerint a falu a Méni-árok forrásától É-ra, a Méni-
lapon feküdt, a földrajzi nevek gyűjtésekor feljegyezték, hogy itt csontvázak kerültek 
elő.717 Utóbbiak vélhetőleg a templom körüli temetőhöz tartozhattak. 
VI. Csak a tizedjegyzékben szereplő, a helyi hagyomány és helytörténészek által számon 
tartott, régészetileg azonosítatlan egyház. 
 
117. Iregszemcse–? (VIII. t.) 
I. Ireg–kápolna 
II. 1531-ben Hédervári Ferenc végrendeletében az iregi kápolnára (capellae de Ireg) 
hagyta a ményi szőlőhegyen fekvő Nagyszőlőt (vineam meam Nagy zeoleo vocatam).718 
VI. Egyetlen, középkor végi említésből ismert, azonosítatlan, mezővárosi kápolna. 
 
118. Izmény–Öreg-templom-szántók/Régi-templom-szántók/Templom-
szántó/Altkerihekker/Alt Kirch (LV. t.) 
I. Izmény, Egyházasizmény 
II. Plébánosát a pápai tizedszedők említik először.719 A falut adataink szerint 1382-ben és 
az 1490-es években temploma után Egyházasizménynek is nevezték.720 
III. Az 1733-as egyházlátogatás említi a falun kívüli szomszédos dombon fekvő régi 
templom maradványait.721 Egy 1833 és 1847 között keletkezett egyházközségi feljegyzés 
utal először a középkori Izmény templomának helyére: „Népmonda szerint volt az Izményi 
határban, a mostani lakosok megtelepedésök előtt már egy falu, rátz lakosokkal, dél felé 

                                                 
712 WOSINSKY 1896, II. 764. 
713 K. Németh András terepbejárása, 2000. ápr. 3. 
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egy fertálórányira a mostani falutul. A gyülekezet Vénjei még most is megmutatják a rátz 
templom helyét, és számtalan alatta elszórt kő és tégla darabok igazoljék mondáikat.”722 
Néhány évtized múlva még mindig látszottak falak, a Pesty-féle helynévgyűjtés szerint: 
„Alt Kirch dülőben hajdan falu volt, Ráczok és Totók lakták, a’ Templom romja máig is 
meglátható (…)”723 Ugyanezt erősíti meg Fényes Elek 1868-as feljegyzése is.724 A 
templom helyét ma Izménytől D-re a Templom-szántó/Altkerihekker dűlőnév jelzi: „Egy 
régi templom romjai vannak a dűlőben, 40-50 évvel ezelőtt találtak egy nagyon mély 
üreget, de betemetődött, nem emlékeznek, mi volt benne. Cserepek, tégladarabok, kövek ma 
is gyakran kerülnek elő.”725 
IV. A falutól D-re, a Györe és Izmény közti halastó É-i partján, az É felől több ágból 
belefolyó patak Ny-i oldalán, a györei határ mentén 2004-ben Ódor János Gábor 
azonosította a kb. 500 x 250 m nagyságú, É-D irányban húzódó, az Árpád-kortól a 
törökkorig lakott falu helyét. A település legmagasabb pontján, a lelőhely ÉNy-i sarkában 
20-25 x 10-15 m-es részen sok követ és téglát, valamint közepes mennyiségű embercsontot 
figyelt meg a templom helyén.726 
V. Solymár Imre helytörténeti dolgozata említi, hogy a lelőhelyen „1921. tavaszán 
ásatásokat folytattak, de kövön és téglákon kívül egyéb leletre nem bukkantak.”727 
VI. A pápai tizedjegyzékből és Egyházas- kezdetű 14-15. századi helynevekből adatolt, az 
újkorban jókora felmenő falai révén többször említett, a 20. század elején amatőr ásatással 
kutatott, régészetileg is azonosított egyház. 
 
119. Jágónak–Nyergespuszta (XXIX. t.) 
I. Nyerges 
II. Szent Margit tiszteletére szentelt templomát először 1304-ben említik annak kapcsán, 
hogy plébánosa jelen volt egy végrendelkezésnél, amelyről beszámolt a pécsi káptalan 
előtt.728 1416-ban plébánosa, Péter fia Bereck a szekszárdi egyház kormányzójának, 
Frigyes augsburgi érseknek volt a káplánja; őt annak kapcsán említik, hogy Berecket, 
testvérét és rokonait Saul nevű ősüknek a szekszárdi egyház Fejér megyei Szatmár és 
Bátya nevű birtokain levő örökös részeibe iktatták.729 1437-ben ismét említik a nyergesi 
Szent Margit plébániatemplomot.730 Az 1542. évi rovásadó-összeíráskor a vásárosdombói 
váruradalomhoz tartozó Nyerges falu papja jövedelme után 65, segítője, József presbiter 5 
dénárt adózott.731 
III. Az 1714. évi pécsi zsinat iratai szerint Nyerges elpusztult hely, romos temploma még 
állt.732 
VI. A 14. század elejétől oklevelekben viszonylag gyakran feltűnő, a 18. század elején még 
romos templom. 
 
120. Kajdacs–Hatszázas-dűlő/Hegyes-dűlő/Sárvíz-part (XXXVII. t.) 

                                                 
722 SCHRAM 1967, 570. 
723 GAÁL–KŐHEGYI 1973, 303. 
724 FÉNYES 1868, 37. 
725 TMFN 1981, 340: 74/79. 
726 Ódor János Gábor terepbejárása, 2004. jún. 9. 
727 TMÖL K. Szf. 11., 1. 
728 AnjouOkl I. 647. 
729 ZsO V. 2311. sz. 
730 LUKCSICS 1938, II. 468. sz. 
731 TIMÁR 1976, 57, 90; TIMÁR 1985, 71; TIMÁR 1998, 45. 
732 KOLLER 1812, VII. 223; BRÜSZTLE 1876, II. 470; magyarul MERÉNYI 1939, 13. Védőszentjének 
Szent Bertalant tartották. 
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I. Belcs, Bélcs. Korábban a középkori Kajdaccsal azonosítottam, később Hidvég vagy 
Bélcs (Belcs) helyének tartottam,733 Hidvég egyházának megtalálása óta azonban 
egyértelmű, hogy Bélcs templomával azonos. 
II. A pápai tizedlajstromban tűnik fel.734 Tíz évvel később, 1342-ben Bélcsi László bélcsi 
birtokrészén, a Sárréte mellett épült (iuxta Saarrete), Szent Katalinnak szentelt kápolnával 
találkozunk annak kapcsán, hogy László elzálogosította a birtokrészt Szentágotai Besenyő 
Miklósnak.735 A következő évben, 1343-ban már Szent Katalin újonnan épített és még nem 
teljesen befejezett kőtemplomáról (de nouo constructa, sed nondum totaliter perfecta) 
olvashatunk, amely László szerzett bélcsi birtokának tartozékaként a Becsei Töttösnek 
adott javak közt szerepel.736 Az elnevezés különbözőségeinek ellenére is valószínűleg 
egyetlen objektumról van szó. 
IV. A lelőhelyet először Csorba Csaba írta le Hatszázas-dűlő név alatt az 1960-as évek 
elején: az Árpád-kortól a 15. századig terjedő korból származó cserepek mellett a domb É-
i, legmagasabb végén tégla- és kődarabokat, embercsontokat talált, főleg egy 5 x 10 m-es 
területen, a domb közepe táján.737 1970-ben lakossági bejelentés nyomán Horváth Jolán 
járta be a középkori templom sok, habarcsos téglatöredékkel jelzett helyét, a beszolgáltató 
nyomán Hegyes-dűlő névvel jelölve a lelőhelyet.738 A különböző nevek alatt említett 
lelőhelyet 2002-ben előbb tévesen a Sárvíz-menti Hosszú-sziget-dűlőbe lokalizáltam,739 
2003-as terepbejárásomon pedig megállapítottam, hogy a lelőhely valójában Kajdacs DNy-
i határában, a Sárvíztől K-re 150-200 m-re meredeken emelkedő, É-D irányú dombvonulat 
keskeny tetején fekszik, ahol egy Ny-K irányban húzódó kb. 5 x 10 m-es területen 4-5 
darab lapos, pelyvás soványítású világosbarna színű téglatöredéket és néhány darab 
embercsontot találtam. Feltűnő a templom szokatlan, igen meredek dombon való 
elhelyezkedése. A templomhoz tartozó falu csekély nyomai az épülettől ÉNy-Ny-ra 
fedezhetők fel.740 
V. 1989-ben a szántással megbolygatott templom helyén – Kajdacs–Sárvíz-part lelőhely-
névvel – Rosner Gyula által végzett leletmentés egy kora Árpád-kori téglaépületet hozott 
napvilágra.741 Az ásató jelentése szerint a feltárt templom hajója 4,5 x 5,5 m nagyságú volt, 
szentélye pedig félkörívesen záródott. Az előkerült, lépték és szintadatok nélküli 
alaprajzról a fentieken kívül az is leolvasható, hogy a szentélyt és a hajót nem választotta el 
diadalív, ellenben a templom külső válla igen keskeny, mindössze 15-20 cm-es volt, belül 
ellenben jobban kihangsúlyozták. A templom a felszíni megfigyelések és az alaprajz 
alapján is téglából épült, falvastagsága átlagosan 100-120 cm volt (bár a szentélyben a 140 
cm-t is elérhette), tájolása pontosan megfelel a K-Ny-i tengelynek. (LXVII. t. 2.) Az épület 
keltezése meglehetősen nehéz az Árpád-koron belül. A kis alapterület (kb. 25 m²) miatt 
leginkább a korai Árpád-korra gondolhatnánk, ám hasonló méretű és térarányú 
templomokat a 12. században és a 13. század közepén is építettek. Mindezek ellenére nem 
zárjuk ki a templom 11-12. századi eredetét.742 
                                                 
733 K. NÉMETH 2003b, 12. Vö. ÓDOR–K. NÉMETH 2004a, 215-216. 
734 MonVat I/1. 261, 311. Vö. TIMÁR 1999, 283. 
735 Zichy II. 53. 
736 Zichy II. 61. 
737 WMMM Rég. Ad. 267-81. A lelőhelyet a középkori Belcs településsel azonosította. Szakdolgozatában 
Csorba Csaba megemlékezik egy másik lelőhelyről is (a Sárvíz hídjától kb. 1,2 km-re D-re jellegtelen 
középkori cserepek), ahol helyi adatközlője szerint (aki megegyezik Horváth Jolán adatszolgáltatójával) 
annak gyermekkorában az egész oldalban csontok kerültek szántáskor; ez az embercsontos lelőhely helyesen 
kétségtelenül a címszavunkban tárgyalt lelőhellyel azonos. 
738 WMMM Rég. Ad. 151-74, tévesen a Sió partjára helyezve a lelőhelyet. 
739 K. NÉMETH 2004d. 
740 WMMM Rég. Ad. 755-2004. 
741 ROSNER 1990. 
742 A lelőhelyre összefoglalóan: K. NÉMETH 2003b, 12-13; ÓDOR–K. NÉMETH 2004a, 215-216, 3. kép. 
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VI. A tizedjegyzékből és 14. századi oklevelekből ismert, az 1960-as évektől többek által 
is bejárt, 1989-ben leletmentés során feltárt, kisméretű, félkörös szentélyzáródású 
téglatemplom. 
 
121. Kajdacs–Kiskajdacs-Templomdomb/Fehértemplom-domb (XXXVI. t.) 
I. Kajdacs. Korábban több más faluval való azonosítását is elképzelhetőnek tartottam (pl.: 
Kaptáros, Középfalu, Tökösszeg?),743 ám – mivel a középkori, egyházas Kajdacs helyének 
mindeddig nem találtam lelőhelyet – jelenleg Kajdaccsal feleltetem meg. 
II. A középkori Kajdacs templomát először a pápai tizedjegyzék említi.744 1428-ban 
Wbrigest-i György fia István, kajdacsi acol[itus] port[ionarius] Rómában pappá 
szentelését kérte,745 egy ugyanebben az évben kelt későbbi iratból pedig az egyház 
védőszentjét is megtudjuk: a Szűz Máriának szentelt templom rektora ismét azt kérte a 
pápától, hogy szenteljék fel.746 1433-ban kegyura, Földesi iklós fia Dénes kért búcsút a 
Szűz Mária születésnapjának tiszteletére szentelt templomot meglátogató hívek számára.747 
Az oklevél érdekessége, hogy bár a középkori Szűz Mária patrocíniumok közül csak ritkán 
állapíthatjuk meg a búcsú napját, ebben az esetben a pontos titulus került említésre.748 
1546-ban és 1552-ben papját Máténak hívták.749 
III. Vélhetőleg erre a templomromra vonatkozik az 1733-as kajdacsi vizitáció 
megjegyzése, amely szerint a falun kívül fél óra járásra, a földből fél láb magasra 
kiemelkedő, elég tágas templom alapjai látszanak.750 A templom csak az újkorban tűnik 
fel, 1829-ben ezt írták a helybeliek: „Arra emlékeznek az öregebb emberek, hogy Kis 
Kajdatson volt hajdon templom, melynek töredéket érték”.751 A Pesty-féle gyűjtésben a 
kajdacsi dűlők közt felsorolt Puszta Szentegyház helynevet feltehetőleg szintén 
lelőhelyünkre vonatkoztathatjuk.752 A helyi hagyomány korunkban is fenntartotta emlékét 
annak, hogy a Templomdombon egykor település állt.753 
IV. A Kajdacson ásató Ódor János Gábor figyelmét 1994-ben hívta fel a sok kő miatt 
feltűnő lelőhelyre a terület tulajdonosa, aki a tavaszi szántás során egy 100 x 50 x 30 cm-es 
faragott követ talált. A Kiskajdacstól kb. 1 km-re É-ra, a 63-as úttól és a vasúttól Ny-ra 
fekvő Templomdombon végzett terepbejáráson a felszántatlan felszín ellenére sok 
középkori kerámiát, csontot és köveket találtak. Egy helyi lakos szerint a kiskajdacsi 
Templomdombot „Fejértemplom-dombnak” is nevezték.754 2002-es és 2003-as 
terepszemléim során a vasúttól Ny-ra fekvő domb ÉK-i sarkában igen nagy, kb. 40 x 50 m-
es, rengeteg, nagy mészkővel és kisebb téglákkal, sok embercsonttal borított területen 
azonosítottam a templomot.755 
VI. A tizedjegyzékből és 15. századi kérvényekből ismert, a 18-19. században többször 
említett, azonosított egyház. 
                                                 
743 K. NÉMETH 2003b, 11. 
744 MonVat I/1. 28, 312; TIMÁR 1999, 288. 
745 LUKCSICS 1931, I. 1000. sz. 
746 LUKCSICS 1931, I. 1039. sz. 
747 LUKCSICS 1938, II. 204. sz. 
748 MEZŐ 1996. 211, téves lokalizálással. Ld. még: K. NÉMETH 2003b, 12. 
749 DÁVID 1982, 258. 
750 ACP 1973, 204. 
751 CSERNA–KACZIÁN 1986, 115. 
752 GAÁL–KŐHEGYI 1975, 318. Ezt és az 1733-as adatot korábban kérdőjelesen Kajdacs–Hatszázas-
dűlő/Hegyes-dűlő/Sárvíz-part lelőhelyre vonatkoztattam. Vö. K. NÉMETH 2003b, 12. Mivel a kiskajdacsi 
lelőhely a legutóbbi időkig fennmaradt a helyiek tudatában, ezért vélhetőleg inkább mégis ezzel állhatnak 
kapcsolatban. 
753 TMFN 1981, 222: 41/47. 
754 WMMM Rég. Ad. 524-95. 
755 K. NÉMETH 2004d; K. NÉMETH 2004m. A lelőhelyre összefoglalóan: K. NÉMETH 2003b, 11-12. 
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122. Kalaznó–Gemeinsame-Wieser-Kapelle (XXVI. t.) 
I. Kalaznó, Egyházaskalaznó 
II. A pápai tizedjegyzékben tűnik fel az egyház.756 1429-ben a Szűz Mária tiszteletére 
szentelt kalaznói plébániaegyházat meglátogató híveknek a pápai búcsút engedélyezett.757 
1546-ban és 1552-ben Ferenc nevű papja szerepel a defterekben.7581565-ben a falut 
Egyházaskalaznóként is említik.759 
III. Az 1733-as vizitáció említi az alapokig elpusztult régi templom romjait.760 Wosinsky 
1891-es régészeti kérdőívében az alábbi olvasható a kalaznói elöljárók tollából: „A 
Gemeinsame–Wieser dűlőben, közvetlenül a falu alatt van egy alacsony jókora kerületű 
domb Kapelle név alatt, tele emberi csontvázakkal; több mint való, egy vívott csatában 
elesetteknek közös sírja.”761 A helynév és sok embercsont alapján kétségtelenül elpusztult 
középkori templom maradványaira kell gondolnunk. A Gemeinsame–Wieser dűlőnév ma 
is megtalálható a falu Ny-i szélen, ám helye megtelepülésre nem alkalmas, patak árterében, 
mélyen fekvő rét.762 
VI. A tizedjegyzéktől kezdve néhányszor említett, a 18. század elején még romos, 
azonosítatlan templom. 
 
125. Kaposkeresztúr–? (V. t.) 
I. Keresztúr–ismeretlen rendi prépostság 
II. A Szűz Máriának szentelt, ismeretlen rendhez tartozó keresztúri prépostság 1405-ben 
tűnik fel.763 Ezután csak a templomcímből képzett falunév tűnik fel.764 
III. Csánki szerint a középkorban Tolna megyében, a mai Kapos- vagy Kiskeresztúron 
feküdt.765 
IV. A falu határából mindössze egyetlen lelőhelyet ismerünk, amely esetleg kapcsolatba 
hozható a templommal: a batéi út mellett, „közvetlenül a község határában”, az 
Öregtemető-dűlő mellett fekvő homokbányában Draveczky Balázs 1961-es helyszínelése 
gyakran kerülnek elő emberi csontvázak, gyakran koporsónyomokkal is, ám leletek még 
nem fordultak elő.766 
VI. Mindössze egyetlen okleveles adatból ismert, ismeretlen rendi prépostság, 
azonosítatlan lelőhellyel. 
 
123. Kapospula–Felsőheténypuszta (XXVII. t.) 
I. Hetény 
II. Egyházas hely voltáról csak a pápai tizedjegyzék tudósít.767 
III. Egy 1778-as kéziratos térkép Attalától ÉK-re, a mai Felsőheténnyel egy vonalban, tőle 
Ny-ra, az Attala-Inámi-víz két, ÉK-ről érkező mellékága közti félszigeten „Puszta 
Templomot” jelöl.768 Heténypuszta 1779-es térképe a puszta várnak nevezett római Iovia 
                                                 
756 MonVat I/1. 261, 286, 297, 311. Vö. TIMÁR 1999, 288. 
757 LUKCSICS 1931, I. 1204. sz. 
758 DÁVID 1982, 201. 
759 Kammerer: Kalaznó. 
760 ACP 1973, 205; BRÜSZTLE 1880, IV. 473. 
761 K. NÉMETH 2005b, 137. 
762 TMFN 1981, 285: 57/4. 
763 CSÁNKI 1897, 434. (Dl. 9087.) A kolostort a szakirodalom sem tartja számon, vö. legújabban pl. F. 
ROMHÁNYI 2000, 36. 
764 1408: ZsO II/2. 158; 1467: DL 15840.; 1542: Dica 1542, 461. Vö. MEZŐ 2003, 175 
765 CSÁNKI 1897, 434. 
766 RRM Rég. Ad. IV/30/2. 
767 MonVat I/1. 263, 277, 299, 306. Vö. TIMÁR 1999, 300-301. 
768 MTA RI, negatív ltsz.: 10.283. 
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településétől ÉNy-ra templomot tüntet fel.769 A térkép és a leírás alapján a helyet a Nakról 
D felé a Kaposba folyó Inámi-víz K-i oldalán, a patakkal párhuzamosan húzódó erdősáv 
szélén kereshetjük, a mai Felsőhetény épületeitől Ny-ra; a ma is létező erdő mentén É-D 
irányú dűlőút fut. 
IV. Rómer Flóris jegyzőkönyvében arról olvashatunk, hogy Hetényben „Erdő mellett való 
táblán puszta templomnak nyoma, sok csontot hordtak el, fel van szántva, alakját nem lehet 
látni, vannak római párkányos téglák.”770 
V. Lovag Zsuzsa Kurd–Süllyedtvár lelőhellyel közöl egy, a 14. század első feléből 
származó, domborműves feszületről való csonka, bronz corpustöredéket,771 amelyet 1900-
ban kapott a Nemzeti Múzeum.772 Kurd határában sem Pesty Frigyes, sem az utóbbi időben 
nem ismert Süllyedtvár helynév, bár egy „sáncot” emlegetnek a falutól kissé ÉNy-ra.773 
Ezzel szemben Alsóhetény határában valóban létezik az említett helynév,774 az egykori 
római erődöt nevezik így a lakosok. Ha a tárgy valóban Kurdról került elő, akkor ennél 
többet ma már nem tudhatunk; ha a Süllyedtvár lelőhely igaz – és ez, egyedisége miatt 
könnyebben elképzelhető –, akkor a corpus talán a középkori Hetény közelben fekvő 
templomához tartozhatott. 
VI. A pápai tizedjegyzék után az újkorban néhányszor említett, térképen is jelölt, 
valószínűleg erdőben fekvő, azonosítatlan egyház. 
 
124. Kapospula–R. k. templom (XXIX. t.) 
I. Pula? 
III. A Pesty-féle 1865-ös összeíráskor említik, hogy „A templom mostani helye körül 
különösen sok [pénz] találtatik, mivel ott temető is lévén.”775 
IV. Egy 1975-ös jelentés szerint a templom udvarán, a templom DNy-i sarkától 6 m-re 
DNy-ra 1948-ban meszesgödör ásásakor sírok kerültek elő. A jelenlevő tanító közlése 
szerint a templomtól K-re és É-ra, az általános iskola udvarán és a templommal szemben 
levő házak udvarán is kerültek elő melléklet nélküli sírok. Az 1948-as dokumentumok 
soros temetőre utaló kora Árpád-kori leletek (sima hajkarikák, S-végű hajkarika, ezüst 
karperecek, gyöngyszem, zabla) mellett a későbbi századokra is keltezhető tárgyak 
(gyűrűk, bronzcsatok, kések, melltűk) is előkerültek.776 Nem lehetetlen, hogy egy soros 
temető helyén települt középkori templom és templom körüli temető rejtőzik a jelenlegi 
kapospulai templom környékén. 
VI. Temetője révén csak a 19. század végén említett, a 20. században építkezésekkel 
többször bolygatott temetőjű, a mai templom környékén fekvő egyház. 
 
126. Kazsok–Fehéregyház/Fehértemplom (Somogy m.) (III. t.) 
I. Kazsok 
II. 1331-ben Jakab kazsoki plébános (presbiter) a nyúlszigeti apácák nevében tiltakozott a 
királynő dalmadi officiálisa által az apácák birtokán elkövetett hatalmaskodás miatt.777 A 
templom a pápai tizedjegyzékben is szerepel.778 1399-ből a kazsoki plébániatemplomban 

                                                 
769 MAKSAY 1971, 151. 156. kép 
770 Rómer XIX. 46. Vö. GERECZE 1906, 722. 
771 LOVAG 2000, kat. 87; 167. 87. kép. 
772 HAMPEL 1902, 189. 
773 GAÁL–KŐHEGYI 1975, 320; TMFN 1981, 267: 53/87. 
774 GAÁL–KŐHEGYI 1973, 322; TMFN 1981, 280: 56/211. 
775 PESTY 2001, 259. 
776 RRM Rég. Ad. IV/32/2. (=MNM Ad. VII. 184/1963.); RRM Rég. Ad. IV/32/3; RRM Rég. Ad. IV/32/10. 
777 AO II. 446. sz. 
778 MonVat I/1. 263, 277, 299, 306. Vö. TIMÁR 1999, 303. 
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32 helybeli jobbágy tett esküt egy peres ügy kapcsán.779 1516-ban Tolna vármegye 
hatósága a Nyulak-szigeti apácák kérésére megállapította, hogy az apácák kazsoki 
jobbágyai Razinyai Bocskai István tudtával és engedélyével vágták ki azokat a fákat, 
amelyeket a kazsoki egyház építéséhez vittek el az említett Bocskai valamint Battyáni 
Horváth Pál és Szentgyörgyi Oldus Miklós Büssü birtokán levő erdőből.780 A 17. 
században a templom protestáns kézre került: az 1630. évi kevei református zsinat egyik 
résztvevője a kazsoki lelkész volt.781 
III. Egy 18. század közepén keletkezett vizitáció szerint a temető a falun kívül, a régi falu 
helyén volt, ahol még álltak a középkori templom romjai.782 A Pesty-féle 
helynévgyűjtéskor ezt írta a kazsoki jegyző: „Hajdan e nevű község nagy és népes volt, 
szép sik téren feküdt a mostani vagy uj Kazsoktól D-K-re 2/4 órányira. – azon helyen most 
Gaál Lőrincz Úr egy fehérház nevü majorja áll, a templom romjai körül maig se lehet 
szántani a sok kő miatt. A szóhagyományba ennyi él még róla: hogy tatárfutáskor a nép a 
templomba gyült össze, a tatárok ben szoriták, a templomot rájok dönték s templommal 
együtt az egész községet földig lerombolták. A menekülhető rész a közeli sürü víz mosás és 
rejtekhelyekkel gazdag erdőbe vonta meg magát s lappangott ott míg a duló és romboló 
elem elvonult. Ezen menekültek lassan buvó rejtekeikből ovakodva előjöttek s 
tartózkodások körül hajlékokat kezdtek építeni aprónként irtogatván a sürü rengeteget 
telepitették a most is fennálló községet, s azt uj Kazsoknak nevezték. És midön templomot 
épitettek a régi kazsoki templom romjaiból is sok téglát hordtak el az ujnak falazatához. 
Temetőt ujat nem nyitottak, hanem még sokáig a régibe temetkeztek. Az egyház jegyző 
könyvéből ennyit tudhatunk rola, hogy község mostani helyén már 1646ban fen állott 
1670ben temploma volt, a községet tisztán reformátusok lakták, nevezetes fészke volt a 
reformationak, annyira hogy a vallásos üldözés időszakában midön sok protestáns 
templomok bezárattak s elszedettek ez szabadon maradt, s a hagyomány szerint távolabb 
vidékek lakói is jártak ide Istent meggyőződésük szerint imádni.”783 Ha hitelt adunk a 
Pesty-féle gyűjtésben szereplő adatnak, mely szerint a község 1646-ban már mai helyén 
állt, akkor feltételezhetjük, hogy az 1630-ban említett református templom már a település 
új helyén épülhetett, nem pedig az elhagyott faluhely középkori egyházát használták fel az 
új vallás követői. 
IV. 1963-ban embercsontokat forgattak ki földmunka során, majd „az érdeklődő, kíváncsi 
emberek ásni kezdtek a kiszántott emberi maradványok helyén”784. A Nemzeti Múzeum 
Adattárában található, a kaposvári múzeum által 1963-ban készített lelőhelykataszter 
Kazsok–Fehéregyház címszavánál a következő szerepel: „Ásatási próba volt.”,785 Szirmai 
Krisztina 1963-es terepbejárási jelentése szerint pedig ekkorra „be is temettek mindent”.786 
A kaposvári múzeum által 1964-ben szétküldött, régészeti leletek iránt érdeklődő kérdőív 
kazsoki megválaszolója félbeszakadt ásatásról is tudott a „török templomnál”.787 A fentiek 
szerint tehát talán nemcsak amatőr turkálás, hanem ezt követően szakszerű feltárás is 
folyhatott, ha erről nem is maradt fenn dokumentáció. A Somogy megye lelőhelyeit 
összefoglaló kiadvány szerint a Kazsok határában fekvő Fehér templomnál, a Kovács-
tanyán szántás közben férfi koponya került elő, arccsontjában nyílheggyel; ugyanitt 

                                                 
779 ZsO I. 6038. sz. 
780 SZAKÁLY 1998, 199-200. 
781 FÖLDVÁRY 1898, 132. 
782 KÖRMENDY 1971, 67. 
783 PESTY 2001, 161. 
784 SZALAI 2000, 8. 
785 MNM Ad. VII. 184/1963. Kazsok–Fehéregyháza. Ltsz. 427. A bejegyzés mellett Fettich Nándor neve áll. 
786 RRM Rég. Ad. IV/35/3. 
787 RRM Rég. Ad. IV/35/1/b. 
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„gótikusnak mutatkozó épületmaradványokat” említ,788 hivatkozás nélkül. 1966-ban a 
Fehéregyházi-dűlőben, római éremlelet lelőhelye közelében, az előbbiekkel azonos helyen 
ismételten középkori templom és temető nyomait figyelték meg.789 Az 1970-es években 
végzett helynévgyűjtés szerint a Fehér-házi-dűlőben feküdt a régi falu, a templom romjai a 
múlt század végén még láthatóak voltak.790 
V. Ha hihetünk a somogyi régészeti topográfiához kiküldött 1975-ös kérdőív helyi 
megválaszolójának, Boda Péter tanítónak – aki saját bevallása szerint régészeti leleteket is 
gyűjtött és faluja történetével is foglalkozott –, akkor a fentiekben említett objektum egy 
rotundával azonos, hiszen a régi épületmaradványról érdeklődő pontra a tanító ezt 
válaszolta: „A régi falu köralakú temploma a fehérházi határrészen.”791 
VI. A 14. század elejétől kezdve viszonylag gyakran szereplő, reformátusok által is 
használt, a 18. század közepén még részben látható, az 1960-as években amatőr ásatással is 
kutatott, állítólag kerek alaprajzú egyház. 
 
127. Kánya–Temető (Somogy m.) (VII. t.) 
I. Kánya 
II. Szent Miklós tiszteletére szentelt egyháza (cuiusdam possessionis Kanya vocate in qua 
ecclesia in honorem Sancti Nicolai est constructa) 1325-ben tűnik fel. Ebből tudjuk, hogy 
korábban, amikor Rádi Márk szerbiai hadjáratban volt – rokona, Kányai Fülöp pedig ekkor 
halt meg –, Ozorai Sándor feldúlta a Márk és Fülöp közös kányai birtokán levő templomot, 
Márk javait, lovait, fegyvereit és privilegiális okleveleit elvitte, a birtokot pedig akkortól 
kezdve elfoglalva tartotta.792 Az egyház ezután csak a pápai tizedjegyzékben szerepel.793 
III. Az 1722. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint a falu fölött, tőle Ny-ra régi 
templom romjai láthatók; a hajó D-i fala és a szentélyfal kétembernyi magasságban 
megmaradt, az É-i fal azonban teljesen hiányzik; a templom védőszentjére már nem 
emlékeztek a helybeliek.794 1733-ban az egyházi vizitáció megemlékezett a régi 
templomnak a falutól Ny-ra eső dombon álló csekély romjairól.795 Napjaink hagyománya 
szerint a mai temetőben egykor török templom állt;796 ugyanezt – még pontosabban a 
temető DK-i sarkába helyezve – olvashatjuk a falu egykori tanítójának, Giay Bélának 
helytörténeti kéziratában. Később arról ír, hogy Olasz- és Magyarkánya a ma 
Pusztatetőnek nevezett dűlőben helyezkedett el, amit „a középkori templom helyéről szóló 
plébániatörténeti adat, a templom ma is kivehető fundamentum árka, egy régi temető a 
nevezett dűlő északi részén, a dűlőút két oldalfalán a földekből előkerülő vakolat és 
tégladarabok, régi cserepek, használati tárgyak maradványai, tűzhelynyomok és a 
szájhagyomány a régi falu helyéről” bizonyít.797 Bár a szövegből nem derül ki, ez a 
lelőhely bizonyosan a temetőben (is) fekvő lelőhellyel azonos. 
IV. 2005-ös terepbejárásom szerint A falutól Ny-ra levő magas dombon fekvő temető 
közepén, a halottasháztól D-re kb. 20 m-re egy 10 m átmérőjű, 1 m magas, fűvel benőtt 

                                                 
788 RRM Rég. Ad. IV/35/1a; SomRégAd 1964, 30. 
789 DRAVECZKY 1967, 36; RRM Rég. Ad. IV/35/5. 
790 SMFN 1974, 393: 127/102-103. 
791 RRM Rég. Ad. IV/35/8; RRM Rég. Ad. IV/35/10. 
792 AnjouOkl IX. 65. sz. 
793 MonVat I/1. 245, 262, 277, 299, 305-306. Vö. TIMÁR 1999, 302-303. 
794 BRÜSZTLE 1878, III. 207. 
795 ACP 1973, 205. 
796 SMFN 1974, 218: 62/53. 
797 GIAY 1954, 1-2. Megint másutt arról ír, hogy Olaszkánya a Pusztatető dűlőútjának D-i végén, a Táncsics 
téren feküdt, ahol Fehérvári Sándor házának építésekor sírok jöttek elő, az egyikben pedig később elkallódott 
„réz feszületet” találtak. Uo. 3. Szintén érdekes lehet az az adata – ha hihetünk neki –, amely szerint „egy 
kehely állítólag az Anjou-kori templom helyéről került elő”. Uo. 5. 
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törmelékhalmaz utal az egykori templomra. A templomhelyet minden oldalról sírok veszik 
körül, a dombtetőn egy beszakadt mélyedés (talán egykori kripta) látható. 1999-ben 
megfigyeltem, hogy a környező sírok némelyiket középkori téglákkal rakták körbe, most 
azonban csak a gazos dombtetőn találtam egy-két, apró tégladarabot. Sajnos nem tudjuk, 
hogy a középkori templom helyét mennyire rombolták össze az utóbbi 300 év 
temetkezéseivel, a templom körüli temető sírjai mindazonáltal valószínűleg nagyrészt 
áldozatul estek a sírok ásásának.798 
VI. A 14. század elején, még a tizedjegyzék előtt említett, a 18. század elején még részben 
felmenő falú, temetőben fekvő, sírokkal valószínűleg jórészt megsemmisített templom. 
 
128. Kárász–Fekete-Petrőc/Kis-Petrőc/Túlsó-Petrőc (Baranya m.) (LIV. t.) 
I. Petrőc 
III. Kárász Ny-i határrészében, a Szalatnakra vezető út D-i oldalán fekvő Fekete-
Petrőc/Kis-Petrőc/Túlsó-Petrőc nevű dűlőben a helyi hagyomány szerint régen falu állt, 
gyakran találnak tégladarabokat és edénytöredékeket.799 
IV. Helyét 1960-ban Reuter Camillo találta meg földrajzi nevek segítségével. „A Szeli és 
Kovács család földjén sok középkori tégladarab, terméskő, nagyobb területen cserépedény 
törmelék kerül elő” –írta, majd beszámolt róla, hogy a romot még ekkor is építőanyagnak 
hordják el, az egyik tulajdonos a pincéjét is ebből építette, a két földdarab közti bozótos 
területet a törmelék miatt pedig nem is művelték. Terepszemléje során építési törmeléket 
40 x 20 m-es területen, cserepeket pedig 100 x 50 m nagyságú részen talált, „nagyjából egy 
kis dombon”.800 
VI. Csak helyi hagyományból adatolt, amatőr terepbejárással kutatott, azonosítatlan 
templom. 
 
129. Kárász–? (Baranya m.) (LIV. t.) 
I. Kárász 
II. Temploma a pápai tizedszedők feljegyzéseiben szerepel első alkalommal.801 Papja, 
jövedelem híján, 1542-ben nem tudta kifizetni a rendkívüli hadiadót.802 
III. Az 1721-es vizitáció szerint a templom régi időkből származott és a török időkben is 
állt. Az egyház szilárd anyagból mésszel épült, magyarországi Szent Erzsébetnek 
szentelték, zsindelyteteje és mennyezete korhadt volt, a sekrestye az eső miatt 
megrongálódott, a szentély mennyezete viszont teljesen épen maradt.803 1729-ben azt írták, 
hogy a kőből mésszel épített templom elég magas falakkal rendelkezik, vakolata az eső 
miatt azonban jórészt lemállott, falai nedvesek, teteje szétesett, szentélye szilárd, a 
négyszögű kőtorony zsindelyes teteje pedig romlott.804 
VI. A pápai tizedjegyzék idején már létezett, a 18. század eleji vizitációk által említett, 
toronnyal és sekrestyével is ellátott templom. 
 
130. Kercseliget–R. k. templom (Somogy m.) (L. t.) 
I. Kercseliget 

                                                 
798 K. Németh András terepbejárása, 2005. márc. 18. 
799 BMFN 1982, 156: 24/78. 
800 REUTER 1961a, 110; REUTER 1965, 238; JPM Rég. Ad. 307/77. (A lelőhelyen gyűjtött téglák 
szélessége 15 cm, vastagsága: 6,5 cm.) Vö. TIMÁR 1997, 68. 
801 MonVat I/1. 278, 286, 297, 311. Vö. TIMÁR 1998, 26; TIMÁR 1999, 288. 
802 TIMÁR 1976, 88; TIMÁR 1997, 58; TIMÁR 1998, 45. 
803 BRÜSZTLE 1876, II. 227; MERÉNYI 1939, 32. A templom középkori védőszentje Timár György szerint 
Szent Erzsébet volt. TIMÁR 1998, 26. 
804 MERÉNYI 1939, 32-33. 
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II. A pápai tizedjegyzékben szerepel először.805 1542-ben a kercseligeti plébános 35 dénár 
rovásadót fizetett, egy másik, János nevű itteni pap (presbiter) pedig szegénysége miatt 
nem fizetett adót.806 
IV. A Pesty-féle kérdőívre válaszolva 1864-ben a helyi plébános a falu leírásában 
megemlítette az „igen régi Szentegyházat”, amely „több száz éves lehet” és amelyet közel 
100 éve újítottak fel romos állapotából. Megjegyezte, hogy a templom szűkösnek bizonyul 
a hívek befogadására, és feljegyezte, hogy „a Szentegyház napkeleti melléke rakva van 
holtak rakásba hánt csontjaival”, ahol az eső csontvázakat szokott kimosni.807 Utóbbi vagy 
csontházra utalhat vagy egyszerűen a templom körüli temető sekélyre ásott, egymást 
metsző sírjaira vonatkozhat. Az 1975-ös somogyi topográfiai kérdőívre válaszolva a helyi 
plébános arról tájékoztatott, hogy a régi temető eredetileg a mai templom környékén volt, 
ahol a Historia Domus szerint 1894-ben is csontok kerültek elő.808 
V. Rómer Flóris így írt 1876-ban a kercseligeti templomról: „egyedül szentélye bir még 
románkoru alakkal amennyiben kerekded, de a többi részlet már mind ujabb, sőt a hajó 
maga 1781-ben egészen át lett idomítva. Faragványnak vagy festménynek nyomaira nem 
akadtam.”809 1876-os jegyzőkönyvében megörökítette a félkörös szentélyzáródású, a hajó 
ÉK-i sarkánál sekrestyével ellátott templomot, amelynek tornya a sekrestyéből nőtt ki. „A 
diadalív minden tagozat nélkül”, „apszisa minden dísz nélkül, nem érdemli meg nagy 
hírnevét” – jegyezte meg. Középkori eredetre csupán egy K-re néző ablak (a szentély 
ablaka?) utalt, a rajz szerint ez csúcsíves, keskeny résablak volt.810 Genthon István szerint a 
románkori szentély ma is áll.811 
VI. Először a középkor végén említett, a 18. század végén átépített, a jelenlegi helyén álló 
templom, amelynek esetleg szentélye lehet középkori. 
 
131. Kercseliget–? (egykor: „Enyődi Puszta Templom”) (XXIX. t.) 
I. Enyed, Enyőd 
III. A templom létére mindössze Jágónak 1759-60-as kataszteri térképe utal, amelyen 
Enyődi Puszta Templom néven romokat tüntettek fel; a falura utal még az Enyődi-erdő, -
puszta és -víz név is. A földrajzi név mára elenyészett.812 Csánki idején még ismert volt 
Kercseligettől É-ra az Enyedi-malom,813 amelynek alapján a település a középkori Nyerges 
Ny-i szomszédosa volt és helyét a Kapos vagy esetleg a Kaposba folyó valamelyik patak 
(talán közülük is a legnagyobb, a Kercseligeti-patak) mentén kereshetjük, a mai Bükk-
puszta környékén. 
VI. Egyetlen, 18. századi kataszteri térképen szereplő dűlőnévből ismert egyház. 
 
132. Keszőhidegkút–Kapellberg (XXIV. t.) 
I. Kesző 
II. A pápai tizedjegyzékben mindössze egyszer említett Kyzeu helynevet Keszővel 
azonosítom.814 
III. A templomhelyet először a Pesty Frigyes-féle összeírásban, 1864-ben említik: „bir még 
némi jelentőséggel az ugy nevezett Kapellberg; ez egy magas domb, a melyen hajdanában 
                                                 
805 MonVat I/1. 245, 262, 299, 306. Vö. TIMÁR 1999, 303. 
806 TIMÁR 1976, 57-58, 86; TIMÁR 1998, 45. 
807 PESTY 2001, 165. 
808 RRM Rég. Ad. IV/36/3. 
809 RÓMER 1876, 26. 
810 Rómer XIII. 3-6. 
811 GENTHON 1959, 155. 
812 BMFN 1982, 94. 
813 CSÁNKI 1897, 424. 
814 MonVat I/1. 261. Vö. TIMÁR 1999, 295. 
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egy kápolna állott (…) Maradványaiból még az alapkövek találtatnak; külömben a domb 
most szántófölddé tétetett.”815 Ugyanitt később így írnak a Kapellenbergől (!): „van is rajta 
nyoma egy épületnek, melly termő kövekből, téglából és mésszel össze égetve van”.816 A 
Kápolnás (Kapellberg) nevű dűlő a mai falutól D-re, az országúttól K-re esik, a 
szájhagyomány szerint a tőle Ny-ra fekvő Kis-kápolnás nevű domboldalon állt a régi 
Kesző falu.817 
IV. Nagyjából a fenti helyen, a keszőhidegkút-gyönki vasútállomástól É-i végénél fekvő 
„magas, kettős dombon” 1963-ban Torma István középkori házak hamus foltjaiból gyűjtött 
leleteket.818 1913-ban Hidegkútról késő középkori sírmellékletek kerültek a Nemzeti 
Múzeumba. A máig sem közölt leletegyüttesre az 1930-as és 40-es során többször 
hivatkoztak, elsősorban alföldi, késő középkori temetők préselt veretes pártaöveinek 
párhuzamaként; a sírok korát és jellegét főként innen ismerjük.819 Mivel a falu területéről 
nem ismerünk egyéb, templom körüli temetőt, ezért feltételezhetjük, hogy a tárgyak a 
Kapellbergről kerültek elő. 
VI. Kizárólag a Pesty-féle összeírásban szereplő, ekkor még valamelyest látható 
maradványokkal rendelkező, azonosítatlan egyház. 
 
133. Kéty–Ó-templom/Altkerih (XLIII. t.) 
I. Kéty?820 
III. Az 1733-as vizitációban röviden megemlékeztek a régi templom alapjairól.821 Kétytől 
D-re Altkerih néven a helyiek templomromot tartanak számon, ahol sok cserepet, régi 
pénzeket, faragott csontokat lehet találni.822 
IV. Ódor János Gábor 1999-ben bejelentés nyomán Kétytől kb. másfél km-re D-re, a 
Hidas-patak É-i partján, a DK-ÉNy folyásirányú patak melletti első alacsony teraszon kb. 
50 m szélességben és 100 m hosszúságban 12-15. századi kerámiával jelzett faluhelyet 
lokalizált. A faluhely É-i része akácos erdő alatt húzódik, csak kisebb része szántóföld. Az 
erdősávtól közvetlenül É-ra, egy következő teraszon, egy kisebb domb É-i szélén 
téglatörmelékes folt jelzi a templomot, helyén és környezetében szétszántott sírokat figyelt 
meg. A templom dombját Ny-ról egy meredek völgy zárja le.823 
VI. Csak a 18. század első felében említett, ekkor még romos, régészetileg azonosított 
templom. 
 
134. Kisdorog–Ódánypuszta (XXXII. t.) 
I. Oldány, Ódány 
II. A templomot a középkorban csak a pápai tizedszedők feljegyzései említik.824 1546-ban 
és 1552-ben Pál pap szerepel a török összeírásokban.825 
                                                 
815 GAÁL–KŐHEGYI 1975, 312. 
816 GAÁL–KŐHEGYI 1975, 313. 
817 TMFN 1981, 17: 114/86, 87. A dűlőnév magyar formában, Kápolna hegyként a falutól É-ra is (!) 
megtalálható (uo. ), ezért lehet, hogy a Pesty-féle leírás valójában erre a helyre vonatkozik; ebben az esetben 
két, különálló lelőhellyel kell számolnunk. 
818 Torma István terepbejárása, 1963. okt. 1. (279. lh.) 
819 NemzMúz 1916, 51-52. 
820 Engel Pál Kemecse faluval feleltette meg. ENGEL 2001. 
821 ACP 1973, 206. Timár György szerint az 1743-as egyházlátogatás említi a Mindenszentek tiszteletére 
emelt középkori templomát. TIMÁR 1990, 90. 
822 TMFN 1981, 299-300: 61/68. Kétytől D-re található egy Rác-templom (Rátszekherih) nevű dűlő is, ahol a 
hagyomány szerint templom állt, körülötte pedig rácok laktak volna. A közelség miatt úgy vélem, hogy ez az 
adat is az Ó-templomra vonatkozik. TMFN 1981, 299: 61/60. 
823 ÓDOR 2002a. 
824 MonVat I/1. 261, 297. Vö. TIMÁR 1999, 291. 
825 DÁVID 1982, 182. 
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III. Az 1780-as évek elején készült katonai felmérés Murga és Kisdorog között feltüntette 
Oldány középkori templomát (Odan Alte Kirche).826 Imre Mária szerint a Dőry család által 
1846-ban Nagyboldogasszony tiszteletére építtetett ódányi kápolna középkori alapokon 
létesült.827 Az Ódánnyal kapcsolatos dűlőnevek napjainkban főleg Kéty területén 
találhatóak, de Kisdorog és Tevel határába is jutott a középkori falu területéből.828 
VI. A tizedjegyzékben már szereplő, a 18. század végén térképen is jelölt, ennek ellenére 
azonosítatlan egyház; esetleg egy újkori kápolna alatt kereshető. 
 
135. Kisdorog–? (XXXIV. t.) 
I. Dorog 
II. A pápai tizedjegyzék által a tolnai főesperességben említett Dorog nevű plébániára ld. 
Nagydorog–Táncsics u. 53. címszót [186]. 
III. Romjait az 1733-as vizitáció említi: a jó anyagból épült régi templom a falun kívül, a 
dombok oldalában feküdt, csak alapjai látszottak már.829 
VI. Talán a tizedjegyzékben is szereplő, 1733-ban még alapjaiban álló, azonosítatlan 
egyház. 
 
136. Kisgyalán–Régi temető (III. t.) 
I. Gyalán 
II. Egyháza a regölyi főesperesség legkorábban említett plébániája. 1250-ben Gyalánt és 
más birtokokat Borch fia Miklós fia Herrand magszakadása miatt IV. Béla király Albeus 
ispán fia Corrard mesternek adományozta egyházával (cum ecclesia sua) együtt.830 
Temploma szerepel a pápai tizedlajstromban is.831 
III. Rómer Flóris feljegyzése szerint „Gyalánon a falun kívül puszta temetőben, templom 
omladék; alkalmasint régi carnarium”.832 Egyelőre kérdéses, hogy milyen kapcsolatban 
állt vele a Kisgyalántól K-re fekvő egykori Kisgyaláni- (mai nevén Felső- vagy Büssüi-) 
dűlő, ahol Pesty szerint régen rác település állt („Kis-Gyalán düllő szántóföld hol hajdan 
egy rácz falu volt, honnan a jelenlegi falu Gyalán eredt”).833 
VI. Igen korán, 1250-ben említett, a 19. század végén a falun kívüli régi temetőben álló, 
ekkor még felismerhető helyű egyház. 
 
137. Kisszékely–? (XIV. t.) 
I. Székely, Parasztszékely 
II Egyháza a pápai tizedjegyzékben tűnik fel.834 1546-ban és 1552-ben Balázs pap szerepel 
a török összeírásokban Parasztszékelyen.835 
III. 1733-ban említik a Szent György tiszteletére szentelt középkori egyházat, amely a 
falun kívüli dombon állt, szilárd anyagból épült.836 
VI. A tizedjegyzékben említett, a 18. század elején még álló, ismeretlen fekvésű templom. 
 

                                                 
826 KatFelm Coll. XI. Sect. 29. 
827 IMRE 1995, 239. Vö. Bonyhád és környéke 2000, 93-94. 
828 Kéty: TMFN 1981, 298-299: 61/33, 35, 40, 41, 54, 55, 57; Tevel: uo. 62/65; Kisdorog: uo. 302-303: 310: 
65/44, 47, 48, 49. 
829 ACP 1973, 200. 
830 HazaiOkl 16-18. 
831 MonVat I/1. 263, 277, 298, 306. Vö. TIMÁR 1999, 301. 
832 Rómer XIX. 43. 
833 PESTY 2001, 119. 
834 MonVat I/1. 278, 287, 297, 311. Vö. TIMÁR 1999, 290. 
835 DÁVID 1982, 174. 
836 ACP 1973, 205. 
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138. Kisszékely–? 
I. Szentpéter 
II. A mohácsi szandzsák 1550-es ill. simontornyai szandzsák 1565-ös tahrir-defterében egy 
máshonnan ismeretlen, Szen-Petre nevű puszta tűnik fel Parasztszékely után, amelyet 
Dávid Géza Kisszékely határába helyezett.837 
VI. Kizárólag két török defterből adatolt, templomcímre utaló helynévből ismert egyház. 
 
139. Kistormás–Raizenkirchhof-dűlő (XLIII. t.) 
I. Tormás 
II. A pápai tizedlajstromban említik Tormás falut is.838 Mivel a mai Kistormásról – 
Nagytormással ellentétben – rendelkezünk középkori templomra utaló régészeti adattal, 
ezért az adatsort egyelőre erre a lelőhelyre vonatkoztatjuk. 
III. Wosinsky Mór régészeti kérdőívére Kistormásról a következőt írták: „A 
Raizenkirchhof-dűlőben, a községi juhásznak conventios földje volt állítólag egykoron 
temetkezési hely és csak e század elején vétetett művelés alá; ugyanattól nem messze 
bizonyos Fauszt Konrád itteni lakosnak földjén állt volna a templom. A mintegy 55-60 éves 
tulajdonos állítja, hogy gyermekkorában ástak ki a földből téglákat és állítólag a 
fundamentumra is rá akadtak volna, de a téglák alakjára már nem emlékezik.”839 
Bizonyosan ezzel a hellyel azonos a mai Raizenkirchenacker-dűlő is.840  
V A falutól D-re kb. 1,5 km-re fekvő dűlőben Ódor János Gábor 2000-ben a két, É–D 
irányú halastó találkozásánál, a közös gát Ny-i oldalán, a mélyút és a tavak közt egyebek 
mellett középkori cserepeket gyűjtött, amelyek a templomhoz tartozó falut jelölhetik.841 
VI. A pápai tizedjegyzékben említett, egyetlen, 19. század végi említésből ismert, 
azonosítatlan egyház. 
 
140. Kisvaszar–? (Baranya m.) (LI. t.) 
I. Vaszar 
II. Temploma a pápai tizedjegyzékben tűnik elénk.842 Plébánosa 1542-ben 50 denár 
rovásadót fizetett.843 
III. Az 1729-es egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint a Szent György vértanú tiszteletére 
szentelt hajdani plébániatemplom rendben volt.844 
VI. A tizedjegyzékben említett, a 18. század elején még sértetlen, talán a mai templom 
épületében rejtőző egyház. 
 
141. Kocsola–Pusztaszentegyházi-dűlő (XXII. t.) 
I. Kecsel 
II. Engel Pál az 1542-es dikajegyzék sorrendje alapján Kétszer helyével felelteti meg. 
Felvetését támogatja a kocsolai szájhagyomány, amely a pusztaszentegyházi lelőhelyet 
Kocsola korábbi helyének tartja. A falu neve a hagyomány szerint Kacsa vagy Kacsal volt. 
Ez utóbbi igen közel áll Kétszer kiejtett alakjához és Kethzel formájához;845 bizonyosan 
ugyanerről a településről származtak a közeli tőli kolostort alapító azon nemesek, akiket az 
                                                 
837 DÁVID 1982, 130. Engel Pál összevonta Szentpéter puszta és a közeli Szentpéter falu adatait, térképén 
csak egyetlen ilyen nevű falut tüntetett fel Kisszékelytől É-ra, Tolnanémeditől K-re. ENGEL 2001. 
838 MonVat I/1. 278, 287, 297; TIMÁR 1999, 294. 
839 K. NÉMETH 2005b, 137. 
840 TMFN 1981, 411: 89/41. 
841 Ódor János Gábor terepbejárása, 2000. okt. 10. 
842 MonVat I/1. 278, 286, 311. Vö. TIMÁR 1998, 26; TIMÁR 1999, 295. 
843 TIMÁR 1998, 45. 
844 MERÉNYI 1939. A védőszentet Timár György a középkorra is visszavetítette. TIMÁR 1998, 26. 
845 CSÁNKI 1897, 435. 
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oklevél Kescsulról származóknak mond.846 A lelőhelyet Papp István Pogány falu helyével 
azonosította.847 
IV. Régészeti adatok alapján tudjuk, hogy a település mégis rendelkezett templommal; 
Wosinsky Mór lábjegyzetben elejtett megjegyzése szerint a múlt század végén részben 
még falai is állhattak: „a »puszta-szentegyházi« dűlőben, romfalak között, csontokat és 
pénzeket találtak”.848 1960-ban Mészáros Gyula szekszárdi múzeum-igazgatónak a 
kocsolai általános iskola igazgatója a lelőhelyről származó fehérmárvány-töredékeket 
mutatott. A dombtetőn Mészáros habarcstörmelékes épületnyomokat talált, körülötte pedig 
középkori cserepeket, valamint ismét faragott díszű fehérmárvány-töredéket.849 Torma 
István terepbejárási jegyzőkönyve szerint ezen „a két patak által határolt dombon hamus 
foltokban középkori cserepek, bográcstöredékek találhatók. Állítólag itt csontvázakat is 
találtak. Máté Mihály kocsolai iskolaigazgató gyűrűket mutatott, amelyek elmondása 
alapján ezen a lelőhelyen kerültek elő.”850 Terepbejárásom során a Túr-vízbe folyó ér 
forrásától ÉNy-ra fekvő dombhát magasabb, É-i részén, kb. 20 x 20 m nagyságú területen 
sok, viszonylag apró tégla- és embercsontdarabot találtam, amely a szétszántott templom 
helyére utal.851 
VI. Minden egyéb forrásból ismeretlen, a 19. század végétől többek által bejárt, azonosított 
templom. 
 
322. Komló–Mecsekjánosi-Mühlberg (Plébánia-föld) (Baranya m.) (LIII. t.) 
I. Jánosi, Alsójánosi, Egyházasjánosi 
II. Plébánosát a pápai tizedszedők már felkeresték.852 1406-ban és 1409-ben a falut 
temploma után többször is említik Egyházasjánosi alakban.853 1542-ben a falu papja, 
Balázs plébános 2 forint hadiadót fizetett.854 Templomát Timár György szerint Keresztelő 
Szent Jánosnak szentelték.855 
III. Az 1733-as vizitáció szerint a faluban szilárd anyagból épített templomrom állt, 
szentélyének boltozata beomlott és az É-i fal egy része is romos volt. A dombon fekvő, 
Keresztelő Szent Jánosnak szentelt épület romjait az 1742-es és 1756-os jegyzőkönyv is 
megörökíti.856 A Pesty-féle dűlőnévgyűjtés szerint Jánosi helység a török kor előtt „délnek 
feküdt, mellynek nyomai maiglan is tapasztalható és látható a plébánia földön (Mühlberg 
dictum), itt részint kőalap építésből származó, részint égetett téglákat mos ki a záporeső és 
a szántóeke vett ki”.857 
VI. A tizedjegyzékben és több, késő középkori oklevélben szereplő, a 19. században is 
említett, azonosítatlan egyház. 
 
142. Komló–Mecsekjánosipuszta-Megyei Csecsemőotthon (Baranya m.) (LVI. t.) 
I. Gadány, Keményfalva, Kisjánosi 
IV. A templom feltételezhető helyét 1962-ben a Komlóhoz tartozó Jánosi-pusztán, a 
Megyei Csecsemőotthon kertjében, építkezés sotán bolygatták meg. Papp László jelentése 

                                                 
846 Ld. Gyulaj–Túri erdő-Templomdomb [100]. 
847 PAPP 2000, 66. 
848 WOSINSKY 1896, I. 442. 
849 WMMM Rég. Ad. 46-73. (= MNM Ad. XVII. 481/1961.) 
850 Torma István terepbejárása, 1962. ápr. 4. (74. lh.) 
851 K. Németh András–Batizi Zoltán terepbejárása, 1997. szept. 21. 
852 MonVat I/1. 278, 286, 297, 311. Vö. TIMÁR 1998, 26; TIMÁR 1999, 288. 
853 1406: Zichy V. 438; 1409: Zichy V. 605; ZsO II/2. 6887, 7022. sz. 
854 TIMÁR 1997, 54. 
855 TIMÁR 1998, 26. 
856 BRÜSZTLE 1878, III. 170-171. 
857 Pesty: Baranya. 
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szerint „a volt Jánosi-Engel féle kastély épületétől DK-i irányban kb. 250 m-re, kisebb 
dombok között elterülő szűkebb völgyben” a Csecsemőotthon szennyvízderítőjét építették, 
amelynek során sok építőanyag-törmelék került elő a 12 x 20 m-es, 1,8 m mély 
szelvényből. A felülről mért 40 és 60 cm-ek között Papp László modern törmeléket, 80-
100 cm mélyen azonban a szelvény É-i falában, 220 cm hosszan „füstös, szenes, paticsos 
épületanyagtörmelék réteget” figyelt meg, amelyből néhány, 16. századinak mondott 
cserepet szedett ki. A szelvény Ny-i és D-i falában hasonló mélyen hasonló, 2-3 cm vastag, 
égett, törmelékes réteget rögzített. Az építkezés során napvilágra került egy-egy 1529-es, 
1541-es és 1552-es Ferdinánd-denár is;858 az utolsó érem vélhetőleg nem sokkal a templom 
(részleges?) pusztulása előtt kerülhetett földbe. 
VI. A 19. században említett, 1962-ben építkezéssel részben megbolygatott egyház. 
 
143. Koppányszántó–Belterület (XIX. t.) 
I. Szántó, Tolnaszántó 
II. Egyháza a pápai tizedjegyzékben tűnik fel.859 1493-ban Tolnaszántó plébánosa, Lukács 
és anyja Rómában belépett a Szentlélek-társulatba.860 
IV. Koppányszántón Wosinsky szerint „a ma egy utcza alatt fekvő, hódoltság előtti régi 
templom körüli temetőben” 10-11. századi leletek kerültek elő.861 Mivel csak jellegzetesen 
honfoglalás- és kora Árpád-kori leletekről van szó, ezért a középkori Szántó templom 
körüli temetőjével való azonosítást csupán feltételezhetjük. Elképzelhető, hogy ez a temető 
élt tovább templom körüli temetőként; ezt erősíti az a tény is, hogy a sírok a mai templom 
közelében jöttek napvilágra. 
VI. A tizedjegyzékben már szereplő, valószínűleg soros temetőből kialakult, belterületen 
fekvő egyház. 
 
144. Koppányszántó–Csád (XXII. t.) 
I. Csát 
II. 1342-ben Károly Róbert ítéletlevélben elrendelte Csát birtok két egyenlő részre 
osztását, a veszprémi püspök és a dömösi prépost közötti birtokvita befejezéseképpen. A 
felosztás során említik kőből épült egyházát (ecclesiam autem in eadem villa Chaat 
constructam lapideam), amelyet közös használatban hagytak.862 Valószínű, hogy a 
templomot Szent Margit tiszteletére szentelték. A veszprémi püspökség 1524-es urbáriuma 
szerint ugyanis a falu lakói húsvét és karácsony mellett Szent Margit napjáig voltak 
kötelesek termékjáradékait beszolgáltatni. Az összeírásban szereplő többi falunál is 
általános a szolgáltatások húsvéti és karácsonyi határideje, a rajtuk kívüli, más-más 
ünnepnap feltehetően az adott falu templomcímére utal.863 
III. Az 1733. évi koppányszántói egyházlátogatási jegyzőkönyv a falutól K-re levő kis 
dombon régi templomromot említ, amelyet a koppányi törökök pusztítottak el.864 Az 1891-
es Wosinsky-féle kérdőívben még „némi épületnyomokat” említettek a Csádi-legelőn.865. 
Papp István szerint a templom földből kiálló falai 1880 körül még látszottak a Koppány 
folyó közelében.866 
                                                 
858 JPM Rég. Ad. 361/79. 
859 MonVat I/1. 144, 262, 277, 298, 306. Vö. TIMÁR 1999, 308. 
860 MonVat I/5. 32. 
861 WOSINSKY 1896, II. 1042. 3. jegyzet; ÓDOR 1999, 156. 
862 MES III. 483. (Df. 200193.) Regesztája, a templom említése nélkül: FENYVESI 2000, 167. sz. 
863 KREDICS–SOLYMOSI 1993, 62. A védőszentek ünnepeiről, mint az adózás határnapjairól: uo. 12. 
864 BRÜSZTLE 1880, IV. 533; ACP 1973, 221. 
865 K. NÉMETH 2005a, 141. Talán erre vonatkozhat Wosinsky adata is, amely szerint a Csádi-völgyben 
római téglákat találtak. WOSINSKY 1896, II. 792. 
866 PAPP 2000, 141. 
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IV. Az elpusztult falu helyét 1962-ben Torma István azonosította: „a Csádi-patak 
Koppányba folyásától K-re, az erdő alatt, az ártérből kiemelkedő területen két 
homokhalom féle kiemelkedés van, a friss szántásban 150 x 400 méter kiterjedésű területen 
középkori cserepek vannak”.867 1997-es és 2003-as terepbejárásaim szerint az elpusztult 
templom helye a Csádi-pataktól K-re, a Koppánnyal párhuzamos földesúttól D-re, a patak 
és az út találkozásának közelében, az erdő felől a Koppányra lejtő dombhát aljában kb. 20 
x 10 m-es, Ny-K irányú, kő- és téglatörmelékes foltként jelentkezik. A felszínen sok az 
embercsont, szinte kizárólag a templomtól D-DK-re, kb. 10 m hosszan. A templomtól DK-
re kb. 20 m-re egy kör átmetszetű kő (oszloptörzs?) töredékét találtam a szántásban.868 
VI. A 14. század közepén említett, az újkori említések szerint részint még felmenő falú, 
régészetileg azonosított templom. 
 
145. Köblény–Temető (Baranya m.) (LIV. t.) 
I. Köbli 
II. Templomáról csak a pápai tizedszedők emlékeznek meg.869 
III. Az 1733-as egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint a nagy méretű régi kőtemplom 
szentélyének boltozata romos volt, a hajó egy É-i falrész kivételével pedig összeomlott. Öt 
évvel később, az 1738-ban a köblényi temetőben egy templom romjai álltak, az 1756-os 
vizitáció szerint pedig néha még miséztek a romoknál.870 Köblénytől D-re az első katonai 
felvétel az 1780-as években feltüntette a középkori templomot (Alte Kirch).871 A romot 
közel száz évvel később Pesty Frigyes is megörökítette: „A falu felett valamikor valami 
nagyszerű vár vagy zárda létezhetett, melynek romjaiból mintegy 70 év előtt a bikali és 
köblényi templomok építettek; 1811-ben ezen helyen egy harang találtatott, mely átöntve 
jelenleg is Köblény harangja.”872 A település D-i szélén fekvő temetőben „a romos kőfalak 
alapjai” 1979-ben még kivehetők voltak.873 
VI. A tizedjegyzékben említett, a 18. század elején romosan még létező, 1800 körül 
építkezésekhez részben széthordott, a mai temetőben fekvő templom. 
 
146. Kölesd–Belterület (egykor: Ráctemető) (XXXVII. t.) 
I. Kölesd 
II. A templomot a pápai tizedjegyzék említi először.874 1546-ban és 1552-ben még volt 
katolikus papja, akit Márkusnak hívtak.875 
III. A középkori egyház a jelenlegi Kölesd belterületén állt, egy Ráctemető nevű helyen. 
Erre vonatkozóan ugyanabból az évből két forrás is beszámol; 1864-ben Pesty Frigyesnek 
ezt írták: „Kölesd mezőváros közepette van egy kis halom, mely még mái napig is 
»Rácztemetőnek« neveztetik, mely halombol még most is ásatnak ki csontok, koponyák s. a. 
t.”876 Egy újságcikk szerint „az egyik utcza szélén még ma is látható rácz templom 
alapzatának maradványai; a templom körül levő temetőből – kopás következtében ki-

                                                 
867 Torma István terepbejárása, 1962. ápr. 9. (92. lh.) 
868 K. NÉMETH 2004o. Ld. még: K. NÉMETH 2000a, 145. 
869 MonVat I/1. 278, 286, 297, 310. Vö. TIMÁR 1998, 26; TIMÁR 1999, 289. 
870 PATTON 2001, 25-26. 
871 KatFelm Coll. XI. Sect. 30. 
872 Pesty: Baranya. 
873 BMFN 1982, 138: 19/17. 
874 MonVat I/1. 278, 287, 296. Vö. TIMÁR 1999, 289. 
875 DÁVID 1982, 199. 
876 GAÁL–KŐHEGYI 1975, 326. 
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kihulló embercsontok” voltak láthatók még ekkor.877 A Ráctemető helynév ma már nem 
létezik és a kölesdi helytörténeti irodalom sem foglalkozott a templom lokalizálásával.878 
VI. A tizedjegyzékben említett, a 18. század elején még álló, ismeretlen fekvésű templom. 
 
147. Kurd–Kálvária (XXXI. t.) 
I. Kurd 
II. 1263-ban Mojs mester, Béla herceg tárnokmestere, somogyi és varasdi ispán valamint 
testvére, Sándor végrendelkezett; az ábrahámi apátság javára tett javaik felsorolásakor 
egyebek mellett egy a Szent Márton templom felőli oldalon álló malmot említenek 
Kurdon.879 A templom a pápai tizedjegyzékben is szerepel.880 
III. Az 1733-as vizitáció a falun kívül dombon említi romjait: szilárd anyagból épült, 
sekrestyéje elpusztult, a hajó egyik oldala majdnem épségben állt.881 Egy Kurdról szóló 
helytörténeti gyűjtés szerint „(…) egy sűrűn lakott település volt a mostani Kálvária feletti 
parton. Temploma is volt. Itt többréteges temetkezést találunk egymás felett. Ötven cm 
mélyen már csontokat találhat a kutató.”882 A Kálvárián a helyi hagyomány is tud edények 
és embercsontok előkerüléséről.883 
VI. Egyetlen, viszonylag korai említésből ismert, a 18. század elején még jókora felmenő 
falakkal rendelkező, azonosítatlan templom. 
 
148. Lápafő–Temető (XXI. t.) 
I. Vápafő 
II. 1430-ban Szakcsi Szűcs Mihály fia János (Johannes Michaelis pellificis de Zachk), a 
vápafői Szűz Mária-plébániatemplom rectora, pécsi egyházmegyei acolytus felszentelését 
kérte Rómából; kérését egy hét múlva megismételte.884 1618 januárjában Sági Miklós 
lápafői református lelkész is szerepel a pápai zsinaton részt nem vettek névsorában, a 
következő év májusában viszont ott találjuk Pápán. 1618. november 1-én Ács Orbánt 
iktatták be a lápafői református egyház lelkészi állásába.885 
IV. Ódor János a Lápafőn járatos Takács Melinda régészhallgatótól megtudta, hogy a falu 
középkori temploma állítólag a jelenlegi temetőben található, ahol a ravatalazó 
alapozásánál megtalálták falait, sírásásnál pedig csontokat szoktak találni.886 
V. A temető a falutól É-ra emelkedő dombon fekszik, a ravatalozó ennek DNy-i sarkában 
áll. Sem a gondozott sírok közti földben, sem a felhagyott sírok területén nem találtunk 
régészeti leleteket, ám a temetőtől DNy-ra elterülő szántón közepes mennyiségben Árpád-
kori és több késő középkori cserepet találtunk. Egy helybeli adatközlő megerősítette, hogy 
sírásáskor kőfalakat és csontvázakat találtak. Bár a középkori egyház helyét nem sikerült 
pontosan helyhez kötni, a leletek közelsége és a helyi hagyomány alapján 
valószínűsíthetjük, hogy a mai temető Ny–DNy-i részén, a ravatalozó környékén ill. a tőle 

                                                 
877 B. K. 1864, 266. 
878 Az 1733-as kánoni vizitáció a falun kívül említi egy régi templom alapjait, amelynek felmenő falai ekkor 
már nem látszottak. ACP 1973, 206. Ez az adat hihetőleg a fenti egyházra vonatkozik; a Pestyél szereplő 
„utca szélén” és az 1733-as „falun kívül” kitétel valószínűleg megfeleltethető egymással. 
879 FEJÉR IV/3. 111; magyarul: ÉRSZEGI 1978, 42. 
880 MonVat I/1. 297. Vö. TIMÁR 1999, 296. 
881 ACP 1973, 201; BRÜSZTLE 1874, II. 456. Vö. TIMÁR 1990, 90. 
882 TMÖL K. Szf. 14., 2. Ld. még: Kurd 1960, 25. 
883 TMFN 1981, 267: 53/117. 
884 LUKCSICS 1931, I. 1351, 1355. sz. 
885 THURY 1908, 235-236. 
886 Ódor János Gábor közlése, 2004. júl. 29. 
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É-ra fekvő, jelenleg nem kutatható területen kereshetők földmunkákkal bolygatott 
maradványai.887 
VI. A 15. században említett, a 17. században reformátusok által használt, a mai temetőben 
fekvő, közelebbről azonosít(hat)atlan templom. 
 
149. Liget–Nyáros alja (Baranya m.) (LIII. t.) 
I. Nyáros? 
III. Ligettől Ny-ra, a Malom-árok mellékágának forrásánál, a Nyáros alja nevű dűlőben állt 
a helybeliek szerint a hódoltság előtti Nyáros falu. A hagyomány szerint Nyáros 
templomának védőszentje Szent Imre herceg volt és 1720-ban ez lett Liget patrocíniuma 
is.888 Bár a védőszent átvitele meglehetősen hihetetlennek tűnik, alapját éppen a határban 
álló romtemplom jelenthette; ennek alapján a középkori falut egyházas helynek tarthatjuk. 
A településnek a középkori Tolna megyébe tartozása a határok pontos ismerete híján 
csupán feltételes. 
VI. Dűlőnévből ismert, a hagyomány által egyházasnak tartott középkori faluhely. 
 
150. Madocsa–Felső-Nyilas/Szent-aljai-nyilasok/Szent-alja-hát (XVIII. t.) 
I. ? 
III. A templomhelyhez tartozó falunak középkori említése nincs; a dűlőnév alapján Danis 
György szerint a falu neve Szente volt.889 Először az 1865-ös Pesty-féle helynévgyűjtés 
emlékezik meg róla Szentallya dűlőnév alatt („ezen helyen apró épületek maradványi 
voltak, csak kevéssel ezelőtt is láthatók”), amelyet a további adatok ismeretében 
lelőhelyünkkel azonosíthatunk.890 A Wosinsky-féle 1891-es kérdőívben a madocsaiak 
egyebek mellett erről a helyről is megemlékeztek: „Az Alsónyilas dűlőben az úgynevezett 
»Szent alja háton« egy régi épület (valószinüleg kápolna) maradványai. Négyszögű 
kövek.”891 
IV. Madocsától K-re, a Felső-Nyilas (Szent-aljai-nyilasok) nevű dűlőben, a Duna felé lejtő, 
enyhén tagolt dombvonulaton egy helyi gyűjtő által azonosított 10-11. századi telepet 
2003-ban jártam be. Ennek É-D irányban húzódó, kiemelkedő részén egy szemmel is jól 
látható kis kiemelkedés található, amelyet kb. 15 x 25 m-es területen sűrűn borít a mészkő- 
és habarcs- valamint a kevesebb téglatörmelék. A területen kevés, de jól meghatározható 
embercsont-töredéket is találtunk, viszont középkori cserepet csak elvétve, faluhelyről 
pedig egyáltalán nem beszélhetünk. A templomhely a telep K-DK-i szélén helyezkedik 
el.892 
VI. Kizárólag terepbejárásból ismert, 10-11. századi telepen álló, valószínűleg még a 11. 
században elpusztult egyház, a megye egyik legrégebbi és kutatásra leginkább méltó 
temploma. 
 
151. Madocsa–Templom tér I. (XVIII. t.) 
I. Madocsa–plébániatemplom 
II. A törökök 1146-ben Madoasán összeírtak egy papot,893 az 1559-es összeírás szerint 
pedig papját Orbánnak hívták.894 Református papja részt vett az 1652-es kecskeméti 
zsinaton.895 
                                                 
887 K. Németh András–Batizi Zoltán–Rácz Miklós terepbejárása, 2005. máj. 16. 
888 BMFN 1982, 221: 39/99. 
889 DANIS 2005, 35, 39. 
890 GAÁL–KŐHEGYI 1975, 332. 
891 K. NÉMETH 2005a, 137. 
892 K. NÉMETH 2004p. A jelentésben a lelőhely tévesen avar telepként szerepel. 
893KÁLDY-NAGY 1985, 412. 
894 KÁLDY-NAGY 1977, 70. 
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III. Az 1721-es egyházlátogatás szerint a kéttornyú apátsági templomtól 30 lépésre 
állt egy faragott kőből épült, sajátos alakú, 7 öl és 1 láb (13,6 m) hosszú, 5 öl (9,5 m) 
széles kápolna, 1,5 öl (2,8 m) hosszú szentéllyel, „kerek boltozással”, amelyet a 
reformátusok befedtek és használtak.896 Rómer Flóris a leírásban említett, „madár- és 
vadállat-alakokat” ábrázoló falfestményekről felvetette, hogy ezek talán az evangélisták 
jelképei lehettek.897 Az épületet Rómer carnariumként vagy baptisteriumként határozta 
meg,898 Romhányi Beatrix 12. századi kápolnaként említi.899 Pontos helyét jelenleg nem 
ismerjük. 
VI. Egyetlen vizitációból ismert, középkori falfestményekkel is rendelkező templom. 
 
152. Madocsa–Templom tér II. (Ref. templom) (XVIII. t.) 
I. Madocsa–bencés apátság 
II. Egy 1145-ös hamis oklevél szerint a Szent Miklós tiszteletére szentelt bencés apátságot 
Bikács nb. Bikács kamarás alapította; valójában a Bikács nemzetség I. Farkas nádortól 
származó ága vethette meg alapjait a 12. század végén. Hiteles oklevelekben először 1225-
ben említik, ekkor itt tartották a rendi káptalant is. György apát 1425 előtt az apátságot 
helyreállíttatta, neki köszönhetően 1464-ben már az esztergomi érsek joghatósága alá 
tartozott. 1449-ben és 1511-ben apátja részt vett a rendi káptalanokon, 1474-ben 
kommendátor kezén találjuk, 1494-től 1516-ig viszont ismét apát állt az élén. A török 
hódítás miatt néptelenedhetett el.900 
III. Az 1721-es vizitáció szerint a faragott kövekből, „itáliai stílusban” épült templom 
szentély nélkül 14 öl (26,5 m) hosszú és 10 öl (19 m) széles volt, a szentélytől és a 10 öl 
(19 m) hosszú „oldalkápolnáktól” oszlopok választották el. A Ny-i oldal két tornya között 
fekvő, 8 láb (15,2 m) széles kapunak „elegánsan faragott”, 7 hüvelyk (18,2 cm) széles 
szárkövei voltak.901 A Pesty-féle 1865-ös összeírásban a madocsaiak ezt írták az egykori 
apátsági templomról: „romjait, s a két tornyot öszvekötő merészt bolthajtást, a rajta lévő 
szobrokat, virágokkal cifrázott ablak íveket, a templomhoz ragasztott klastrom s egyébb 
épületek roppant alapjait még 80. évvel ez előtt bámulással lehetett szemlélni.” A leírás 
szerint az egyik tornyot a földesurak a bölcskei r. k. templom építéséhez bontották le és 
hordták el, a másikhoz pedig 1803-ban építették hozzá a ref. templomot.902 
IV. Kovách Aladár Kammerer Ernőhöz írt 1910-es leveléből kiderül, hogy előbbi tervbe 
vette a madocsai apátság épületeinek feltárását. Leírása szerint „az alapfalak egy részének 
menet, sok törmelék kő és tégla maradvány a tér felszínén is meglátszik” és a jelenlegi 
templom körül fekvő házaknál a felszín alatt falmaradványok lappanganak. Kovách szerint 
az apátság harangját, amelyet Szűz Mária képe díszített, a reformátusok 1725-ben az új 
harangba öntötték bele.903 
V. 1973-ban és 1974-ben a templom előtti téren közmű-fektetéskor vastag mészkőfalak és 
„mészkőből épített sírkamra” került elő. Gaál Attila közöletlen leletmentése az apátsági 
templom É-i főfalának három szakaszát és hozzá kapcsolódó „melléképületek több 
részletét” hozta napvilágra.904 Ugyancsak ő a visszafoglaló sereg útját ábrázoló 1686-os 

                                                                                                                                                    
895 HOLUB 1911, 28. 
896 RÓMER 1876, 29-30; TÓTH 2001c, 379; eredetije: ACP 1973, 208. 
897 RÓMER 1874, 123. 
898 RÓMER 1876, 29. 
899 F. ROMHÁNYI 2000, 42. A lelőhelyre összefoglalóan: K. NÉMETH 2003b, 13-14. 
900 CZINÁR 1858, I. 267-270; RUPP 1870, I. 398-400; SÖRÖS 1912, 331-335; F. ROMHÁNYI 2000, 22; 
HERVAY 2001, 501-502. 
901 CZINÁR 1858, I. 269. Vö. TÓTH 2001c. 
902 GAÁL–KŐHEGYI 1975, 331. 
903 K. NÉMETH 2002b, 287-288. Itt tévesen Wosinsky Mórt neveztem meg a levél címzettjeként. 
904 GAÁL 1974; GAÁL 1975. 
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térkép Madocsára vonatkozó lapja és leletmentési eredményei összevetése alapján arra 
következtetett, hogy a Ny-i toronypáros, háromhajós apátsági templom mellékhajóinak 
együttes szélessége megegyezhetett a főhajóéval, tengelye pedig a mai temploméra 
merőleges volt, tehát a jelenlegi, nagyjából É-D tájolású ref. templom hajójában kereshető 
a középkori apátság D-i tornya, a középkori hajó pedig a mai templomtól K (és nem D, 
mint írja) felé. A képen is látható körítőfalat véleménye szerint a kolostor nagyfokú 
pusztulása után, de még a török hódoltság előtt építhették fel; lőrésszerű ablakai alapján a 
Takáts Sándor nyomán Csorba Csaba által feltételezett erődítés létét905 elfogadhatónak 
gondolta.906 Tóth Sándor helyszíni szemléje megerősíti Gaál Attila véleményét: a torony 
(LXXVII. t. 3.) földszintjének külső, K-i oldalán kb. 1 m vastag falcsatlakozás – nyilván a 
főhajó fala – látszik, az emeleti K-i fal É-i ill. D-i részéhez közel egy-egy, az egykori 
mellékhajó ill. a főhajó felé nyíló szűkített ajtónyílás látható, az emelet D-i részén 
megfigyelt lépcsős bélletű, toronyközi karzatra utaló átjáró pedig ismét a mai templomon 
belül keresendő másik torony létét erősíti.907 1984-ban a Templom tér 6. számú ház 
udvarán hat sír került elő, amelyeket az ezüstszálas, textilfonalas, ezüstflitteres párták 
alapján Gaál Attila a 15-16. századra keltezett.908 
VI. Valószínűleg a 12. században alapított, Ny-i toronypáros, háromhajós bencés 
nemzetségi monostor, amelyet 1800 körül bontottak le; egyik tornya átépítve ma is áll, a 
kolostor épületeit csekély leletmentés érintette. 
 
153. Magyaregregy–Várvölgyi elágazás I. (Baranya m.) (LVI. t.) 
I. Máré–Szent Margit templom 
II. A középkori Máré területén forrásaink következetesen két templomról számolnak be a 
Szűz Mária kolostor mellett: a Szent Margit ill. a Szent Kereszt egyházakról. Mivel nem 
derül ki, hogy közülük melyik papjára vonatkoznak a máréi plébániát ill. plébánost 
általánosságban említő oklevelek, ezért ezeket az adatokat itt adom közre. A máréi 
plébános először a pápai tizedjegyzékben tűnik fel.909 1411-ben Benedek plébános egy 
peres ügyben tanúként szerepel,910 Miklós nevű utóda pedig 1438-ban a Máré birtokosai 
közti vitában közvetített.911 A máréi várhoz tartozó Szent Margit templomot – pontosabban 
annak patronátusi jogát – a vár felosztása kapcsán többször említik 1353-tól 1433-ig.912 
III. A máréi templomok helyét nem ismerjük, hiszen az egykori mezőváros területét sem 
azonosította a kutatás. 
VI. Kizárólag néhány 14-15. századi oklevélből ismert egyház. 
 
154. Magyaregregy–Várvölgyi elágazás II. (Baranya m.) (LVI. t.) 
I. Máré–Szent Kereszt templom 
II. A Szent Kereszt templom ill. kegyúri joga a máréi vár felosztása kapcsán annak 
tartozékai között 1353-tól 1433-ig adatolható.913 
VI. Kizárólag néhány 14-15. századi oklevélből ismert egyház. 
 
155. Magyaregregy–Várvölgyi elágazás III. (Baranya m.) (LVI. t.) 
                                                 
905 CSORBA 1974, 33. Vö. újabban: TOLNAI 2001, 73. 
906 GAÁL 1984, 133, 151. 18. kép. 
907 TÓTH 2001c. A madocsai apátságról ld. még: VALTER 2001c, 114. A lábazatban látható, másodlagosan 
felhasznált faragott követ közli: HORVÁTH–GONDOS 2004, 136. 158. kép. 
908 GAÁL 1984b. 
909 MonVat I/1. 278, 286, 297, 311. Vö. TIMÁR 1999, 290. 
910 Zichy VI. 153. 
911 Zichy XII. 175. A plébánosra vonatkozó adatokat vö. TIMÁR 1997, 31. 
912 Ld. 745. jegyzet. 
913 Ld. 745. jegyzet. 
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I. Máré–Szűz Mária kolostor 
II. A kolostorról mindössze egy 1411-ben átírt 1353-as, egy 1358-as, valamint egy 1433-as 
oklevél emlékezik meg. Az 1358-as osztálylevélből – amely a Becsei Vesszős és Gunyafi 
István közti, Márévár feletti osztozkodást rögzíti – tudjuk, hogy a Becseieké lett a a vár É-i 
fele, a vártól D-re fekvő, Szűz Mária tiszteletére szentelt kolostor és harangtornya fele 
továbbá a Szent Margit egyház a palotával és egy D-re fekvő kúria, a Gunyafiaknak pedig 
a vár D-i fele jutott a víztartóval, a monostor másik fele a harangtorony felével, továbbá ők 
lettek a Szent Kereszt egyház birtokosai.914 Az objektumot az 1411-es és 1433-as 
oklevelekben már csak „egyházként” említik.915 Timár György szerint az épületet 
ismeretlen család nemzetségi monostorként alapította és feltételezte, hogy a monostort a 
14. századtól már nem lakták szerzetesek.916 
III. Máré valamelyik egyházára vonatkozik egy Kápolna helynév Magyaregregy határában, 
amelyről a Pesty-féle dűlőnévgyűjtés a következőket őrzi: „(…) a Mecsek magos hegyek 
tövében , hol most két malom áll, egy kis halmot, mely kertté idomíttatott, az egregyi 
lakosok maig Kápolnának nevezik, néhány évek előtt az uradalomtól egy molnárnak malom 
építésére eladatván, a régi kápolna alapkövei ki ásattatván, több érvényes [!] 
kőfaragványokat kaptak.”917 A Kápolna-malomként is ismert Krajcár-malom az 1970-es 
években végzett dűlőnévgyűjtés idején még létezett.918 
V. G. Sándor Mária 1970-ben az ún. várvölgyi elágazásnál kutatóárkokkal „nagy 
épületkomplexum falmaradványait” tárta fel.919 Máshonnan azt is megtudhatjuk, hogy a 
kolostor alatt római település nyomait találták meg, „amely feltehetően egy villa volt.”920 
Leírása alapján sajnos az épület fizikai jellemzőiről, építési idejéről és esetleges rendi 
hovatartozásáról stb. nem bővültek ismereteink. A „komló-szászvári országút és a 
márévári várvölgyi elágazás között” fekvő kolostor helyét 1960-ban védett nyilvánították, 
védettségét 1970-ben megújították.921 
VI. 14-15. századi oklevélből ismert, hozzáférhetetlen dokumentációjú ásatással kutatott, 
ismeretlen rendi hovatartozású kolostor. 
 
156. Magyarkeszi–Belterület? (VIII. t.) 
I. Kesző 
II. A templom a pápai tizedjegyzékben tűnik fel.922 A tizedlajstromban azonos években is 
összeírt Damján (Keuchen, Kechev) és István (Kechey, de alia Kezev) papok plébániáit 
Timár György azonos helyként, a mai Kecsegepuszta előzményeként értelmezte, 
ugyanakkor Keszővel a tizedjegyzékben Kechew, Kezev, de Maiori Chechu, de Maria 
Kethew nevű plébániáját azonosította, amelynek papja Mihály ill. egyszer Domonkos 
volt.923 Egyértelmű azonban, hogy itt három, hasonló hangzású plébániáról van szó, 
amelyeket a három különböző nevű és részben azonos években is összeírt pap – Damján, 
István és Mihály – alapján lehet megkülönböztetni. Kecső a mai Kecsege elődje (István 

                                                 
914 1353: Zichy II. 505-507; 1353/1411: Zichy VI. 138-139; 1358: Zichy III. 117-119. 
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szerint Márton keszői papot (coram Martino sacerdote de Kezw) említik, amikor Keszői Domokos nejének 
végrendeletéről Ják nembeli Zeland veszprémi püspök bizonyságlevelet adott ki. ÁUO VI. 373; HazaiOkm I. 
29. A forrás valójában a Veszprém megyei Ábrámkeszire vonatkozik. KOPPÁNY 1972, 227. 
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pap), Kesző valószínűleg a mai Magyarkeszi előzménye (Damján pap), a „nagyobbik” 
Kesző (egyszer vélhetőleg Maiori helyett tévesen Marianak írva Maria Kethew, de nem 
Máriakeszi)924 pedig elpusztult falu Magyarkeszi határában (Mihály, majd Domonkos 
pap); elegendő adat híján lehetséges, hogy Máriakeszi és Kesző lokalizálása éppen fordítva 
helyes ill. az, hogy a Kecsőként emlegett plébánia (Kechey, de alia Kezev) valójában 
valamelyik, Magyarkeszi határába eső templomra vonatkozik és esetleg a „nagyobbik” 
Kecsőnek/Keszőnek (de maiori Chechu, Kechew, Maria kethew) mondott plébánia azonos 
Ozora–Köcsöge lelőhellyel. 
III. 1742-ben az akkor Tótkeszinek nevezett mai Magyarkeszin a „rom templom” helyén 
építették az újat.925 
VI. A tizedjegyzékben feltűnő, a 18. század közepén még romos, valószínűleg belterületen 
fekvő egyház. 
 
157. Magyarkeszi–Diós (VI. t.) 
I. Tita 
II. Templomát csak a pápai tizedjegyzék említi a középkorban.926 
III. Tótkeszi 1722-es egyházlátogatási jegyzőkönyve szerint az alapokig elpusztult titai 
templom sűrű bozótban (intra nemoris) feküdt.927 A magyarkeszi plébánia-történet szerint 
a Titának nevezett erdőrészen kövek és csontok kerültek elő.928 
IV. 1966-ban lakossági leletbejelentés ellenőrzése során Rosner Gyula azonosította a 
lelőhelyet: „Magyarkeszi községtől Ny–ÉNy-i irányban, mintegy 4,5 km távolságra a 
Tipa[!]-patak jobb partján (tehát a pataktól D-re) a Diósd nevű dűlőben a domb D-i 
lejtőjén egy árpádkori templom-temető és telep van. A bolygatás valóban sok emberi 
csontot hozott felszínre, de meg kellett állapítanom, hogy ezek a csontok már másodlagos 
helyükön voltak a bolygatás időpontjában. A domb magasságából alig kiemelkedően, de 
azért észrevehetően megállapítható egy kisméretű falusi templom maradványa (elsősorban 
tégla és kőanyag alapján). Tüzetesebb vizsgálódás után sejteni lehet a templom apszisának 
körvonalait. A templom minden kétséget kizáróan K–Ny-i tengelyű”. A templom 
maradványai körül Árpád-kori telepre utaló patics- és cserépdarabokat is megfigyelt.929 
VI. A tizedjegyzékben feltűnő, a 18. században még ismert fekvésű, régészetileg 
azonosított templom. 
 
158. Magyarkeszi–Huszt (VIII. t.) 
I. Huszt 
II. Templomát középkori forrás nem említi.930 
III. Tótkeszi 1722-es egyházlátogatási jegyzőkönyve szerint az alapokig elpusztult huszti 
templom sűrű bozótban feküdt.931 1723-ban Keszi mellett, Huszton templomot 

                                                 
924 Kammerer Ernő Máriakeszit a mai Magyarkeszi körül feküdt önálló településnek tartotta. KAMMERER–
ORTVAY 1891, 261. 
925 KÉRINGER 1999, 63. Papp István szerint Magyarkeszi középkori elődje a magyarkeszi „belmajorban” 
feküdt. PAPP 2000, 62. 
926 A tizedjegyzékben szereplő Thika helynevet Szabó Dénes az Attalától É-ra fekvő Csökepusztával 
azonosította, valószínűleg tévesen. SZABÓ 1954, 12. 
927 BRÜSZTLE 1880, IV. 738. 
928 PAPP 2000, 174. Papp István a Diósi-völgyben fekvő lelőhelyet Huszt helyével feleltette meg. 
929 WMMM Rég. Ad. 198-75; WMMM Rég. Fotótár 291-292. 
930 A pápai tizedjegyzékben szereplő Huhd/Wstuc/Wstd/Husti falu nevének értelmezésekor felmerült a 
Huszttal – nemcsak az általában elfogadott módon Uzddal – való azonosítás lehetősége is: SZABÓ 1954, 12; 
TIMÁR 1999, 302. 
931 BRÜSZTLE 1880, IV. 738. 
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említenek.932 Magyarkeszi Ny-i, legszélső utcáját napjainkban is Huszti utcának hívják,933 
a falu ezen a környéken kereshető. 
VI. A 18. században feltűnő, azonosítatlan egyház. 
 
159. Magyarkeszi–Körtefai-dűlő (IX. t.) 
I. Nyilas 
II. 1546-ban Bertalan nevű pap tűnik fel Nyilas falu török összeírásában.934 A 17. 
században református papjairól többször hallunk: 1626-ban Szakmári Balázs volt a nyilasi 
református lelkész.935 Az itteni lelkész 1630 és 1632 közt részt vett a kevei zsinatokon.936 
III. Az 1696-ban elvégzett kamarai összeírás szerint a falu kis temploma sík terepen állt.937 
Tótkeszi 1722-es egyházlátogatási jegyzőkönyve szerint az alapokig elpusztult nyilasi 
templom sík helyen feküdt.938 A falu Papp István szerint Magyarkeszi határában, „a 
középső malom és az öreg nyilasi hegy között, a Körtefai-dülő helyén” állt.939 
IV. A Körtefai-dűlőben, a Tita-patakba Magyarkeszi K-i végénél É-ról folyó kis patak Ny-i 
oldalán most sertéstelep működik, a terület kutathatatlan.940 A patak K-i felén található a 
Nyilasi-hegy, ez azonban a víztől távolabb esik; talán a patak K-i oldalán kereshető a 
faluhely.941 
VI. A 16. század közepétől szereplő, reformátussá vált, a 18. század elején még említett, 
azonosítatlan egyház. 
 
160. Magyarkeszi–Magyarkeszi-dűlő? (VI. t.) 
I. Papi, Papkeszi (?) 
II. Templomát kizárólag a pápai tizedjegyzékből ismerjük (Popy).942 
III. Papi Kesző közvetlen közelében kereshető: 1465-ban itteni birtokrészekbe iktatnak egy 
Keszői nevű nemest,943 az 1542-43-as dikajegyzékben pedig egy bizonyos Papkeszi 
bukkan fel, ugyanakkor itt sem Keszi, sem Papi nem szerepel.944 Csánki a mai 
Magyarkeszi és Nagyszokoly vidékére helyezte,945 Engel Pál pedig pontosabban a 
Magyarkeszitől É-ra fekvő Magyarkeszi-dűlőbe,946 ahol a hagyomány szerint a régi falu 
állt.947 
 
161. Magyarkeszi–? 
I. Kesző (Nagykesző?) 
II. A „nagyobb” Keszőnek mondott falut és templomát kizárólag a pápai tizedjegyzékből 
ismerjük (de Maiori Chechu, Kechew, de Maria Kethew, Kezev).948 
III. A település neve alapján Magyarkeszi közelében fekhetett. 

                                                 
932 Papp (Esterházy lt. Rep. 92. 553. csomó Fasc. 1. No. 12.) 
933 TMFN 1981, 57: 2/28. A templom helye: uo. 59: 2/143. 
934 DÁVID 1982, 224. 
935 THURY 1908, 236. 
936 FÖLDVÁRY 1898, 132, 138, 147. 
937 U. et C. Fasc. 46. No. 68. 
938 BRÜSZTLE 1880, IV. 738. 
939 PAPP 2000, 162. 
940 K. Németh András terepbejárása, 2000. okt. 31. 
941 TMFN 1981, 59: 2/88, 95-96, 137. 
942 MonVat I/1. 245, 263, 298, 305. Vö. TIMÁR 1999, 306. 
943 Dl. 88324. 
944 VASS 1978, 123 (az eredetiben is hibás Papkő alakban, Papkeszi helyett); MAKSAY 1999, 777. 
945 CSÁNKI 1897, 445. 
946 ENGEL 2001. 
947 TMFN 1981, 58: 2/73. 
948 MonVat I/1. 245, 263, 277, 305. Vö. TIMÁR 1999, 303. Ld. még Magyarkeszi–Belterület? [156]. 
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VI. Csak a tizedjegyzékből ismert, azonosítatlan templom. 
 
162. Mágocs–Belterület (Baranya m.) (XXX. t.) 
I. Mágocs–plébániatemplom 
II. Létezését mindössze a pápai tizedjegyzék adatsora bizonyítja.949 
VI. Csak a tizedjegyzékből ismert, azonosítatlan templom. 
 
163. Mágocs–Kolostori-dűlő I. (Baranya m.) (XXX. t.) 
I. Györgyi–plébániatemplom 
II. 1455-ben a györgyi Szent Gergely plébániatemplom javítására és felszereléseinek 
felújítására a pápa búcsút engedélyezett.950 Egy 1459-es pápai búcsúengedély már a Bodó 
Gergely által épített és adományokkal ellátott Szent Miklós plébániatemplom javára szól, 
amelyben nyolc pap szolgált.951 Bodó egy másik engedélyt is szerzett ugyanekkor, az általa 
az obszerváns ferencesek részére épített Szent Gergely kolostor részére. A 
patrocíniumokban jelentkező ellentmondást – Tóth Boglárkával egyetértve – úgy oldhatjuk 
fel, hogy feltételezzük: a ferences kolostort a Szent Gergely plébániatemplom átadásával 
alapították, míg az ilyeténképpen plébániatemplom nélkülivé vált hívek részére Bodó 
Gergely új egyházat alapított, amelynek védőszentjéül Szent Miklóst választották.952 
III. A plébániatemplom „nagy romjait” egy 1756-os vizitáció említi egy azóta eltűnt 
halastó partján, helyét az 1780-as években készült első katonai felmérés (Rudera) és a 
mágocsi uradalmat ábrázoló 1790-es évekbeli térkép is feltünteti (Rudera Templi). 
IV. A terepbejárások során az épület pontos helyének ismeretében sem sikerült azonosítani 
maradványait a Mágocsról Döbröközre vezető dűlőút D-i oldalán, a Méhész-patak É-i 
partján.953 
VI. Valószínűleg egy korábbi plébániatemplomnak a ferencesek részére történő 15. század 
közepi átadása után alapított, az újkori térképes ábrázolások ellenére is sikertelenül keresett 
egyház. 
 
164. Mágocs–Kolostori-dűlő II. (Baranya m.) (XXX. t.) 
I. Györgyi–ferences kolostor 
II. Az 1459-ben Bodó Gergely által alapított Szent Gergely kolostor valószínűleg az 1455-
ben hasonló titulussal említett györgyi plébániaegyház ferencesek részére történő 
átadásával jött létre.954 1517-ben a szerzetesek és Bodó Gergely fia, Ferenc között a pápáig 
jutó vita keletkezett, mert a ferencesek a Bodóktól kapott kegytárgyakat egy másik 
kolostoruk kijavítása érdekében idegen kézbe akarták adni zálog gyanánt.955 A pápai 
oklevél ekkor a kolostor védőszentjének Szűz Máriát mondja. 1526-ban a szerzetesek 
elmenekültek, 3 év múlva visszatértek, 1535-ben pedig már összesen tizenhatan éltek itt; 
végleg az 1542-es török hódításkor hagyták el a rendházat.956 
III. Egy 1756-os egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint „egy dombocska tetején állnak egy 
igen szép egyházi épület romjai igen magas toronnyal és más kolostori romokkal. (…) 
Ehhez volt hozzáépítve egy kápolna (…)”. Az első katonai felmérés (Rudera) és egy 1790-
                                                 
949 MonVat I/1. 278, 286, 311. Vö. TIMÁR 1999, 290. Timár György szerint a plébániatemplom védőszentje 
Szent András apostol volt. TIMÁR 1998, 26. 
950 KOLLER 1784, III. 411. 
951 KOLLER 1784, III. 430. 
952 TÓTH 2002, 136-137. 
953 TÓTH 2002, 136-138, 142. 3. kép. 
954 KOLLER 1784, III. 430. 
955 KOLLER 1801, V. 40. 
956 A kolostor történetére: KARÁCSONYI 1924, 70; F. ROMHÁNYI 2000, 28; TIMÁR 2001, 63-64; TÓTH 
2002, 136-137. 
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es években készült uradalmi térkép a kolostor pontos helyét is feltüntette (Rudera Antiqui 
Monasterii). A romok anyagát több épülethez is felhasználták a 18. század végi Mágocson. 
IV. A györgyi kolostor helyét tudomásunk szerint először Rómer Flóris örökítette meg 
1866-ban vázlataiban. 1997 őszén Romhányi Beatrix az ELTE régészhallgatóival 
lokalizálta a középkori mezővárost és kolostorát Mágocstól É-ra, a Méhész-patak É-i 
oldalán, a Kolostori-dűlőben, majd Tóth Boglárka több alkalommal is végzett helyszíni 
megfigyeléseket. A kolostor ma akácosban, a tőle D-re fekvő, 15-16. századi kerámiával 
jelzett település pedig részben erdőben, részben szántóföldön fekszik. A rendház falai 
omladékos dombvonulatokként jelentkeznek az erdőben, egy két oldalról is meredek 
lejtőben végződő kiemelkedésen. 
V. Az omladékok alapján az ÉK–DNy irányban húzódó kolostorépület nagyjából téglalap 
alakú, 60-70 x 30-35 m-es objektum lehetett. A romterület középső részén egy 
hozzávetőlegesen téglalap alakú, K-i végén vélhetőleg félkörívben végződő jelenség talán 
a kolostortemplommal azonosítható, amelytől K-re és É-ra körítőfal maradványai 
húzódnak a terasz peremén.957 
VI. Valószínűleg egy korábbi plébániatemplomból a 15. század közepén kialakított 
ferences kolostor, több, újkori leírással és térképes ábrázolással, részben felmenő falai 
azonosítva és felmérve. 
 
165. Mágocs–R. k. templom (Baranya m.) (XXX. t.) 
I. Mágocs–bencés apátság 
II. A Szente-Mágocs nemzetség által Szent Péter tiszteletére alapított bencés nemzetségi 
monostort először 1251-ben említik. 1355-ben apátja az ábrahámi ciszterci apáttal állt 
perben egy Tolna megyei birtok miatt, 1515-ben pedig részt vett a rendi káptalanon. 
Utoljára az 1542-es rovásadó-jegyzékben említik birtokai kapcsán.958 
III. Az 1729-es vizitáció szerint a hajdan Szent András apostol tiszteletére szentelt, 
valamikor nagyszerű templom teljesen romos volt, a toronnyal együtt, amely a D-i oldalon, 
a szentély mellett állt.959 Az 1733-as egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint a hajó sértetlen 
volt, de a szentély boltozata hiányzott, a két torony közül a D-i még ép volt, az É-i azonban 
romokban állt és volt két kápolnája is.960 
IV. A bencés apátság az újkori adatok szerint a falu jelenlegi templomának helyén állt, 
régészeti maradványai azonban mindeddig nem kerültek elő. 
VI. A 13. század közepétől említett, Ny-i toronypáros, a 18. század elején még jobbára 
fennálló, a mai templom helyén állt bencés nemzetségi monostor. 
 
166. Máza–Koromszó I. (LV. t.) 
I. Koromszó–plébániatemplom 
II. Csak a pápai tizedjegyzékből ismert.961 
III. Az Egyed Antal-féle összeírásban említik a kolostortól nyíllövésnyire É-ra fekvő 
templomalapot, ahonnan 1826-ban a „fundamentumot (…) ásogatván” állítólag három 
kocsira való embercsontot termeltek ki.962 
IV. Az apátság kapcsán később említendő 1885-ös levél a plébániatemplom helyét a 
kolostortól ÉK-re pontosan feltüntette, a törmelékes hely méretét 31 x 28 lépés nagyságban 

                                                 
957 Összefoglalóan, a részletes hivatkozásokkal: TÓTH 2002. 
958 SÖRÖS 1912, 347-348; F. ROMHÁNYI 2000, 42; HERVAY 2001, 502; TIMÁR 2001, 56-57. 
959 MERÉNYI 1939, 36. 
960 BRÜSZTLE 1878, III. 612-613. Vö. TIMÁR 2001, 57. 
961 MonVat I/1. 278, 286, 296, 310. Vö. TIMÁR 1999, 289. 
962 CSERNA–KACZIÁN 1986, 163. 
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határozta meg.963 Feltűnően nagy méretű kövekkel jelzett helye a kolostortól ÉK-re fekvő, 
alacsonyabb fekvésű dombon, az erdő közelében jelenleg is azonosítható.964 
VI. A tizedjegyzékből és néhány 19. századi említésből ismert, azonosított templom. 
 
167. Máza–Koromszó II. (LV. t.) 
I. Koromszó–ismeretlen rendi (valószínűleg bencés) apátság 
II. Az apátság egy a pécsi püspökség kiváltságait összeíró, IV. Bélának tulajdonított (1235-
re keltezett), 1340 körül szerkesztett oklevélben tűnik fel,965 a koromszói nemesek 
monostoraként.966 Apátját a pápai tizedszedők többször is említik,967 ennek alapján 
gyanítható, hogy bencés vagy ciszterci kolostor lehetett. Rendi hovatartozásáról nincsen 
biztos adatunk; Hervay Ferenc Levente szerint a zebegényi bencések alapíthatták,968 Patton 
Gábor szerint viszont a bátai bencés vagy – inkább – a cikádori ciszterci apátság 
alapításaként jött létre;969 alapításának idejét a tatárjárás és az 1260-as évek közötti 
időszakra feltételezte és Csák nb. (Koromszói) Istvánhoz kapcsolta.970 A kolostor 
megszűnése egyes vélemények szerint annak köszönhető, hogy a szerzetesek Szászvárra 
települtek át ismeretlen időben, ahol Koromszónak már korábban filiája létezhetett.971 
III. A kolostor maradványait – várként meghatározva – először 1824-ben Moldoványi 
József említi, az Egyed Antal-féle 1829-es összeírás szerint pedig a mázaiak az alapjait 
kiásva építőanyagként hordják el s ezt erősíti a Pesty-féle 1865-ös adat is.972 1891-ben 
faragott kövekről, „kútforma pincéről” és csontvázakról számoltak be.973 
IV. Kammerer Ernő hagyatékában maradt fenn egy német nyelvű, 1885-ös levél, amelyben 
Kammerert a kolostor és a templom helyéről tájékoztatták pontos helyszínrajz kíséretében. 
A kolostor helyét e szerint egy 53 x 35 lépés nagyságú törmelékes folt jelölte Mázától K-re 
kb. 300 ölre (kb. 600 m), a mázaszászvári vasútállomástól pedig D-re kb. 600 ölnyi (kb 1,1 
km) távolságban.974 Wosinsky Mór egy leveléből tudjuk, hogy 1893-ban járt a kolostor 
helyén és – talán Mázán – megtekintette „az onnét elczepelt kolossális faragott köveket”.975 
Patton Gábor terepbejárásai során a kolostor és a templom között ill. környékükön több 
érmet talált: II. István, IV. István és IV. Béla pénzeit.976 A helyiek szerint a kolostor 
harangját – meg nem nevezett időben – az iskolába vitték, ahonnan 1914-ben beolvasztás 
végett lefoglalták.977 
V. A kolostor területén 2003-ban Patton Gábor – Bodó Balázs segítségével – végzett 
ásatást, majd készíttetett talajradaros felmérést. A templom 24 m széles, háromhajós 
bazilika volt, a D-i mellékhajóban kegyúri sírokkal; a kolostorépületről nem sikerült többet 
megtudni.978 

                                                 
963 PATTON 1995, 133. 2. kép, 134. 
964 Szajcsán Éva–B. Kohári Gabriella–K. Németh András helyszíni szemléje, 2003. november. 
965 HERVAY 2001, 532. 
966 FEJÉR III/2. 437-439. 
967 MonVat I/1. 260, 278, 286, 296, 311. Vö. TIMÁR 1999, 289. 
968  HERVAY 1991, 40. 
969 PATTON 1995, 139-142. 
970 PATTON 1996, 51. 
971 BRÜSZTLE 1880, IV. 538; VÁRSZEGI 1972, 127-130; VÁRSZEGI 1991, 14-16, 19; PATTON 1995, 
140-142. 
972 MOLDOVÁNYI 1824; CSERNA–KACZIÁN 1986, 162-163; GAÁL–KŐHEGYI 1975, 333. 
973 K. NÉMETH 2005b, 137. 
974 PATTON 1994, 133. 2. kép, 134. 
975 K. NÉMETH 2002b, 283. 
976 PATTON 1994, 135-136. 
977 TMFN 1981, 372-373: 80/95. 
978 PATTON 2005. 
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VI. Csekély okleveles adattal rendelkező, ismeretlen rendhez tartozó, jórészt a 19. 
században széthordott, ásatással is kutatott kolostor. 
 
168. Mecseknádasd–Schlossberg (Baranya m.) (LVII. t.) 
I. Nádasd, Alsónádasd979 
II. Nehezen értelmezhető az 1546-os és 1552-es török defterek adatsora, amely szerint 10 
ill. 8 pap szolgált a nádasi Szent István monostorban,980 hiszen szerzetesekre a középkorból 
Nádasdon nincs forrásunk. Kérdeses továbbá, hogy a mai Szent István kápolna ill. a 
schlossbergi templom közül melyikre vonatkozik az adat; mérete folytán inkább utóbbira 
gondolhatunk. Evlia Cselebi 1664-es leírásából tudjuk, hogy a középkori templomot 
palánkvárrá alakították át, amelyben Szulejmánról elnevezett dzsámi állt.981 
III. Az 1721-es vizitáció szerint a falutól K-re „látható egy nagyszerű épület, hatalmas 
templommal (…). A nagy és ékes szentélynek megvannak még a faragott kövekből készült 
falai, ugyanígy ablakai is. A sekrestye É felé néz, teljesen romokban. A templom hajóját 
oszlopok három részre osztották, oldalt kápolnákkal, amelyeknek nyomai még láthatók. Két 
ajtó volt a templomon: az egyik Ny-ról a templomba, a másik É-ról a kápolnába 
vezetett.”982 
V. A falu K-i szélén emelkedő Schlossbergen 1973 és 1980 között Gerő Győző és G. 
Sándor Mária végzett feltárást. Előkerült egy a 14. századra keltezett, kb. 20 x 20 m 
nagyságú, háromhajós, poligonális záródású, É-on sekrestyével ellátott templom, amelynek 
Ny-i homlokzata elé még ugyanabban az évszázadban különálló, két saroktámpillérrel 
megerősített, négyzetes tornyot építettek. (LXXIV. t. 2.) A templomot körítőfallal övezték, 
amelynek K-i oldalán előkerült a kaputorony is. Az épület eredetileg nyilvánvalóan 
egyhajósnak épült, amelyre a főhajó Ny-i oldalának sarkain látható támpillérek is utalnak. 
A főhajóban előkerültek a karzat kőpillérei és a karzatra vezető lépcső feljárója. A szentély 
nagy részén megmaradt a középkori terrazzópadló, előkerült a szentélyrekesztő korlát 
előtti lépcső és az oltáralap részlete, valamint a dzsámiból egy imafülke és a mihráb 
alapozása. A jelenleg romkertként bemutatott gótikus templom főhajóban és szentélyében, 
továbbá a D-i mellékhajó K-i részén, a 14. századi padlószint alatt „egy más alaprajzi 
elrendezésre mutató”, 11-12. századi, „nagyobb, négyzet alaprajzú helyiség alapfalainak 
maradványai” kerültek elő, amely vélhetőleg egy korábbi templommal azonosítható. A 
törökök várrá alakították át az egyházat: a fő- és mellékhajókat elválasztó 3 pillérpár közeit 
sárba rakott kőfalakkal töltötték ki. A templom egy részét dzsámivá alakították, a D-i 
mellékhajó alá boltozott pincét ástak. A körítőfal D-i részen palánkszerkezetre utaló 
cölöplyukak kerültek elő. A jelentésekben több faragott kőtöredéket, köztük pár gótikus 
bordatöredéket, egy figurális szobortöredéket és a korai templom létét erősítő, a 11-12. 
századra keltezhető vállkövet, valamint román kori, íves ablakkeret-szemöldökkövet is 
említenek.983 
VI. Nagyméretű, román kori előzményekre épült, jelenlegi állapotában 14. századi, 
háromhajós, poligonális szentélyzáródású, több építészeti részlet tekintetében megyeszerte 
is különlegesnek számító (terrazzópadló, szentélyzáró korlát, szobortöredék), a törökök 
által palánkvárrá alakított, régészetileg kutatott, romként helyreállított és bemutatott 
templom, különálló harangtoronnyal. 
                                                 
979 A defterekben szereplő Alsó- és Felsőnádasdot a Szent István kápolnával ill. a Schlossberggel G. Sándor 
Mária feleltette meg. G. SÁNDOR 1974, 8. 
980 DÁVID 2005. 
981 CSELEBI 1908, 37. 
982 MERÉNYI 1939, 25. Vö. L. IMRE 1998, 6-7. 
983 G. SÁNDOR–GERŐ 1974; G. SÁNDOR 1975; G. SÁNDOR–GERŐ 1976; G. SÁNDOR–GERŐ 1977; 
GERŐ 1978; GERŐ 1979; GERŐ 1980; GERŐ 1981. Ld. még: TOLNAI 2001, 73. Képek: HORVÁTH–
GONDOS 2004, 158. 192-193. kép. 
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169. Mecseknádasd–Szent István templom (Baranya m.) (LVII. t.) 
I. Nádasd, Felsőnádasd 
II. Az egyház csak a pápai tizedjegyzékben szerepel.984 
III. Az 1721-es egyházlátogatás részletesen leírta a kőtemplomot: a boltozott szentélyt 
cseréppel, a négyszögletes hajót zsindellyel fedték, a sértetlen torony viszont tető nélkül 
állt. A feledésbe merült patrocínium helyett a plébános Szent Istvánt rendelte új 
védőszentként. A templomkertet övező romos körítőfalon nyíló bejárat „baloldalán” 
látható falrészletet osszárium maradványának tartották, a romos, tető nélküli, kőből épült 
plébániaház pedig a templomtól É-ra feküdt.985 Az 1729-es vizitáció megemlíti a D-ről 
nyíló, régi bejáratot is.986 
V. A falu Ny-i szélén jelenleg is álló Szent István templom a középkori Nádasd 
plébániaegyháza volt. Az egyenes szentélyzáródású épületet a 13. század első felében 
építették, a század második felében sekrestyével és toronnyal toldották meg, a 14. század 
elején pedig hajóját D, szentélyét K és D felé nagyobbították meg és egy különálló, 
védelmi célokat szolgáló tornyot építettek mellé. A 16. század elején körítőfallal vették 
körül az épületet. (LXIX. t. 1.) A román kori templom diadalívén láthatók a középkori 
megye legnagyobb felületen megmaradt falfestményei: a gótikus freskó részletei Szent 
Dorottya történetét és angyalalakokat ábrázolnak.987 
VI. A 13. század elején egyenes záródással épített, később toronnyal, sekrestyével és 
megnagyobbított hajóval is megtoldott, körítőfalas, freskókkal díszített, régészetileg 
kutatott, álló templom. 
 
170. Medina–Kápolnapuszta (XLIV. t.) 
I. Kápolna 
II. A minden bizonnyal egyházi intézményről nevét nyert település988 1400-tól többször 
szerepel forrásainkban.989 
III. Csánki szerint hasonló néven pusztaként létezett Tolnától ÉNy-ra,990 Kápolnapuszta 
azonban valójában Medina határában fekszik, egybenőtt a faluval; a középkori Kápolna 
falu határa nagyjából Medina D-i külterületével eshet egybe.991 
VI. Az egyházas helyre utaló Kápolna falunév alapján feltételezett létű egyház. 
 
171. Medina–Sziget (XLIV. t.) 
I. Mede 
IV. A falu és templom helyét Csorba Csaba azonosította az 1960-as évek végén: „benn a 
Szigetben (a Sió és a Sárvíz közti területen) a Sióhídtól É-ra kb. 200 m-re a gáthoz közel 
(kb. 15-20 m) lankás dombhajlaton” cserepek mellett téglákat és kődarabokat is talált.992 
2002-ben Ódor János Gáborral a növényzet miatt éppen csak a Sió mentén É-D irányban 
húzódó faluhely létét állapíthattuk meg,993 2003-ban pedig ennek legkiemelkedőbb, 
bokrokkal benőtt részén rablógödröket fedeztem fel, amelyekkel részben átvágtak egy 1 m 
széles középkori kőfalat. A felszíni nyomok szerint a templomnak és temetőjének helyet 
                                                 
984 MonVat I/1. 277, 287, 296, 310: Vö. TIMÁR 1999, 291. 
985 MERÉNYI 1939, 24-25. Vö. L. IMRE 1998, 7-8. 
986 MERÉNYI 1939, 26. 
987 G. SÁNDOR 1972; G. SÁNDOR 1974. Képek: HORVÁTH–GONDOS 2004, 154-157. 185-191. kép. 
988 KISS 1988, II. 682. 
989 CSÁNKI 1897, 432. 
990 CSÁNKI 1897, 432. 
991 TMFN 1981, 414-416: 90/49, 50, 109, 120, 137. Vö. ENGEL 2001. 
992 CSORBA 1970, 239. (74. lh.) 
993 ÓDOR–K. NÉMETH 2004d. 
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adó domb K-i szélét már korábban, teljes hosszúságában, kb. 30 m hosszan elhordták. A 
0,5-2 m magas rézsűben kb. 6 m hosszan rengeteg kő- és kevesebb téglatöredék figyelhető 
meg, az elhordott, lapos területen pedig szanaszét hevernek az elpusztított temetkezésekből 
származó emberi csontok.994 
VI. Csak terepbejárásokból ismert, földmunkákkal és rablógödrökkel részben elpusztított 
egyház. 
 
172. Mekényes–Öregtemplom/Alte Kirche (Baranya m.) (XXXIII. t.) 
I. Mekényes 
III. Weidlein János hívta fel a figyelmét, hogy a mai Mekényestől Ny-ra, a Langes Tal 
nevű erdő mellett fekvő Puszta Grund és Alte Kirche nevű dűlő egy elpusztult középkori 
falu helyére utal.995 Az Öregtemplom vagy Alte Kirche dűlőben – amelyet 50 éve 
beerdősítettek – a helybeliek szerint sok embercsont, téglatörmelék és cserépdarab kerül 
elő, a hagyomány a régi Mekényes falu helyeként azonosítja a lelőhelyet.996 
IV. A fenti adat egyértelműen Reuter Camillora megy vissza, aki valószínűleg 1961-ben – 
jelentése ugyanis ekkor kelt – Mekényestől DNy-ra, az Öregtemplom-dűlőben 
téglamaradványokat és sok embercsont-töredéket, ettől a helytől Ny-ra, vele 
összefüggésben pedig középkori cserepeket talált. Feljegyzése szerint az épebb tégla- és 
kődarabokat a helybeli németek építkezésekhez hordták el. A néphit szerint itt feküdt a régi 
Mekényes, ennek ellenére Reuter Camillo nem tudott állást foglalni a településnév 
kérdésében. A területet leletbejelentése előtt kb. 5 évvel – tehát 1956 körül – 
beerdősítették.997 
VI. Forrásokból nem ismert, a hagyomány és a dűlőnevek révén fenntartott emlékű, nem 
szakember által bejárt, azonosítatlan, valószínűleg erdőben fekvő egyház. 
 
173. Miszla–Bikádpuszta-Szentegyház hegy (XXIV. t.) 
I. Bikád 
III. Az 1722-es vizitáció említi romjait, oldalfalai majdnem teljesen – vélhetőleg földig – 
romokban álltak.998 1934-ben ismeretlen levélíró arról értesítette a Nemzeti Múzeumot, 
hogy a „Gyönkhöz tartozó Tolna vm. Bikádpusztán dr. Martin József földbirtokos 
pusztáján régi sírok vannak amelyek nincsenek bejelentve. (…) A Szentegyház nevű hegy 
mellett van a sírcsoport meg az erdő alatt.”999 1988-ban Martin Ferenc fővárosi lakos 
(vélhetően az egykori birtokos leszármazottja), aki korábban 30 évig Bikádpusztán élt, 
levélben számolt be a szekszárdi múzeumnak az általa a környéken ismert lelőhelyekről, 
köztük a templomhelyről is: „A Szentegyházhegy feljáratánál van egy téglatörmelékes rész, 
ahol nyilván valamikor a Miszlánál is nagyobb falu temploma állta a viharos időket.”1000 A 
lelőhelyet a helybeliek ma is számon tartják, mint ahol „régebben templomromokat lehetett 
(…) látni.”1001 
IV. A Szentegyház-hegyet jelenleg erdő borítja, terepbejárásom sem itt, sem a 
Szentegyházi-dűlő területén nem eredményezett lelőhelyet.1002 

                                                 
994 K. NÉMETH 2004q. 
995 WEIDLEIN 1934, 619. 
996 BMFN 1982, 40: 1/84. 
997 JPM Rég. Ad. 466/79. 
998 BRÜSZTLE 1878, III. 727. Vö. TIMÁR 1990, 90. 
999 WMMM Rég. Ad. 365-90. 
1000 WMMM Rég. Ad. leltározatlan. 
1001 TMFN 1981, 15/130, 143. 
1002 K. NÉMETH 2004r. 
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VI. Csak egy 18. század eleji egyházlátogatásban említett, a 20. század elején 
rablóásatásokkal bolygatott, terepbejárással sikertelenül azonosítani próbált, valószínűleg 
beerdősült területen fekvő egyház. 
 
174. Miszla–R. k. templom (XXIV. t.) 
I. Miszla 
II. A templomról csupán egyetlen egykorú forrás, a pápai tizedjegyzék emlékezik meg.1003 
1546-ban és 1552-ben György pap szerepel a török összeírásokban.1004 
III. Újkori kútfőink közül először az 1696-os urbárium említi az elpusztult és elhagyott 
templomot.1005 Az 1722-es vizitáció szerint a falu K-i végén állt a romos katolikus 
templom, hossza 18 lépés (kb. 33,6 m!), szélessége pedig 7 lépés (kb. 12,6 m) volt.1006 
1733-ban azt írták, hogy a régi templom romja a szentély ívével és a „hátsó” fallal 
majdnem teljesen áll, a szentély két oldala a sekrestyével elpusztult. A szentélyben a 
magyar szent királyok képei még épségben voltak.1007 A romos épület helyett Nemeskéri 
Kiss Sándor emeltette 1754-ben a ma is látható templomot a település K-i részén, a 
Miszlai-patak D-i oldalán.1008 
V. 1995-ben a templom hajójának É-i oldalán 1 ásónyom mélyen 30-40 cm széles árkot 
ástak, amelynek során sok embercsont került elő. A helyszínelést végző Ódor János Gábor 
megállapította, hogy a mai templom helyén egykor fennállt középkori templom 
csontkamráját és ennek 55 cm széles Ny-i falát bolygatták meg. Az alapfal kőből épült. 
Mivel a templom 2003-ban még vakolat nélkül állt, lehetőség nyílt annak vizsgálatára, 
hogy a felmenő falak esetlegesen nem őriznek-e középkori részleteket. Rácz Miklóssal 
közösen végzett terepszemlénk során ennek sem kívül, sem belül nem találtuk látható 
nyomát a föld felszíne felett, a templom felmenő falai a 18-19. században épültek.1009 
VI. A tizedjegyzékben feltűnő, a 18. század közepéig romosan többször említett, a mai 
templom helyén álló, falképekkel díszített egyház, amelynek középkori osszáriuma 
régészetileg is ismert. 
 
175. Mórágy–Kismórágy-Öreg templom-dűlő (LXI. t.) 
I. Mórágy1010 
III. A még látható templommaradványt (Alte Kirche) feltüntette az 1784-es első katonai 
felmérés.1011  
IV. 1959-ben egy kismórágyi múzeumbarát jelentette a szekszárdi múzeumnak, hogy a 
mórágyi vasútállomás épületétől ÉK-re kb. 300 m-re, az iskolás gyerekek sírokat találtak. 
A helyszínelést végző Mészáros Gyula megállapította, hogy a Farkas Imre szérűje feletti 
löszhalom meredek, szakadozó partjából, a szérű felőli oldalon jöttek elő az embercsontok, 
60 cm mélységben. A csontokra a halom alatti ház lakója figyelt fel. A halom D-i falának 
tövében lakó Kindl József pincéje falából is kerültek elő egyszer csontok. A magaslat felső 
szakaszán Mészáros Gyula téglatörmeléket és köveket talált.1012 A templom omladékai 
2003-as terepbejárásom idején egy akácosban feküdtek, amelynek Ny-i széle rézsűsen 
szakad le. A felszínen főleg elszórt kövek jelzik az épületet, embercsont nincs a felszínen. 
                                                 
1003 MonVat I/1. 278, 287, 296, 311. Vö. TIMÁR 1999, 290. 
1004 DÁVID 1982, 185. 
1005 MOL U. et C. Fasc. 46. No. 68. 
1006 SZENTJÓBY SZABÓ 1937, 4. 
1007 ACP 1973, 208. 
1008 SZENTJÓBY SZABÓ 1937, 4. 
1009 ÓDOR 1997b; K. NÉMETH 2004s. Összefoglalóan: ÓDOR–K. NÉMETH 2004a, 216, 4-5. kép. 
1010 Engel Pál a lelőhelyet a középkori Kismórággyal azonosította. ENGEL 2001. 
1011 KatFelm Coll. XII. Sect. 31. 
1012 WMMM Rég. Ad. 34-73. 
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A templom feltehetőleg sértetlen, valószínűleg csak a temető semmisülhetett meg részben 
a löszfal elhordásával. A templomhoz tartozó falu bizonyosan a templomtól D-re, a Lajvér-
patak partján feküdt, talán tőle DK-re, a mai lakóházak helyén, ahol a patak és a domboldal 
között szélesebb terasz található.1013 
VI. Csak az első katonai felmérésen jelölt, régészetileg azonosított templom. 
 
176. Mőcsény–Cserno-dolnio/Fekete-völgy (LVIII. t.) 
I. ? 
III. A templomhelyről egyetlen adatunk Egyed Antal 1828-as összeírása, amely Szálkánál 
ezt írja: „A határban ugy nevezett czerno Dolnióban vagyon egy jókora nagyságu templom 
hely és hihető klastrom hely fundamentommal.”1014 A szerb Cserno dolnio dűlőnév 
jelentése: Fekete völgy; ilyen helynév nem található Szálka határában, ellenben a Szálkával 
szomszédos Mőcsény Szálka felé eső határában igen.1015 
IV. A kiterjedt erdőben fekvő Fekete-völgy bejáratánál 2003-ban egy kb. 100 x 100 m-es 
tisztáson, fiatalabb erdőrészben kevés középkori cserepet gyűjtöttem. A templom helye – 
amennyiben valóban lelőhelyünkkel azonos – sajnos az erdőben gyanítható, ahol azonban 
erre utaló nyomot nem fedeztem fel.1016 A lelőhely talán a grábóci bekötőút É-i felén 
található, ismeretlen nevű középkori település része, amelyet 1995-ben Ódor János Gábor 
lokalizált.1017 
VI. Egyetlen, 19. századi leírásban említett, régészetileg eredménytelenül azonosítani 
próbált, talán erdőben fekvő egyház. 
 
177. Mőcsény–Fő u. (Béke u.) 16. (LVIII. t.) 
I. Mőcsény 
IV. 1976-ban a mőcsényi tanács bejelentette a szekszárdi múzeumnak, hogy Bogdány 
Gyula Fő u. (Béke u.) 16. szám alatti házánál K-Ny-i tájolású csontvázat ásott ki a 
partfalból. A helyszínre kiszálló Topál Judit és Rosner Gyula begyűjtött egy aranygyűrűt, 
amely a váz jobb kezének gyűrűsujjáról került elő. Rosner Gyula jelentése szerint a 
lelőhely ismert, templom körüli temető helye.1018 
VI. Lakossági bejelentés során ismertté vált középkori (?) csontváz kapcsán készített 
régészeti jelentésben ellenőrizhetetlen hivatkozással templom körülinek tartott temető; a 
templom léte egyelőre kérdéses. 
 
178. Mőcsény–Zsibrik (LX. t.) 
I. Zsigér, Zsigri 
II. Az egyház a pápai tizedjegyzékben szerepel először.1019 1451-ben a zsigri plébános, 
mint közvetlenül az esztergomi érsekhez tartozó plébános az érsek parancsára járt el egy 
peres ügyben.1020 
III. Csánki a megye D-i, azon belül is kérdőjelesen a DK-i részén kereste a falut.1021 Engel 
Pálnál ilyen nevű település nem szerepel, a mai Zsibriket jelenlegi néven, rá vonatkozó 

                                                 
1013 K. NÉMETH 2004t. 
1014 CSERNA–KACZIÁN 1986, 217. 
1015 TMFN 1981, 380: 83/37. 
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forrás nélkül tünteti fel.1022 Mivel Zsibriken középkori templomromról tudunk, a falu 
névalakja pedig közel áll Zsigéréhez és Zsibrik nagyjából a Csánki által megadott területen 
fekszik, ezért további adatok felbukkanásáig Zsigért a mai Zsibrikkel azonosítom. 
A zsibriki rom először egy 1776-os kéziratos térképen tűnik fel (Rudera).1023 Ekkor még 
jórészt állhatott, mivel a térképre egy toronyal ellátott kis templomot rajzoltak. 1784-ben, 
az első katonai felmérés is szerepel (Alte Kirche).1024 Egy helyi kiadvány szerint a 
templom romjai a településtől É-ra lévő bozótosban találhatók.1025 A templomot vélhetőleg 
Csanády György, bátaszéki magángyűjtő is megtalálta, mert Zsibrik is szerepel a Pécsről 
Székre, végső soron a bátai zarándoktemplomhoz vezető középkori út mentén sorakozó 
középkori templomhelyek között, amelyeket – Csanády György terepi kutatásaira 
hivatkozva – Sümegi József sorolt fel vázlatosan.1026 
V. A templomromot a falutól É-ra, a temető DK-i részéhez csatlakozó bozótosban találtam 
meg 2003 tavaszán, majd Ódor János Gáborral elvégeztük vázlatos felmérését is. A 
templomnak feltehetően az É-i hajófalából egy kb. 1,2-1,5 m magas rész jelenleg is 
fennáll, belső falsíkja 2-2,5 m hosszan követhető, anyaga kő (nem helyi gránit, hanem 
andezit). A vélhetőleg igen vastag omladék és humusz alapján a föld alatt további felmenő 
falak rejtőzhetnek, elsősorban a 2-3 m széles omladék formájában jelentkező szentély 
megmaradása gyanítható. A templomot körítőfal vette körül, ennek omladéka D-en és Ny-
on határozott, 1,5-2 m széles sávként kirajzolódik, D-i részén egy kb. 2 m hosszú, 70 cm 
széles szakaszának belső falsíkja is követhető. Embercsont a felszínen csak elvétve 
található. A templomhoz tartozó települést a bozótostól Ny-ra, a Rák-patak felé lejtő 
domboldal szántott részein azonosítottuk.1027 
VI. A pápai tizedjegyzékben feltűnő, a 15. század közepén az esztergomi érsek alá tartozó, 
18. század végi térképi ábrázolásokból ismert, erdőben fekvő, felmenő falú, vélhetőleg 
Árpád-kori templom körítőfallal övezett romja. 
 
179. Mucsi–Papdi kápolna (XXXIII. t.) 
I. Papd 
III. Maradványai 1784-ben még látszódhattak, mert az első katonai felmérés Mucsitól D-re 
feltüntette a középkori Pap település romjait (Pap rudera).1028 1883-ban kápolnát építettek 
a templomrom helyén, ezt 1930-ban lebontották, 1931-ben pedig ismét újat építettek a 
helyén.1029 
VI. Csak a 18. század elejétől adatolt templom, amelynek helyén a 19. század végén 
kápolnát emeltek. 
 
180. Mucsi–? (XXXII. t.) 
I. Mucsi 
II. A templomot először a pápai tizedjegyzék említi.1030 1403-ban György, a pécsi 
Keresztelő Szent János társaskáptalan kanonokja egyben mucsi plébános is volt; egy peres 
ügy tanúi között szerepel (Georgio plebano ecclesie parochialis de Mulsche canonico 

                                                 
1022 ENGEL 2001. Korábban tévesen a középkori Tolna megyében fekvő másik Zsibrik (ma Zsibrék helynév 
Varga D-i ill. Liget Ny-i határában: BMFN 1982, 201: 34/93, uo. 220: 39/92; vö. ENGEL 2001) történeti 
adatait vonatkoztattam a Mőcsényhez tartozó Zsibrikre. K. NÉMETH 2004a, 12-13. 
1023 TMÖL T 23. 
1024 KatFelm Coll. XII. Sect. 31. 
1025 Bonyhád és környéke 2000, 123. 
1026 SÜMEGI 1993a, 151. 69. jegyzet. 
1027 K. NÉMETH 2004a. Ld. még: K. NÉMETH 2004u. 
1028 KatFelm Coll. XI. Sect. 29. 
1029 Bonyhád és környéke 2000, 94. 
1030 MonVat I/1. 278, 286, 297, 311. Vö. TIMÁR 1999, 291. 
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ecclesie Sancti Johannis baptiste de castro Quinqueecclesiensi).1031 Egy 1429-es vatikáni 
kérvényből védőszentjét is megtudjuk: a Szent István király tiszteletére emelt 
plébániatemplom portionariusa, Szakcsi Miklós fia Benedek a pápától pappá szentelését 
kérte.1032 Két év múlva ismét pápai oklevélben szerepel a védőszentjével is megnevezett 
templom és plébánosa: előbb Dénes fia János rektor kapott teljes feloldozást, majd a Szent 
István királyt templomot meglátogatók részesültek búcsúban.1033 
III. 1722-ben a falun kívül még álltak a hajdani Szent István király tiszteletére szentelt 
templom romjai.1034 Az 1733-as vizitáció szerint a domboldalon álló Szent István templom 
égetett téglából készült, sekrestyéje és körítőfala is volt, a helyiek náddal befedve 
használták.1035 
VI. A tizedjegyzékben már szereplő, a 15. században többször említett, a 18. század elején 
még álló, azonosítatlan egyház. 
 
181. Murga–Temető (XXXII. t.) 
I. Murga 
IV. Miklós Zsuzsa 2003-as adatgyűjtése szerint a helyi hagyomány a középkori templomot 
a temető ÉNy-i szélére teszi; terepbejárásán a falu K-i szélén, a Murgai-víz D-i partján 
fekvő temető sírjai körül talált is néhány középkori cserepet és habarcsot. Feltételezése 
szerint a középkori falu a templom alatti, bozótos lejtőn terülhetett el.1036 
VI. Sejthető helyű, valószínűleg kutathatatlan helyen fekvő templom. 
 
182. Nagyberki–Szalacska-Szőlőhegy (L. t.) 
I. Szalacska 
III Véleményem szerint lelőhelyünkre vonatkozik a Pesty-féle összeírás adata, amely 
szerint „vagyon ezen Szalatskai Szőllő hegy teteőn, fenn a leg magaslaton Egy Templom, a 
mellyik szinte a régiségek maradványa, még mostann is egy harang vagyon a 
tornyába”.1037 
IV. Rómer Flóris feljegyzése szerint „Nagyberkiben szalacskai kápolna[,] igen régi idejű 
templomnak mondják szöllő hegyben van”. Utólagos beszúrása szerint 1875-ben meg is 
tekintette.1038 1952-ben Sági Károly Nagyberkiben folytatott terepmunkája során a 1333/3 
kataszteri számú telek sarkában „egy rom nyomait” fedezte fel, amelyet a helybeliek Török 
mecsetnek neveztek. Kőtörmelék mellett középkori téglákat is talált, megállapítása szerint 
a maradvány nem római eredetű.1039 Honti Szilviának 1979-ben a szőlőhegyen Pallósi 
József ny. tanító megmutatta a középkori templom helyét, ahol fiatalabb korában „tégla- és 
kőfalak” álltak.1040 
VI. Csak a 19. század második felétől említett, ekkor szőlőhegyi kápolnaként használt, 
mára eltűnt, többször bejárt, azonosítatlan templom. 
 
183. Nagydorog–Kis-teleki-dűlő (XXXVIII. t.) 

                                                 
1031 Dl. 1430. (MTA RI) 
1032 LUKCSICS 1931, I. 1109. sz. 
1033 LUKCSICS 1938, II. 10, 37. sz. 
1034 BRÜSZTLE 1878, III. 856. 
1035 ACP 1973, 210. 
1036 MIKLÓS 2004c, 233; MIKLÓS 2004d. Timár György szerint az 1743-as vizitáció említi a középkori 
templomot, amelynek védőszentje Szent Márton volt. TIMÁR 1990, 90. 
1037 PESTY 2001, 223. A kötet szerkesztői szerint ez a leírás egy 1773-ban épült kápolnára vonatkozik. Uo. 
1028. jegyzet. 
1038 Rómer XIX. 44. 
1039 RRM Rég. Ad. IV/47/23. (=MNM Ad. 81. Sz. I.) 
1040 RRM Rég. Ad. IV/47/112. 
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I. Bezzeg 
III. A templom létezéséről egyetlen adatunk az 1733-as nagydorogi egyházlátogatási 
jegyzőkönyv, amely szerint ekkor Bezzegpusztán régi templom nyomai látszottak, de a 
földből már nem álltak ki a falai.1041 
IV. A maradványok helyének korábban a pusztai épületektől É-ra eredő patak partjának 
valamely kiemelkedését véltem, tévesen.1042 2004-ben Ódor János Gáborral lakossági 
adatszolgáltatás nyomán Nagydorog DK-i határrészében, a tengelici határtól É-ra kb. 1 
km-re, a Huhu-hegytől Ny-ra fekvő erdő szélén, a Kis-teleki-dűlő K-i oldalán három, ÉNy-
ról DK felé húzódó, 126-130 m magas kiemelkedésen azonosítottuk egy késő középkori 
egyházas falu helyét. A közepes méretű kövekkel és néhány embercsonttal jelzett templom 
érdekes módon nem a dombocskák valamelyikén állt, hanem a középső kiemelkedés ÉK-i 
lankájának kiszélesedésén, az innen K-re néhány 10 m-re fekvő egykori vízfolyás 
közelében.1043 A faluhelytől K-re fekszik a Homoki-Bezzeg nevű dűlő, ahol a hagyomány 
szerint az ilyen nevű falu állt,1044 a mai Bezzeg-puszta pedig kb. 1 km-re É-ra található 
tőle. Lelőhelyünkön a helyiek szerint valaha arannyal teli cserépfazék került elő.1045 
VI. Egyetlen újkori vizitáció által említett, régészetileg lokalizált egyház. 
 
184. Nagydorog–Pap-sziget (XXXV. t.) 
I. Uzd 
III. A Sárvíz-mente 1772-es térképe Uzdpuszta ÉK-i sarkában, a Sárvíz fő ágától K-re, a 
főágból ki-, majd visszacsatlakozó mellékág által alkotott szigeten romokat (Rudera) 
jelöl.1046 Mivel ugyanez a térkép 3 másik templomot is így jelöl, ebben az esetben is szinte 
bizonyosan templomromra utal. A terület ma már a nagydorogi határba tartozik. 
Bizonyosan ugyanezt a helyet említi egy 1949-es, Borjádról szóló helytörténeti dolgozat 
szerzője kőtörmelékek lelőhelyeként („a szigeti részben, a Sárvíz és a Sió között a »török 
temető«”).1047 
IV. A Sárvíz és a Sió közti Pap-szigeten, az ártérből igen enyhén kiemelkedő 
dombocskákon csak 3 kis őskori lelőhelyet találtam.1048 
VI. 18. századi kéziratos térképen jelölt, a helybeliek által nemrég még ismert, régészetileg 
sikertelenül azonosítani próbált egyház. 
 
185. Nagydorog–Sas-hegy-dűlő (Tyúkházi-dűlő) (XXXVI. t.) 
I. Tökösszeg 
IV. 2004-es terepbejárásunkon Ódor János Gáborral egy eddig ismeretlen középkori falu- 
és templomhelyről szereztünk tudomást, a faluból Sárszentlőrincre vezető országúttól D-re, 
az átjátszótoronynál lekanyarodó földesút mentén, a Sárvíz egyik régi medre K-i felén, a 
TSz épületeivel éppen szemben. A dombhát középső, legmagasabb részén, a földesút menti 
part tetején, a kelő vetésben kb. 20 x 15 m-es, kissé DNy–ÉK-i irányban húzódó területen 
figyeltünk meg apró tégla- és kevesebb kőtöredéket, kevés embercsonttal együtt. A 
faluhely bejárására nem volt időnk, de kísérőnk szerint É-i irányban a kövesútig, D-en az 
erdősávig tart, K-en pedig a dombvonulat esésében már nem folytatódik. Ezek szerint a 
viszonylag keskeny, a folyó mentén hosszan elhúzódó faluhely középső részén állhatott az 

                                                 
1041 ACP 1973, 200. 
1042 K. NÉMETH 2003b, 15. 
1043 K. NÉMETH–ÓDOR 2005c. 
1044 TMFN 1981, 218: 39/357. 
1045 TMFN 1981, 218: 39/355. 
1046 TMÖL T 131. 
1047 TMÖL K. Km. 1., 2. 
1048 K. NÉMETH 2004f. 
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egyház. Korhatározó cserepeket a templomhelyen nem találtunk.1049  A lelőhely középkori 
falunévvel való egyeztetése egyelőre nem teljesen megoldott, Engel Pál nyomán egyelőre 
Tökösszeggel azonosítom, aki térképen pontosan a lelőhely környékére jelölte a falut.1050 
VI. Kizárólag terepbejárásból ismert, ismeretlen faluhoz tartozó egyház. 
 
186. Nagydorog–Táncsics u. 53. (XXXVI. t.) 
I. Dorog 
II. A pápai tizedjegyzékben említett Dorog nevű faluról1051 nem dönthető el egyértelműen, 
hogy a mai Kis- vagy Nagydorog elődjére vonatkozik, hiszen mindkét település egyházas 
hely volt. A mai Nagydorogon a 17. században már bizonyosan állt – esetlegesen 
középkori eredetű – református templom, lelkészét először 1626-ban említik.1052 A helyi 
református egyház tulajdonában levő, 15. század végi, valószínűleg Budán készült 
aranyozott ezüst kehelyről nem tudjuk, mikor került jelenlegi őrzési helyére; esetleg 
felmerülhet helyi, középkori használatának lehetősége is.1053 
IV. 2004-ben Ódor János Gáborral megtudtuk, hogy a Nagydorog É-i szélétől számított 
második ház kertjében csontváz került elő. A Táncsics u. 53. számú ház mögött enyhén 
emelkedő, felszántott kert főleg felső, K-i részén közepes sűrűségben figyeltünk meg 
közepes méretű kő- és téglatörmeléket, valamint néhány embercsontot. A lelőhely az innen 
D-re fekvő, szomszédos telek szőlőjébe is áthúzódik a felszíni nyomok alapján. A csontváz 
a kert DNy-i végében, gyümölcsfa ültetésekor került elő. A ház egyik lakója szerint évek 
óta hordják ki az építőanyagot a kertből. Néhány éve a szélső háztól É-ra fekvő területen 6-
7, sorban fekvő kemencét is kiszántottak. A faluhelyet az idő rövidsége miatt nem jártuk 
be, csak a földesút mentén szedtünk össze néhány jellegzetes késő középkori cserepet.1054 
VI. Talán már a tizedjegyzékben is szereplő, a 17. században valószínűleg református 
kézre került, belterületen, kertekben fekvő, azonosított templom. 
 
187. Nagyhajmás–? (Baranya m.) (XXXIII. t.) 
I. Hagymás–plébániatemplom 
II. Egyetlen adatunk szerint 1401-ben a hagymási plébániát Hertelendi Benedek pécsi 
egyházmegyei klerikusnak adta a pápa.1055 1542-ben a hagymási pap 2 forintot fizetett 
rovásadó címén.1056  
VI. Kizárólag két, késő középkori oklevélből adatolt, azonosítatlan templom. 
 
323. Nagyhajmás–? (Baranya m.) (XXXIII. t.) 
I. Hagymás–kápolna 
II. 1517-ben egy pénzügylet kapcsán bukkan fel a hagymási kápolna: pénze felől a Bodók 
anyavári porkolábja „számot vetett” úrnője egyik jobbágyával.1057  
VI. Egyetlen, középkor végi oklevélből ismert, azonosítatlan kápolna. 
 
188. Nagykónyi–Medgyespuszta (XX. t.) 
I. Meggyesireg 

                                                 
1049 K. NÉMETH–ÓDOR 2005c. 
1050 ENGEL 2001. 
1051 MonVat I/1. 312. Vö. TIMÁR 1999, 285. 
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1053 MIHALIK 1936, 176, 178-179, 186; XXX. t. 
1054 K. NÉMETH–ÓDOR 2005c. A lelőhelyre összefoglalóan: K. NÉMETH 2003b, 14-15. 
1055 MonVat I/4. 303; ZsO II/1. 798. sz. 
1056 TIMÁR 1985, 71. 
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II. 1419-ben Tahi Tah Miklós eladta Meggyesireget néhai Tamási János felesége, Lackfi 
Annának és gyermekeinek, Lászlónak Henriknek és Katalinnak; a birtok ekkor lakatlan 
volt, de kőből épült templom állt benne (cum ecclesia lapidea).1058 
III. Papp István szerint a település kőtemploma a Medgyes-patak forrásától K-re levő 
domboldalban állt, ahol tégla- és embercsont-töredékek találhatók.1059 
IV. A Medgyesi-árok forrásának környékén, amely Medgyespuszta É-i vonalával egy 
vonalban, tőle kb. 300 m-re K-re ered, leletet sehol sem találtam.1060 
VI. Egyszer, a 15. század elején említett, egy helytörténeti adat szerint nemrég még ismert 
fekvésű, a leírás alapján említett helyen azonban hiába keresett, azonosítatlan egyház. 
 
189. Nagykónyi–R. k. templom (XX. t.) 
I. Kónyi 
II. Egyházát csak a pápai tizedszedések idején említik.1061 
III. 1714-ből tudjuk, hogy középkori temploma földig le volt rombolva,1062 1719-ben 
fatemplom épült romjai fölé. 1733-ban a fatemplom szentélye már téglából volt, és 
mellette állt a plébánia.1063 A középkori Kónyi templomát a mai templom helyén 
kereshetjük, mert a plébánia ma is a templom mellett van, ugyanúgy, mint a 18. század 
elején. Elgondolásunkat alátámasztja, hogy a templom melletti magaslaton – a dombot 
átvágva – századunk elején útépítés alkalmával csontvázakat találtak,1064 amelyek 
vélhetőleg a templom körüli temető sírjai voltak. 
VI. A pápai tizedjegyzékben említett, a 18. század elején alapjáig romos templom, amely a 
jelenlegi egyház helyén feküdt. 
 
190. Nagymányok–Határ-kápolna (egykor valószínűleg: Alter Posten/Régi puszta) 
(LV. t.) 
I. ? 
III. A helyi hagyomány szerint szerint az Alter Posten vagy Régi puszta nevű dűlőrészben 
egykor település létezett, amely a tatárjáráskor pusztult el s a 19. században állítólag 
lehetett itt „a romokból származó követ találni, ami alapján a templom vagy más épület 
kőből volt”.1065 A helynév ma már nem létezik, de talán azonosítható a Nagymányoktől É-
ra található, egymással érintkező Templom-földek, Kápolna-dűlő ill. a Határ-kápolna 
környékével; utóbbinál a hagyomány szerint a törökök előtt kápolna állt, amely később 
elpusztult.1066 E földrajzi nevek közelében, a Kis-mocsár-árok és az apari út között, a 
patakparton ismert is egy késő középkori lelőhely, amelyen azonban egyelőre nem került 
elő templomra utaló nyom.1067 
VI. Csak szájhagyományból és dűlőnévből ismert, azonosítatlan (esetleg bizonytalan létű) 
templom. 
 
191. Nagymányok–R. k. templom (LV. t.) 

                                                 
1058  Héderváry I. 131. sz. 
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I. Mányok 
II. Az egyház a pápai tizedjegyzékben tűnik fel.1068 Az 1546-os és 1552-es török defter 
egyaránt 4-4 papot írt össze a faluban.1069 
III. Az 1721-es egyházlátogatási jegyzőkönyv részletes leírást nyújt a középkori egyházról: 
téglából épült, vakolatlan tornya és oldalfalai sértetlenek voltak, kőből épült 
oldalkápolnájának bolthajtása és a falak harmadrésze romokban hevert, a torony alatt levő 
sekrestye D-ről csatlakozott a szentélyhez. Kevés pénzből kijavítható lenne, mert a 
mennyezet alatti falak épek, csak tető kéne rá.1070 Az 1729-es vizitáció szerint a templom a 
régi egyházak közül való, teteje már egyáltalán nem volt, oldalfalai égetett téglából 
készültek, a hozzáépített széles és erős, égetett cseréppel fedett torony belső részét a 
mányoki kálvinisták az ott gyanított, elrejtett kincs miatt áttörték. Védőszentjére már nem 
emlékeztek, mert a kálvinisták használták, a pusztulástól is ők őrizték meg; a katolikusok 
1725-ben visszavették tőlük. A hajó, a szentély és a sekrestye boltozott volt, de már a teljes 
összeomlás szélén álltak, ám mindezek ellenére még mindig kis költséggel helyreállítható 
lenne a templom. Az egyházat a középkorban falfestmények díszítették, mert 
megjegyezték, hogy régi szentképek látszanak a reformátusok által készített átmeszelés 
alatt (visuntur antiqua picturae decidente per Calvinistas facta dealbatione), széles és 
faragásokkal díszített keresztelőkútját pedig most szenteltvíztartónak használják.1071 Blandl 
György plébános az 1722-es és 1733-as vizitáció alapján rekonstruált alaprajzát és egy 
nézeti képet is közreadott.1072 A középkori egyház a jelenlegi templom helyén állt, a 
település nyomai pedig a falu K-i végén kerültek elő gázvezeték-fektetés alkalmával.1073 
VI. A pápai tizedjegyzék óta ismert, 18. század eleji vizitációk által részletesen leírt, a mai 
templom helyén fekvő egyház. 
 
192. Nagyszékely–Régi ref. templom (XXXV. t.) 
I. Székely, Püspökszékely, Egyházasszékely?1074 
II. A templomot a középkorban csak a pápai tizedlajstrom említi, Székely név alatt.1075 A 
törökök 1546-ban Dijános (Dienes>Dénes?), 1552-ben pedig Péter papot írták össze, 1565-
ra viszont a falu vélhetőleg református lett, mert ekkor Mihály már nős papként szerepel a 
defterben.1076 
III. A Wosinsky-féle 1891-es kérdőívben arról számoltak be, hogy a templom alatt – 
valószínűleg középkori – kripta került elő: „A ref. magyar templomnak néhány év előtti 
kitisztogatása alkalmával arra jöttek rá, hogy a templom aljában sírbolt van. A miután a 
templomokba való temetkezés protestánsoknál nem volt s ma sem szokásos, másrészt a 
téglák, melyből a templom épült igen keskenyek, rövidek, építésére pedig ember nem 
emlékszik, ásatás esetén a sírboltban lehetne oly dolgokat találni, melyekből ezen vidék 
évszázadok előtti lakóira, műveltségére következtetni lehetne.”1077 

                                                 
1068 MonVat I/1. 278, 287, 296, 311. Vö. TIMÁR 1999, 290. 
1069 DÁVID 2005. 
1070 BRÜSZTLE 1878, III. 660-661; MERÉNYI 1939, 33. 
1071 MERÉNYI 1939, 33-34. 
1072 BLANDL 1935, 116. E szerint a nyolcszög három oldalával záródó, támpilléres épület lett volna, 4 
boltszakaszos hajóval, a szentély előtt, a hajó K-i felén mindkét irányban hozzátoldott helységekkel, a 
szentély és a hajó találkozásánál, a D-i oldalon pedig toronnyal. Vö. ACP 1973, 211. 
1073 BERTA–GAÁL 1998, 185. 38. jegyzet. 
1074 Kammerer: Székely. Egyetlen, 1428-as, ma már fellelhetetlen oklevél említi Egyházasszékelyt; a 
települést Kammerer a mai Nagyszékelyre vonatkoztatta. 
1075 MonVat I/1. 278, 287, 297, 311. Vö. TIMÁR 1999, 292. 
1076 DÁVID 1982, 186-187, 68. 264. jegyzet. 
1077 K. NÉMETH 2005a, 138. 
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V. A középkori templom jórészt ma is áll a falu központjában. Érdekes, hogy az 1733-as 
vizitáció szerint tornya és sekrestyéje is volt,1078 ezeknek azonban már nincs nyomuk. A 
nagy méretű, újabb ref. templomot 1801-ben úgy építették fel, hogy a középkori templom 
szentélyét a diadalívtől K felé elbontották, a csonkot pedig összekötötték az új épülettel. A 
templomon falkutatás nélkül, szabad szemmel is felfedezhető a középkori eredet: a Ny-i 
oldal D-i részén és a D-i hajófal Ny-i oldalán keskeny, vélhetőleg román kori résablakok 
láthatók, a D-i, csúcsíves bejárat pedig már gótikus stílusban készült. A félköríves diadalív 
É-i részén kis fülke látható. A hajó és az egykori szentély találkozásánál, a D-i oldalon 
jelenleg – bizonyosan újkori – torony áll. A diadalíven festésnyomok fedezhetők fel. A 
templom meglevő része 15,7 m hosszú és 8,7 m széles, a hajó belmérete 12,3 x 6,8 m, 
falvastagsága kb. 80 cm.1079 (LXXVII. t. 1.) 
VI. A tizedjegyzék idején már létező, ma is álló, kis méretű, kutatatlan egyház. 
 
193. Nagyszékely–Stakop/Kőfejűpuszta/Sósdomb (XXXV. t.) 
I. Bán 
II. Az egyház a pápai tizedlajstromban tűnik fel (Ban, Band). 1080 1552-ben papját 
Benedeknek hívták a defterek szerint.1081 
III. Nagyszékely határából három különböző híradás is megemlékezik egy-egy, látszólag 
különböző középkori templomhelyről. Bonyolítja a helyzetet, hogy közülük napjainkban 
egyik dűlőnév sem ismert.1082 Alaposabb tanulmányozás után egyértelmű, hogy az Egyed 
Antalnál Kőfejűpuszta, Pesty Frigyesnél Sósdomb, a megyei kézikönyvben pedig 
Ráctemplom néven szereplő templomhely a határ Udvarival szomszédos, D-i részén fekvő 
mai Stakop-dűlő környékével feleltethető meg, ahol a hagyomány szerint régen templom 
állt.1083 Az Egyed-féle gyűjtésben Kőfejűpuszta néven szereplő lelőhelyről első híradásunk 
1829-ből való: „itten rátzok laktak volna, kik is a kő-fejű pusztáról, ahol egy puszta 
templom volt, de amelynek düledékei sem találtatnak, (...) részszerént kihaltak, részszerént 
elköltöztek.”1084 A templomhelyről Pesty Frigyesnek 1865-ben ezt írták: „Sósdomb, 
szántóföldek, itt még jelenleg is sok tégladarabok vagynak, és 30–40 évek előtt egy 
régenten ott állott nagyszerü épületnek helyét lehetett kivenni; a’ melyről azt beszéllik az 
öregebbek, miszerént őseiktől hallották, hogy ottan Rácz templom állott. Hogy itt 
valamikor emberek lakhattak, könnyen hihető, mivel az ezen domb D-i homlokzatátol alig 
200 ölnyi távolságra fekvő a már szomszéd Udvari község határához tartozó legelő 
magoslaton sirhalom alakú számos domborodások vannak, a’ melyről az mondatik, hogy 
Ráczok temetője volt.”1085 Ebből a leírásból tudjuk, hogy a hely Nagyszékely D-i, Udvari 
felé eső határrészén keresendő, ahol több halom is látható. Ez utóbbi teszi lehetővé 
egyebek mellett, hogy a Sósdombot azonosítsuk egy 1891-es levélben említett lelőhellyel, 
amelyben Pesthy Elek uzdi szolgabíró, amatőr régész Wosinskynak beszámolt ásatásáról. 
Pesthy a kutatás helyét Bán falu temetőjével azonosította; a templom helyéről 

                                                 
1078 ACP 1973, 212. 
1079 KÖH Tervtár. Képek: HORVÁTH–GONDOS 2004, 132-135. 152-157. kép. 
1080 MonVat I/1. 261, 278, 287, 296, 311. Vö. TIMÁR 1999, 283. 
1081 DÁVID 1982, 199. 
1082 Már Weidlein János is megjegyezte, hogy a Pestynél megadott Sósdomb dűlőnevet a kataszteri térképen 
nem találta. WEIDLEIN 1934, 623. 2. jegyzet. 
1083 TMFN 1981, 98-99: 13/117. A felsorolt nevek közül napjaikban egyedül létező Stakop dűlőnév 
kétségkívül a Steinkopf név romlott alakja; az 1829-ben említett magyar Kőfejűpuszta helynév pedig ennek 
tükörfordítással keletkezett formája. A Gaál–Kőhegyi szerzőpáros a beszédes helynév alapján 
elképzelhetőnek tartotta, hogy a lelőhely akár gótikus szentszoborról vagy római császárfejről is kaphatta a 
nevét. GAÁL–KŐHEGYI 1984, 62. 
1084 CSERNA–KACZIÁN 1986, 165. 
1085 GAÁL–KŐHEGYI 1977, 283. 
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megemlítette, hogy „a [Rác-?] temetővel átellenes közeli dombocskán kőtörmelékeivel még 
most is megmutatja magát”, a „félig-meddig elmosódott sorban fekvő valóságos temetőre 
mutató halmok daczára” azonban a 120 cm széles, egy sírnyi hosszúságú, 2 m-nél 
mélyebbre ásott árokban semmit sem talált.1086 A még napjainkban is emlegetett 
Ráctemplom – „amelynek K felé eső részén a sírhalom alakú domborulatok egy rác temető 
maradványai” – a leírás alapján szintén lelőhelyünkre vonatkozik.1087 
A Stakop-dűlő környékén feltűnően sok Báni- kezdetű földrajzi névre bukkanunk, főleg 
Nagyszékely és kisebb részben Udvari határában.1088 Az egykori falu határának 
kiterjedését, amely ma Nagyszékely D-i és Udvari É-i részében fekszik, földrajzi nevek 
segítségével Weidlein János határozta meg. A falu helyét a Ráctemető nevű dombon és a 
Bambó nevű erdőben gyanította, ahol Pesty idején még szőlők maradványai látszottak; 
ugyanakkor megjegyezte, hogy a Ráctemetőtől kb. 400 m-re, „a Báni rét túlsó oldalán” 
fekvő Sósdombon ugyancsak Pesty helynévtára templomromról tudósít, tehát a falu egy 
része is átnyúlhatott a nagyszékelyi határba.1089 
IV. 2003-as terepbejárásom idején, a Báni-patak É-i oldalán fekvő meredek domboldalon a 
bozótos miatt kutatni nem lehetett, a patak É-i partján húzódó keskeny szántásban és a 
réten látható vakondtúrásokban azonban középkori leleteket találtam. A faluhely feletti 
sűrű, bodzás-akácos erdőben nem találtam további jelenségeket.1090 Azóta tudomásomra 
jutott, hogy a templom a feljebb említett, meredek domboldal tetején fekszik. 
VI. A tizedjegyzékben és több, 19. századi leírásban említett, sikerült azonosítani próbált 
templom, ismert faluhellyel. 
 
194. Nagyszokoly–Alsó-Szentmártoni-dűlő (XI. t.) 
I. Szentmárton 
II. A templomcímből képzett helynév először egy 1327-es határjárásban tűnik fel (terre 
vero sancti Martini).1091 
IV. Nagyszokolytól DK-re, a Szentmártoni-patak bal oldalán, a szokolyi és a tamási határt 
elválasztó erdősávtól D-re, a patakparton kb. 200 m hosszan kevés középkori cserepet 
találtam. Vele szemben, a patak jobb partján 500 m hosszan, a dombtetőig felnyúlva 
kiterjedt késő középkori falu nyoma látszik.1092 A lelőhelyet, bár templom nyomát egyelőre 
nem találtam, Szentmártonnal azonosítom.1093 
VI. Mindössze a templomcímből képzett falunév révén ismet, kevéssel a pápai 
tizedjegyzék előtt említett, azonosítatlan egyház, ismert faluhellyel. 
 
195. Nagyszokoly–R. k. templom (VIII. t.) 
I. Szokol 

                                                 
1086 Wosinsky: Nagyszékely. 
1087 Kézikönyv 1997, 510. 
1088 Nagyszékely: TMFN 1981, 98-99: 13/98, 109, 110 (a hagyomány szerint itt feküdt Bán falu), 130, 131, 
13+. Udvari: uo. 123-124: 20/39, 52, 60. Figyelemre méltó még Nagyszékely határában a Rác-völgy helynév 
(uo. 98: 13/107) is. 
1089 WEIDLEIN 1934, 622-623. 
1090 K. NÉMETH 2004u. 
1091 Héderváry I. 32. 
1092 K. Németh András terepbejárása, 2000. márc. 1. 
1093 A lelőhely a mai Fornádpusztához közel esik, de a kerámiaanyag mennyisége és a lelőhely nagysága a 
középkori Fornáttal való azonosítás ellen szól (ezt Engel Pál vetette fel levelében). A lelőhely mellett folyó 
patak is a Szentmártoni-patak nevet viseli (a környék másik, Tamási határában fekvő Szentmárton nevű 
faluja viszont a Cseréngáti-patak partján), tehát a Szentmártoni-patak az elnevezését lelőhelyünkről, a 
Nagyszokoly határában fekvő Szentmártonról nyerte. A falu nevét több helynév is őrzi Nagyszokoly és 
Tamási határán. TMFN 1981, 72-73: 5/79, 110, 122, 129, 139-140; 102: 14/ 179, 184. 
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II. Középkori forrásból nem ismert egyház.1094 
III. Az 1696. évi kamarai összeírás szerint az elhagyatott templom kis költséggel 
felújítható lenne.1095 Az 1733-as egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint a hajdan tágas 
templom tornya majdnem teljesen ép, jó anyagból épült sekrestyéje könnyen kijavítható 
lenne.1096 
IV. Papp István szerint a mai nagyszokolyi r. k. templom szentélye gótikus, a padláson és a 
toronyban gótikus „ívek” nyomait fedezte fel;1097 a műemlék jellegű épület a 
műemlékjegyzék szerint is gótikus eredetű.1098 Terepbejárásom során a Nagyszokoly K-i 
szélén fekvő r. k. templom körüli kertekben középkori településre utaló edénytöredékeket 
és állatcsontokat találtam; a kevés tégla- és kőtörmelék valószínűleg a középkori eredetű, 
18. században átépített templomból származik.1099 A templom középkori jellegzetességeket 
nem mutató alaprajzát 1968-ban mérte fel az OMF.1100 
VI. Csak a 17. század végétől említett, ekkor kissé romos, a mai temlom helyén álló, 
vélhetőleg jókora középkori falrészleteket őrző, falkutatásra érdemes egyház. 
 
196. Nak–Belterület (XXVII. t.) 
I. Nak 
II. 1304-ben Pápa nemzetségbeli Kustán fia László fia Demeter, Zsidó fia János fiainak, 
Istvánnak és Domokosnak 80 márkáért eladta Nak birtokát és földjét minden tartozékával, 
a rajta alapított, Szent István első vértanú tiszteletére szentelt templommal (in honore beatj 
Stephanij protomarthiris) és annak kegyúri jogával együtt.1101 A templom szerepel a pápai 
tizedlajstromban is.1102 Kovács Béla patrocínium-gyűjtéséből a Dunántúlról majdnem egy 
tucat, Szent István vértanú tiszteletére szentelt templomot ismerünk, amelyet ő a korai 
térítőtevékenység emlékének tart annak alapján, hogy a passaui püspökség – Brunó 
térítőpüspök egyházmegyéje – védőszentje is a vértanú volt.1103 
IV. Miklós Zsuzsa naki ásatása során megtudta, hogy a helybeliek Nak belterületén, 
közelebbről nem ismert helyen is tudnak kövek előkerüléséről, amelyet a falu régi 
templomával azonosítanak.1104 
 
197. Nak–Halastó (XXVII. t.) 
I. Merse, Egyházasmerse, Ómerse 
II. A település egyik névváltozata már az Árpád-korban utal annak templomos voltára: már 
1276-ból Egyházasmersei Gáspár (Gaspar de Heighazasmerse) nevű királyi embert 
ismerünk.1105 Ugyanilyen néven említik a falut 1343-ban (Ighazasmersa), 1345-ben is 

                                                 
1094 Azt az adatot, mely szerint 1420-ban a Szent András tiszteletére szentelt Sakol-i plébániatemplom 
látogatóinak a pápa búcsút engedélyezett (LUKCSICS 1931, I. 268. sz.), Papp István a nagyszokolyi 
templomra vonatkoztatja. PAPP 2000, 67. A helyet Lukcsics is Szokollyal azonosítja a névmutatóban. 
LUKCSICS 1931, I. 302. Az írásmód ennek ellenére lehetővé teszi az ismeretlen védőszent tiszteletére 
szentelt, Tolna megyei Szakály templomával és a szintén a pécsi egyházmegyében fekvő, baranyai Szakállal 
való azonosítást is, ezért ezt az adatot a továbbiakban nem veszem figyelembe. 
1095 U. et C. Fasc. 46. No. 68. 
1096 BRÜSZTLE 1880, IV. 739; ACP 1973, 224; Schem 1981, 234. 
1097 Papp. 
1098 Mm 1990, II. 1112. 
1099 K. Németh András terepbejárása, 1999. márc. 26. 
1100 KÖH Tt. Ltsz.: 3803. 
1101 AO I. 86; magyarul: ÉRSZEGI 1978, 49. 
1102 MonVat I/1, 277, 299. Vö. TIMÁR 1999, 305. 
1103 KOVÁCS 1990, 417. 
1104 Miklós Zsuzsa szíves szóbeli közlése, 2005. ápr. 
1105 ÁUO IX. 149. 
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(Eghazasmersa) és 1346-ban is (Eghazas Merse).1106 Plébánosát a pápai tizedjegyzék 
Ómerse név alatt említi.1107 
III. Ma Gölle ÉK-i határában, tőle kb. 5 km-re találunk Mersipuszta-dűlőt és Mersihegyet, 
az Attala–Inámi-víz két ágának egyesülésétől D-re, Naktól ÉNy-ra. Miklós Zsuzsa 2003-
ban egy légifotón látható, földvárra utaló sötét gyűrű felszíni azonosítása során Nak É-i 
végétől Ny-ra, a halastavak és a Várongi-árok által közrefogott földnyelv Ny-i felén, kb. 
1000 x 100 m-es területen középkori faluhelyet talált. A templomot a D-ről számított 
második és harmadik halastó közti gáttal egy vonalban, a falu középső részének Ny-i 
oldalán azonosította.1108 
VI. A településnév Egyházas- előtagja révén már korán, 1276-tól említett, az újkorban 
ismeretlen, azonosított egyház. 
 
198. Nak–Nosztánypuszta (XXVII. t.) 
I. Nosztám 
II. 1296 előtt Sándor fia Mojs egy hatalmaskodás során a pécsi püspök nosztányi 
birtokközpontjáról körülbelül ezer kisebb-nagyobb állatot elhajtott, egyházát feltörte, a 
birtokon élő szolgák és jobbágyok ott őrzött, értékeket tartalmazó szekrényeit és ládáit 
elvitte, Domokos comes püspöki officiálist a templomban megölte; a támadás miatt a 
püspök 80 mansio szolgája menekült el. A templomot és a temetőt újra és újra feldúlta és a 
talált értékeket elrabolta (tam cymeterium, quam Ecclesiam repertus est confregisse et 
bona eiusdem inventa abstulisse).1109 
III. A 18-19. század fordulóján még álltak maradványai, mert ekkortájt egy vizitáció 
„Nosztány pusztán ősi templomromot” említ.1110 
VI. Viszonylag korán, a 13. század végén említett, egyéb forrásokból nem adatolható, 
azonosítatlan egyház. 
 
199. Németkér–Látóhegy/Kerihkipl (XVII. t.) 
I. Kér 
II. A középkorban csak a pápai tizedjegyzékből értesülünk létéről.1111 
III. A látóhegyi templom romjait először 1864-ben írták le a helyi elöljárók: „ezenhegy 
mellett midőn N.Kér 1785 Evben megszálva lett egy templom romladványai látszottak 
melly még akkori idő tájban mintegy 4-5 láb magosságu erős kőfalat mutatott – 80-85 Eves 
öregjeínk bizonyítása szerínt utóbb e templom romokból épitetett Pakson a Reformálta 
templom, (…) hogy e tájon hihetőleg valamelly kőzségnek kellett lenni azt bizonyitják a volt 
templom helytől jóval távolabb eső, s a szélhordta homok által egészlen betemetett kő 
omladékok (…) ezen kívül ott tapasztaltatott temetőhely is lenni”.1112 A 18. század végén 
tehát még 1,5-2 m magasan álltak a templom falai. A lelőhelyet a Wosinsky-féle 
kérdőívben is említik Templomhegy (Kirchenhügel) néven, a helybeliek megfigyelésében 
rendszertelenül eltemetettnek mondott csontvázak minden bizonnyal a templom körüli 

                                                 
1106 1343: SZAKÁLY 1998, 9. sz.; 1345: uo. 11. sz.; 1346: FENYVESI 2000, 185, 194. sz. 
1107 MonVat I/1. 263, 277, 298, 306. Vö. TIMÁR 1999, 306. 
1108 MIKLÓS 2004b, 135. 
1109 FEJÉR VI/2. 17-20. (Sloztam olvasattal) Regesztája: RA II/4. 4076. sz. Ld. még: HORVÁTH 1969, 31-
33; SOLYMOSI 1998, 49. 
1110 KÉRINGER 1999, 84. 
1111 MonVat I/1. 261. Vö. TIMÁR 1999, 288. 
1112 GAÁL–KŐHEGYI 1977, 286. A romok elhordásának keltezéséhez támpontul szolgál, hogy a paksi 
református templom 1750-től 1779-ig, tornya pedig 1794 és 1796 között épült. Vö. BENCZE 2001, 152-153. 
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temető sírjait jelentik.1113 A németkériek szerint a II. világháború előtt a domb ÉNy-i 
oldala és az erdő beszögellése közötti rétföldeken többször szántottak ki „edény- és 
vasdarabokat, hólyaggal lezárt bögrefélét”.1114 Németkér monográfusa szerint a helyi 
fiatalok időszakonként turkálnak a lelőhelyen, ahol 1979-ban egy „2 m széles és magas, 
kormos kis bolthajtást” ástak ki.1115 A templom helyét Kerihkipl néven ma is ismerik.1116 
IV. Terepbejárásom alkalmával a természetvédelem alatt álló Látóhegy ÉNy-i lábánál, egy 
kb. 4 x 5 m-es mélyedésben és főleg ennek Ny-i oldalán elszórtan apró középkori cserepet, 
tégla-, kő- és habarcstörmeléket, valamint embercsontot találtam. A leletek legnagyobb 
számban a mélyedésnek helyet adó domb meredek, Ny-i oldalában találhatók; a 
homokbányászással részben megsemmisített domboldal alján kb. 5 x 10 m nagyságú, 
hasonló módon kialakult mélyedés fekszik. Feltehető, hogy a templommaradványt az 
anyagnyerés, az évszázadok óta folyó kincskeresés és az egész Látóhegyre jellemző 
rendszertelen homokbányászat jórészt megsemmisítette. Erre utal, hogy az építési törmelék 
ritka, koncentrálódása nem figyelhető meg, a felszínen heverő darabok pedig nagyon 
kicsik. A védett homokpusztagyep növényzete és talaja nehezíti a felszíni kutatást, a 
homok részben akár el is fedhette a maradványokat.1117 
V. A templom körüli temetőben 1889-ben vagy 1890-ben Szelle Zsigmond végzett a kor 
színvonalának megfelelő ásatást. Újságcikkéből kiderül, hogy a templomnak nem bukkant 
nyomára, ám egy szél által kivájt gödör körül húzott kutatóárkaiban „egy 3-5 száz év 
közötti korú temető (…),  egy egész csontváz város” nyomaira bukkant. A keletelt, 
melléklet nélküli, mellen összefont vagy a test mellett kinyújtott kézzel eltemetett vázak 
leírásából nyilvánvaló, hogy a több rétegű templom körüli temetőbe ásott bele, ahol a 
„minden rendszer, sor vagy irány nélküli” összevisszaságot a gyakori egymásra 
temetkezésekből fakadó bolygatások jelenthették.1118 1959-ben Mészáros Gyula 
helyszínelésekor egy 3 x 3 m átmérőjű, 1 m mély, a sírokra ásott rablógödröt figyelt meg, 
környékéről késő középkori edénytöredékeket gyűjtött és habarcsdarabokat is talált.1119 
1968-ban homokhordáskor sok sírt és kő alapfalakat bolygattak meg, a helyszínelést végző 
Rosner Gyula az előkerült S-végű hajkarikák alapján a templomot és a temetőt a 11-12. 
századra keltezte.1120 1978-ban a Gaál Attila vezette leletmentésen faragott mészkő-
töredékeket és kőfalakat találtak, a templom körüli temetőből pedig feltártak 29 sírt; az 
előkerült I. István pénz és az egyetlen sírban talált három, a 11. századra keltezhető 
huzalgyűrű alapján a templomot korai alapításúnak tarthatjuk.1121 
VI. A 14. század elején már létező, a 18. század végén még látszó, az újkorban gyakran 
rablóásatással és homokbányászattal bolygatott, 1978-ban leletmentéssel részben feltárt 
temetőjű, a sírleletek alapján korai templom. 
 
200. Ozora–Barátkút tér (XII. t.) 
I. Ozora–ferences kolostor 

                                                 
1113 K. NÉMETH 2005a, 138. A német dűlőnév – bár ezen alakja a földrajzi nevek tárából (vö. TMFN 1981, 
823) nem ismert – a Látóhegyre vonatkozik (vö. SZELLE 1891: Kirchenköppel; ROSNER 1969: Keriche 
Kipl). 
1114 HANÁK 1985, 15. 
1115 HANÁK 1985, 15. 
1116 TMFN 1981, 179: 32/173. 
1117 K. NÉMETH 2004g. 
1118 SZELLE 1891. 
1119 WMMM Rég. Ad. 38-73. 
1120 ROSNER 1969. 
1121 GAÁL 1979b. A 11. századi gyűrűkről Ódor János Gábor szóbeli közléséből van tudomásom. A 
lelőhelyről összefoglalóan: K. NÉMETH 2001b, 392; K. NÉMETH 2003b, 15-17. 
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II. 1418-ban Ozorai Pipo a ferencesek részére Ozorán alapítandó kolostor építésére 
engedélyt kért V. Márton pápától,1122 1421-ben pedig azt kérte, hogy az ozorai ferences 
rendházat rendelje a boszniai vikárius felügyelete alá, mivel az nem volt hajlandó 
ferenceseket küldeni a kolostorba, lévén, hogy Ozora más vikárius felügyelete alá 
tartozott.1123 1423-ban Szalkai Balázs, az obszerváns ferencesek helytartója a pécsi püspök 
előtt a pápai engedély felmutatásával igazolta a kolostor felépítésének jogosságát, tehát a 
kolostor ekkorra felépült. 1460-ban itt írta le Varsányi István ferences vikárius, hogy 
mennyit fáradozott eddig Kapisztrán János szentté avatásán, 1462-ben itt tartották az 
obszerváns ferencesek közgyűlését. A kolostor önálló őrség fejévé vált a kolostorok 
számának növekedésével: 1516-ban hét kolostor tartozott hozzá.1124 A Hédervári Imre 
felesége, Garai Anna 1473. évi ozorai végrendelkezésénél jelen levő László nevű laikus 
minorita (fratre Ladislao de tali laico ordinis minorum sancti Francisci) bizonyosan az 
ozorai kolostor lakója volt.1125 1531-ben Hédervári Ferenc végrendeletében 
temetkezőhelyéül a Szűz Mária tiszteletére szentelt kolostortemplomot jelölte meg, 
amelyre – a plébániatemplomhoz hasonlóan – egy cobolyprémből készült subát (suba 
sabellina) hagyott, amelynek anyagából miseruhát, eladott prémes részéből pedig a 
miseruhához keresztet vásárolni rendelt. A monostorra hagyott egy – valószínűleg 
kézmosásra használt – ezüst tálat kannával együtt (pelvis cum fusorio), amelyen Gál 
fehérvári ötvös dolgozott éppen.1126 1535-ben 20 szerzetes lakott a kolostorban: nyolc 
miséspap, két növendék, tíz segítőtestvér; ezzel a Dunántúl egyik legnépesebb ferences 
kolostorának számított. A gvárdián Mucsai János, a beginák gyóntatója Szabatkai Lőrinc, a 
rendes gyóntatók Keserűi András, Zsilizi György, Somogyvári Ferenc, az igehirdetők 
pedig Hidasi Mihály, Hunyadi Kelemen, Herczegszőllősi György voltak; a segítőtestvérek 
közül az egyik kovács, a másik vargamesterséget gyakorolt. Az 1542-es ferences 
közgyűlés a török veszély miatt engedélyezte az ozorai testvéreknek egy kocsi és két ló 
tartását a török fenyegetés miatt. 1543-ban, Székesfehérvár ostromakor el is menekültek a 
ferencesek Török Bálint birtokára, Pápára. Az ottani ferences kolostorba vitték egyházi 
értékeiket, amelyről Szerémujlaki Péter, a provinciális dunántúli biztosa jegyzéket állított 
össze, majd átadták a kincseket Török Bálint fiának, Jánosnak. Ő később átállt a 
reformáció oldalára, a kincseket is saját céljaira fordítva.1127 
III. Az 1722. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint a nagy befogadó-képességű 
kolostor tornya még harmadrészben állt, a diadalívvel és a D-i falakkal együtt. 
V. Nagy Emese 1957-ben a Barátkút D-i részén, a Cinca-patak Ny-i oldalán ásatást végzett 
a 73 m széles, kb. 55-60 m hosszú, szabálytalan négyszög alaprajzú udvar köré épült 
épületegyüttes K-i része, és a tőle É-ra elhelyezkedő kolostortemplom szentélye területén. 
A kb. 35-40 m hosszú templomnak a hatszög három oldalával záródó, három 
boltszakaszos, támpilléres szentélyrészét kőre alapozták, de a felmenő falak a vastag 
téglatörmelék alapján téglából épülhettek, a kolostorépülethez hasonlóan. Feltárták a D-i 
hajófal indítását, a diadalív alapozását, a szentélylépcső „kezdetét”, a hajó DK-i sarkában 
egy oltáralapozást és a szentély, a hajó valamint a kolostorépület találkozásánál épített 
torony alapozását. (LXXV. t. 3.) A K-i kolostorszárnynak a templomhoz kapcsolódó része 
emeletes lehetett a falvastagság alapján. A szentélyt építő-, a tornyot pedig padlótéglákkal 
burkolták.1128 2002-ben gázvezeték-fektetés során keresztülvágták a kolostorépületet. Vizi 
                                                 
1122 LUKCSICS 1931, I. 95. sz. 
1123 LUKCSICS 1931, I. 434. sz. 
1124 KARÁCSONYI 1924, 131-133. 
1125 Héderváry I. 388. 
1126 Héderváry II. 42, 44. 
1127 Összefoglalóan: KARÁCSONYI 1924, 131-133. 
1128 NAGY 1960; NAGY 1969; NAGY 1994. A kolostorról röviden, a veszprémi egyházmegyébe helyezve: 
F. ROMHÁNYI 2000, 48-49. 
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Márta dokumentálta a hajófal egy részletét, a kolostor Ny-i zárófalát és a kerengő DK-i 
részének padlótéglával burkolt helyiség-részleteit.1129 
VI. A 15. század elején alapított, a 18. század elején még jelentős felmenő falakkal 
rendelkező, kettős cellasorral épített, részben feltárt obszerváns ferences kolostor. 
 
201. Ozora–Dorogi-dűlő (XII. t.) 
I. Dorog I. 
II. A pápai tizedjegyzékben két Dorog nevű település szerepel a regölyi főesperességben, 
két alkalommal ugyanazon évi összeírásban, tehát nyilvánvalóan két különböző 
településről van szó. Az egyiknek Miklós, a másiknak Mihály, János, majd Demjén volt a 
papja. Mindkét falu templomos voltát csak a tizedjegyzék bizonyítja;1130 a lajstrom alapján 
nehéz megmondani, hogy melyik adatsor melyik Dorogra vonatkozik, ezért mindkettőre itt 
hivatkozom. 
III. Egy 1740 körül készült uradalmi határleírás szerint az elpusztult falu templomának 
alapja és temetője az Ozoráról Iregbe és Tamásiba vezető út mellett állt (Ecclesia antiqua 
fundamenta in hoc territorio prope viam Iregyiensem Tamassyenssem cum aparet, prout et 
antiquorum Locus Sepultura).1131 Papp István szerint az említett út az egykor Gyántról 
Dorogon át Tamásiba vezető út volt; az első világháború után egy, Martinca-pusztához 
tartozó istálló neve emlékeztetett még a településre.1132 A Pesty-féle helynévgyűjtés 
alkalmával az ozorai elöljáróság megjegyezte a falutól D-re fekvő Dorog nevű földről, 
hogy „állítás szerint templomja is volt a községnek”.1133 Wosinsky Mór kérdőíveire 
válaszolva az ozoraiak azt írták, hogy a Dorogi-dűlőben – Bakits Ferenc, Bendek János, 
Bendek Gyula és Foki József ozorai földművesek szántóföldjein – kő- és tégladarabok 
találtattak; a néphit szerint ott régen templommal rendelkező kis falu létezett.1134 A 
dűlőnév alapján a maradványokat kétségtelenül az egykori Dorog falu és templomának 
helyével azonosíthatjuk. 
IV. Terepbejárásaim során az Ozora D-i és Pincehely É-i határrészén fekvő, Doroggal 
kapcsolatos helynevek környékét bejárva nem találtam meg az egykori falu illetve 
templom helyét.1135 A valószínűleg vízzel is rendelkező Dorogi-völgy és a Dorogi-dűlő 
környékét bejárva semmiféle lelőhelyre nem akadtam.1136 Az É-ról a Kaposba folyó, 
Pincehely Ny-i határát rövid szakaszon érintő Fürgedi-vízből kiágazó Érmelléki-ág K-i 
oldalán a patakba egy rövid patakocska folyik bele; a két víz találkozásától K-re fekvő, 
településre kiválóan alkalmas domb oldalán kevés Árpád-kori cserepet találtam; nagyobb 
kiterjedésű falura és templomra utaló leletek itt sem kerültek elő.1137 
VI. A pápai tizedjegyzékben már említett, a 18. század közepe táján még alapjaiban álló, 
azonosítatlan egyház. 
 
202. Ozora–Köcsöge (XI. t.) 
I. Kecső 
II. Templomára vonatkozó adat csak a pápai tizedjegyzékben maradt fenn.1138 

                                                 
1129 VIZI 2004. 
1130 MonVat I/1. 145, 262, 277, 298, 305 (Miklós); 145, 263, 298, 306 (Mihály, János, Demjén). Ld. még: . 
1131 PAPP 2000, 143. (Eszterházy cs. hercegi lt. Rep. 35. Fasc. G. No. 181.) 
1132 PAPP 2000, 143. 
1133 GAÁL–KŐHEGYI 1977, 286. 
1134 K. NÉMETH 2005a, 138. 
1135 TMFN 1981, 65: 3/383, 387-388, 393; 87-88: 9/125, 136, 137, 139-140. 
1136 K. Németh András terepbejárása, 2000. okt. 18. 
1137 K. Németh András terepbejárása, 2000. nov. 6. 
1138 MonVat I/1. 277, 305. Vö. TIMÁR 1999, 303. Ld. még Magyarkeszi–Belterület? [156]. 
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III. Papp István szerint Nagykecső a mai Kecsegétől ÉK-re volt, templomának romjait 
állítólag még látta.1139 
IV. Miklós Zsuzsa 2000 áprilisában a Cseréngáti-patak K-i oldalán, a Kecsegéről K felé, 
Ozorára vezető földesúttól D-re, annak közelében templomra utaló embercsontot és 
téglatörmeléket talált.1140 A templomhelyet 2000 májusában újra azonosítottam, a Méhes-
völgytől Ny-ra fekvő halastó K-i oldalán, a dombtetőn futó fenyősáv D-i oldalától K felé 
lejtő domboldalon.1141 
VI. Kizárólag a pápai tizedjegyzékben említett, azonosított templom. 
 
203. Ozora–R. k. templom (X. t.) 
I. Ozora–plébániatemplom 
II. Először a pápai tizedjegyzékben szerepel a templom.1142 A 15-16. században az ozorai 
egyház számos oklevélben feltűnik, főleg Ozorai Piponak köszönhetően, aki többször is 
búcsút kért birtokközpontja templomának, amelyet különféle módon gazdagított is. 1400-
ban a Szent Margit szűz és vértanú tiszteletére szentelt ozorai plébániaegyháznak a pápa 
búcsút engedélyezett.1143 1418. május 3-án búcsút kért az általa építtetett Szent Margit 
plébániaegyházat meglátogatóknak,1144 és ugyanezen a napon Ozora, Bozzás és Döbrönte 
tizedeiért, amelyeket az ozorai plébániatemplom számára akart megszerezni, a pécsi 
püspök számára földjeiből és szőlőiből kívánt kárpótlást adni; ehhez pápai megerősítést 
kért.1145 1420-ban az ozorai rector Kőröshegyi János fia Balázs volt.1146 1424-ben Pipo 
újra búcsút kért az ozorai Szent Margit-plébániatemplomnak, amelynek jövedelmét az 
oklevél szerint nagymértékben növelte és amelyet könyvekkel, kelyhekkel és egyéb 
egyházi felszerelésekkel látott el és amelybe temetkezni kívánt.1147 1425-ben Pipo arra 
kérte a pápát, hogy az Ozora, Bozzás és Döbrönte birtokai után a pécsi püspöknek járó 
tized az ozorai Szent Margit egyházé legyen, amiért cserébe egy 1600 forint értékű budai 
házat ad a püspöknek.1148 Még ugyanebben az évben Pipo kérésére a pécsi püspök és 
káptalan átengedte Piponak a püspöki tizedet annak Ozora, Döbrönte és Bozzás birtokairól, 
cserébe a budai Szent György utcában fekvő kőházat adott Pipo a káptalannak, amelyet az 
használatra átengedett az ozorai Szent Margit templom mindenkori plébánosának.1149 
Amikor 1426-ban Ozorai Pipo mezővárosi kiváltságot adott Ozora lakóinak, úgy 
rendelkezett, hogy a kiváltságlevelet a mindig általa állítandó ozorai plébános őrizze.1150 
1428-ban Illés ozorai plébános Ozorai Pipo özvegyétől, Borbálától a férje által számára 
adott kiváltságok megerősítését kérte: Pipo az ozorai mészárosoknak Polgár János hospes 
telke mellett  Ny-ra egy telket adott mészárszék létesítésére (pro macello carnificum), 
azzal a feltétellel, hogy a mészárosok minden év Mindenszentek ünnepén az ozorai Szent 
Margit plébániaegyháznak illetve plébánosának a mázsafaggyú negyedrészét (quartam 
partem centenarii de sepo vulgo masafaggyw) adják, vasárnaponként pedig közülük a 
mészárszékek valamelyikéből egyikük mindig egy sültet (unam assaturam) adjon a 

                                                 
1139 PAPP 2000, 154. 
1140 MIKLÓS 2003d; tévesen Tamási–Kecsegepuszta lelőhelynév alatt. 
1141 K. Németh András terepbejárása, 2000. máj. 
1142 MonVat I/1. 299. Vö. TIMÁR 1999, 306. 
1143 MonVat I/4. 238-239. 
1144 LUKCSICS 1931, I. 79. sz. 
1145 LUKCSICS 1931, I. 75. sz. 
1146 LUKCSICS 1931, I. 277. sz.; MREV III. 26.  
1147 LUKCSICS 1931, I. 7. sz. (31.), 754. sz. 
1148 LUKCSICS 1931, I. 774. sz.; ÁLDÁSY 1895, 285. 
1149 FENYVESI 2000, 590, 593. sz. (Dl. 87983.) A szerző által megadott másik, hibás jelzet (Dl. 87982.) nem 
ezzel az üggyel foglalkozik. 
1150 ÉRSZEGI 1978, 69. Vö. SZABÓ 1969, 199. 30. jegyzet. 
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plébánosnak, amelyet – mivel nekik járt korábban – a bíró és az esküdtek engedtek át; aki 
nem sültet ad, az négy denárral tartozzon.1151 
A birtok későbbi urai is szívükön viselték a templom sorsát: 1472-ben Hédervári Imre és 
Miklós apjuk, anyjuk és testvéreik lelki üdvéért az ozorai várhoz tartozó Nyilas birtokot 
Bálint papnak és az ozorai egyháznak adományozták.1152 Hédervári Ferenc 1531-ben 
végrendeletileg oltárigazgatóságot alapított Ozorán; a lelki üdvéért Szent András apostolról 
misét mondó oltárigazgató (unum rectoratum altaris ordinent et rector altaris unam 
missam de beato Andrea apostolo pro salute animae meae celebrare debeat) ellátására egy 
szőlőt és ökrökkel együtt egy ekényi földet adományozott. Az oltár bizonyosan a 
plébániatemplomban állt; ez utóbbi intézményre a végrendelkező egy cobolyprémből 
készült subát (suba sabellina) hagyott, amelynek bársonyából miseruhát, eladott 
bőrrészének árából pedig ehhez keresztet készíttetni rendelt. Végakarata egyik 
végrehajtójául gyóntatóját, Jakab ozorai plébánost kérte fel Szapolyai János király, 
Verbőczi István kancellár és Dombai János mellett.1153 A templomról szóló utolsó, 
középkori adat annak pusztulásáról szól: 1537-ben, a János és Ferdinánd királyok közti 
fegyverszünet idején Török Bálint megostromolta az ozorai várat, amely Hédervári Ferenc 
másodszor is férjhez ment feleségéé, Kónyi Oroszi Máténé birtokában volt. Az ostrom 
azzal kezdődött, hogy a vár oldalához épített Szent Margit vértanúról elnevezett egyházat 
felgyújtotta és porrá égette.1154 
A templom papjai is gyakran feltűnnek az iratokban: 1406-ban Bálint ozorai plébánost 
említik,1155 1434-ben pedig Dalmadi Lőrinc fia Benedek acolytus rector Rómából 
felszentelését kérte.1156 A 15-16. század fordulóján a templom plébánosa az alesperesi 
tisztet is betöltötte: 1473-ban Bálint ozorai plébános és alesperes jelen volt, amikor a 
halálosan beteg Hédervári Imréné Garai Anna végrendelkezett; egyben a haldokló 
gyóntatója is ő volt.1157 1518-ban az esztergomi érsek a szekszárdi apátot és a név szerint 
nem említett ozorai plébános-alesperest egy ozorai birtokügyben a tanúk kihallgatóinak 
rendelte.1158 1529-ben István ozorai esperes-plébános tanú volt, amikor Hédervári Ferenc 
felsorolta a feleségének, Rokonoki Dorottyának adott jegyajándékait.1159 
III. Az 1690-ben készült összeírás említi templomát.1160 Az 1696-os kamarai összeírásban 
is szerepel a várhoz tartozó, lerombolt templom (destructum templum etiam minuatum 
pertinentia ad Palatinum).1161 1714-ben a pécsi zsinaton Ozora, lerombolt Szent Margit 
templomával Pincehely filiálisaként szerepelt.1162 1722-ben az egyházlátogatási 
jegyzőkönyv említi a középkori plébániatemplom romjait,1163 ezekre épült 1724 körül az új 
épület.1164 Az 1733. évi visitatio szerint az egykori, romos templom a megmaradt falak 

                                                 
1151 Dl. 88000. (MTA RI); FENYVESI 2000, 609. sz. 
1152 Héderváry I. 287. sz. Kammerer szerint a plébániatemplom Szent Anna-oltárának javára tették az 
alapítványt. Kammerer: Ozora. Ez megoldaná az Ozorán 1420-ban már említett Szent Anna-kápolna 
azonosításának kérdését. 
1153 Héderváry II. 45-46. 
1154 VASS 1978, 124. 
1155 Héderváry I. 137. 
1156 LUKCSICS 1938, II. 337. sz. 
1157 Héderváry I. 388. 
1158 Dl. 94336; regesztája: BÓNIS 1997, 4226. sz. 
1159 Héderváry II. 19. 
1160 U. et C. 1975, 183. 
1161 U. et C. Fasc. 46. No. 68. 
1162 PÉTERFFY 1742, II. 414; KOLLER 1812, VII. 222; MERÉNYI 1939, 12. 
1163 Schem 1981, 237. 
1164 KÉRINGER 1999, 89. 
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alapján kicsi lehetett. A templom hajójában régi kripta volt, a D-i ajtóval szemközt, a falnál 
nyílt a lejárata; amikor oltárt építettek ide, akkor zárták le a lejáratot.1165  
V. Az ozorai várkastély feltárása idején egy kutatóárokban előkerült a középkori ozorai 
plébániatemplom körítőfalának részlete.1166 A várásatáson másodlagos felhasználásból 
napvilágra jött nagyszámú, feldolgozatlan gótikus kőtöredék között a plébániatemplom 
kövei is megtalálhatók.1167 Szintén a várásatáson bukkant elő egy a 12. század második 
felére keltezhető, Rajna-Maas vidéki háromlábú bronz kereszttalp,1168 amely vagy a 
várkápolnát vagy a plébániatemplomot ékesíthette. 
VI. A pápai tizedjegyzék után a késő középkorban igen gyakran említett, a 15. század 
végén és a 16. század első felében alesperesi székhelyként is működő egyház, amelynek 
maradványaira a 18. század elején épült a mai templom, valószínűleg sokszögű 
szentélyzáródásának csekély nyomait leletmentés dokumentálta. 
 
204. Ozora–Vár (X. t.) 
I. Ozora–várkápolna 
II. 1438-ban Ozorai Borbála kérésére Henrik pécsi püspök negyven napos búcsút 
engedélyezett az Ozora várában található, Szent Fülöp és Borbála tiszteletére szentelt 
kápolnának az oklevélben felsorolt ünnepnapjaira, 1447-ben pedig András pécsi püspök 
adott negyven napos búcsút a kápolna részére.1169 
III. A kápolnát az ozorai várkastély kutatói az emelet hét rekonstruálható helyiségének 
valamelyikével azonosítják,1170 ahol előkerültek a magyar szentek, köztük Szent László 
falképei.1171 
V. Talán a kápolnához tartozhatott az az oltárlap, amely az ozorai vár ásatásán, a belső 
udvaron, a kúttól DK-re nyitott „I” szelvény nagyméretű gödréből került elő; az ásatók 
szerint a törökök kiűzése után töltötték fel a gödröt, főleg török eredetű szeméttel.1172 
VI. A 15. század első felében kétszer említett, ma is álló várkápolna. 
 
205. Ozora–Vár? (X. t.) 
I. Ozora–Szent Anna-kápolna 
II. 1420. május 6-án a Szent Anna tiszteletére szentelt ozorai kápolnát a szent ünnepnapján 
meglátogatóknak búcsút kértek, ugyanezen év június 10-én pedig Ozorai Pipo kért búcsút 
az általa alapított kápolna látogatói részére.1173 Papp István szerint a kápolna a várban 
állhatott,1174 a várfalon belül, de a váron kívül.1175 
III. A kápolnát többször nem említik, azonosításához nem rendelkezünk elég adattal. Papp 
István nézetét elfogadva esetleg azonosíthatjuk a török kiűzése után tető nélkül állt 
kápolnával,1176 és az 1722-es vizitáció által említett várkápolnával, amelynek nagyobb 
része ekkor a vár bejárata mellett még állt.1177 

                                                 
1165 BRÜSZTLE 1880, IV. 82, 85-86. 
1166 ÓDOR–K. NÉMETH 2004a, 216-218, 6-7. kép 
1167 LaHun 1988, 369-370. 
1168 LOVAG 1999, 65, Abb. 145. 
1169 Dl. 88142. Az 1447. évi oklevelet az 1438-ban kiadott iratra vezették rá. 
1170 FELD et al. 1988, 275. 
1171 FELD 2000, 6. 
1172 GERELYES–FELD 1986, 161; a gödör értékelése: uo. 176. 
1173 LUKCSICS 1931, I. 284, 299. sz. 
1174 PAPP 2000, 72. 
1175 Papp. 
1176 BRÜSZTLE 1880, IV. 81. 
1177 Schem 1981, 237. 
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VI. Mindössze egyetlen, 1420-as búcsúengedélyből adatolt, talán a várfalon belül fekvő, 
ismeretlen helyű kápolna. 
 
206. Őcsény–Egyházalja (LXII. t.) 
I. Őcsény, Egyházasőcsény 
II. A templom a pápai tizedjegyzékben tűnik fel.1178 Egy 1403-as pápai oklevél szerint a 
Szent Kelemen tiszteletére szentelt őcsényi plébániaegyház plébánosának saját faluja 
lakóinak lelki gondozása mellett Decs, valamint még öt másik falu lakosairól is 
gondoskodnia kellett; a hat falu az őcsényi egyház határain belül (infra limites ipsius 
ecclesie) feküdt. Az őcsényi plébánia anyaegyház voltát az is mutatja, hogy a pápa 
meghagyta a pécsi püspöknek: akadályozza meg Decsen a falut birtokló váci káptalannak 
egy évvel korábban adott plébánia-alapítási engedélyt, ha ez az őcsényi plébánia jogait 
sértené.1179 Érdekesség, hogy ez az egyetlen adatunk a középkori Tolna megyéből arra, 
hogy valamely plébánia joghatósága alá hány település tartozott, a hat falut azonban sajnos 
név szerint nem ismerjük.1180 1435-ben a falu Egyházasőcsény néven is felbukkan.1181 
Református papja részt vett az 1652-es kecskeméti zsinaton.1182 
III. Az egyház a 19. század elején még felmenő falakkal rendelkezett; elsőként Egyed 
Antal számolt be róla: „közvetlenül a’ falu alatt elterülő legelő rész, mely egy régi – még 
most is látható Templom romjairól nyerte elnevezését (…).”1183 A templom helye a mai 
Őcsény belterületének K-i szélén vagy a tőle K-re fekvő tsz-major területén kereshető: a 
falu K-i részén található Egyház alja nevű utca az adatközlők szerint arról kapta nevét, 
hogy valamikor itt állt a – nyilván középkori – templom,1184 az Egyházalja-dűlőben fekvő 
új tsz-major területe pedig az e határrész szélén, a mai belsőség K-i határán állt régi 
templomról nyerte elnevezését.1185 
VI. Vélhetőleg korai alapítású, több filiával rendelkező, a tizedjegyzékben már említett, a 
19. század elején még részben álló, a mai belterület szélén kereshető, azonosítatlan 
(elfedett?) templom. 
 
207. Őcsény–Pusztagyörke/Túl a Dunán (LXII. t.) 
I. Györke 
III. Egyed Antal 1828-as leírásából tudjuk, hogy a templom romjait 1781-ben bontották le: 
„Nem különben vagynak a helségtől É-ra mintegy 3 vagy 4 puska lövésnyire egy másik 
régen elpusztult templom falának dirib darab kövei, mely templomnak még akkor fennállott 
jó darab falát és fundamentomát a helység a mostani fennálló és 1781-k esztendőben 
készült templomának épittésére forditotta.”1186 Hogy valóban erről a helyről szól a 
feljegyzés, azt igazolja Egyed egy későbbi mondata: „Györkei templomnak fundamentoma 
1781-ik esztendőben szedetett széjjel, a mostan fennálló templomnak épitéséhez 
használván.”1187 
IV. Az Őcsénytől K-re kb. 1,5 km-re, a Kis-Duna K-i partján, egy kb. 1 m relatív 
magasságú dombocskán fekvő egyház Miklós Zsuzsa 2000 nyarán készített légifotója 

                                                 
1178 MonVat I/1. 261, 287, 297, 311. Vö. TIMÁR 1999, 292. 
1179 MonVat I/4. 514; ZsO II/1. 2349. sz.; magyarul: ARANY 1990, 30. Vö. HOLUB 1960, 16. 16. jegyzet. 
1180 Andrásfalvy Bertalan szerint az Őcsényhez tartozó öt falu: Gyürke, Óság, Kisőcsény, „Batha” és Decs. 
ANDRÁSFALVY 1975, 102. 
1181 CSÁNKI 1897, 445. 
1182 HOLUB 1911, 28. 
1183 GAÁL–KŐHEGYI 1977, 290. 
1184 TMFN 1981, 473: 100/40. 
1185 TMFN 1981, 475: 100/121. 
1186 CSERNA–KACZIÁN 1986, 193. 
1187 CSERNA–KACZIÁN 1986, 196. 
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alapján vált ismertté, alaprajza világos vonalakkal kirajzolódott a zöld kukoricában. A 
kevesebb Árpád-kori és főleg késő középkori cserepekkel jelzett, 700 x 150-250 m 
nagyságú faluhely a templomtól D-DNy-ra helyezkedett el, a templomtól közvetlenül D-re 
pedig a falu legrangosabb épülete feküdt a felszíni leletek tanúsága szerint. 
V. A templomot 2001-ben ugyancsak Miklós Zsuzsa tárta fel. Kiderült, hogy az alaprajz a 
légifotón a kiszedett kőalapozás révén vált láthatóvá, egy sornyi, téglából készült felmenő 
fal csak a szentélyben őrződött meg. A kora gótikus, egyhajós templom É-i részéhez 
sekrestye csatlakozott, szentélye –zárult. Az egyház 22,3 m hosszú és 8,2 m széles, a 
sekrestye 6 x 3,9 m alapterületű volt, a falak vastagsága 100-110 cm. A szentélyben 
előkerült a K-i zárófalhoz téglából hozzáépített, 2,3 x 1,5 m-es oltár alapozása is.1188 
(LXX. t. 1.) Az alaprajz 2003-as légifotókon újra kirajzolódott.1189 
VI. Csak az újkorban említett, 1781-ben lebontott, légifotón felfedezett, feltárt, 
kőalapozású, téglafalú, támpillér nélküli poligonban záródó, sekrestyével ellátott templom. 
 
208. Paks–Csámpa-Sáfrány-tanya (egykori Ráctemető) (XLI. t.) 
I. Csámpa, Csámpaszentmiklós, Szentmiklós IV. 
II. Bár Csámpa középkori templomára vonatkozóan nem maradt fenn közvetlen írásos 
adat, a falu nevének egy helyi nemesember nevében Csámpaszentmiklós formában történő 
említése kétségkívül a település Szent Miklós tiszteletére szentelt templomának emlékét 
őrizte meg: 1398-ban Csámpaszentmiklósi (de Champazenthmiclos) Imre fia Miklóst 
említik királyi emberként.1190 
III. Egyed Antal 1829-es megjegyzése („Csámpán is volt templom”) alapján 
feltételezhetjük, hogy ekkor még ismerték a helyét.1191 
IV. Daróczy Zoltán keltezetlen, 1895 körül Kammerer Ernőhöz írt leveléből kiderül, hogy 
Daróczy megtalálta a középkori templom helyét Csámpán és annak feltárását tervezte; 
Kammerer a lelőhelyet a szentmiklósi egyházzal azonosította.1192 Gaál Attila ill. Mészáros 
Gyula 1971-1972-ben középkori kerámiát és viseleti elemeket gyűjtött a lelőhelyen.1193 
1989 körül Csizmadia Gábor az ekkor még álló tanyaépület mögötti domb falában 
embercsontokat figyelt meg, a kb. 3 magas domb tetején pedig kő- és tégladarabokat, 
embercsont-darabokat talált.1194 2004-ben terepbejárást végeztem az egykori ún. Sáfrány-
tanya helyén. A lelőhely a helynévi és térképészeti adatok alapján azonosítható a mára 
elenyészett Ráctemető nevű dűlővel, amelyet Wosinsky Mór S-végű hajkarikás 
lelőhelyként közölt.1195 A lelőhely jelenleg is könnyen azonosítható a 6-os útról 
lekanyarodó földesút mentén fekvő, a környezetéből határozottan kiemelkedő, 
fennsíkszerű, rétként használt dombbal. A domb DNy-i részén egy beszakadt pincének 
tűnő mélyedés É-i és D-i falában egyaránt kevés, apró tégla- és habarcsdarabot, valamint 
embercsont-darabkákat figyeltem meg. A középkori templom az ÉNy–DK irányú domb D-
                                                 
1188 MIKLÓS 2002a, 30-31, 33-34; MIKLÓS 2003f. 
1189 MIKLÓS 2004b, 135. 
1190 Zichy V. 68. Ugyanő 1407-ben már csak Szentmiklósi Imre fia Miklósként szerepel. Zichy V. 504. Mező 
András szerint a Csámpaszentmiklós névbe „két település, Csámpa és Szentmiklós nevét foglalták egybe”. 
MEZŐ 1996, 176. Engel Pál is két külön településként tüntette fel (Szentmiklóst egyébként a Faluhely-
dűlőbe helyezte [211]). ENGEL 2001. Véleményem szerint inkább a Csámpa névnek a templom építése 
utáni, templomcímből képzett helynévi utótaggal való bővüléséről van szó, ugyanúgy, mint a szintén Tolna 
megyei Konda/Kondaszentmiklós esetében. Vö. MEZŐ 1996, 173. A Szentmiklós név a Sáfrány-tanya 
közelében dűlőnévben is fennmaradt: TMFN 1981, 202: 37/367. 
1191 CSERNA–KACZIÁN 1986, 203. 
1192 Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday levéltára, Daróczy Zoltán családtörténeti gyűjteménye, 
Kammerer-család. 
1193 A terepbejárásról nincs dokumentáció. WMMM Ltsz.: 71.191.1-71.193.9.; 73.127.1-10.; 73.132.1-6. 
1194 CSIZMADIA 1990, 28-29. 
1195 Részletesen: K. NÉMETH 2003b, 21-22. 



 140

i részén állhatott: az itt álló magaslestől Ny-ra a „pincehely” irányában, valamint a D-i 
partoldalban, magas fűben néhány középkori tégla- és habarcstöredéket találtam. E 
dombtól K-re a domboldal alsó részét kb. 150 x 30-40 m hosszan elmarkolták, a füves 
rézsűben kevés középkori cserepet gyűjtöttem.1196 A lelőhelyet a helybeliek is egykori 
település helyeként ismerik.1197 
VI. Templomcímből képzett falunévből adatolt, az újkorban is említett, terepbejárással 
azonosított, részben vélhetőleg elpusztított egyház. 
 
209. Paks–Cseresznyéspuszta-Akalacs, Bíbichegy (XXXIX. t.) 
I. Akalacs 
III. Az első rá vonatkozó adatot a József császár idején készített I. katonai felmérés 
szolgáltatja: Akalacson templomromot (Kirch. Rud.) jelöl.1198 A Schneemann-féle 1818-as 
megyetérkép által Akalacson jelölt romok (Rudera) szintén a középkori templom 
maradványait mutatják.1199 Egyed Antal 1829-ben említi, hogy Akalacspusztán is volt 
templom,1200 máshol pedig elmondja, hogy Akalacson „valamelly nagy épületnek vagy 
Templomnak, mert a’ történet róla hallgat, düledékei hevernek”, amelynek anyagát a paksi 
református templom építéséhez hordták el a 18. század második felében.1201 
IV. 1959-ben Mészáros Gyula szekszárdi múzeumigazgató lakossági bejelentésre kiszállt a 
Cseresznyéspusztához tartozó Akalacs Bíbichegy nevű dombjára, ahol helyi fiatalok 
kincskereső gödröket ástak. A gödrök körül tégla- és habarcstörmeléket, embercsontokat, 
néhány koporsószöget, vékony ezüstpénz-töredéket és több, spirálrugószerű, vékony ezüst 
pártatöredéket talált.1202 Az általa 15. századinak meghatározott temető 140 cm mélységig 
bolygatott földjében 3 sírréteget figyelt meg. Mukli István cseresznyési lakos szerint a 
helyi hagyomány ezen a helyen „török templomot emleget”, Karszt János cseresznyési 
tanító pedig elmondta, hogy a sírok dombja mögötti árkot Barátréti-ároknak, a rétet 
Barátrétnek nevezik. Mészáros feljegyzése szerint a szájhagyomány szerint több épületből 
álló kolostor állt itt, valamint megjegyezte, hogy „a barátréti dombról” sok téglát hordtak a 
paksi evangélikus és református templomok építéséhez a 19. század végén; ez egyben meg 
is erősíti Egyed Antal feljegyzésének igazát. A múzeum-igazgató kérte, hogy ne temessék 
vissza a kincskereső gödröket és a MNM Adattárától középkoros régészt kért a templom 
kutatásához.1203 A tervbe vett ásatás sajnos nem valósult meg. 1969-ben a Cseresznyésen 
előkerült római bronz szobrocska lelőhelyének azonosítására a helyszínen járó B. Vágó 
Eszternek és Visy Zsoltnak a pusztai tanító, Arany Béla felesége mutatta meg a helybeliek 
által római település helyeként emlegetett „Bibics-hegyet”, amelynek tetején és a 
közelében fekvő kisebb dombokon azonban csak középkori településre utaló leleteket 
találtak. A „hegy” Ny-i oldalán azonosítottak egy, a cseresznyéspusztai lakosok által 
kiásott sírt is.1204 Bencze Barnabás szerint – aki ekkor cseresznyési tanító volt – Akalacson 
1964-ben barackos telepítéséhez mélyszántást végeztek, amelynek során kövek és téglák 
kerültek elő; a törmelékek között egy késő középkori, hatszirmú virágot mintázó préselt 
bronzveretet talált. Az általa megadott, jelenleg erdővel borított helyen semmiféle felszíni 
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nyom nem található a feketefenyővel borított erdőben.1205 A templom pontos helyét csak 
hitelesítő ásatás határozhatná meg. 
VI. Az újkorban gyakran említett, építkezéshez elhordott, majd kincskeresők és 
földmunkák által többször – valószínűleg jelentősen – bolygatott, elfedett, nagyjából 
azonosított fekvésű templom. 
 
210. Paks–Dunakömlőd-Sánchegy?/R. k. templom?/Kreuz-Tal? (XL. t.) 
I. Kömlőd 
II. Templomára vonatkozó középkori adatunk a pápai tizedjegyzéken kívül nem maradt 
fenn.1206 
IV. Schilling Rogér a dunakömlődi Kreuz-Tal (régi magyar neve Kanacsi völgy) 
„bejáratánál” egy 1788-as térképen ábrázolt kereszt alapján valószínűsítette, hogy ezen a 
helyen állt a település Árpád-kori temploma.1207 Feltevését régészeti kutatásnak kell 
igazolnia, addig is rendelkezünk azonban a középkori Kömlőd templomának helyére 
vonatkozóan egy másik feltételes adattal is. Athanasio Georgiceo császári kém 1626-os 
leírása Dunaföldvártól D-re másfél mérföldnyire, az út és a Duna ismételt találkozásánál 
fekvő völgy bal oldalán, egy domboldalon álló, tető nélküli templomról számol be;1208 a 
dombról Beszédes József mutatta ki, hogy a dunakömlődi Bottyán-sánccal azonos.1209 A 
kérdést tovább nehezíti, hogy a Wosinsky által a megye településeihez 1891-ben elküldött 
kérdőív egyik kérdésére a kömlődiek válaszul azt írták, hogy „találtattak templom építés 
alkalmával, hol jelenleg az egyház áll, – emberi csontvázak ős kórból, – egész vasas 
emberek, – fekve, – nagy erős kardok, pánczélok és vértek”.1210 További régészeti kutatás 
feladata lesz annak eldöntése, hogy a felsorolt lelőhelyek közül melyik rejti valóban a 
középkori Kömlőd templomát. 
VI. A tizedjegyzékből ismert, több helyre is lokalizálható, bizonytalan fekvésű egyház. 
 
211. Paks–Faluhely (XLII. t.) 
I. Berekszeg 
III. Egyed Antal 1829-ben említi, hogy Faluhelyen is volt templom.1211 A templom 
helyének meghatározásához támpontot nyújthat Wosinsky adata, amely szerint 
Dunaszentgyörgytől K-re, a Daróczy- és a Jeszenszky-puszta közt a Duna árteréből 
kiemelkedő Faluhely-dűlőben többek közt sok középkori cserepet is talált.1212 Nemrég 
Danis György mutatta ki, hogy a Faluhelyi-dűlőben állt egykori település a középkori 
Berekszeg faluval azonos.1213 
IV. Csizmadia Gábor 1989 körül a Duna-parthoz közel, a faluhelyi gátőrház és juhásztanya 
környékén szórványosan középkori cserepeket gyűjtött.1214 A lelőhely talán az egyházas 
helyet jelöli. 
                                                 
1205 PVM Rég. Ad. 18-2002. A lelőhelyre összefoglalóan: K. NÉMETH 2003b, 22-23. 
1206 MonVat I/1. 261, 296, 311. Vö. TIMÁR 1999, 289-290. Ld. még: SCHILLING 1932, 7, tévedésekkel. A 
hivatkozott kötet alapján nem igazolható Schilling Rogér azon, a pápai tizedjegyzékre alapozott véleménye 
(„A pápai adókimutatásokban szerepel 1334-ben Demetrius sacerdos ad Sanctum Emericum in Kemleus”), 
hogy az 1826-ban Szent Imre tiszteletére felszentelt, új kömlődi templom a középkori Kömlőd templomának 
védőszentjét kapta meg újra. SCHILLING 1932, 118. 
1207 SCHILLING 1932, 72-73, 33a jegyzet. 
1208 TÓTH 1998, 851. 
1209 BESZÉDES 1999, 278. 
1210 K. NÉMETH 2005a, 137. A lelőhelyre összefoglalóan: K. NÉMETH 2003b, 24-25. 
1211 CSERNA–KACZIÁN 1986, 203. 
1212 WOSINSKY 1896, II. 964. 
1213 DANIS 2001, 26. Engel Pál Berekszeget Gerjen és Fadd közé tette. ENGEL 2001. A lelőhelyre 
összefoglalóan: K. NÉMETH 2003b, 25. 
1214 CSIZMADIA 1990, 32. 
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VI. Egyetlen, szűkszavú újkori említésből adatolt templom, talán ismert faluhellyel. 
 
212. Paks–Gyapa-Templomdomb (XVII. t.) 
I. Gyapa 
II. Egyházáról első okleveles adatunk 1433-ból való, amikor kegyura, Paksi Imre búcsút 
kért a Szent Keresztnek szentelt plébániatemplomot meglátogató hívek számára.1215 Papját, 
Pálfi Barnabást 1467-ban is említik, amikor a pápa hordozható oltár használatát 
engedélyezte neki.1216 
III. Egyed Antal 1829-es leírása elmondja, hogy Gyapán is állt templom,1217 részletesebb 
közlése így szól: „Gyapai puszta szélén, a’ már fentisztelt Cseh Ignátz Úr allodiumán, a’ 
szántó-vas épület’ romjaiba botlik”.1218 Szelle Zsigmond 1891-es újságcikke Gyapán 
építkezéshez felhasznált, kiásott falmaradványokat említ, amelyeket összefüggésbe is hoz a 
középkori templommal.1219 A Pakson és környékén birtokos Daróczy Zoltánnak egy 1893-
as, Kammerer Ernőhöz írt leveléből tudjuk, hogy Tschida Artúr gyapai birtokán, a 
Templomdombi-dűlőben ez év nyarán három helyen is ástak és termeltek ki köveket. Az 
első hely pince, a második „6 szobás klastrom”, a harmadik pedig az oltár és két oszlop 
helye lett volna a leírás szerint.1220 Gyapán ma is él a középkori templom helyére utaló 
Templomdomb elnevezés.1221 
IV. 2002-es terepbejárásomon Gyapától Ny-ra, az erdő szélével párhuzamosan futó 
valamint a pusztára vezető dűlőút találkozásától kb. 50 m-re É felé rengeteg, igen apró 
tégla-, kő- és habarcstörmeléket találtam, amelynek központja a környéket uraló 
dombvonulat D-i nyúlványán fekszik; itt igen kevés embercsont-töredék és némi középkori 
cserép is található kb. 40 m hosszan. A falu a templomhelytől ÉNy-Ny-ra terült el.1222 
V. 2003-ban és 2005-ben tártam fel a 10,5 m külső hosszúságú, 6,3 m széles, 1 m 
falvastagságú, félkörös szentélyzáródású, Árpád-kori templomot. Alapozása döngölt 
agyag- és téglarétegek váltakoztatásával készült; ebből legtöbb helyen 4 téglasor maradt 
meg mintegy 80 cm mélységben, a Ny-i fal alapozásából azonban 5 téglasornyi is 
megőrződött. Utóbbi fallal párhuzamosan, a hajó Ny-i részén hasonló technikával készült 
toronyalapozás került elő, amely feltehetően behúzott tornyot tarthatott. A karzat (ill. 
torony) még a templom használatának idején elpusztult, az őt vágó ill. rátemetett sírok 
tanúsága szerint. A templomot a 15. században É felé bővítették, a hajóval megegyező 
hosszúságú, de annál kissé keskenyebb, támpillérekkel megerősített sírkápolnát építettek 
hozzá. (LXVII. t. 3.) A felmenő falak téglából készülhettek, a sok üvegablakszem-töredék 
az épület üvegezett ablakaihoz tartozott. A templom körüli temetőből a templomtól K-re és 
É-ra 2003 és 2005 között eddig 193 sírban 195 temetkezést tártunk fel.1223 
VI. A 15. században kétszer említett, a 19. század végén részben kitermelt, feltárt, félkörös 
záródású, behúzott toronnyal ellátott, gótikus sírkápolnával bővített templom, temetőjéből 
közel 200 sír feltárt. 
 
213. Paks–Kálvária-domb (?)(XXXIX. t.) 

                                                 
1215 LUKCSICS 1938, II. 212. sz. 
1216 ÉRDUJHELYI 1896, 636. 
1217 CSERNA–KACZIÁN 1986, 203. 
1218 EGYED 1829, 71. 
1219 SZELLE 1891. 
1220 K. NÉMETH 2002b, 283-284, 302. 11. kép. 
1221 TMFN 1981, 199: 37/186. A templomhelyet a paksi monográfia hivatkozás nélküli adata is említi, 
láthatóan Egyed Antal 1829-es leírása alapján: „Gyapa-puszta szélén az ekevas akadt fenn régi épületek 
romjain”. NÉMETH–KOCH–SOMOGYI 1976, 24. 
1222 K. NÉMETH 2004h. 
1223 K. NÉMETH 2004y; K. NÉMETH 2005d. A lelőhelyre összefoglalóan: K. NÉMETH 2003b, 25-27. 
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I. Paks–ferences kolostor 
II. A kolostorra vonatkozó történeti adatokat Karácsonyi János gyűjtötte össze.1224 Ezekhez 
legfeljebb annyi kiegészítés fűzhető, hogy az először 1491-ben említett kolostor építését 
Buzás Gergely legújabban személyhez és pontos időhatárokhoz kötötte: a munkák kezdetét 
Paksi László 1483-as tárnokmesteri kinevezésétől tartotta lehetségesnek, befejezését pedig 
annak 1487-es halála után testvére, Pál személyéhez kapcsolta.1225 
IV. Evlia Cselebi 1663-as leírásából tudjuk, hogy a palánkvár területén egy kolostorból 
átalakított dzsámi feküdt. Amint arra Buzás Gergely rámutatott, a törökök bizonyosan a 
ferences kolostor épülete köré építették erősségüket; az épületek helyét a Kálvária-domb 
DK-i részére valószínűsítette.1226 Pontos helyét máig sem ismerjük, ám feltételezhető helye 
közelében – a 18. századi kúriából kialakított Bezerédj Általános Iskola falaiból – az 
épülethez köthető, nagy mennyiségű, változatos későgótikus kőfaragvány került elő. Mivel 
a paksi török palánkvár hihetőleg a ferences kolostor köré épült, ennek pusztulásakor 
semmisülhettek meg a rendház maradványai is. 
V. A 15. század második felére keltezhető faragványok összetett épületegyüttesre utalnak. 
A mérműves, kívül és belül profilált bélletű ablakok sokfélesége és a kétféle falvastagság 
alapján egy vastagabb falú, feltehetően támpilléres templomra és egy vékonyabb falú, 
támpillérek nélküli kápolnára következtethetünk. 1227 
VI. A 15. század végén alapított, rövid életű, a törökök által palánkvárrá átépített ferences 
kolostor, amelynek faragványai másodlagos felhasználásból kerültek elő. 
 
214. Paks–Atomerőmű? (XLI. t.) 
I. Magyari 
III. Egyed Antal 1829-es leírása szerint hajdan „Magyarin (…) is volt templom”.1228 Bár a 
faluról csak a török korból vannak forrásaink, nyilvánvalóan középkori eredetű településről 
van szó. 
IV. Az egykori Magyaripuszta földrajzi viszonyainak ismeretében valószínűnek tűnik, 
hogy a középkori templom helye az atomerőmű építési munkáinak esett áldozatul. Erre 
utalhat a szekszárdi múzeumba Paks–Reaktor lelőhelynéven bekerült, szétdúlt 
temetkezésből származó, honfoglalás korinak meghatározott edénytöredék valamint 3 db 
Árpád-kori cserépbogrács-töredék.1229 
VI. Egyetlen, szűkszavú újkori említésből adatolt, azonosítatlan, valószínűleg 
megsemmisült templom. 
 
215. Paks–Malomhegy-Rókus u. (XL. t.) 
I. Paks–plébániatemplom II.(?) A városi plébániatemplom [217.] kapcsán említettek miatt 
ezt a lelőhelyet a középkori mezőváros talán másodikként alapított plébániatemplomával 
azonosítjuk. 
II. 1433-ban Paksi Imre búcsút kért a pápától a paksi Mindenszentek plébániatemplomnak 
(ecclesias parochiales… Omnium Sanctorum de Paknus) is.1230 A Dernschwam-féle 1555-
ös leírásában szereplő két nagy paksi kőtemplom közül az egyik talán erre az építményre 
vonatkoztatható.1231 Bizonyosan ezt a templomot írta le ugyanakkor Wratislaw 1591-ben, 
                                                 
1224 KARÁCSONYI 1924, 133-134. 
1225 BUZÁS 2000, 61. 
1226 BUZÁS 1994, 274. 
1227 BUZÁS 1994; BUZÁS 2000; kritikája: TAKÁCS 2000. A lelőhelyre összefoglalóan: K. NÉMETH 
2003b, 20. 
1228 CSERNA–KACZIÁN 1986, 203. 
1229 WMMM Ltsz.: 69.160.1.; 69.161.1-3. A lelőhelyre összefoglalóan: K. NÉMETH 2003b, 27. 
1230 LUKCSICS 1938, II. 212. sz. 
1231 DERNSCHWAM 1984, 494. 
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aki a város két keresztény templomáról szólva megjegyzi: „egy a mezővároson kívül, 
hegyen áll”.1232 Hasonlóan számol be Athanasio Georgiceo is 1626-ban: „van itt két igen 
nagy templom is, az egyik a dombtetőn, ez a tetejét leszámítva teljesen ép”.1233 
IV. Az 1954-es nyári áradáskor a Rókus u. 3. sz. ház mögötti 8-10 magas löszpart 
leomlásakor feliratos vörösmárványlap került elő, a partfalban pedig „téglából épített 
kripta csonkja” vált láthatóvá. Mészáros Gyula 1955-ös helyszíni szemléjén 
megállapította, hogy a téglafal alatt, átlagosan 3 m mélységben 40-50 cm vastag 
embercsontból álló réteg húzódik; a sírkő alapján „XV. sz.-i temetkezőhelyre” 
következtetett.1234 
V. 1996-ban a Rókus u. 4. számú ház mögött fekvő löszfal felett, lépcsőépítés során 
kőalapozást találtak és csontvázat bolygattak meg. A leletmentést végző Várady Zoltán és 
V. Péterfi Zsuzsanna a bolygatott temetőből a 15. század végére és a 16. századra keltezett 
szórvány sírmellékleteket (koporsószegek, fémszálas párta bronz spirálfonalának 
töredékei, bronzkapcsok, pityke) mentettek meg.1235 Az épület koráról és jellegéről csak 
további ásatások révén tudhatnánk meg többet. 
VI. Bizonytalan, kora újkori forrásokból ismert, 20. századi partomlásokkal többször 
bolygatott, leletmentésből előkerült, 15-16. századi sírleletekkel jellemezhető templom, 
amelynek rangos voltára egy 15. századi, ma már ismeretlen vörösmárvány sírkőtöredék is 
utal. 
 
216. Paks–Páli-szőlők (XXXIX. t.) 
I. Páli. A Páli-szőlők dűlőnév és a lelőhely aljában folyó Páli-patak feltehetően a középkori 
forrásokból nem ismert Páli falu emlékét őrizte meg.  
III. Egyed Antal 1829-ben azt írta, hogy Pálin is volt templom.1236 
IV. A semmiféle korábbi adatból nem ismert lelőhelyet Tarczal János azonosította a Páli-
patak D-i oldalán húzódó, enyhe dombvonulat D-i végén, környezetéből jól láthatóan kissé 
kiemelkedő magaslaton, ahol közepes sűrűségben mészkő- és kevesebb téglatörmeléket, 
valamint apró embercsont-töredékeket figyeltünk meg 2003-as közös terepbejárásunk 
alkalmával, köztük néhány római tégla darabjával. A templom körül a faluhely DK 
irányban kb. 300 m hosszan húzódik, a templomtól É-ra azonban nem sokkal 
megszűnik.1237 
VI. Egyetlen, 19. századi említésből ismert, azonosított templom. 
 
217. Paks–R. k. templom (XXXIX. t.) 
I. Paks–plébániatemplom I. 
II. Paks középkori templomára először a pápai tizedjegyzék utal.1238 Csánki említ egy az 
egyház Szent Kereszt titulusát tartalmazó, a 15. század első felére keltezhető oklevelet,1239 
a titulus első biztosan keltezhető említése azonban 1429-ből való, amikor Pakosi János fia 
Miklós, a pakosi Szent Kereszt plébániatemplom portionariusa felszentelését kérte a 

                                                 
1232 SZAMOTA 1891, 202. 
1233 TÓTH 1998, 852. 
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pápától.1240 Éppen a titulus miatt gyanítható, hogy a hódoltság kori útleírások által Pakson 
említett két templom mindegyike a késő középkorban már álló plébániatemplom volt. Egy 
1433-as oklevélből ugyanis kiderül, hogy ekkor – tehát az említett 1429-es oklevél után 
nem sokkal – Paksi Imre több birtokának, így a paksi Mindenszentek plébániatemplomnak 
(ecclesias parochiales… Omnium Sanctorum de Paknus) is búcsút kért a pápától.1241 Bár 
későbbi adatunk nincs egyik titulusról sem, a két időpont közti közelség miatt nem 
feltételezzük a – középkorban igen ritka – titulusváltást, sem elírást. A két 
plébániatemplom okleveles említése jól összhangba hozható a város területén gyanított (r. 
k. templom) illetve ismert (Malomhegy, Rókus u.) két középkori templomhellyel. Pigafetta 
1567-ben Paks szép, fallal körülvett templomáról tudósít.1242 A Wratislaw 1591-es 
leírásában szereplő két keresztény templom1243 – melyek létezéséről Dernschwamtól már 
1555-ből hallunk1244 – közül a mezővárosban álló nagyobb valószínűleg az elsőként 
alapított plébániatemplommal azonos. 
III. A késő középkori templom részben átvészelte a hódoltságot: az 1721-es 
egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint kváderkövekből és téglából épült, szentélyének csak 
boltozata hiányzott, az É-i hajófal 13 lépés (kb. 24,3 m), a D-i 6 lépés (kb. 11,2 m) 
szélességben hiányzott, nagyméretű, „gót” ablakait jórészt elfalazták.1245 Egyed Antal 
1829-es leírása szerint a templom helyén sánc, közelében egy faragott kőből épített kút 
volt, a hegyen pedig épületek alapjai voltak láthatók. Ha itt nem is, de a domb más részein 
kerültek elő temetkezések: az 1840-es években „Plébánia hegyen benn a városban” 
állítólag egy kőkoporsót és benne csontvázat találtak, amelyet lejjebb újra eltemettek.1246  
V. A fentiek ismeretében meglepő, hogy a plébániatemplom közvetlen közelében 1995-ben 
Várady Zoltán vezetésével folytatott régészeti kutatás a középkori templom és temető létét 
nem mutatta ki, csak hódoltságkori leletanyagot eredményezett,1247 ám véleményem szerint 
ennek ellenére is templom közvetlen környékén, esetleg pontosan alatta kereshető a város 
középkori plébániatemploma.1248 
VI. A tizedjegyzékben már szereplő, később többször említett, a 18. század elején még 
jelentős maradványokkal rendelkező egyház, amely a mai templom alatt kereshető, bár a 
felkutatására indított ásatás ezt nem erősítette meg. 
 
218. Paks–Vizes-dűlő (XXXIX. t.) 
I. ? 
IV. Az M6–M56-os autópálya nyomvonalának Gaál Attila és Ódor János Gábor által 
vezetett terepbejárása során 2001 tavaszán a Pakstól ÉNy-ra fekvő Vizes-dűlő DNy-i széle 
és egyben a Páli-patak forrásának közelében 300 x 150 m nagyságú, 13-16. századi 
kerámiatöredékekkel keltezett középkori faluhelyet azonosítottak. A lelőhely ÉNy-i szélén, 
kissé kiemelkedő részen sok kődarab és apró, hegyes vasszög (valószínűleg zsindelyszeg) 
utalt a templom helyére.1249 A lelőhelyet magam is többször bejártam.1250 A lelőhely 
                                                 
1240 LUKCSICS 1931, I. 1157. sz. A város-monográfia hivatkozás nélkül 1418 körülre teszi a templom első 
említését: NÉMETH–SOMOGYI–KOCH 1976, 52. 
1241 LUKCSICS 1938, II. 212. sz. 
1242 VASS 1978, 152. 
1243 SZAMOTA 1891, 202. 
1244 DERNSCHWAM 1984, 494. 
1245 HAAS 1852, 360; BRÜSZTLE 1880, 109-110; ACP 1973, 213. 
1246 K. NÉMETH 2005b, 139. A mai templom közelében embercsontok kerültek még elő a plébániahivataltól 
É-ra, valamint vele szemben, az utca másik oldalán (WMMM Rég. Ad. 137-73), továbbá a Hegyhát utcában 
is (WMMM Rég. Ad. 157-74). 
1247 VÁRADY 1997. 
1248 A források alapján ugyanezt mutatta ki: BENCZE 2001, 154. A lelőhelyre összefoglalóan: K. NÉMETH 
2003b, 17-19. 
1249 WMMM Rég. Ad. 673-2002. (18. lh.) 
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középkori falunévhez kötése nehézségekbe ütközik: sem források, sem dűlőnevek nem 
utalnak rá. A Páli-szőlőkben fekvő templomhely megtalálása előtt felmerülhetett volna a 
Páli faluval való azonosítás is, így azonban egyelőre ismeretlen településnek tartjuk. 
VI. Kizárólag terepbejárásból ismert egyház. 
 
219. Pálfa–Rácegrespuszta, Hidi-dűlő (XXXV. t.) 
I. Egres, Al-Egres 
II. Az egyház a pápai tizedjegyzéke egyetlen évi adatsorában tűnik fel.1251 Az 1546-os és 
1552-es defterekben Egres összeírása mindkét esetben János pap nevével kezdődik.1252 
III. A templomrom (Rudera) elsőként a Sárvíz völgy 1772-es térképen szerepel,1253 tíz év 
múlva, az 1780-as években az első katonai felmérés is feltünteti (Rudera).1254 Majdnem 
száz évvel később még mindig látszottak a helyiek által Ráctemplomnak nevezett épület 
felmenő falai, Pesty Frigyesnek így számoltak be róla: „A község határában létezik Rácz 
Egresi Puszta, valószínűleg azért mivel hajdanában ezen tájon Ráczok lehettek, a mit 
tanúsít azon körülmény is, hogy az itt még látható ’s a községi földek közt találtatott romok 
máig is rácztemplom maradékainak mondatnak, ’s ezen romok melletti temető is Rácz 
temető nevet visel.”1255 A lelőhelyet – amely körül emberi csontvázakat is találtak – ma 
Török templom néven ismerik és a régi Alegres falu templomának tartják, amely a kurucok 
rácok elleni támadásakor pusztult el.1256 
IV. A Sárszentlőrinctől É-ra kb. 4 km-re fekvő középkori települést először 1995-ben 
Miklós Zsuzsa azonosította a Sió-parton, 450 x 400 m-es területen, a templom helyére a 
domb legmagasabb részén, annak Ny-i oldalán kiszántott tégla- és kőtörmelék utalt.1257 
2002-ben Ódor János Gábor is bejárta a lelőhelyet.1258 
V. Egy helytörténeti feljegyzés révén tudomásunk van róla, hogy 1888 körül kutattak a 
templomromnál: „a rácegresi híd mellett levő románstílű templom alapfalainak kiásásakor 
sok üszkös gerenda és embercsont került elő”.1259 Sajnos nem tudjuk, hogy ki és milyen 
célzattal: tudományos indíttatásból vagy anyagnyerési szándékkal végezte a munkát. 
VI. A pápai tizedjegyzékben és defterben is említett, a 18. század végén még részben 
látszó, a 19. század végén amatőr ásatással kutatott, régészetileg azonosított templom. 
 
220. Pálfa–Téglás-dűlő (XIV. t.) 
I. Apor–ágostonos kanonok-kolostor 
II. Az ágostonosrendi kanonokok Szűz Mária tiszteletére szentelt apori prépostságát 
először 1314-ben említik.1260 Prépostját ill. perjelét a pápai tizedjegyzék is felsorolta, 
egyszer ráadásul a karingesek provinciálisaként.1261 Utoljára 1460-ban említik.1262 
III. A szakirodalom által többnyire a mai Aparhantra helyezett kolostorról az Apor falura 
vonatkozó oklevelek kritikai áttekintés révén bebizonyosodtt, hogy valójában a mai Pálfa 

                                                                                                                                                    
1250 K. NÉMETH 2004w. A lelőhelyre összefoglalóan: K. NÉMETH 2003b, 28. 
1251 MonVat I/1. 311. Vö. TIMÁR 1999, 296. 
1252 DÁVID 1982, 210-211. 
1253 MIKLÓS 2002b, 174. 190. 1. kép. (TMÖL T. 131.) 
1254 KatFelm Coll. XII. Sect. 27. 
1255 GAÁL–KŐHEGYI 1977, 292. 
1256 TMFN 1981, 176: 31/201. 
1257 MIKLÓS 2002b, 173-174. 
1258 Ódor János Gábor szóbeli közlése. 
1259 KISS 1938, 106. 
1260 SZAKÁLY 1998, 1. sz. 
1261 MonVat I/1. 278, 286, 297, 312. Vö. TIMÁR 1999, 283. 
1262 F. ROMHÁNYI 2000, 9; téves lokalizálással. 
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határában állt. Helyét – amelyet a helybeliek is ismernek – a 20. században több 
helytörténész is leírta Pálfa határában.1263 
IV. A község É-i házsorától kb. 1,5 km-re ÉNy-ra, a Simontornyára vezető földesút K-i 
oldalán, az ÉNy–DK irányú dombvonulat legmagasabb kiemelkedésén 2002-ben Ódor 
Jánossal találtuk meg a templomhelyet. A dombtetőn létesített háromszögelési pont a 
rendkívüli módon szétszántott templomépület D-i részére épült. A mélyszántás 
következtében téglás-köves-habarcsos törmelékes sávként kirajzolódott a templom 
alaprajzának részlete: a D-i hajófal K-i része kb. 6 m, majd É felé fordulása 1-2 m hosszan, 
az É-i hajófalnak pedig a K-i szakasza kb. 4 m hosszúságban vált láthatóvá. A 
templomhelytől D-re további törmelék-csoportosulásokat figyeltünk meg, feltehetően a 
kolostorépület maradványaként. Embercsontokat főleg a templom körül, annak K-i és D-i 
oldalán figyeltünk meg. Az épület a késő középkori falu É-ÉK-i részén feküdt, kerámia D 
felé nagyjából a 100 m-es szintvonal pereméig gyűjthető, kb. 500 m hosszan. A lelőhelytől 
K-re feltehetően kiszáradt patakmeder húzódik, ennek mentén, íves alakban kb. 300 m 
hosszan igen elszórtan szürke foltokból jellegzetes Árpád-kori kerámiát gyűjtöttünk.1264 
VI. 1314-től említett, azonosított ágostonos kanonokrendi kolostor. 
 
221. Pincehely–Belterület (XII. t.) 
I. Pincehely 
III. 1690-ben Pincehely urbáriuma egy fedél nélkül álló, korábban török mecsetként 
működő kőtemplomot említ.1265 Az 1696. évi kamarai összeírás szerint a községben a 
törökök által épített, de elhagyatott és elpusztult templom volt.1266 Az 1722-es egyházi 
vizitáció szerint Pincehely temploma, amely korábban mecset volt, a falun kívül, a Kapos 
kis szigetén állt.1267 1729-ben a plébániatemplom már a mezőváros közepén, tehát 
feltehetően mai helyén állt, „egy régi kápolna alapjait is beleépítve”.1268 
III. A középkori oklevelekben nem szereplő templom valószínűleg középkori eredetű 
lehetett, bár az 1696-os és az 1722-es adat szerint török építmény volt. A Wosinskynak 
küldött pincehelyi kérdőív szerint „az ugynevezett templom utczában házépítéséhez 
felhasznált földanyag ásása alkalmával találtattak szétszórva emberi csontvázak, egy 
csomó vörös női haj, és egy szőrsüveg”.1269 Talán a falu – részben talán középkori eredetű 
– temetőjét bolygatták meg ekkor. 
VI. A 17. század végétől említett, a török korban mecsetként használt, valószínűleg a 
belterületen kereshető, azonosítatlan templom. 
 
222. Pincehely–Görbő (XII. t.) 
I. Görbő II. 
II. A templomra mindössze a simontornyai szandzsák első két tahrir-deftere utal: Görbő 
adatsora 1546-ban és 1552-ben is Demeter (Dimitre) pappal kezdődik.1270 
VI. Kizárólag török defterből ismert, azonosítatlan egyház. 
 
223. Pusztahencse–Templomdomb (XXXVI. t.) 
I. Hencse 
                                                 
1263 KISS 1938, 74; ULRICH 1972, 9; PAPP 2000, 69. 
1264 ÓDOR–K. NÉMETH 2004d. A lelőhelyről összefoglalóan, részletes kutatástörténettel és a lokalizálással: 
K. NÉMETH–ÓDOR 2003, 28-33, 38-39; K. NÉMETH–ÓDOR 2005a. 
1265 HEGEDÜS 1979b, 58. 
1266 U. et C. Fasc. 46. No. 68. 
1267 BRÜSZTLE 1880, IV. 216-217. 
1268 Schem 1981, 238; KÉRINGER 1999, 96. 
1269 K. NÉMETH 2005a, 140. 
1270 DÁVID 1982, 180. 
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II. A középkori Hencse falu templomáról nem ismerünk középkori forrást, református 
lelkészét először 1626-ban említik.1271 
III. Az egyház maradványai az 1860-as években még fennálltak, a Pesty-féle 
helynévgyűjtés a következőket írja: „az ugynevezett ’Templomdomb’ templom romok, és 
máshol is épületek nyomai láthatók”.1272 Pusztahencse főutcájának egyik részét ma is 
Templomdombnak hívják, a hagyomány szerint itt állt a település régi temploma és 
temetője.1273 
IV. A templom helyét Wosinsky azonosította „Hencse pusztán, a Felső Hencsétől dél felé 
vezető főút jobb oldalán, a templom-domb nevű dülő tele van középkori téglákkal és 
cserepekkel. (…) Az előbbeni lelhely átellenében, az út nyugoti oldalán, a »bárány-legelő« 
nevű dülőn sok csont és középkori cserepek között néhány római edénytöredéket találtam 
(…)”.1274 Egy fél évszázados adat szerint akkoriban többször kerültek elő négyszögletes 
téglák pinceásáskor; az említett helyet Wallner Ernő településföldrajzi cikkének vázlata fel 
is tüntette.1275 A helybeliek szerint az 1940-es években az épület helye még kivehető volt a 
kelő vetésben.1276 A részben vélhetőleg alapjaiban is elpusztított templom középkori 
templom és temetője helyét a helybeliek elmondása alapján a Pozsonyi u. 104. és 106. 
számú házak telkére tehetjük, ahol a házak építésekor az 1950-es évektől többször is 
kerültek elő embercsontok, legutóbb 2002-ben is. Az udvarok végében húzódó, patakra 
lejtő domboldalon nagy mennyiségű középkori cserepet és állatcsontot, köztük feltűnően 
sok mázas kerámiát gyűjtöttem.1277 
VI. A 17. század elejétől ismert, újkori leírásokból adatolt, belterületen, kertekben fekvő, 
erősen bolygatott, azonosított egyház. 
 
224. Regöly–Alsómajsapuszta (XXIV. t.) 
I. Majsa 
II. Templomát először a pápai tizedjegyzék említi.1278 1400-ban VIII. Bonifác pápa hétévi 
és hétszer negyvennapi búcsút engedélyezett a Szent Péter tiszteletére szentelt majsai 
plébániaegyházat meglátogató híveknek.1279 1618-ban Horváth Dávid majsai református 
lelkész is szerepel a pápai zsinaton részt nem vettek névsorában, a következő év májusában 
viszont már ott találjuk Pápán.1280 
IV. Az elpusztult település helyét Torma István lokalizálta: „a [pacsmagi] halastó ÉK-i 
sarkánál, ott, ahol a halastó partja elkanyarodik a vasúttól, a vasút mellett húzódó 
enyhébb lejtőjű löszhátat ismét egy rövid völgy szakítja meg; a völgy Ny-i bejáratánál a 
domboldalt félhold alakban követve” középkori leleteket talált.1281 A dombhát tetején, a 

                                                 
1271 FÖLDVÁRY 1898, 113. 
1272 GAÁL–KŐHEGYI 1975, 311. 
1273 TMFN 1981, 220: 40/21; Kézikönyv 1997, 529. 
1274 WOSINSKY 1896, II. 777. 
1275 WALLNER 1958, 445, 447. 13. ábra. 
1276 LATÁK 2004, 15. 
1277 K. NÉMETH 2004z. A domb legmagasabb része az általam megvizsgált telektől D felé eső második ház 
helyén található (108. sz.), a templom azonban nem feltétlenül keresendő ezen a telken, hiszen ebben az 
esetben a temetőnek É (!) felé legalább 30 m hosszú kiterjedésével kellene számolnunk. A lelőhelyre 
összefoglalóan: K. NÉMETH 2003b, 28-29. 
1278 MonVat I/1. 244, 262, 277, 298, 306. Vö. TIMÁR 1999, 304. 
1279 MonVat I/4. 239; ZsO II/1. 577. sz; magyarul: K. NÉMETH 2001a, 59. Vö. CSÁNKI 1897, 440. A 
Baranya megyei Majsa temploma Szent Jakab tiszteletére épült, ezért itt bizonyosan a Tolna megyeiről van 
szó. Egy 1496-os adat a Tolna és a Baranya megyében fekvő Majsára is vonatkozhat: Márton majsai 
plébános (Martinus presbyter de Maysa) nővéreivel, Ágnessel és Ilonával együtt Rómában belépett a 
Szentlélek-társulatba. MonVat I/5. 55. 
1280 THURY 1908, 236. 
1281 Torma István terepbejárása, 1961. szept. 30. (3. lh.) 
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löszhátat megszakító kis völgytől K-re, a háromszögelési ponttól kb. 80 m-re Ny-ra ritkán 
elszórt téglatörmelék és kevesebb embercsont mutatja a templom és temetője helyét.1282 
V. A templom alaprajzi jellemzőiről Miklós Zsuzsa 2004-es légifotója alapján szereztünk 
tudomást: ezek szerint teljes külső hossza kb. 14, szélessége 7-8 m, falvastagsága 90-100 
cm, szentélye támpillér nélküli poligonnal záródott és majdnem szabályos körben körítőfal 
övezte. Az épületre merőlegesen egy másik, téglalap alakú – vélhetőleg annál későbbi – 
épület is kirajzolódott.1283 (LXX. t. 4.) 
VI. A pápai tizedjegyzékben már szereplő, a 17. században reformátusok által használt, 
azonosított, légifotóról alapján ismert alaprajzú egyház. 
 
225. Regöly–Sánc (XXVI. t.) 
I. Régen–főesperesi, később plébániatemplom 
II. A regölyi plébániatemplomot csak a pápai tizedjegyzék említi a középkorban.1284 Az 
épület vélhetőleg kezdetben főesperesi egyház lehetett és csak a főesperes Pécsre költözése 
tán lett belőle plébániaegyház.1285 
III. Az 1722. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint a falutól K-re, a régi sáncban a 
földdel egyenlővé tett templomrom van, csak a szentélyből látszik még valami,1286 az 
1737-es vizitáció szerint viszont csak a homlokzati fal állt, a többi rész az alapokig 
elpusztult.1287 Egy évszázaddal később, 1824-ben is látszottak még az épület nyomai: 
„Regölynek napkeleti része a’ Templommal együtt egy nevezetes kétszeres Sántzban fekszik 
(…)”1288 
V. A regölyi sáncon 1993 és 1995 között G. Vizi Márta egy kívül félkörívesen, belül trapéz 
alakban záródó szentéllyel ellátott, 115-120 cm falvastagságú, 13,8 m teljes hosszúságú 
Árpád-kori téglatemplomot tárt fel, Ny-i irányú, kiszedett alapárkú bővítménnyel, 
amelyben két mélyedés valószínűleg a bővítés után épített Ny-i karzat pilléreinek helyére 
utalt. Felmenő fal és járószint nem került elő. (LXVIII. t. 3.) A templom körüli temetőből 
három, melléklet nélküli sírt tártak fel, szórványleletként hajkarikák, gyűrűk, pártaövek 
darabjai, övcsatok, könyvveretek, 14–15. századi pénzek és talán egy harang kis töredéke 
utal a középkori Regöly plébániatemplomának és temetőjének anyagi kultúrájára. A 
templom valószínűleg a török hódoltság idején pusztult el.1289 
VI. Eredetileg valószínűleg főesperesi székhelyként, később plébániatemplomként 
használt, a 18-19. században még felmenő falakkal is rendelkező, Ny felé később bővített, 
feltárt templom. 
 
226. Regöly–Somoly (XXV. t.) 
I. Somogy 
II. Temploma középkori oklevélben nem szerepel.1290 
III. A templom romjait feltünteti az első katonai felmérés1291 és Schnemann 1818-as 
térképe is.1292 Bregovics Pál 1829-ben ezt írta a romról: „A templom omladékai még most 

                                                 
1282 K. Németh András terepbejárása, 1998. ápr. 25. 
1283 Miklós Zsuzsa közlése, 2004. máj. 26. 
1284 MonVat I/1. 145, 262, 276, 298, 306. Vö. TIMÁR 1999, 307. 
1285 Erre részletesen: FEDELES–K. NÉMETH 2005. 
1286 BRÜSZTLE 1880, IV. 285. 
1287 ACP 1973, 219. 
1288 MOLDOVÁNYI 1824, 65. 
1289 G. VIZI 1997b; HAVASSY–G. VIZI 2001a; HAVASSY–G. VIZI 2001b; HAVASSY–G. VIZI 2004. 
1290 Papp István szerint a pápai tizedjegyzékben szereplő Sonoh plébánia (MonVat I/1. 245.) Somogyra 
vonatkoztatható. PAPP 2000, 167. A település a lajstrom sorrendje alapján minden bizonnyal egy másik 
főesperesség adatsorának végét jelzi és nem a regölyi főesperesség része. 
1291 KatFelm Coll. XI. Sect. 28. Vö. CSENDES 1977, 263. 
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is látszanak. Fiatal koromban (1800 körül) még voltak falai tornyával együtt (…)”.1293 
1824-re a szentély falai eltűntek: „a’ Somolyi pusztán Gothus formára épűlt Templomnak 
egy az Orságút mellett egy kis völgyben látszató Tornya’ maradékja” látszott csupán.1294 
Fényes Elek a múlt század közepén így számol be a romról: „Somolyi pusztán egy régi 
szentegyháznak a völgyből csak tornya látszik ki”.1295 
IV. 1866-ban Rómer Flóris még lerajzolta az akkor még fennálló D-i hajófalat és a részben 
meglevő, a nyolcszög három oldalával záródó szentélyt is.1296 1960-ban Mészáros 
Gyula,1297 1963-ban Torma István végzett terepbejárást a templomrom környékén.1298 
1963-ban Mészáros Gyula a torony kiomlott ÉK-i sarkában, a torony és a szentély 
találkozásánál előzetes kutatást végzett,1299 majd Nándori Klára tervei alapján az OMF 
végzett állagmegóvási munkákat: a hiányos részeket – a falkoronát és a torony ÉK-i sarkát 
– téglával pótolták.1300 1999 májusában a romot kincskeresők bolygatták meg: a toronytól 
kb. 4 m-re K-re kibontották az É-i hajófal egy kb. 80 cm hosszú szakaszát és a hozzá 
csatlakozó 1,2 m hosszú támpillért. Ódor János Gábor vezetésével leletmentést végeztünk: 
a kb. 1,6 m mély gödröt 2 x 2,5 m nagyságú szelvénnyé alakítottuk, kibontva a tört kőből 
és négy sor téglából álló alapozásra épített, 10 cm széles beugrással induló kb. 40-60 cm 
magas falat. 
V. 1999-ben szintén az ő szakmai irányításával feltártuk a gótikus téglaépület sokszögű, 
támpillérekkel megerősített szentélyét, benne az egykori oltár alapozásával. (LXXI. t. 2.) 
Ezt a részt belül festett, színes vakolat borította a talált apró darabok alapján. A templom 
körüli temető 12 sírját is napvilágra hoztuk; ezek közül kettőt az épület pusztulása után 
annak töredékes tégláival raktak körül. A részleges pusztulást a szentély K-i zárófalának 
használt téglákból való újrafalazása is igazolta. A templomot belül padlótéglákkal 
burkolták, ám a nagy mértékű újkori bolygatás miatt ezekből egyet sem találtunk eredeti 
helyén. A feltárt részletek segítségével kiszerkeszthető a fennálló toronyhoz tartozó 
egykori templom alaprajza.1301 
VI. Az újkorban gyakran említett, műemlékileg helyreállított, régészetileg részben kutatott 
templom, ma is fennálló támpilléres toronnyal. 
 
227. Sárpilis–Temető (LXI. t.) 
I. Pilis 
II. Református papja részt vett az 1652-es kecskeméti zsinaton.1302 
IV. A templomhelyre vonatkozó egyetlen adatunk Wosinsky híradása: „A község mostani 
temetőjében igen keskeny téglákból épült középkori kápolnának alapfala van.”1303 A 
napjainkban a falu közepére került temető régi részének közepén feltűnő, mesterségesen 
kialakított kiemelkedés található, amelynek környékén századforduló körüli (1890-1910 k.) 
temetkezések vannak.1304 Wosinsky adatainak megbízhatóságát ismerve elfogadhatjuk 
                                                                                                                                                    
1292 Schneemann. 
1293 PAPP 2000, 168. 
1294 MOLDOVÁNYI 1824, 65. 
1295 FÉNYES 1851, I. 285. 
1296 Rómer XIX. 178. 
1297 WMMM Rég. Ad. 76-73. (=MNM Ad. XVII. 481/1963) 
1298 Torma István terepbejárása, 1963. okt. 19. (332. lh.) 
1299 MÉSZÁROS 1963, 81. 
1300 KÖH Tt. Ltsz.: 8454. A munkákról szóló rövid beszámolók: Műemlékvédelem 7 (1963) 4. sz. 253; 8 
(1964) 1. sz. 47; 8 (1964) 2. sz. 109. 
1301 K. NÉMETH 2000b; K. NÉMETH 2001a, 63-64; K. NÉMETH 2001c. Ld. még: VALTER 2001c, 129-
130. Képek: HORVÁTH–GONDOS 2004, 128-130. 146-150. kép. 
1302 HOLUB 1911, 28. 
1303 WOSINSKY 1896, II. 789. 
1304 K. NÉMETH 2004α. 
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közlése hitelességét, és feltételezhetjük, hogy a középkori Pilis templomát az újkori 
temetkezésekkel jórészt megsemmisítették. 
VI. Korai régészeti irodalom által említett, vélhetőleg nyomtalanul megsemmisített, 
temetőben fekvő templom. 
 
228. Sárpilis–Sár partja (LXI. t.) 
I. Lak 
II. 1381-ben Lak felosztását egy birtokosztály során a Mindenszentek tiszteletére emelt 
templom szentélyétől kezdték.1305 1433-ban egy pápai búcsúkérvényben szerepel a laki 
Mindenszentek egyház, kegyura, Laki Garázda Miklós fia Balázs kért búcsút számára.1306 
1451-ben a laki plébános közvetlenül az esztergomi érsek joghatósága alá tartozó 
plébánosként az érsek parancsára járt el egy peres ügyben.1307 
IV. A sárpilisi bekötőúttól D-re, a vízpart mentén húzódó, kis részben a várdombi határba 
is átnyúló középkori lelőhelyet Balogh András régészhallgató valamint Ódor János Gábor 
járta be, akik a 92,6 m-es háromszögelési pont körül köveket találtak. Adataik nyomán 
2003-ban megnéztem a rendkívül intenzíven jelentkező római és középkori lelőhelyet, de 
templomra utaló semmi nyomot nem találtam, sem a HP körül, sem a lelőhely D-ebbi 
részeinek erre alkalmasnak tűnő kisebb kiemelkedésein.1308 
VI. Több, 14-15. századi oklevélből ismert, azonosítatlan egyház, ismert faluhellyel. 
 
229. Sárszentlőrinc–Csetény (XXXV. t.) 
I. Csetény 
II. Először a pápai tizedlajstrom említi.1309 1546-ban és 1552-ben a defterek István nevű 
papjáról szólnak.1310 
III A templom romjait elsőként a Sárvíz-völgy 1772-es térképe tüntette fel (Rudera), a 
folyó ártére mellett közvetlenül emelkedő dombon, a középkori falut is megnevezve 
(Praedium Csetény).1311 Ugyanezen a helyen tíz évvel később az I. katonai felmérés 
hadmérnökei is megjelölték az ekkor még nyilvánvalóan tekintélyes romot.1312 Következő 
adatunk 80 évvel későbbről, Pesty Frigyes sárszentlőrinci helynévgyűjtéséből való: „A 
határnak éjszaki szélen van egy emelkedettebb, ’s meglehetős kiterjedésű halom, melly a’ 
körülötte fekvő rétséggel Cseténynek neveztetik. Ezen területen szohagyomány szerint egy 
rátz falu volt (…)”, amely a kuruc harcokban pusztult volna el. A leírás így folytatódik: „A 
templommal és több épületeiknek helyei még most is felismérhető, ’s alítólag több pintze 
formáju gődrők és nagyobb szerü kíboltozott hellyek fedeztettek itt már fel, ’s ujra 
bétemettettek.”1313 A faluhely a későbbiekben sem merült feledésbe; 1925-ben Kiss István 
simontornyai helytörténész így írt Kovách Aladár szekszárdi múzeum-igazgatónak: 
„Csetény helye biztos a Sió jobb partján Sárszentlőrincz-rácegresi határon 2 katlanszerű 
lejtő és 50-100 holdnyi lapság ma is Csetényi dűlő, kaszáló, ez oldalósán kimért távolságra 
horpadások, régi lakások helyei, ettől ½-1 km-re volt a régi templom.”1314 Érdekesség, 
hogy a templomhely a szépirodalomba is bevonult, hiszen Illyés Gyula rövid megjegyzése 

                                                 
1305 FEJÉR IX/6. 258. Vö. MAKSAY 1971, 128. 1. jegyzet. 
1306 LUKCSICS 1938, II. 204. sz. 
1307 Zichy IX. 305; magyarul: SÜMEGI 1993b, 55. 
1308 K. NÉMETH 2004α. Lak helye Pataki József szerint a sárpilisi vasútállomás melletti híd környékén volt. 
PATAKI 1980, 2. 
1309 MonVat I/1. 272, 287, 297. Vö. TIMÁR 1999, 284. 
1310 DÁVID 1982, 212. 
1311 MIKLÓS 2002b, 174; a térkép vonatkozó részlete: uo. 190. 1. kép. 
1312 KatFelm Coll. XII. Sect. 27. A térkép vonatkozó részlete: MIKLÓS 2002b, 190. 2. kép. 
1313 GAÁL–KŐHEGYI 1977, 311. 
1314 Kovách hagyaték, II. doboz. 355. Kiss István levele 1925. dec. 14. 
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a Puszták népe című művében bizonyosan a régi Csetényre vonatkozik, bár a benne 
szereplő dűlőnév ma már nem ismert: „A puszta egyik távoli részén, az úgynevezett »büdös 
sarokban«, a Sió partján, a marhadeleltető Árpád-kori templom romjain épült. Ugyanitt 
régi kelyheket és tatárjárás korabeli aranypénzeket találtak.”1315 
IV. A lelőhely ismertsége ellenére pontos lokalizálása csak legújabban történt meg: Miklós 
Zsuzsa járta be a Sárszentlőrinctől É-ra kb. 3 km-re fekvő középkori falut és azonosította a 
templomot a dombtető legmagasabb pontján, a Sió-menti domb K-i peremén, ahol 
tégladarabokon kívül embercsont-töredékeket is talált.1316 Ódor János Gábor 2002-ben 
szintén bejárta a lelőhelyet.1317 
VI. A tizedjegyzékben feltűnő, az újkorban gyakran említett, a 18. század végén még 
jócskán álló, azonosított templom. 
 
230. Sárszentlőrinc–Petőfi u. (XXXV. t.) 
I. Szentlőrinc 
II. Templomát nem említi közvetlen forrás, csupán az először 1432-ben – akkor is nemesi 
névben – feltűnő, templomcímből képzett helynév utal létére.1318 
IV. 1999-ben Ódor János Gábor a falu belterületén, a Petőfi u. 30. szám alatt egy kertásás 
során előbukkant, késő középkorinak gyanított sírt tárt fel és feljegyezte, hogy a kissé 
kiemelkedő dombon korábban is kerültek már elő sírok.1319 
VI. Templomcímből képzett helynévből a 15. századtól ismert, belterületen fekvő, 
azonosítatlan templom, ismert temetőrészlettel. 
 
231. Sárszentlőrinc–Uzd, Pusztatemplom (XXXVII. t.) 
I. Borjád 
II. Egyetlen egykorú írott forrásunk a templomról az 1546-os és 1552-es defter, amely 
Borjádon előbb Péter majd Ferenc nevű papot örökít meg.1320 
III. A lelőhelyet feltünteti a Sárvíz-mente 1772-es térképe: Hódos és Borjád puszták 
(Praedium Hodos & Borjad) területén, azok É-i határában, közvetlenül Uzd puszta határa 
mellett, a folyó menti út Ny-i oldalán romokat (Rudera) jelöl.1321 A Pesty Frigyes-féle 
összeírásban kétszer is említik 1865-ben; előbb így írtak: „Az Uzdi puszta alsó szélén 
fekszik az úgynevezett Puszta templom, melly helyen a nép monda szerént egy rác falu 
létezett, de hogy mikor pusztult el, nem tudni”,1322 majd így folytatták: „az ugynevezett 
Puszta templom, melly kőzel a’ sárviz parthoz egy kerekdet dombon fekszik, ’s alap 
kővéiből az eke vasa még most is forgat fel tégla darabokat.”1323 25 év múlva, a Wosinsky 
Mór által szétküldött régészeti kérdőívre Pesthy Elek, Uzdon lakó szolgabíró az alábbiakat 
jegyezte fel: „Az úgynevezett Pusztatemplomnál emberi csontok szántás alkalmával 
felszínre hozva találhatók. Alulirott a mult évben vadászás közben e helyen több 
koponyadarabot szedett össze. Hogy a hullamaradványok minő helyzetben fekösznek, mivel 
rendszeres ásatások még nem eszközöltettek, – nem tudható. A pusztatemplomnak feltalált 
ajtó küszöbje Pesthy Endrénél Uzdon megszemlélhető, s ha jól emlékszem reá, betűk vagy 
számok is vannak rajta. – A pusztatemplom átellenében, hozzá mintegy 500 lépésnyire a 
Szigetben egy nagyobb kiterjedésű domb létezik, melyet, ugy látszik emberi erő teremtett 
                                                 
1315 ILLYÉS 1955. 
1316 MIKLÓS 2002b, 174; MIKLÓS 2003g; MIKLÓS 2004b, 136. 
1317 Ódor János Gábor szóbeli közlése. 
1318 SZAKÁLY 1998, 93. sz. 
1319 ÓDOR 2002b. 
1320 DÁVID 1982, 167. 
1321 TMÖL T 131. 
1322 GAÁL–KŐHEGYI 1977, 319. 
1323 GAÁL–KŐHEGYI 1977, 320. 
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oda. – Itt is bukkantak csontmaradványokra. – Egyébbként mindkét hely avatatlan 
kincskeresők által – mélyebbre való behatolás nélkül már meglehetősen fel van 
turkálva.”1324 Egy 1949-es helytörténeti pályamunka szerzője említi „a határ északi részén, 
a szekszárd-simontornyai törvényhatósági út mellett„ fekvő „török templomot”, ahol 
kőtörmelék találhatók.1325 A Sárszentlőrinc-Uzdtól D-re fekvő egykori Pusztatemplom-
völgyet ma Iharosi-völgynek hívják, a Pusztatemplom-hegyen pedig a helyiek szerint régi 
település, templom és temető nyomai láthatók.1326 
IV. Helyét terepbejárással Csorba Csaba állapította meg az 1960-as évek elején, a 
középkori Uzddal vagy Hodossal azonosítva e lelőhelyet. Leírását szó szerint idézem: „Az 
ún. Pusztatemplom dűlőben, a Borjádra vezető országúttól Ny-ra bevezető dűlőút mentén 
fekvő juhakoltól D-re lévő dombháton a szántásban vöröses elszíneződések, kb. 150 x 300 
m-es területen sok téglatörmelék és Árpád-kori cserepek. A téglák főleg a legkimagaslóbb 
részen, valószínűleg a templom maradványaira utalnak, itt hevernek tömegesen a 
kiszántott csontok is.”1327 Ódor János Gábor 2001-ben a Sárszentlőrinc–kölesdi országút és 
a Sió között azonosított a középkori falu helyét; ennek Ny-i folytatásában 2002-ben Ódor 
János Gáborral az országúttal párhuzamos, keskeny erdősáv Ny-i oldalán fekvő meredek 
domboldalon nem találtunk régészeti leletet.1328 Megismételt, 2005-ös terepbejárásunkon 
az úttal párhuzamos erdősávban, egy ÉNy–DK irányú, déli oldalán viszonylag meredeken 
végződő, DK felé enyhén lejtő dombnyúlványon néhány középkori téglatöredéket és 
egyetlen emberi csigolyatöredéket figyeltünk meg. A szórványos építési anyag Ny–K-i 
irányban kb. 20 m hosszan húzódik. (Az erdősáv É-i végén, Ny–K-i irányban húzódó 
dűlőútból pár éve állítólag embercsontok kerültek elő.)1329 Említésre méltó, hogy 2003-ban 
Miklós Zsuzsa légifotót készített egy Kölesd–Borjád-Pusztatemplom nevű lelőhelyen, 
amelyen a sűrű bozótban fekvő templom dombja és talán körítőfala vált 
megfigyelhetővé.1330 A szívessége révén rendelkezésünkre bocsátott térkép az általunk 
bejárt lelőhelytől DNy-ra mintegy 500 m-re, egy majdnem kerek dombon tünteti fel a 
légifotós lelőhelyet (itt Ódor János Gábor 2001-es terepbejárása során nem talált régészeti 
leleteket). Utóbbi lelőhely egyébként szintén Sárszentlőrinc határába esik. 
VI. A 19. század végétől említett, bolygatott, régészetileg azonosított, beerdősült helyen 
fekvő templom. 
 
232. Sásd–Belterület (Baranya m.) (LII. t.) 
I. Sásd 
II. Templomára vonatkozó egyetlen középkori adatunk a pápai tizedjegyzék.1331 
III. 1714-ben a pécsi zsinat iratai Szent Erzsébet tiszteletére szentelt, romokban álló 
templomát említik.1332 

                                                 
1324 K. NÉMETH 2005a, 142. 
1325 TMÖL K. Km. 1., 2. 
1326 TMFN 1981, 210: 38/318, 323. 
1327 CSORBA 1970, 243. (28. lh.) 
1328 ÓDOR–K. NÉMETH 2004e. (Tévesen Sárszentlőrinc–Uzd-Pusztaszentegyház néven.) 
1329 K. Németh András–Ódor János Gábor terepbejárása, 2005. ápr. 6. 
1330 MIKLÓS 2004b, 134. Bonyolítja a helyzetet, hogy Miklós Zsuzsa a rendelkezésemre bocsátott lelőhely-
térképen valóban kölesdi határba, az általunk bejárt helytől D-re kb. 300 m-re tette a lelőhelyet; itt Ódor 
János Gábor szóbeli közlése szerint 2001-es terepbejárása idején azonban sűrű bozótban semmiféle régészeti 
leletanyag nem fordult elő. 
1331 TIMÁR 1998, 26. 
1332 KOLLER 1812, VII. 223. Vö. MERÉNYI 1939, 40. 32. jegyzet. Szent Erzsébetet, mint középkori 
védőszentet említi: TIMÁR 1998, 27. 
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IV. Kárpáti Gábor szerint a középkori Sásd, templomával és temetőjével együtt a mai 
temetőtől D-i irányba húzódó szigetszerű, lapos földnyelven terült el az itt talált középkori 
cserepek tanúsága szerint.1333 
VI. A pápai tizedlajstromban említett, a 18. század elején még romos, azonosítatlan 
egyház. 
 
233. Sásd–Oroszló-Temető-kápolna (Baranya m.) (LII. t.) 
I. Oroszló, Kápolnaszentmihály, Oroszlószentmihály, Szoroszlószentmihály 
II. Az egyház a pápai tizedjegyzékben bukkan fel.1334 1483-ban a szoroszlói és kerekligeti 
jobbágyok panaszlevelében részletezés nélkül említés történik a jobbágyok és a plébános 
„ügyéről”.1335 1542-ben Zorozlo vagy Zorozlo Zenth plébánosa (plebanus) 25 dénár 
rovásadót fizetett; ez az adat minden bizonnyal Kápolna- vagy más néven 
Oroszlószentmihályra vonatkozik.1336 
III. 1712-ben említik Oroszló elhagyott templomát.1337 Az 1714-ben tartott pécsi zsinat 
Varga falura vonatkozó feljegyzése, amely szerint a községben tető és padló nélkül álló, 
Szent Mihály arkangyal tiszteletére szentelt templom található,1338 valószínűleg az egykori 
Kápolnaszentmihály – később Oroszlószentmihály – török időket átvészelt egyházára 
utal.1339 A hagyomány szerint a mai oroszlói temetőben álló középkori templommaradvány 
– a Szent Mihály-temetőkápolna – körül feküdt a régi Oroszló;1340 ezek szerint a pápai 
tizedjegyzékben szereplő Kápolnaszentmihály Oroszló korai nevét rejti. Ezt a feltevést 
megerősítik Kárpáti Gábor Oroszló határában végzett terepbejárásai, amelyek csupán a 
temetőkápolna környékén mutattak ki középkori leleteket.1341 
V. A 13. századi templom fennmaradt, egyenes záródású szentélyéből kialakított mai 
temetőkápolna középkori vonatkozásairól Kárpáti Gábor így ír: „kapuját a múlt században 
épített új [oroszlói] templom falába illesztették. A későgótikus kapu Baranya megye 
legszebb műemlékei közé tartozik.. A kopár domboldalon még ma is kivehető a domb Ny-i 
oldalán vezetett szerpentin. Maga a templom (templomdomb) árokkal volt körülvéve, ennek 
nyomvonala az É-i oldalon teljesen ép, a K-i oldalon a mezőgazdasági művelés miatt 
horpadásként érzékelhető. A temetőkápolnaként használt szentélyszakasz előtt a Ny-i 
irányban a recens temetkezés ellenére is kivehetők az egykori templom körvonalai. A 
helybeliek szerint sírásáskor nagyobb kövekből rakott falakat is találtak, azokat kikerülték. 
A templom megmaradt töredéke sajnos igen erősen átalakított, benne eredeti 
nyílásszerkezet, építészeti tagozat nem található. A terület erős bolygatása következtében 
az ott talált elenyésző mennyiségű cserépanyagokról csupán annyi állapítható meg, hogy 
anyaguk a középkori kerámiára jellemző”.1342 A templomdomb Ny-i részéről 1979-ben 
korábban, szántás közben előkerült, felfelé keskenyedő alakú, felső részén két, körbefutó 

                                                 
1333 KÁRPÁTI 1982, 83. 
1334 MonVat I/1. 145, 263, 299, 306. Vö. TIMÁR 1998, 27; TIMÁR 1999, 309. 
1335 Szemelvények 1974, II. 123. (Dl. 93555.) 
1336 TIMÁR 1976, 56, 92; TIMÁR 1982a, 140; TIMÁR 1985, 71; TIMÁR 1998, 45. Oroszló- és 
Kápolnaszentihály azonosítására ld. jegyzet. 
1337 U. et C. 1975, 181. 
1338 KOLLER 1812, VII. 223. Vö. MERÉNYI 1939, 13; 40. 32. jegyzet. 
1339 TIMÁR 1982a, 102; TIMÁR 1998, 27. 
1340 BMFN 1982, 236: 42/28. 
1341 KÁRPÁTI 1982, 87. A pápai tizedjegyzékek helyneveinek lokalizálása során Kammerer az általa nem 
helynévként, hanem Szent Mihály-kápolnaként értelmezett Capella Sancti Michaelist Tamásiban álló 
épületnek vélte (KAMMERER–ORTVAY 1891, 259), Mező András pedig Pincehely környékére lokalizálta. 
MEZŐ 1996, 165. 
1342 KÁRPÁTI 1982, 87. A szentélyrészt 1892-ben, a templomhajó lebontása után romantikus homlokzattal 
látták el, boltozata a 18. század második felében készült: GOSZTONYI 1944, 144. 
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bordapár által közrefogott üres mezővel díszített 14-15. századi harangot találtak,1343 amely 
a közeli templom tartozéka lehetett. A templommaradvány műemlék,1344 alaprajzát 1944-
ben Gosztonyi Gyula közölte (LXIX. t. 4.).1345 
VI. A pápai tizedjegyzékben már szereplő, a 15-16. században még kétszer említett, a 18. 
század eleji forrásokban is feltűnő templom, amelynek egyenes záródású szentélye ma 
műemlék temetőkápolna. 
 
234. Simontornya–Belterület (XIII. t.) 
I. Simontornya–domonkos kolostor 
II. A rövid életű kolostort 1515 és 1518 között alapította Gergellaki Buzlai Mózes Szűz 
Mária tiszteletére (az előbbi évben kiadott capitulum generale még nem említi, az 
utóbbiban viszont már szerepel). Buzlai 1517-ben írt végrendeletében a kolostor mielőbbi 
befejezését sürgeti.1346 Az elkészült kolostornak a pápa búcsút engedélyett, Buzlai Mózes 
pedig gazdag donációval látta el: egy szomszédos, Fejér megyei (Igar) és két Tolna megyei 
falvat (Miszla, Temerkény) négy halastóval, Simontornyán szőlőket és a malom 
jövedelmének bizonyos részét, valamint ezer juhot, száz lovat, huszonöt ökröt és 
ugyanannyi tehenet adott a domokosoknak, végrendeletében pedig egy hosszú jegyzékben 
felsorolt ezüstnemű átadását és a szerzetesek egy évi ellátását hagyta meg, valamint 
megemlítette, hogy a szerzeteseknek irományuk van arról, amit nekik adni akart;-az ebben 
foglaltakat adják ki nekik. Utoljára 1541-ben említik.1347 1537-ben még lehettek el nem 
készült épületrészek, mert Dombai János ekkor végrendeletében X forintot hagyott a 
simontornyai kolostor építésére (ad fabricam).1348 
III. Egy 1696-os összeírás Simontornyán említi a ferencesek volt templomát (templum 
aedificatum, quod possident … Patres Franciscani ex provinci Boszniensi) és egy másik 
épületet, amelyről azt mondják, hogy kolostor volt (habent aliquod aedificium, quod dicunt 
fuisse monasterium).1349 Az épület lokalizálására eddig nem történt kísérlet. 
VI. A 16. század elején alapított, rövid életű, azonosítatlan domonkos kolostor. 
 
235. Simontornya–Buszállomás (XIII. t.) 
I. Simontornya–plébániatemplom 
II. Simontornya plébániája meglepő módon nem szerepel középkori írott forrásainkban, 
annak ellenére, hogy a várral rendelkező, heti- és országos piacot egyaránt tartó, gazdag 
birtokosok kezén forgó mezővárosban ilyen kétségkívül létezett. Talán erre az 
intézményről kaphatta nevét a török defterekben 1552-ben feltűnő Szent György utca 
mahalle ill. az 1565-1583 közt említett Szent György mahalle.1350 
III. A simontornyai buszállomás szélén látható emléktábla szerint ezen a helyen állt a 
település plébániatemploma 1768-ig, amelyet 1543-tól a reformátusok használtak. 
VI. Mindenféle forrásból ismeretlen, feltételezett létű, belterületenfekvő egyház. 
 
236. Simontornya–Újsortól délre/Török-domb (XIV. t.) 

                                                 
1343 KÁRPÁTI 1982, 88, 97. 9. tábla 5. kép. A harang magassága 49 cm (korona nélkül 37 cm), alsó átmérője 
42,5 cm; a kehely széle pedig enyhén töredezett. Lukácsy Gábor jelentése szerint a harang kb. 50 kg, 15. 
századi és korábban került elő. JPM Rég Ad. 1047/82. (=MNM Ad. V. 50/1980.) 
1344 Mm 1990, I. 177. 
1345 GOSZTONYI 1944, 144. 3. rajz. Képek: HORVÁTH–GONDOS 2004, 168-169. 209-210. kép. 
1346 Podmaniczky II. 178. Vö. KISS 1938, 63-64. 
1347 Összefoglalóan: RUPP 1876, III. 289; HORVÁTH 1916, 203; PFEIFFER 1917, 62-63; HARSÁNYI 
1938, 91-93, F. ROMHÁNYI 2000, 57. 
1348 MOL NRA Fasc. 173. No. 31. 
1349 U. et C. 1975, 249. (U. et C. Fasc. 46. No. 68.) 
1350 Vö. DÁVID 1982, 129. 
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I. Újfalu, Felfalu 
II. Egyházas hely voltáról csak a pápai tizedjegyzék tudósít, amely a tolnai főesperesség 
plébániái között kétszer Újfalut , egyszer pedig Felfalut említ.1351 
III. Lelőhelyünk a simontornyai váruradalom részét képező Újfaluval lehet azonos, 
amelyet viszont egyéb forrás Felfaluként nem említ.1352 
IV. 1992-ben Ódor János Gábor templom körüli temetőre utaló, nagy mennyiségű 
embercsontot talált Simontornyától K-re, a 61-es út É-i felén, a Sió fölé magasodó, 
szőlőkkel borított domboldalon.1353 2002-ben Ódor János Gáborral közös 
terepbejárásunkon az elhagyott szőlőben a magas aljnövényzet miatt nem találtunk 
leleteket.1354 
VI. Kizárólag terepbejárásból ismert templom. 
 
237. Sióagárd–Kőhányás (XLVI. t.) 
I. Gencs 
II. A templom létére egyetlen írott forrásunk az 1546-os és 1552-es simontornyai defter, 
amelyben Gencsen falu összeírása mindkét esetben János pap nevével kezdődik.1355 
IV. Sióagárdtól ÉK-re kb. 2 km-re, a Sárvíz egykori medrének K-i oldalán, a Kőhányás 
nevű dűlő Ny-i szélén az 1970-es években Gaál Attila azonosított egy 400 m hosszú, 50-60 
m széles, a 17. században elpusztult egyházas falut.1356 Ennek nyomán végeztünk 
terepbejárást a falutól ÉK-re kb. 2,5 km-re fekvő Kőhányás nevű dűlőben, amely 
vélhetőleg éppen a középkori templom maradványairól kapta nevét. Az egykori Sárvíz-
meder K-i felén igen meredeken emelkedő, fennsíkszerű magaslat a plató szélétől 
enyhébben emelkedik tovább K felé, ahol 100-105 m magas kiemelkedésekben végződik. 
A Kajmád felől D-i irányba vezető nyílegyenes dűlőúttól Ny-ra, a Ny–K irányú erdősávtól 
D-re egy hasonló irányú mellékvölgyig széles fennsík húzódik. Ennek középső részén, kb. 
102 m magasan – tehát nem a terület legmagasabb pontján – az elsimított, száraz 
szántásban, rossz megfigyelési körülmények között nagy területen szétszórva kisebb tégla- 
és kődarabokat valamint embercsont-töredékeket találtunk. A templom a falu É-i részén 
feküdt, mert a lelőhely ÉNy–DK-i irányban az egykori meder mentén az épülettől D-re 
még több száz méter hosszan húzódik.1357 A falu a környékbeli dűlőnevek tanúsága szerint 
a középkori Gencs településsel azonos.1358 
VI. Török defterben említett, azonosított templom. 
 
238. Sióagárd–TSz major, Kertészet (XLVI. t.) 
I. Agár, Agárd 

                                                 
1351 MonVat I/1. 278, 286, 310. Vö. TIMÁR 1999, 295. 
1352 Csánki a tolnai főesperesség területéről 2 vagy 3 Újfalut említ. Az első a simontornyai várhoz tartozott és 
közelében feküdt; a másodikat Bonyhád környékére teszi (erről feltételezi, hogy azonos egy a cikádori 
apátság birtokai között említett Újfaluval). A harmadik 1443-ban Döbrököz tartozékai között szerepel, ez 
Csánki szerint azonos lehet a két évvel korábban ugyanitt említett Kisfaluddal, amelyről viszont másutt 
lehetségesnek tartja, hogy egy Merse közeli Újfalunak felel meg; ez viszont már nem a tolnai archidiakonátus 
része. CSÁNKI 1897, 435 (Kisfalud), 455-456. Ld. még: TIMÁR 1999, 295. Az egyetlen Felfalut Tah 
környékére teszi, ez viszont megint csak a regölyi esperesség része volt, tehát nem jöhet számításba. 
CSÁNKI 1897, 471 (Mekcsei cs.). 
1353 Ódor János Gábor terepbejárása (Ódor János Gábor 16. lelőhely). 
1354 Ódor János Gábor–K. Németh András terepbejárása, 2002. ápr. 4. 
1355 DÁVID 1982, 257. 
1356 Ódor János Gábor szóbeli közlése. A terepbejárást említi, a templom nélkül: GAÁL–KŐHEGYI 1974, 
50-51; GAÁL–KŐHEGYI 1984, 65. 
1357 K. Németh András–Ódor János Gábor terepbejárása, 2005. ápr. 6. 
1358 Vö. TMFN 1981, 455: 97/ 52, 60-61, 67, 80-81. 
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II. A pápai tizedjegyzék egyetlen évben említi.1359 
IV. 1966-ban lakossági bejelentés ellenőrzése során H. Kelemen Márta a sióagárdi TSz 
major mellett, a Belsődűlő nevű részen, a Sió árteréből kiemelkedő, néhány méter magas 
dombon ill. a domb aljában a felszínen rengeteg követ, téglát és 14-16. századi cserepet 
figyelt meg. Feljegyezte, hogy a helyi öregek szerint egy „török templom” állt itt.1360 2004-
ben Ódor János Gábornak Rosner Gyula egy 1967-es ásatási munkása pontosan 
megmutatta a templom helyét: a Tsz-től D-re lévő egykori kertészet K-i, romos, félig 
elhordott épületéhez D-ről csatlakozó, már nem létező üvegház alapozásakor került elő. A 
templom és a temető D-i széle jelenleg szántóföld.1361 
V. 1967-ben Rosner Gyula végzett leletmentést a templom helyén, jelentése szerint 
„kisméretű románkori falusi templomot” tárt fel.1362 Az ásatásról a rövid jelentésen kívül 
csupán néhány, a templom kiszedett falát valamint az 1-5. sírokat megörökítő fénykép 
maradt fenn.1363 A beleltározott anyagban sírokból előkerült S-végű hajkarikák is 
találhatók, amely az épület korai voltára utalhat.1364 
VI. A tizedjegyzékben említett, feltárt, ismeretlen dokumentációjú, kisméretű, román kori 
egyház. 
 
239. Somodor–Kápolnai-dűlő (III. t.) 
I. Kápolna 
II. Egyházas voltára csak az 1386-ban feltűnő falunév utal.1365 
III. Somodor DK-i határában a Kápolnai-dűlő jelzi a falu helyét.1366 
VI. Egyházas helyre utaló falunévből ismert, azonosítatlan egyház. 
 
240. Somogyacsa–Gerézdpuszta-Pusztaszentegyház (Somogy m.) (LXV. t.) 
I. Gerézd 
II. 1382-ben Benedek veszprémi püspök a veszprémi egyház örökösök nélkül elhunyt 
gerézdi nemes jobbágyának földjét egy korábbi oklevelével már Miklós fia Péternek és 
Tamás fia Saulnak, szintén az egyház nemes jobbágyainak adományozta; most – a földek 
elhatárolásán kívül – egyebek mellett egy, a gerézdi Szent Márton-templomtól D-re fekvő 
házhelynek az adományozott birtokhoz való hozzácsatolásáról is rendelkezett.1367 
Plébánosa szerepel a pápai tizedet fizető egyháziak között.1368 A veszprémi püspökség 
1524-es urbáriuma szerint a falu lakói húsvét, karácsony valamint Szent Márton napjáig 
voltak kötelesek termékjáradékait beszolgáltatni; az összeírásban szereplő többi falunál is 
általános a szolgáltatások húsvéti és karácsonyi határideje, az ezeken kívüli, más-más 

                                                 
1359 MonVat I/1. 297. Vö. TIMÁR 1999, 282. 
1360 WMMM Rég. Ad. 103-73. 
1361 Ódor János Gábor közlése, 2004. jún. 23. 
1362 ROSNER 1968. 
1363 WMMM Régészeti Fotótár 32-36, 38-41. Az ásatásról a WMMM-ben nincs dokumentációl, ellenben a 
MNM Régészeti Adattárában volt, amelyhez az ásatótól betekintési engedélyt is adott (ebben egyébként már 
úgy írt, hogy „emlékeim szerint templomnak még nyomát sem találtam, csupán néhány elszántott csontváz 
/sír/ utalt a templom »meglétének« valaha volt létezésére”. Rosner Gyula levele, 2001. aug. 24. A 
dokumentáció előkeresésekor derült ki, hogy azt az ásató 1984. febr. 23-án kikölcsönözte, ám tragikus halála 
után a Wosinsky Mór Megyei Múzeumba került hagyatékából mégsem került elő az anyag. A lelőhelyről 
összefoglalóan: ÓDOR–K. NÉMETH 2004a, 213. 2. jegyzet. 
1364 Ódor János Gábor közlése, 2005. dec. 
1365 ENGEL 2001. 
1366 SMFN 1974, 125/119. Engel Pál e dűlő mellett Zimány–Lépavadai-dűlő templomhelyét is Kápolnára 
vonatkoztatta. ENGEL 2001. 
1367 KUMOROVITZ 1953, 10. sz. 
1368 MonVat I/1. 262, 276, 299. Vö. TIMÁR 1999, 301. 
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ünnepnap az adott falu templomcímére utal, amit ez az adat világosan bizonyít.1369 A 
gerézdi plébánia licenciátusi székhely volt 1643-ban, az andocsi jezsuiták gondozása alá 
tartozott.1370 
IV. Gedai István 1967-es jelentése szerint „A gerézdpusztai határrészen, a török templom 
romjaitól 5–6 méterre DK-i irányban” éremlelet került elő; ekkor tehát még látszódhattak a 
templom falai.1371 Ma Somogyacsához tartozó puszta, tőle ÉK-re, ahol a 
Pusztaszentegyház nevű dűlő utal a templom helyére.1372 
VI. A 14. század elejétől többször említett, azonosítatlan egyház. 
 
241. Somogyacsa–Peremarton-Pusztatemplom (Somogy m.) (LXV. t.) 
I. Peremarton 
II. Plébániaegyházát csak a pápai tizedlajstrom említi.1373 A tizedjegyzékben mindössze 
egyetlen alkalommal előforduló Para helység valószínűleg szintén Peremarton nevének 
torz, rövidített elírása.1374 
III. A Pesty-féle helynévgyűjtésben említették, hogy „(…) Gerézd Puszta felé (…) színte 
valami kastély vagy zárda lehetett, míután ezt a’ tájt mái napig is puszta Templomnak 
hívják (…)”.1375 Ma Somogyacsától K-re dűlőnév őrzi a középkori falu és temploma 
emlékét.1376 Rómer Flóris feljegyzése szerint „Acsán Puszta Sz. Egyház dűlőn téglák 
keleter a mostani falutól.”1377 
IV. A helyiek által kitöltött 1964-es régészeti kérdőív szerint az ún. Pusztaszentegyháznál 
még akkoriban is sok követ találtak szántáskor és azt tartották, hogy a kövek a templom 
anyagából származtak.1378 M. Aradi Csilla 1999-ben lakossági bejelentésre – amely szerint 
a Pusztaszentegyház-dűlőben téglatörmelék, embercsont és kemencenyomok kerültek elő –
, terepbejárást végzett a lelőhelyen. A bejelentő szerint az Orbán-cser nevű dűlő K-i részét 
nevezik Pusztaszentegyháznak; az adatközlő által 1. lelőhelyként jelölt területen, a 
Dióserdei-ároktól 200 m-re Ny-ra, 150 m hosszúságban sok tégla és állatcsont mellett 15-
16. századi kerámiát gyűjtöttek, a 2. lelőhelyen nem találtak semmit, a 3. a domb K-i 
lábánál a mocsaras részig húzódó lelőhelyen pedig szintén középkori cserepeket szedtek 
össze; az 1. és a 3. lelőhely feltehetően összefügg.1379 Bár kifejezetten templomra utaló 
nyomot nem említ a jelentés, a faluhelyen belül kell keresni a templomot is. 
VI. A pápai tizedjegyzékben szereplő, dűlőnév által megőrzött emlékű, azonosítatlan 
templom, ismert faluhellyel. 
 
242. Somogydöröcske–Klószter (Somogy m.) (XXI. t.) 

                                                 
1369 KREDICS–SOLYMOSI 1993, 54. A védőszentek ünnepeiről, mint az adózás határnapjairól: uo. 12. 
1370 PFEIFFER 1947, 195. 
1371 GEDAI 1968, 75. 
1372 SMFN 1974, 250: 75/24, Pusztaszentegyház: 75/93. 
1373 MonVat I/1. 299. Vö. TIMÁR 1999, 306-307. 
1374 MonVat I/1. 277. Timár György nem azonosított plébániaként tárgyalja. TIMÁR 1999, 312. A névalak 
alapján felmerülhetne a Párival való azonosítás lehetősége is, ezt azonban régészeti adat nem támasztja alá: a 
középkori Pári helyét azonosíthatjuk a Páritól ÉK-re kb. 1 km-re, a Koppány K-i oldalára lejtő domboldalon 
található faluhellyel, ahol azonban eddig még nem bukkantunk templom nyomaira. Bertók Gábor–K. Németh 
András terepbejárása, 1999. márc. 30.; K. Németh András terepbejárása, 2000. okt. 6. A középkori Pári 
templom nélküli voltára utal az is, hogy vizitációk sem említik, csak 1742-ben tűnik fel első fatemploma. Vö. 
Schem 1981, 237. 
1375 PESTY 2001, 12. 
1376 SMFN 1974, 251: 75/100-101. Pusztatemplom, Pusztaszentegyház: uo. 75/93, 94. Vö. KREDICS–
SOLYMOSI 1993, 11. 
1377 TIMÁR P. 1999, 283. 
1378 RRM Rég. Ad. I/3/9/b. 
1379 RRM Rég. Ad. 1267. 
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I. Szentpál–pálos kolostor 
II. A kolostor okleveleinek 1522-ban készült jegyzéke és Gyöngyösi Gergely 1526. évi 
rendtörténeti munkája alapján az alábbiakban összefoglalom a szétszórt adatokat.1380 A 
kolostor alapításának pontos ideje ismeretlen; az oklevéljegyzék első darabja szerint 1333-
ban László fia Gergely és Beke fia Miklós zenlewoli nemesek egy telket adtak István 
testvérnek, hogy ott előbb fából, majd kőből kápolnát építsen, mivel azon a helyen nem 
volt még templom.1381 Nem tudjuk pontosan, hogy ez az adat mennyiben vonatkozik a 
szentpáli kolostorra, a helynév sem azonosítható bizonyossággal, 1416-ban azonban 
Döröcskei Lőrinc fia Pál Döröcskén, a Füzegy – a mai Koppány folyó – hídjánál levő 
malmának minden harmadik heti jövedelmét az ekkor már biztosan létező kolostornak 
adományozta.1382 1435-ben az említett Pál fia István húsz forintért elzálogosította a 
kolostornak a Döröcske határában, egy Hídvég nevű helyen álló malmát. Szintén ő a 
következő évben valószínűleg ugyanazt a (itt hídfarkinak mondott) malmot a pálosok egy 
másik, Döröcske feletti malmáért – amelyet korábban végrendeletileg rájuk hagyott – 
Miklósi Péter fia Lászlóval elcserélte. 1438-ban Döröcskei István a szentpáli kolostor 
egyik cellájából hurcolta el szolgáját, amiért Benedek generális perjel azt a büntetést rótta 
ki rá, hogy a nagypéntek utáni napon a templom előtt ostorozást vállaljon (vapulet); ezen 
felül István kötelezte magát, hogy malmát a szerzeteseknek adja. 1467-ben ugyanő 400 
forintért elzálogosította a szentpáli kolostornak öt várongi jobbágytelkét. A következő 
évben István és fia, János összes döröcskei birtokrészüket eladták 1400 forintért 
Lőrincnek, a kolostor perjelének. 1480-ban az említett János két, pusztavárongi telkét adta 
a kolostornak heti egy mise mondásának fejében, továbbá a szerzetesek egy szőlejéről 
örökösen elengedte az akó-adót (de solucione akonis et tributo… libertavit). 1482-ben 
István dömösi prépost a pálosoknak adta a prépostság Fekethew nevű pusztáját, részben 
kegyességből (tum intuitu eleemosynae), részben kárpótlásul, mert az általa építtetett 
halastóból kiömlő víz (valószínűleg a gát átszakadásával) a pálosok két malmát és rétjét 
elpusztította. 1486-ban Kemek Gál és János egy bizonyos, Berkiben levő telket adott a 
kolostornak. 1487-ben Kárai Dénes nemesember a kolostorra hagyta kárai nemesi birtokát 
egy holdnyi földdel, a Nagyrét nevű, húsz kaszásra való rétet, öt hold szántóföldet 
Pusztavárongon, egész halastavát, a tóból kifolyó vízen épült malmának felét, valamint 
Hálóerdeje nevű erdejének felét azzal a feltétellel, hogy minden héten egy misét 
mondjanak érte. 1508-ban Szerecsen György összes, székelyi birtokrészét, amelyeket 
régen Székelyi Bálint bírt, a kolostornak adta, hogy hat éven át naponta misézzenek 
érte.1383 Mint láthattuk, a kolostor főleg szűkebb környezetében, Döröcskén, a ma is 
szomszédos Kárán és Várongon és a kicsit távolabbi Berkiben, továbbá a Döbrököz 
környékén fekvő Székely faluban és Fekete pusztán is rendelkezett birtokokkal, 
malmokkal, halastavakkal, erdővel a felajánlást tevő nemesek, főleg a Döröcskei család 
révén. 1537-ben Dombai János végrendeletében 117 forintot hagyott a szentpáli 
pálosoknak.1384 
III. Somogydöröcskétól D-re több, Klószter- előtagú földrajzi név emlékeztet a 
kolostorra.1385 

                                                 
1380 A kolostorról legújabban, röviden, tévesen a veszprémi egyházmegyébe helyezve: F. ROMHÁNYI 2000, 
64. 
1381 DAP II. 435. 
1382 ZsO V. 2555. sz. Vö. DAP II. 435. 
1383 DAP II. 435. 
1384 NRA Fasc. 173. No. 17.  
1385 SMFN 1974, 254: 76/96, 97 (Klószter, Klószterrujne), 102, 103, 108. 
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IV. A török hódítás következtében elpusztult kolostor helyét Guzsik Tamás azonosította 
Somogydöröcskétől DNy-ra, a Klószterbrunnénak nevezett gémeskút melletti halastó 
maradványai feletti platón. 
V. A terepalakulatok alapján Guzsik Tamás a nyolcszög három oldalával záródó szentélyű, 
19 x 5 m belméretű templomot, és hozzá É-on kapcsolódó, 12 x 13 m nagyságú udvar köré 
épült kolostorépületet határozott meg; az É-i oldalon a kerítés nyomait is megtalálta.1386 
(LXXV. t. 2.) 
VI. A 14. század elején alapított, a hódoltságig létezett, azonosított, a terepalakulatok révén 
ismert alaprajzú pálos kolostor. 
 
243. Somogydöröcske–? (Somogy m.) (XIX. t.) 
I. Derecske 
II. A falu templomát csupán a pápai tizedjegyzék említi Rechke alakban;1387 több okleveles 
adatunk nincs róla. A torz névalak magyarázata, hogy az idegen ajkú adószedők a De- 
kezdetű helyneveket saját nyelvi logikájuk szerint két részre tagolták, és prepozícióként 
értelmezték e két betűt.1388 
III. Helyéről nincs információnk, a középkori falu helyét sem ismerjük; valószínűleg a 
Koppány mentén kereshető. 
VI. Kizárólag a pápai tizedjegyzékből ismert, azonosítatlan egyház. 
 
244. Somogyszil–Marosd (Somogy m.) (XXI. t.) 
I. Marosd 
II. 1296-ban III. András a lázadó Kőszegi-fiakhoz, Jánoshoz és Miklóshoz való 
ragaszkodás miatt Szarvasdi Barlabás fiától, Ambrustól elvette azok Marosd birtokát, 
amelyen Szent Katalin tiszteletére szentelt templom állt, és azokat Andronicus mester 
veszprémi prépostnak és királynéi alkancellárnak, valamint testvéreinek: Tamás comesnek 
és Péter mester tolnai főesperesnek adományozta.1389 A király az adományozást a 
következő évben megerősítette, majd egy esztendő múltán újra megismételte.1390 Marosd 
plébánosa az 1330-as években adózott a pápai tizedszedőknek is.1391 A pécsi püspök 
jezsuita helynökének 1620-as jelentése szerint Marosd a nyitrai püspök birtokában levő, 
dísztelen templommal rendelkező helység volt.1392 
III. A falu nevét Somogysziltől ÉK-re a Marosdi-erdő, valamint Somogyszil K-i részének 
több helyneve is őrzi.1393 Helye a Somogyszil és Várong között két ágból eredő, É–D-i 
irányú, a Magyaródpusztai-árokba folyó kis patak és a Magyaródpusztai-árok közötti 
földnyelven kereshető. 
VI. A 13. század végétől a középkorban néhányszor említett, azonosítatlan templom. 
 
245. Somogyszil–R. k. templom (Somogy m.) (XXI. t.) 
I. Szil 
II. A pápai tizedjegyzékben tűnik fel.1394 Következő adatunk áttételes: egy a pécsi 
egyházmegyei Szent Demeter templom plébánosa, Buzlai Mózes 1483-ban hordozható 
                                                 
1386 GUZSIK–FEHÉRVÁRY 1980; GUZSIK–FEHÉRVÁRY 1984; GUZSIK 1986, 15, 16. 6. ábra; GUZSIK 
2003, 88-93, 225. Ld. még: GUZSIK 1980, 37-39; GUZSIK 1987, 230. 
1387 MonVat I/1. 263, 298. Vö. TIMÁR 1999, 297-298. 
1388 Így lett pl. Debrecenből de Brecen; ám ugyanakkor – a logikát megfordítva – Nyékből (Nek) Denek. 
1389 FEJÉR IX/7. 705-717; RA II/4. 4091. sz. 
1390 RA II/4. 4156, 4169. sz. 
1391 MonVat I/1. 244, 263, 276, 298, 306. Vö. TIMÁR 1999, 304-305. 
1392 HOLOVICS 1967, 177. 
1393 SMFN 1974, 376: 122/59. 
1394 MonVat I/1. 263, 376, 298, 306. Vö. TIMÁR 1999, 310. 
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oltárra kapott engedélyt; Kubinyi András szerint Buzlai egyházi pályára való lépésre 
gondolt, de nyilán csak a javadalmat élvezte, mert nemsokára megnősült.1395 Az említett 
templomot a következő évi adat alapján kétségtelenül a szili plébániaegyházzal 
azonosíthatjuk: 1484-ben a Szent Demeter tiszteletére szentelt szili plébániatemplomot 
(parochialis ecclesia, plebania nuncupata, sancti Demetrii Ville de Zyl) – amelyet Buzlai 
Mózes Fejér megyei ispán romos és teljesen elpusztult állapotából, az alapjaitól kezdve 
saját költségén megjavíttatott, egyházi díszekkel és a liturgiához szükséges dolgokkal 
ellátott és jövedelmekkel segített – meglátogatóknak VIII. Ince pápa búcsút adott és ezen 
felül az akkori és későbbi, plébánosnak nevezett rectornak (dicte ecclesie Rectori, plebano 
nuncupato) engedélyezte, hogy négy alkalmas világi vagy bármely szerzetesrendi papot 
alkalmazzon gyóntatáshoz (quatuor confesores presbiteros ydoneos seculares vel alicuius 
ordinis regulares), akik a „Cene domini” kezdetű pápai bullában meghatározottak 
kivételével feloldozást adhassanak.1396 1524-ből megtudjuk, hogy a korábban elhunyt 
Buzlai Mózes a szili templom oltárának és ezáltal oltárigazgatójának hagyta a Fejér megyei 
Cser pusztán álló malmát, a templomnak és oltárának pedig általánosságban felsorolt 
jobbágytelkeket, réteket, erdőket, malmokat, halastavakat, szőlőket, szántóföldeket és 
egyéb javakat hagyott.1397  
V. A barokk stílusban átépített későgótikus téglatemplom ma is áll.1398 1976-ban műemléki 
kutatás elfalazott mérműves ablakokat hozott napvilágra: a szentély DK-i ablakát és a 
torony második és legfelső szintjének több ablakát is megégett mérmű-töredékekkel és 
ablakkáva-, valamint párkánydarabokkal (ilyenek a barokk sekrestye falából is elő jöttek) 
falazták el. A középkori diadalív töredékeit megtalálták a barokk koriban, a gótikus 
énekkarzat ajtaját és a szintén gótikus tetőszerkezet lenyomatát pedig a Ny-i falon. In situ 
kerültek elő a szentély lábazatának töredékei és a szentély támpilléreinek gótikus fedkövei; 
a szentély D-i falán töredékes, de restaurálható, gazdagon tagolt 15. század végi gótikus 
ablakot bontottak ki.1399 
VI. A 15. század végétől többször említett, szinte középkori formájában álló gótikus 
téglatemplom. 
 
246. Szabadi–? (Somogy m.) (XXIX. t.) 
I. Szabadi 
II. Temploma a tizedjegyzékben tűnik fel.1400 Iváni Imre fia Antal, a sabbadi Szűz Mária-
plébániaegyház rectora 1429-ben felszentelését kérte a pápától.1401 1643-ban Szabadiban 
az andocsi jezsuita misszió alá tartozó licenciátus működött.1402 
III. Egy 18. század közepéről származó egyházlátogatási jegyzőkönyvből megtudjuk, hogy 
a község árokkal körülvett temetője a földig lerombolt középkori templom körül feküdt.1403 
A szabadi katolikus templomban őriznek egy 34 cm átmérőjű 16-17. századi harangot, 
melyet a hagyomány szerint a törökök elől rejtettek el és a „a falu melletti berekben” 
találtak meg.1404 A harang felső kerületén 2-2 körbefutó borda található, közeiket felirat 
helyett váltakozva, ellentétes irányban álló falevél-alakzatok díszítik.1405 A hagyomány 

                                                 
1395 KUBINYI 1993, 273. (CZAICH 1899, 272.) 
1396 THEINER 1860, II. 497. Vö. CSÁNKI 1897, 412. 
1397 Dl. 23903. 
1398 Mm 1990, II. 997. 
1399 DÁVID–KOVÁCS 1984. 
1400 MonVat I/1. 263, 277, 298, 306. Vö. TIMÁR 1999, 307. 
1401 LUKCSICS 1931, I. 1109. sz. 
1402 PFEIFFER 1947, 194. 
1403 KÖRMENDY 1971, 69. 
1404 PATAY 1978, 235. 
1405 PATAY 1989, 28, 16. t. 3. 



 162

szerint a falu temetője régen a Szabaditól D-re fekvő Disznólegelőn volt, ahol „sírokat, 
harci eszközöket találtak”;1406 a középkori templom talán itt kereshető. 
VI. A 15. század elején feltűnő, a 18. század közepén már földig romos templom. 
 
247. Szakadát–R. k. templom (egykor: Ráctemplom) (XXVI. t.) 
I. Szakadát 
II. A templomot viszonylag korán említik: egy 1291-es irat szerint egy korábbi privilegiális 
arról számolt be, hogy Suur comes Szakadát nevű földjét annak Szent Miklós tiszteletére 
szentelt templomával együtt elcserélte Ábrahám fiai: János és László Bika nevű birtokáért, 
a rajta épült Szent Mihály-templommal együtt.1407 A templom a pápai tizedszedők 
összeírásaiban is szerepel.1408 Egy 1487-as birtokfelosztó oklevél a szakadáti Szent Miklós 
plébániatemplomról és a Mária mennybemenetelének tiszteletére szentelt 
oltárigazgatóságról tudósít, az irat e mellett a plébániát is említi. Az elpusztult oklevelet 
közreadó Kammerer Ernő vázlata szerint a templom közvetlen közelében, tőle Ny-ra állt 
Szakadáti István ill. Tamás két nemesi kúriája, a templomtól É-ra pedig árok (fossatum) 
húzódott.1409 1546-ban és 1552-ben még volt papja, akit Mártonnak hívtak a defterek 
szerint.1410 
III. A szakadáti parókia 1759-es jegyzőkönyve szerint 1723-ban még állt a – rácoknak 
tulajdonított – középkori templom, falain szentképekkel. Sírásáskor kézcsontok között 
„görög betűs” aranyozott ezüstkeresztre bukkantak, a szentélyben pedig kriptaásás során 
sok csontváz került elő.1411 Az 1733-as vizitáció dombon álló, szilárd anyagú, sekrestyével 
ellátott, nádtetővel befedett templomról emlékezik meg.1412 A helyiek 1865-ös 
adatszolgáltatása szerint 1727-ig Szakadát a hőgyészi plébániához tartozott, ekkortól 
azonban a plébános előbb egy magánházban, majd nemsokára „a templom omladékakban 
misézett”. A templomról a következőket írták: „A Rácztemplom falán Szt Miklós püspök 
felrajzolva volt, ki mai naponis [!] templom Patronusa. Az 1737 évben valami Márker 
Antal plébános alatt lettek a templom falai felsimítva és bemeszelve(…).”1413 Később azt is 
megfogalmazták, hogy a falut régebben szerintük rácok lakták, „mert 1650 éve körül a 
Rácz templom falai még fennálltak, mellyeken Rácz festmények látczattak”.1414 Az 1755-es 
egyházlátogatás szerint a régi alapokra épített, de csak náddal fedett templom – a 
középkorihoz hasonlóan – Szent Miklós tiszteletére volt szentelve.1415 
V. A középkori templom a fenti adatok értelmében a mai belterületen, a jelenlegi r. k. 
templom helyén állt. Az újkori említések szerint a 17. században valószínűleg rácok 
használták, körülötte temetkeztek is, a rácoknak tulajdonított, Szent Miklóst ábrázoló 
falfestmény azonban a középkori oklevélből ismert védőszentet ábrázolta, tehát 
kétségkívül középkori eredetű. 
VI. Korai említésű, oltárigazgatóval is rendelkező, falképekkel díszített, a török korban 
rácok által használt, a mai templom helyén fekvő egyház. 
 
248. Szakály–Kistava (XXV. t.) 
I. Taba 
                                                 
1406 SMFN 1974, 486: 154/49. 
1407 FEJÉR VII/5. 496. 
1408 MonVat I/1. 278, 287, 297, 311. Vö. TIMÁR 1999, 293. 
1409 K. NÉMETH 2002b, 279. 42. jegyzet. 
1410 DÁVID 1982, 200. 
1411 GALAMBOS 1987, 22-23. Vö. WEIDLEIN 1934, 618. 
1412 ACP 1973, 220. 
1413 GAÁL–KŐHEGYI 1977, 299. 
1414 GAÁL–KŐHEGYI 1977, 300. 
1415 BRÜSZTLE 1880, IV. 474. 
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II. 1433-ban Sólyagi Sebestyén azt kérte a pápától, hogy három birtokának egyházát, a 
sólyagit, a gyulajit és a tabait a háborús pusztítások miatt Sólyagon egyesíthesse.1416 Az 
említett patrónus búcsút is kért templomai, így a Szent Margit tiszteletére szentelt tabai 
részére ugyanezen esztendő során, további három alkalommal.1417 
III. Kammerer Ernő szerint a tizedjegyzékben szereplő Chod, Thoh, Toh, Tok helység (az 
akkortájt Új-Dombóvár határában fekvő) Tavával azonos.1418 Az említett névformákhoz a 
közeli Tah falu névalakja közelebb áll, így minden bizonnyal azt jelöli. 
IV. Torma István 1962-ben Kistavapuszta környékén, a Kaposba folyó Kis-kanális két, É-
D irányú mellékága, a Kudari-völgyi-árok és a Kistavai-árok mentén több helyen is talált 
kevés középkori cserepet.1419 Alapos bejárása révén vélhetőleg a templom helye is 
azonosítható lesz. 
VI. Mindössze három, 1433-as búcsúkérvényből ismert egyház. 
 
249. Szakály–R. k. templom (XXVI. t.) 
I. Szakály 
II. A középkorban az egyház csak a pápai tizedjegyzékben szerepel.1420 
III. 1714-ben a nagyméretű templom tető nélkül állt,1421 1722-ben az egyházlátogatási 
jegyzőkönyv a templomot romosnak mondja, 1729-ben védőszentje Szent Miklós püspök 
volt.1422 Az 1733-as vizitáció szerint a tágas, régi templom elég magas toronnyal 
rendelkezik, a templomtest romos, csak egy oldal állt épségben.1423 
V. A korábbi templomot a 15. században gótikus stílusban átépítették, ennek a hatszög 
három oldalával záródó, támpillérekkel megerősített, 11 x 7,3 m nagyságú szentélye máig 
fennmaradt (LXXIII. t. 1.),1424 a barokk korban azonban boltozatát ennek is kicserélték.1425 
A templom műemlék,1426 alaprajzát 1945-ben Stippek József mérte fel.1427  
VI. A pápai tizedjegyzékben feltűnő, a 18. század elején romos templom, amelynek 
poligonális záródású szentélye a mai templom részeként ma is áll. 
 
250. Szakály–Tárkány-Tárkánymajor-dűlő (XXXI. t.) 
I. Tárkány 
III. Papp István adta közre a szakályi plébánia-történet adatát, amely szerint 1927-ben 
megtalálták – az általa a sólyagival azonosított („/…/ a szakályi határban volt a Kapos 
fölött, majdnem Csibrákkal szemben. /…/ Gyulaj légvonalban 4 km-re, Taba 5 km-re volt”) 
– templom romjait: Major Imre 85 éves szakályi gazda visszaemlékezése szerint nagyapja 
gyermekkorában még a családi földjükön álló templomrom falára állva tudott a ló hátára 

                                                 
1416 LUKCSICS 1938, II. 155. sz. 
1417 LUKCSICS 1938, II. 167, 207, 286. sz. 
1418 KAMMERER–ORTVAY 1891, 260. Papp István szerint az egykori Taba helyén az újkorban Ürgevár 
alakult ki (PAPP 2000, 172), nézetem szerint viszont Taba emlékét a mai Kistavapuszta neve őrzi. Ld. 
Gyulaj–Pogány-templom [97]. 
1419 Torma István terepbejárása, 1962. okt. 6. (119-120, 122. lelőhely) 
1420 MonVat I/1. 276, 299, 306. Vö. TIMÁR 1999, 307-308. 
1421 Schem 1981, 231. 
1422 BRÜSZTLE 1880, IV. 486. 
1423 ACP 1973, 221. 
1424 GENTHON 1959, 335. 
1425 Schem 1981, 231. 
1426 Mm 1990, 1118.  
1427 KÖH Tt. Ltsz.: 6862. Ld. még: VALTER 2001c, 130. Kép: HORVÁTH–GONDOS 2004, 131. 151. kép. 
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felmászni.1428 Helyét a falubeliek is számon tartják a Nyalás nevű dűlőben, igaz, hogy egy 
bizonyos Szent Ábrahám kolostor romjaiként.1429 
IV. Torma István 1963-ban terepbejárása során a Szakály melletti Tárkánypusztán 
templomépületre utaló középkori téglákat talált: „a Kapos melletti rét szélén levő birkaakol 
feletti meredek domb tetején, a lucerna között apró középkori cserepeket találtam, az 
akoltól Tárkányra vezető út mellett (K-re) sok tégla, köztük római kori is van a lucernaföld 
felszínén; talán itt lehetett a templom.”1430 A lelőhelyet 2000-ben Miklós Zsuzsa újra 
azonosította, 13-16. századi leleteket gyűjtött.1431 A templomhelyet 2002-ben a majortól D-
re fekvő háromszögelési ponttól D-re kb. 50 m-re, környezetéből kb. 0,5 m-re kiemelkedő 
dombocskán ismét lokalizáltam. Helyét rengeteg tégla- és habarcstörmelék jelöli kb. 20 x 
15 m-es területen, tőle K-re és D-re kb. 30 m sugarú körben sűrűn található embercsont is. 
A templomhelytől D-re csupán a Kaposra lejtő domb tetején, az erdő mellett találtam 
néhány szürke foltban középkori kerámiát.1432 
V. 2003-ban Miklós Zsuzsa légifotóján kirajzolódtak a rendkívül elpusztult templom 
alaprajzának főbb vonalai. A 11,5 m hosszú és 9,5 m széles hajó Ny-i és K-i végén egy-
egy négyzetes helység látszik. A 7,6 x 4,7 m nagyságú Ny-i helység minden bizonnyal 
toronnyal azonos, az 5,7 x 3,8 m-es K-i pedig az egyenes záródású szentélyre utal. A falak 
a fotó alapján meglepően vastagok, 1,5-1,8 m szélesek lehettek.1433 (LXIX. t. 2.) 
VI. Mindenféle írott forrásból ismeretlen, azonosított, később légifotó segítségével 
alaprajzilag is nagyjából megismert, toronnyal és valószínűleg egyenes záródású 
szentéllyel ellátott egyház. 
 
251. Szakály–? 
I. Szentlőrinc 
II. Templomát csak a tizedjegyzék említi latin formában (de Santo Laurentio, Sancti 
Laurentii, de Sancto Laurentio), ám egyszer valószínűleg a magyar névváltozat 
(Zeuleuarch) került a jegyzékbe.1434 A Zeuleuarch nevet szokás önálló településként 
értelmezni,1435 de az erősen eltorzított névalakban talán felfedezhető a középkori 
oklevelekben előforduló Zenleurinch variáns. Az azonosítás helyességét talán indokolja, 
hogy Zeuleuarch néven középkori okleveleink nem említenek települést a környéken. 
III. Papp István szerint Gyulaj határában feküdt, valószínűleg megtalálta a helyet, ahol 
szerinte a falu feküdhetett, mert téglanyomokról ír, pontosabb hely megjelölése nélkül. Egy 
1357-es határjárásból mindenesetre tudjuk, hogy a két, egymás felett fekvő Tabáról út 
vezetett a tőlük D-re levő Szentlőrincre, ezért a Szakály Ny(-DNy)-i (vagy legfeljebb a 
Gyulaj K-DK-i) határában való elhelyezés indokolt.1436 
 
252. Szakcs–Baki-gödör (XXII. t.) 
I. Bak 

                                                 
1428 PAPP 2000, 167. 
1429 TMFN 1981, 148: 27/158. Ennek alapján Mező András az ábrahámi apátságot ide helyezte. MEZŐ 2000, 
373-374. 
1430 Torma István terepbejárása, 1963. ápr. 17. (248. lh.) 
1431 MIKLÓS 2004a, 9. 
1432 K. NÉMETH 2004i. 
1433 MIKLÓS 2004a, 9-10. Vö. MIKLÓS 2004b, 136. 
1434 MonVat I/1. 245, 262 (Zeuleularch), 299, 306. Vö. TIMÁR 1999, 308-309. 
1435 Vö. TIMÁR 1999, 312. 
1436 Szakály DNy-i határába teszi: ENGEL 2001. Timár György azon véleménye, hogy Szentlőrinc 
„valószínű, hogy azonos a Regöly területén Ny-ra, a Somoly szántónál lévő műemlék templommal és 
falujával” (TIMÁR 1999, 308-309), a fentiek alapján téves helyismereten nyugszik. 
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II. Templomát csak a pápai tizedjegyzék említi.1437 
IV. Az elpusztult falu feltételezhető helyét – felszíni nyomok alapján azonosítható 
temetőjével együtt – Torma István találta meg Szakcs ÉK-i határában, „a Baki-gödörben, a 
Csádi-patak két ágra szakadt forrásai felett”.1438 Figyelmet érdemel még a közelben fekvő 
Fölső-Baki-hegy, ahol a hagyomány szerint Bak falu feküdt és ahol „régi köveket” 
találni.1439 
VI. Kizárólag a pápai tizedjegyzékből ismert egyház, azonosított faluhellyel, ismeretlen 
fekvésű templommal. 
 
253. Szakcs–Borjádpuszta-Borjádi-dűlő (egykor: Éhes-hegy) (XXI. t.) 
I. Borjád 
IV. Wosinskynál olvashatjuk az alábbiakat a manapság Szakcshoz tartozó Borjádpusztáról: 
„két völgy között elterülő »Éhes-hegy« nevű magaslatnak D-i csúcsán, egy rom törmelékei 
hevernek, melyek között igen sok a római fali- és tetőtégla, valamint a keskeny s kézzel 
csapolt középkori tégla és terméskő. Sok emberi csont is hever e törmelékek körül.”1440 A 
dűlőnév ma már nem él, de azonosítható a két patak összefolyásában elhelyezkedő mai 
Borjádi-dűlővel. A domb kiszélesedő, lapos tetején 2003-ban nagyméretű mészköveket, 
kevesebb téglát és kevés embercsontot figyeltünk meg részben búzavetésben, részben 
szántásban. A rom kiterjedése a középkori templomhelyekéhez képest szokatlanul nagy, 
Ny-K irányban kb. 40 x 30 m. Feltűnő a kövek meglepően nagy száma és mérete, amit az 
innen K-re fekvő Iovia nevű római város közelsége magyarázhat. A középkori település a 
templomhelytől D-re, a két patak összefolyásáig helyezkedik el, mindkét patak mentén.1441 
Ugyanerre a lelőhelyre vonatkoztatható Torma István 1962-ben szakcsi lakosoktól gyűjtött 
adata, amely szerint Borjádpusztán, a Templomdombnak vagy Töröktemplomnak nevezett 
területen többször is találtak régészeti leleteket.1442 
VI. Mindenféle írott forrásból ismeretlen, régészetileg először a 19. század végén 
azonosított, ismét lokalizált egyház. 
 
254. Szakcs–Ónárd (XXI. t.) 
I. Onár, Unár 
II. Templomát a középkorban csak a pápai tizedjegyzék említi.1443 
III. Kammerer Ernő a Szakcs határában fekvő Ónárd földrajzi névvel azonosította a pápai 
tizedjegyzék Honor, Hemer, Onor, Oruor nevű faluját,1444 Csánki pedig Gyalán, Fonó stb. 
vidékére helyezte.1445. A két, egymáshoz viszonylag közel fekvő vidék közül a helynevek 
alapján az elpusztult települést Szakcs Ny–DNy-i határába helyezem, ahol az É-D-i folyású 
Ónárdi-árok mentén kereshető. 
VI. Csak a pápai tizedlajstromokból adatolt, azonosítatlan templom. 
 
255. Szakcs–R. k. templom (XXI. t.) 
I. Szakcs 

                                                 
1437 MonVat I/1. 263, 276, 297, 306. Vö. TIMÁR 1999, 298. 
1438 Torma István terepbejárása, 1962. ápr. 9. (93. lh.). 
1439 TMFN 1981, 238: 44/83. 
1440 WOSINSKY 1896, II. 764. 
1441 WMMM Rég. Ad. 746-2004. 
1442 Torma István adatgyűjtése, 1962. ápr. 9. 
1443 MonVat I/1. 263, 276, 298, 306. Vö. TIMÁR 1999, 302. 
1444 KAMMERER–ORTVAY 1891, 260. Ónárddal kapcsolatos földrajzi nevek: TMFN 1981, 238: 44/112, 
171. 
1445 CSÁNKI 1897, 456. Véleményét Timár György is osztja. TIMÁR 1999, 302. 
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II. A pápai tizedjegyzékben tűnik fel.14461430. február 11-én és 17-én Péter fia Balázs, a 
szakcsi (Zachk) Szent Jakab plébániaegyház perpetuus portionariusa felszentelését kérte 
Rómából.1447 1437-ben a pápa búcsút engedélyezett az idősebb Szent Jakab apostol 
tiszteletére szentelt szakcsi (Satz) plébániatemplom részére, ugyanerről egy 1446. évi pápai 
oklevél is tanúskodik.1448 
III. Az 1722. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint a falu ősi templomát még nem 
állították helyre,1449 a hajó É-i felét épnek találták, a D-i fal egy öl (kb. 2 m) szélességben 
keresztül volt törve, a Ny-i bejárat alig rongálódott meg, a falak melletti pillérek tanúsága 
szerint boltozatos volt és az összeírók szerint „egyike lehetett, amíg ép volt, a megye 
legszebb templomainak”.1450 1733-ban a „csodálatos és nagy” templom hajórésze volt jobb 
állapotban, az alapjáig elpusztult szentély újjáépítését a hívek adakozásából ekkor kezdték 
el.1451 
V. Az épület 1965-ös felújítása során a D-i oldalon egy gótikus ablak jobb oldali ívét hat 
darabban kibontották, de nem építették vissza.1452 A jelenlegi barokk boltozat felett, a 
padlástérben elfalazott gótikus ablak záradéka látható.1453 Egy másik, négy méter magas 
gótikus ablak is előkerült, amelynek vissza nem falazott csúcsíve ma is látható. A munkák 
során az É-i falat nem kutatták, pedig Horváth Árpád szerint „a körívekkel együtt talán 
éppen az Árpádkori építkezés nyomait viselik magukon”.1454 Horváth említ ezeken kívül 
más érdekes jelenségeket is; mivel leírása nehezen értelmezhető, szó szerint idézem: „(...) 
az É-i faltól nem messze, szinte hozzácsatlakozóan az építkezők épület-fundamentumra is 
bukkantak. Ezen az É-i falon két-három méter széles boltozatos ajtónak a körvonalai is 
felfedezhetők. Az ásatást, illetve a fal kibontását azonban nem kezdték el. A fundamentum, 
az alapfalak feltehetően egy, a templomhoz épített kolostor alapjai lehettek. Az említett 
ajtók körvonalai a templomba vezető átjáró ajtónyílást sejtetik”.1455 A kolostor létét 
források híján el kell vetnünk,1456 a megtalált alapfalak pedig sokkal inkább tartozhattak 
sekrestyéhez, mint kolostorhoz. A templomban látható egy szenteltvíztartóként használt, a 
törökkoppányi darabbal teljesen azonos török mosdómedence.1457 A templom műemlék 
jellegű épület.1458 
VI. A 15. század első felében három pápai kérvényben is említett, a 18. század elején 
romos, jelenleg is jókora középkori falrészletekkel rendelkező, műemlékileg nem kutatott 
templom, D-i hajófalának padlásterében gótikus ablakokkal. 
 
256. Szalatnak–Almás (LIV. t.) 
I. Almás 
IV. „Az Ág-Alsómocsolád-Szalatnak hármashatárnál, de már szalatnaki területen, pár 
lépésre a volt Sztankovánszky-féle erdő szélétől pár lépésre”, a szalatnaki halastó gátjának 
építéséhez nyitott anyagnyerő gödörben, „a gát ÉNy-i végétől az erdő felé” 1961-ben 
                                                 
1446 MonVat I/1. 262, 277, 298, 306. Vö. TIMÁR 1999, 308. 
1447 LUKCSICS 1931, I. 1351, 1355. sz. 
1448 LUKCSICS 1938, II. 470, 894. sz. 
1449 Schem 1981, 231. 
1450 HORVÁTH 1969, 292. 
1451 ACP 1973, 221. 
1452 HORVÁTH 1969, 290, 297 (kép); LaHu 1988, 374. 
1453 HORVÁTH–GONDOS 2004, 126. 142. kép. Képek: HORVÁTH–GONDOS 2004, 126-127. 141-144. 
kép. 
1454 HORVÁTH 1969, 290-291. 
1455 HORVÁTH 1969, 291-292. 
1456 A hagyománynak nem ő az egyedüli terjesztője: Papp István szerint Szakcsnak ferences kolostora volt. 
PAPP 2000, 72. 
1457 MOLNÁR 1957, 163, 11. kép, 166; HORVÁTH 1969, 63 (kép). 
1458 Mm 1990, II. 1118. 
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„tégla épületalapozást” és cseréptöredékeket találtak 0,5-0,6 m mélyen. Az objektumot a 
bejelentő, Reuter Camillo templomromnak tartotta.1459 
VI. Nem szakember által végzett terepbejárásból ismert, azonosítatlan egyház. 
 
257. Szalatnak–Kéthely-Altekirche/Kirch Wald (Baranya m.) (LIV. t.) 
I. Kedhely 
II. A falu Szent Margit vértanú és szűz tiszteletére szentelt temploma 1325-ben tűnik 
fel,1460 de a tizedjegyzékben nem szerepel. A töröktől való félelem miatt elhagyatott falu 
papja 1542-ben nem fizetett hadiadót.1461 
III. Pesty Frigyes helynévgyűjtésében arról olvashatunk, hogy „A szalatnaki határban a 3. 
sz. calcatura »Kéthely«-nek neveztetik, melynek közelében az ugynevezett Kirch-Waldban 
egy kis magaslaton ősrégi templom rommaradványaira találunk.”1462 
IV. A templom helyét földrajzi nevek alapján 1961-ben Reuter Camillo azonosította a 
szalatnaki határ DNy-i részén fekvő Kéthely-dűlő Altekirche nevű dombjának Ny-i oldalán 
fekvő platón, ahol „nagy tömegben tégla és kő, törmelék, vakolatdarabok találhatók.” 
Terepbejárása idején a dűlőt birkalegelőként használták, korábban azonban szántóföld 
volt.1463 
VI. A tizedjegyzék előttről már adatolt, a 19. század második felében még részben álló, 
amatőr terepbejárásból ismert, azonosítatlan egyház. 
 
258. Szalatnak–Öregtemplom/Alte Kirche (Baranya m.) (LIV. t.) 
I. Szalatnak 
III. Szalatnaktól DNy-ra, a Malom-árok legnagyobb kanyarjának DK-i részén több, 
egymással szomszédos dűlőnév is utal egy elpusztult egyházas településre. Az 
Altkirihperih nevű dombon a hagyomány szerint templom állt; a jelenlegi templom 
harangja állítólag itt került elő. A tőle Ny-ra elterülő, Fatemplomnak (Kirchölzer) nevezett 
dombon a régi Szalatnak fából készült templomát véli megtalálni a szájhagyomány, az 
Öregtemplom dűlőnév pedig a fentiektől kissé DK-re található.1464 Terepbejárás hiányában 
az említett három hely valamelyikén kereshető a templom, leginkább talán az 
Öregtemplom nevűben. 
VI. Kizárólag helyi hagyományból és dűlőnévből ismert templom. 
 
259. Szálka–Öregtemplom/Aldekerih (LIX. t.) 
I. Szaka, Egyházasszaka 
II. A középkori Szaka egyházát először a pápai tizedjegyzék említi.1465 1450-ben és 1526-
ban a falu Egyházasszaka néven tűnik fel.1466 Egy 1527-es oklevél elmondja, hogy a faddi 
plébános, mivel a mohácsi vész körüli zavaros időkben elvesztette egyházának kincseit, 
ezért a szakai szőlőhegyen fekvő öröklött szőlejét – amelytől Ny-ra a szakai 
plébániatemplom szőlői találhatóak – a faddi egyháznak adományozza.1467 

                                                 
1459 REUTER 1965, 233; JPM Rég. Ad. 25-75. 
1460 AO II. 161. Timár György hivatkozás nélküli adata szerint 1224-ben már említenék egyházát. TIMÁR 
1998, 28. Ugyanitt előbb 1403-ra teszi a falu első említését. Uo. 21. 
1461 TIMÁR 1976, 88; TIMÁR 1997, 58; TIMÁR 1998, 45. 
1462 Pesty: Baranya. Vö. BMFN 1982, 136-137: 18/131; WEIDLEIN 1934, 618. 2. jegyzet. 
1463 JPM Rég. Ad. 1547-83; REUTER 1965, 236. Feljegyzése szerint a templom helye az 1:75000-es léptékű 
térképen „a 163-as magaslati pont (a 3-as alatti dombocska) Ny-i oldalán jelölhető meg”. A lelőhelyről 30 x 
18 x 5 cm és 24,5 x 16 x 5,5 cm nagyságú középkori téglákat juttatott a pécsi múzeumba. 
1464 BMFN 1982, 136: 18/103-104, 112. 
1465 MonVat I/1. 286, 310. Vö. TIMÁR 1999, 296. 
1466 CSÁNKI 1897, 449; Dl. 82717. (MTA RI) 
1467 VASS 1978, 114. 
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III. A templomromra elsőként az első katonai felmérés utal, Szálkától ÉK-re jelölve az 
épület maradványait (Alte Kirche).1468 A hagyomány szerint itt, az Aldekerih nevű dűlőben 
feküdt a tatárjárás idején elpusztult régi falu, amelynek helyén sok kő és tégla kerül elő a 
földből.1469 
IV. A templom 2003-as terepbejárásom szerint a falutól ÉK-re fekvő dűlőben, az erdő 
szélétől kb. 20-30-re, egy a környezetéből alig kiemelkedő, kb. 0,5 m relatív magasságú, 
kiszélesedő földnyelv K-i felén fekszik. Helyét 15 x 20 m-es területen kevesebb tégla- és 
főleg kőtörmelék jelzi közepes sűrűségben, embercsont pedig csak elvétve található. A falu 
kiterjedését pontosan nem tudtam megállapítani: É-on az erdő széléig jelentkeztek leletek, 
K-en pedig a földesútig; D-en a templomtól kb. 150 m-re szűntek meg.1470 
VI. 15-16. századi oklevelekből adatolt, a 18. század végén még részben álló, azonosított 
egyház. 
 
260. Szárazd–? (XXVI. t.) 
I. Egenszáraz 
II. 1298-ban III. András Bás fiainak: Pálnak, Lorándnak és Jánosnak adományozta a 
lakatlan Egenszáraz nevű királynői földet, amelyen a Mindenszentek tiszteletére szentelt 
templom állt.1471 A templomot a pápai tizedjegyzék is felsorolja.1472 
VI. A 13-14. században kétszer említett, azonosítatlan templom. 
 
261. Szárász–? (Baranya m.) (XXXIII. t.) 
I. Szárász 
II. A középkorban csak a pápai adószedők összeírásaiban szerepel.1473 
III. Egy 1722-es birtokügyben végzett tanúvallatás azon kérdésére, hogy „Szárazi és Téslai 
puszta hol van, ki birta ezelőtt?”, egy 45 éves tanú egyebek mellett így vallott: 
„Lengyeliből Szárázy Szent Egyházhoz Török idejébenis temetkeztek: holott a’ Török más 
határra holt testet vinni büntetés nélkül nem engedte.”1474 
IV. 1882-ben az ekkor Lengyelhez tartozó Szárazpuszta középkori templomhelyénél 
folytatta első ásatását Wosinsky Mór.1475 A kutatás jellegéről, lefolyásáról, eredményéről 
sajnos nem maradt ránk adat, csak a Századok egy rövid híre emlékezett meg a „régi 
hatalmas templom helyén” előkerült „érdekes leletekről”.1476 
VI. A tizedjegyzékben már említett, a 19. század végén megsemmissült dokumentációjú 
ásatással kutatott, azonosítatlan egyház. 
 
262. Szászvár–Arany János u. (Baranya m.) (LV. t.) 
I. Szász–Keresztelő Szent János kápolna 
II. 1408-ban említik először a Szász mezővárosban fekvő, Keresztelő Szent János 
tiszteletére szentelt kápolnát, amelyet Alsáni Bálint bíboros „és mások” alapítottak.1477 
1429-ben ismét hallunk róla annak kapcsán, hogy Kistolnai László fia Mátyás 
felszentelését kérte a pápától; az irat említi a szászi Keresztelő Szent János egyházat, de 
nem egészen világos, hogy ez hogyan függött össze a plébániatemplommal ill. hogy 
                                                 
1468 KatFelm Coll. XII. Sect. 30. 
1469 TMFN 1981, 478: 101/55. 
1470 K. NÉMETH 2004γ. 
1471 ÁÚO. V. 204. 
1472 MonVat I/1. 260, 278, 287, 296, 311. Vö. TIMÁR 1999, 293. 
1473 MonVat I/1. 278, 296. Vö. TIMÁR 1998, 26; TIMÁR 1999, 293. 
1474 Kammerer: Hőgyész. 
1475 HAUGH 1908, 25. 
1476 Sz 16 (1882) 614-615. 
1477 ZsO II/2. 6434. sz. 
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Mátyás melyik egyházban és milyen tisztet töltött be (rect. par. eccl. cap. nuncupate S. 
Johannis Bapt. de Zaaz).1478 
III. 1554-ben Szászon Szentjános mahalle tűnik fel a török összeírásokban; a városrész 
bizonyára a középkori, Keresztelő Szent János tiszteletére szentelt kápolnáról kaphatta 
nevét. Szászvár egyik legrégibb utcája a mai Arany János utca (az ún. Békaváros vagy más 
néven Alsósor), régi nevén Szent János utca; a plébániatörténet szerint „volt itt egy Szt. 
János kápolna is”. A hódoltság után, a középkori kápolna pusztulásával a Szent Jánossal 
kapcsolatos helynév emléke valószínűleg fennmaradt, ám ekkor már a kor népszerű 
szentjére, Nepomuki Szent Jánosra vonatkoztatták, akinek ebben az utcában áll a 
szobra.1479 
VI. A 15. század elején említett, a mai belterületen kereshető kápolna. 
 
263. Szászvár–Lapos kő (Baranya m.) (LIV. t.) 
I. ? 
III. Pesty Frigyes leírása valószínűleg erre a templomra vonatkozik: „(…) a régi szászvári 
templom pedig a falu végén, mély völgyben feküdt. Még 1721 állott, de a kolostornak 
nyoma sem volt már ekkor.”1480 Egy 19. századi kataszteri térkép Szászvár belterületétől 
kissé ÉNy-ra, a vasútvonaltól D-re a Lapiskü/Laposkü/Lapiskő/Laposka/Lapiska néven 
ismert dűlőt Kü Szentegyház néven jelöli, ami egyértelműen utal a dűlőnév eredetére.1481 
VI. Újkori leírásból és elenyészett dűlőnévből adatolt, ismeretlen településhez tartozó, 
azonosítatlan templom. 
 
264. Szászvár–R. k. templom (Baranya m.) (LV. t.) 
I. Szász–plébániatemplom 
II. Elsőként a pápai tizedjegyzék említi egyházát.1482 1476-ban Szász várát és egyházát 
Zsigmond pécsi püspök honorként a fehérvári Szent Miklós társaskáptalan prépostjának, 
Orbánnak adományozta szolgálataiért.1483 
III. Az 1721-es vizitáció szerint a vártól K-re 250 lépésre fekvő romos egyház a 
legnagyobb és legrégibb templomok közé tartozott. A fedetlenség és az időjárás miatt 
teljesen romos volt a falak harmada, a szentély, a kápolna, a sekrestye és mindkét ajtaja.1484 
A rom helyét 1838-ban még számon tartották, akkortájt Valter János szászvári lakos 
kertjében és udvarában még láthatók voltak romjai; helye Várszegi Alajos szerint jelenleg 
a Kossuth utca mentén, az ún. Papkertben kereshető.1485 
V. A jelenlegi plébániatemplom 1772-ben épült barokk stílusban a vár romjain. 
Megsüllyedt tornyát 1890-ben lebontották; Várszegi Alajos hivatkozás nélküli adata 
szerint „a Múzeumok és Műemlékek Országos Központja szerint a lebontott, vagyis az első 
torony kapuzatán középkori építményrészek voltak”,1486 tehát elképzelhető, hogy a 
lebontott középkori egyház köveit is beleépítették. A plébániaépület régészeti és 
falkutatását 1981 és 1990 között Gerő Győző és G. Sándor Mária végezte. Rövid 
jelentéseikből kiderül, hogy a pinceszintjén Bertalan pécsi püspök 13. századi „épületének” 

                                                 
1478 LUKCSICS 1931, I. 1156. sz. 
1479 BMFN 1982, 162: 26/27. 
1480 Pesty: Baranya. 
1481 BMFN 1982, 167: 26/ 133. 
1482 MonVat I/1. 277, 286, 297. Vö. TIMÁR 1999, 293. 
1483 Dl. 17784. (MTA RI) Ld. Szászvár–Arany János u. Várszegi Alajos említ három, Zsigmond-kori 
oklevelet a szászi plébánosokról (1393-1402 Mihály, 1397, 1411 Fábián), amelyeket azonban a Zsigmond-
kori oklevéltár nem tartalmaz, így létük kérdéses. Vö. VÁRSZEGI 1991. 
1484 MERÉNYI 1939, 29; VÁRSZEGI 1991, 18-19. 
1485 VÁRSZEGI 1991, 18-19. 
1486 VÁRSZEGI 1991, 17, 36-37. 
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maradványait is magába foglaló plébánia eredetileg háromszintes volt és emeleti szintjén 
jelenleg is jelentős középkori maradványokat őriz. Az épülettől É-ra és Ny-ra előkerült a 
körítőfal részlete, a jelenleg a pince egyik helyiségét alkotó négyzetes toronyhoz 
kapcsolódóan az épülettől Ny-ra fekvő udvar D-i részén egy sokszögzáródású zárterkély 
földszinti maradványai, a lépcsőtorony DK-i sarkán pedig középkori armírozás nyomai 
láttak napvilágot.1487 
VI. A tizedjegyzék idején már létezett, a 18. század elején romos, középkori részleteket 
őrző egyház, régészetileg kutatott, középkori eredetű plébániaépülettel. 
 
265. Szedres–Hídja-puszta (XLIV. t.) 
I. Hegyi 
IV Hídjapuszta É-i szélétől É-ra kb. 500 m-re, közvetlenül a Hídjáról Alsóhídvégre vezető 
dűlőút Ny-i oldalán, környezetéből erőteljesen kiemelkedő, 110 m tszf. magasságú 
dombon középkori templom nyomait azonosítottuk 2005-ben Ódor János Gáborral. A 
dombocska a környék legmagasabb pontja; az egykori Sárvíz-meder tőle Ny-ra kb. 400, É-
ra pedig 200 m-re fekszik. A templom körül a hozzátartozó falu maradványait nem tudtuk 
megfigyelni. 
V A kiszántott építési törmelék kirajzolta a templom méretét és főbb alaprajzi 
sajátosságait. Az épület a domb legmagasabb részén fekszik, tájolása pontosan Ny–K-i. A 
hajó mérete a sávosan felszínre került téglatörmelék alapján kb. 8 x 4,5 m lehetett, a szépen 
kirajzolódó keskeny vállak után a szentély félkörívesen, ám kissé nyújtottan záródhatott, 
ennek hossza kb. 2 m (a templom teljes hossza tehát kb. 10 m). (LXVIII. t. 1.) A templom 
körüli temető nyomait kizárólag az épülettől K-re kb. 5 ill. D-re kb. 15 m hosszan tudtuk 
megfigyelni, embercsont a Ny-i és É-i oldalon nem került elő. A felszínen szinte kizárólag 
keskeny, de széles, pelyvás anyagú, sötétvörös téglatöredék gyűjthető, az egyetlen 
mészkődarab vélhetőleg az alapból került ki. Ez a fajta tégla az eddigi megfigyeléseink 
szerint környékünkön az Árpád-korra jellemző; hasonlókat legközelebb Kajdacs–
Hatszázas-dűlőben találtunk. A hídjai templom utóbbihoz nemcsak építőanyagában, de 
elhelyezkedésében és méretében is hasonló.1488 
 
266. Szekszárd–Béla tér, volt vármegyeház (XLVI. t.) 
I. Szekszárd–bencés apátság 
II. A Szent Üdvözítőnek szentelt szekszárdi apátságot I. Béla király alapította 1061-ben, 
akit 1063-ban ide temettek el. A tatárjárás idején a monostor megrongálódott, de 
helyreállítása a 13. század végére befejeződött. A 14. század közepétől kormányzók és 
ügyvezetők irányították, apátokat újra csak 1512 körül említenek élén. A monostor jelentős 
birtokokkal rendelkezett Tolna és Baranya megyében valamint Fejér megye solti székében, 
ahol az apátság egyházi nemesei éltek. Jelentős hiteleshely volt, mellette iskola is 
működött. Apátja a 13. században többször teljesített pápai megbízatást, az apátság pedig 
1449-ben bencés apátok gyűlésének adott helyet. A mohácsi csatában elesett János apát 
után utolsó elöljáróját, Györgyöt 1528-ban említik, török kézre 1543-ban került.1489 A 
pécsi egyházmegyében harmadikként a különleges jogi helyzetű, közvetlenül az 
esztergomi érsek fennhatósága alá rendelt szekszárdi konvent kezdte meg hiteleshelyi 
működését a 13. század elején, tehát igen korán. A konvent ötszáznál kevesebb 

                                                 
1487 G. SÁNDOR 1982; G. SÁNDOR 1983; G. SÁNDOR–GERŐ 1984; G. SÁNDOR–GERŐ 1985; G. 
SÁNDOR–GERŐ 1986; G. SÁNDOR–GERŐ 1988a; G. SÁNDOR–GERŐ 1988b; G. SÁNDOR–GERŐ 
1993. 
1488 K. Németh András–Ódor János Gábor terepbejárása, 2005. ápr. 6. 
1489 CZINÁR 1858, I. 211-213; RUPP 1870, I. 413-415; FRAKNÓI 1879; SÖRÖS 1912, 53-69; VASS 1989, 
45-55; F. ROMHÁNYI 2000, 61; HERVAY 2001, 513-514. 
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megőrződött oklevele közül a legkorábbi teljes diploma 1279-ből maradt fenn. A kb. 10 
tagú konvent tagjai mellett a hiteleshelyi tevékenységbe bekapcsolódtak az apátság 
birtokába és kegyurasága alá tartozó környékbeli falvak plébánosai, majd az 1340-es 
évektől a kórus klerikusai is, akik a káptalani iskolából kerülhettek ki. A konvent területi 
hatásköre a középkori Tolna megye területe mellett Baranya megyére, Bács és Bodrog 
megyék Duna menti területeire, valamint néhány Somogy és Fejér megyei falura is 
kiterjedt.1490 
V. A bizánci formákból levezethető, egyenlő szárú keresztre szerkesztett, négy pillérrel 
kilenc mezőre osztott apátsági templom alaprajza egyedülálló, főszentélye egyenes, 
sarokterei pedig minden irányban apszidiolos záródásúak voltak. (LXXVI. t. 1.) A Kozák 
Károly vezetésével 1960-ban ill. 1968 és 1970 között feltárt templom alaprajzilag 
bemutatott maradványai a Vármegyeház udvarán láthatók.1491 
VI. Királyi alapítású, királyi temetkezőhelyként is szolgáló, különleges térelrendezésű, a 
középkort átvészelt, a 18. század végén lebontott, régészetileg kutatott, műemlékileg 
bemutatott bencés apátság. 
 
267. Szekszárd–Csatár (LIX. t.) 
I. Csatár 
II. Egyetlen adatunk szerint 1313-ban a csatári plébános, Gergely a szekszárdi apátság 
hiteleshelyi kiküldöttjeként szerepelt.1492 
III. Az egyetlen középkori forráson kívül semmiféle egyéb információnk nincsen a faluról, 
amelynek emlékét a megyeszékhely D-i városrészének neve őrzi. Valószínű, hogy 
amennyiben nem semmisült meg pl. szőlőművelés vagy homokbányászat során, úgy nem 
szántóföldön, hanem beépített területen fekszik. 
VI. Egyetlen, 14. század eleji oklevélből adatolható templom. 
 
268. Szekszárd–Ebes (LIX. t.) 
I. Ebes 
II. Az egyház csak a pápai tizedjegyzékben szerepel.1493 
III. A romokat a 19. század első negyedében hordták szét: „Ebesen az őtsényi lakosok 
szántóföldeik között, ezelőtt néhány esztendőkkel szedetett széjjel némely őtsényi lakosok 
által egy régi templomnak fundamentoma, melyről a lakosok azt állittyák, hogy görög 
templom volt.”1494 Az Ebessel kapcsolatos földrajzi nevek Őcsény és Szekszárd határában 
oszlanak meg, tehát nem lehetetken, hogy a templom már Őcsény határához tartozik.1495 
VI. A tizedjegyzékből és egy újkori leírásból ismert, a 19. század elején széthordott 
egyház. 
 
269. Szekszárd–Hidas (XLVI. t.) 
I. Hidas 
II. Egyházas hely voltát mindössze egyetlen középkori oklevéllel igazolhatjuk: 1313-ban a 
hidasi Szűz Mária egyház Pál nevű papja a szekszárdi konvent hiteleshelyi kiküldöttjeként 
tűnik fel (Szakály Ferenc feltételezése szerint az apát lehetett a hidasi egyház kegyura).1496 

                                                 
1490 SZAKÁLY 1968. 
1491 TÖRÖK 1970; KOZÁK 1973–1977; KOZÁK 1974, 339-363, 372-374; TÓTH 2001a. 
1492 Zichy VI. 257; SZAKÁLY 1968, 30. 
1493 MonVat I/1. 287, 311. Vö. TIMÁR 1999, 285. 
1494 CSERNA–KACZIÁN 1986, 196. 
1495 Őcsény: TMFN 1981, 474-475: 100/ 116, 117; Szekszárd: uo. 472: 99/ 534: Ebes, 535, 541. 
1496 SZAKÁLY 1968, 30. (Dl. 86922.) 
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III. A falu helyére földrajzi nevek utalnak Szekszárdtól ÉNy-ra, a Sió és a 6-os út közötti 
részen, ill. ettől kissé DNy-ra, a 6-os út D-i felén, a középkori Malontát jelző helynevektől 
D-i irányban (a falu keskeny határa tehát ÉK-DNy irányban hosszan húzódott). Ezen a 
területen belül, a Hidasi-kenderföldeken földmunkák során állítólag középkori temető 
került elő a dűlőnévgyűjtők szerint.1497 
VI. Egyetlen, 14. század eleji oklevélben említett, azonosítatlan egyház. 
 
270. Szekszárd–Munkácsy u. (XLVI. t.) 
I. Szekszárd–plébániatemplom 
II. Egyetlen középkori adatot ismerünk róla: egy 1376-os, kiadatlan vatikáni oklevél 
szerint a Tarnak nevezett Péter halála óta üresen álló, Szent János apostol és evangelista 
tiszteletére szentelt szekszárdi plébániába András fia György iktatását rendelte el a pápa. 
Az iktatásra rendelt cikádori apátnak, avignoni dékánnak és kalocsai főesperesnek 
meghagyta, hogy vizsgálják meg: az új plébános a pécsi vagy valamely szomszédos 
egyházmegyéből származik-e, ismeri-e a plébánia nyelvét ill. a plébánia jövedelme nem 
haladja-e meg a 30 forintot.1498 
III. 1970-ben Horváth Jolán a Munkácsy u. 13. számú telken középkori sírokat tárt fel, 
amelyek valószínűleg a szekszárdi plébániatemplom körüli temetőhöz tartoztak.1499 Vass 
Előd ezek alapján a plébániát és templomot a mai Bartina Áruház helyére lokalizálta, a 
temetőt pedig a Munkácsy és a Bezerédj utcák közti területre.1500 
VI. Egy 14. század végi oklevélből ismert, belterületen fekvő egyház, részben ismert 
temetővel. 
 
271. Szekszárd–Palánk-Szentmiklós (XLVI. t.) 
I. Szentmiklós 
II Az egyházra utaló első adat 1374-ből való, amikor a szekszárdi apátság egyik 
hiteleshelyi kiküldöttje Simon szentmiklósi káplán volt (capellanum mostrum de Sancto 
Nicolao).1501 A templomcímből képzett helynév 1524-ben és 1525-ben is felbukkan.1502 
V. A templom helyén 1987 és 1991 között Gaál Attila végzett feltárásokat. A falakat a 
hódoltság idején jórészt az alapozásból is kitermelték, ám így is előkerült a templom 110 
cm széles homlokzati falának alapja, mindkét hajófal egy-egy szakasza valamint az egyház 
É-i oldalához – sekélyebb alapozása alapján vélhetőleg később – épített sekrestye 
maradványa. (LXXVII. t. 2.) Az egyházat széles mészkőfallal vették körül, ezen belül és 
kívül is késő középkori sírok kerültek feltárásra továbbá előkerült egy osszárium részlete 
is. A rom köré még a hódoltság idején is temetkeztek.1503 
VI. A 14. század végétől említett, régészetileg is kutatott, sekrestyével is ellátott, 
körítőfallal övezett, közöletlen templom. 
 
272. Szekszárd–Templom foka/Templomhely-dűlő (LXII. t.) 
I. Ózsák 
II. A pápai tizedjegyzékben mindössze egyszer említett Azaag nevű plébánia minden 
bizonnyal a középkori Ózsákra vonatkozik.1504 

                                                 
1497 TMFN 1981, 468-469: 99/300, 301, 324, 370-372, 378 (Hidasi-kenderföldek). 
1498 VASS 1989, 60. 
1499 MNM Ad. XVII. 183/1971. 
1500 VASS 1989, 59. 
1501 SZAKÁLY 1968, 30. (Dl. 42922.) 
1502 1524: SZAKÁLY 1998, 212; 1525: Dl. 89210. 
1503 GAÁL 1988; GAÁL 1991b; GAÁL 1992b. 
1504 MonVat I/1. 297. Vö. TIMÁR 1999, 291-292. 
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III. A templom a 19. században több forrásban is feltűnik. Egyed Antal kétszer is 
megemlékezik róla, először így ír: „Mind e mái napig találtatnak a helségtől napkeletre, az 
ugynevezett Ózsáki tó mellett, egy régen elromlott templom falainak darabjai, amely 
mellett elmenő fok ma is Templom fokának neveztetik.”1505 Később megemlíti, hogy 
„Ózsáki templomnak fundamentoma most is meg vagyon”.1506 Néhány évtizeddel később, a 
Pesty-féle helynévgyűjtés kapcsán az őcsényiek azt jegyezték meg a Templomhely nevű 
dűlőről, hogy „régi Templom romjairól neveztetik”.1507 Majdnem száz évvel később, Mözs 
egyik monográfusa, Varga Imre kiforgatott épületmaradványokról számolt be az 
Ózsákpusztához tartozó Templomhel-dűlőből és azokat a középkori Ság falu templomával 
azonosította.1508 Pataki József szerint a régi Ózsáknak „1334-ben kőtemploma is volt, 
amelynek alapfalai az iskola mellett nemrég előkerültek.”1509 Másutt ugyanerről így ír: „E 
kőtemplom apszisának (…) félköríves alapjai a 60-as évek elején napvilágra kerültek az 
iskola kertjében. A templom hajójára épült az iskola.”1510 A Templom foka és a 
Templomhely-dűlő nevek ma már nem ismertek; Ózsákkal kapcsolatos dűlőnevek 
Szekszárd és Őcsény határában találhatók.1511 
VI. A tizedjegyzék után az újkorban többször említett, a 19. század elején még részben 
látszó, a 20. században állítólag építkezéssel bolygatott, talán elfedett templom. 
 
273. Szekszárd–Török-sziget (XLVII. t.) 
I. Malonta 
II. Létezését csupán egyetlen adattal igazolhatjuk: Mihály, malontai pap (Michaelem 
sacerdotem ecclesie nostre de Molunta) 1339-ban a szekszárdi konvent kiküldöttjeként járt 
el egy peres ügyben.1512 
III Az elpusztult település hozzávetőleges helyét földrajzi nevek segítségével Szekszárd 
ÉK-i határába, nagyjából a középkori Bat és Hidas nevű falvak közé határozhatjuk meg, a 
6-os út és a zombai határ közti területre.1513  
IV. A dűlőnevek által kirajzolt térségtől kissé Ny-ra, a Völgységi-patak D-i oldalán fekvő 
Török-sziget dűlőben, közvetlenül a 6-os út É-i oldalán 2003-ban Ódor János Gábor egy 
középkori falu K-i részét azonosította, erősen szétszántott templomát pedig a 147. 
kilométer-kő vonalában, tőle É-ra kb. 150 m-re találta meg.1514 A lelőhely pontosan a 
középkori Battal ill. Malontával kapcsolatos dűlőnevek közé esik, ezért akár az előbbivel 
való azonosítás is felmerülhet. Az utóbbi mellett szól mindazonáltal az, hogy Malonta 
bizonyítottan rendelkezett templommal, míg Bat esetében erről egyelőre nincs 
tudomásunk. 
VI. Egy 1339-es oklevélben feltűnő, azonosított templom. 
 
274. Tamási–Alsócseringát (XXIII. t.) 
I. Henye 
II. Csak a pápai tizedlajstromban szerepel.1515 

                                                 
1505 CSERNA–KACZIÁN 1986, 193. 
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III. 1800 körül még álltak csekély maradványai, Bregovics Pál plébános ezt írta: „a 
Pincehely felé vezető országút közelében, amint az út bekanyarodik északnak, a kanyarnál 
kezdődik és megy északnak a dombhát, ennek fennsíkján volt a templom, én még káplán 
koromban láttam a templom düledékeit, de a földek felmérése után, mely 1802–3-ban 
történt, a szem elől tökéletesen eltűnt és szántóföld a helye”.1516 
IV. A település helyét először Torma István azonosította Tamásitól K-re, Ny-ról a 
cseringáti bekötőút, D-ről a 61-es főút, K-ről a Koppányba folyó kis patak bozótos 
melléke, É-ról pedig a Ny–K irányú dombtetőn végigfutó bozótos fasor által határolt, a 
Koppányra lejtő, középső részén enyhe kis mélyedéssel tagolt dombvonulaton.1517 A 
templom a dombvonulat lapos tetején, az említett kis mélyedéstől Ny-ra állt, ahol kb. 30 x 
20 m nagyságú területen tégladarabok és embercsont-töredékek figyelhetők meg.1518 
V. Ódor János Gábor vezetésével 2000-ben feltártuk a templomot. Három építési periódust 
különíthettük el: I. román kori szentélyzáródás (12-13. század) (LXVII. t. 4.); II. gótikus, 
támpillérekkel ellátott, K felé meghosszabbított templom a román kori épület 
visszabontása után (14-15. század); III. sekrestye építése a szentély É-i oldalán (14-16. 
század eleje; a gótikus épület elkészülte után). A 6 x 8 m belméretű, a feltárt ÉNy-i sarkán 
támpillérrel ellátott gótikus hajóhoz egyaránt 4,3 m hosszú és széles, enyhén trapéz alakú, 
négy sarkán támpillérekkel megerősített szentély csatlakozott. (LXXI. t. 3.) Az alapozást 
habarcsba dobált – részben római – építőanyagból készítették; felmenő fal egyáltalán nem 
került elő. A gótikus szentélyen belül rózsaszínű habarcsba rakott román kori, félköríves 
szentélyzáródás alapozásának késő középkori sírok által jórészt megsemmisített 
maradványát tártuk fel, a szentély É-i oldalához kapcsolódva pedig 2 x 2,5 m belméretű 
sekrestye törmelékkel visszatöltött alapozási árkait. A 3 kibontott sírból egyet a gótikus 
periódus D-i hajófala, egy másikat pedig a sekrestye Ny-i fala vágott át; keltező értékű 
mellékletek sajnos nem kerültek elő. Érdekes, hogy a román kori szentélyzáródáshoz 
tartozó egyéb falra utaló nyomot nem találtunk: a gótikus templom e korban szokatlanul 
kis mérete alapján úgy tűnik, hogy ezt az épületet a teljesen elbontott, román kori egyház 
helyére építették. Néhány kerek ablaküvegszem- és apró festett vakolattöredék a templom 
díszítésére utal.1519 
VI. A pápai tizedjegyzékben feltűnő, 1800 körül még látszódó, feltárt, félkörös záródású 
templom helyén épített kis méretű, poligonális záródású egyház. 
 
275. Tamási–Belterület (XXIII. t.) 
I. Tamási–Mindenszentek-kápolna 
II. 1432-ben Tamási László és Henrik búcsút kértek a Tamásiban általuk újonnan építtetett 
(de novo constructam), a Mindenszentek tiszteletére szentelt kápolna látogatóinak.1520 
III. A kápolnát többször nem említik, lokalizálásához nem rendelkezünk elegendő 
ismerettel.1521 
VI. Mindössze egy 1432-es búcsúkérvényben szereplő, azonosítatlan mezővárosi kápolna. 
 
276. Tamási–Likashegyi-tisztás (XXIII. t.) 
I. Kospa 
II. A falu középkori templomát csak a pápai tizedjegyzék említi.1522 
                                                 
1516 PAPP 2000, 150. 
1517 Torma István terepbejárása, 1963. ápr. 9. (231. lh.) 
1518 K. Németh 1997. nov. 8.  
1519 Összefoglalóan: K. NÉMETH 2002a. Ld. még: ÓDOR 2003. 
1520 MREV III. 74; LUKCSICS 1938, II. 72. sz. 
1521 Torma István szerint a kápolnát „minden bizonnyal a plébániatemplomhoz toldották hozzá, valószínűen 
ebbe kívántak temetkezni”. TORMA 1997a, 95. Az említett temetkező-kápolna valójában azonban nem a 
Mindenszentek, hanem Szűz Mária tiszteletére épült. Ld. Tamási–R. k. templom. 
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III. Bregovics Pál egykori tamási esperes-plébános így emlékezett a templom romjairól: „a 
[tamási] felsővadkertben egy kis meredek hegyen a templom romlott falait 1800 körül még 
láttam, de már lerontatván téglájából pincék épültek. Középszerűnél kisebb templom volt, 
mellette szőlők voltak ültetve, melyeknek barázdái még most is észrevehetők”.1523 1824-ben 
Moldoványi József ezt írta: „Tamási városa mellett fekvő erdőben ezek előtt egy nehány 
esztendőkkel találtatott egy hosszú lyuk a’ hegybe pintze formára bévájva (...): minthogy 
pedig a’ templom’ omladékja mindjárt ezen jelenés mellett látszatik lenni, az a’ 
közvélekedés, hogy ezen föld alatt való lakásban a’ Törökök’ ideje alatt Barátok 
laktak”.1524 Az 1828. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint a templom a középkorban a 
Szentháromság tiszteletére volt szentelve.1525 Pesty Frigyesnek 1864-ban ezt írták 
Tamásiból a Likashegy kapcsán: „(…) a’ hegy alatt Templom volt, mely máig is Kosbai 
templomnak neveztetik, azomban már romjai alig láthatók – a’ Templom előtt a’ völgyben 
forrás kút vagyon.”1526 A Wosinsky-féle kérdőívben is említik, hogy Kosba valaha 
templomos hely volt.1527 
IV. A falu helyét Torma István azonosította Tamásitól D-re, egy, a Koppányba folyó kis 
patak eredeténél, a Likashegyi-erdészháztól ÉK-re fekvő tisztáson. A templom a falutól kb. 
100 m-re É-ra, egy kb. 20 m magas, meredek domb tetején állt; a főleg téglából és kevés 
mészkőből épült 50–80 cm magasan megmaradt falak omladékai egy kb. 18 m hosszú, 8 m 
széles, Ny-i oldalán toronnyal, K-i végén félkörös záródású szentéllyel ellátott épületre 
engednek következtetni. A templom körüli temető körítőfala kb. 5 x 25-30 m-es területen 
figyelhető meg.1528 A templomrom falait törmelék borítja, csupán a felszínből kimagasodó 
omladék rajzolja ki az épület hozzávetőleges alaprajzát; terepbejárásomkor római peremes 
tégla- és tetőcserép-töredékeket is találtam a lelőhelyen.1529 A több leírásban is említett, a 
Likashegybe vájt barlangrendszer kora ismeretlen; csak feltételezhetjük, hogy esetleg a 
középkorban is búvóhelyül – és nem szerzetesek lakóhelyéül – szolgálhatott. 
VI. A tizedjegyzékben feltűnő, a 19. század végéig romként gyakran említett, erdőben 
fekvő, jelenleg is csekély felmenő falakkal rendelkező, az omladékok alapján nagyjából 
ismert alaprajzú, toronnyal és félköríves szentélyzáródással ellátott, körítőfallal övezett 
egyház. 
 
277. Tamási–Öreghenye? (XXIII. t.) 
I. Arcsa, Aracsa–johannita rendház 
II. Az arcsai johannita rendházat abban az 1226-os oklevélben említik először és utoljára, 
amely a pannonhalmi apát és a johanniták között a Somogy megyei tizedek ügye miatt 
folyó perben létrejött egyezséget rögzíti.1530 
III. Papp István szerint a falu Tamásitól K-re, a henyei kápolna dombjától „K-re levő, D-
nek menő völgy elején” feküdt, a Koppány folyó közelében.1531 A források alapján ez a 
hely megfelelhet a valóságnak, egy 1482-es oklevél szerint az ismert fekvésű Henye 
tőszomszédságában (in contigua vicinitate possessionis Henye) helyezkedett el.1532 

                                                                                                                                                    
1522 MonVat I/1. 145, 262, 277, 298, 306. Vö. TIMÁR 1999, 304. 
1523 PAPP 2000, 155. 
1524 MOLDOVÁNYI 1824, 64. 
1525 BRÜSZTLE 1880, IV. 678. 
1526 GAÁL–KŐHEGYI 1977, 312-313. 
1527 K. NÉMETH 2005a, 137. 
1528 TORMA 1981a, 246. 
1529 K. Németh András terepbejárása, 1997. ápr. 5. 
1530 ÁUO I. 222. Vö. REISZIG 1928, II. 8. 
1531 PAPP 2000, 138. 
1532 Dl. 106645. (MTA RI) 
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VI. Mindössze egyetlen, 13. század eleji oklevélben említett, azonosítatlan johannita 
rendház. 
 
278. Tamási–R. k. templom (XXIII. t.) 
I. Tamási–plébániatemplom 
II. Temploma a pápai tizedjegyzékben tűnik fel.1533 1432-ben Tamási László és Henrik a 
pápától búcsút kértek a Tamási mezővárosban levő, Szent István király tiszteletére szentelt 
plébániatemplom látogatói részére, valamint azt kérték, hogy a plébános minden évben egy 
napon feloldozást adhasson olyan esetekben, amelyekben csak a püspököknek volt joguk 
dönteni.1534 Tamási László királyi főajtónállómester, a tamási Szent István-templom 
kegyura a következő évben, 1433-ban Zsigmond magyar király német-római császárrá 
koronázásakor annak főúri kíséretében Rómában tartózkodva újra búcsút kért a Szent 
István-templom számára.1535 1453-ban Miklós tamási plébános (presbiter alias plebanus) 
volt az egyik személy, aki Tamási László özvegye, Ilona és két gyermeke valamint 
Hédervári Lőrinc nádor özvegye, Margit és gyermekei, Imre és Margit nevében és 
megbízásából a budai káptalannál tiltakozott az ellen, hogy Garai László nádor 
erőszakosan önmagának ítélte Tamási várát.1536 1467-ben Péter fia István, a tamási 
plébániaegyház rectora, engedélyt kapott a pápától hordozható oltár használatára.1537 1537-
ben Dombai János végrendeletében a tamási plébániatemplom részére visszaadni rendelte 
annak nála levő tárgyait: egy ékkövekkel díszített arany, egy szintén ékkövekkel kirakott 
aranyozott ezüst, és egy kövek nélküli aranyozott ezüst kelyhet, két aranyozott ezüst 
keresztet, egy vörös bíborból készült, kövekkel jól kirakott miseruhát, egy ezüst füstölőt 
(turribulum), egy pár ezüst misekancsót (ampolna) és négy ezüst gyertyatartót 
(candelabra).1538 
A templomhoz épített Szűz Mária-kápolna 1447-ben tűnik fel. Ekkor Hédervári Lőrinc 
nádor – akivel 1443-ban Tamási László, mint szintén Héder-nemzetségbeli atyafiával 
kölcsönös örökösödési szerződést kötött1539 –, átengedte Tamási László özvegyének, Csáki 
Ilonának a tamási várhoz tartozó Hékút falut, amelyet Ilona lekötött a templomhoz épített, 
Szűz Mária tiszteletére szentelt kápolna (capellam beate Marie virginis ad latus ecclesie 
parochialis beati Stephani regis in dicta Thamasy fundate) papjának, akinek az ugyanide 
temetkezett Tamási László és Henrik lelki üdvéért kellett rendszeresen misét mondania a 
birtok jövedelméből.1540 Az 1542. évi dica-összeírás szerint a kápolnamesternek (Magistri 
capelle de Thamasy) Hékúton hét, Prozsán pedig három portája volt.1541 
A templomban legalább egy mellékoltár is állhatott, amelynek védőszentjét azonban nem 
ismerjük. Az 1542. évi rovásadó-összeírás szerint ugyanis a tamási oltárigazgatónak 
(rectoris altaris) Prozsa faluban három portája volt.1542 

                                                 
1533 MonVat I/1. 145, 262, 277, 298, 305-306. Vö. TIMÁR 1999, 310. 
1534 MREV III. 74; LUKCSICS 1938, II. 72. sz. Érdekes, hogy Tamásit a pápai kérvénykönyvben a 
veszprémi egyházmegyébe tartozó községként jegyezték be, holott a veszprémi és a pécsi egyházmegye 
határa tőle Ny-ra legalább 20 km-re volt. 
1535 LUKCSICS 1938, II. 177. sz.; CSUKOVITS 1998, 30. 
1536 Dl. 88280. 
1537 CZAICH 1889, 260. 
1538 NRA Fasc. 173. No. 31. Említi: PAPP 1957, 30. Papp István szerint a tamási egyház kincsei feltehetően 
akkor kerültek a Dombaiak kezébe, amikor 1452-ben Dombai Frank fiai, Pál és László nyéki és dombói 
várnagyaikkal és jobbágyaikkal kifosztották Tamásit. PAPP 2000, 115. Vö. Dl. 88264. Az oklevélben 
részletesen felsorolt károk között a templom kirablása mindenesetre nem szerepel. 
1539 Héderváry I. 169. sz. 
1540 Dl. 88215. 
1541 Dica 1542, 493, 501. 
1542 Dica 1542, 501. 
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III. Az 1733-ban felvett vizitációs jegyzőkönyv szerint az 1710-es évek végén kezdték a 
hívek újjáépíteni az épületet, amelyhez a birtokos Eszterházy herceg segítségét is kérték. Ő 
ezt anyagi viszonyai miatt nem vállalta, viszont hajlandó volt a török által elpusztított, 
„hajdan csodálatos” templomnak – amelyből csak az alapozás maradt meg a középső 
részen, – a tamási várba építőanyagként felvitt köveit a templom építéséhez visszaadni.1543 
A mai tamási katolikus templom tehát nem a középkori épület alapjain, csak annak helyén 
és feltehetően részben annak anyagából épült; erre utal Papp István azon megjegyzése, 
hogy a mai templom belsejében végzett munkák során, a járószint alatt „1 m széles és 1 m 
hosszú csúcsíves támpillérek alapjait” találták meg.1544 
V. A középkori tamási templommal kapcsolatba hozható tárgyi emlékünk a mai 
templomban, a D-i bejárat jobb oldalán látható, fején nyolcszög alakú szenteltvíztartó, 
amelyet valamilyen más építészeti részletből – Papp István szerint 12-13. századi 
oszlopfejből, Torma István szerint talán ikerablak-osztóból – faragtak át ma is látható 
formájára.1545 1958-ban a templombelsőből előkerült egy 20 x 20,5 x 5 cm-es, négyzet 
alakú padlótégla, amelynek egyik oldalán az 1444-ben kihalt Tamásiak 9,3 x 8,4 cm 
nagyságú, bemélyített címere látható. A tégla „a templom belterületén, kisebb átépítés 
során került elő a padozat alól, ahonnét régi fundamentum vezet ki a templomkert 
irányába”.1546 A vörös színű téglán látható címer – három függőleges, párhuzamos, 
plasztikus cölöp – arra mutat, hogy a Tamásiak temetkezőhelyéül szolgáló Szűz Mária 
kápolna a középkori plébániatemplommal együtt a mai templom helyén feküdt. 
VI. A pápai tizedjegyzékben feltűnő, a késő középkorban gyakran említett, a Tamási-
család sírkápolnáját is magába foglaló, a mai templom helyén állt egyház. 
 
279. Tamási–Szemcsepuszta (XXIII. t.) 
I. Szemcse 
III. Az 1719. és 1720. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint Szemcsén az egykor Szent 
Erzsébet tiszteletére szentelt plébániatemplom romjai még láthatók voltak,1547 ugyanúgy, 
mint 1828-ban; helyén állítólag temető létesült.1548 A templomromot részben 1893-ban 
bontották le, de tornyának maradványa – Papp István leírása szerint – egy méter 
magasságban a bontás után is megmaradt. A kitermelt anyag az akkor épült, ma is álló 
szemcsei magtár alapjába került; a megmaradt falakat a magtár DK-i sarkánál a földben a 
néhai plébános még látta.1549 
IV. Torma István adatgyűjtése szerint „A pusztától DK-re eső oldalon középkori cserepeket 
szántottak ki. A puszta egyik részét (...) Templomdombnak hívják, ahol téglákat és a század 
első felében állítólag ‘kriptákat’ találtak.”1550 Ma a Papp István által leírt terület a 
növényzet és az épülettörmelék miatt kutathatatlan, a középkori Szemcse helye azonban jól 
azonosítható az épületektől D-re fekvő, Koppányra lejtő domboldalon, Ny-ról a pári 
                                                 
1543 BRÜSZTLE 1880, IV. 677; ACP 1973, 225. 
1544 PAPP 2000, 101. Erről sajnos nem rendelkezünk dokumentációval, az adatnak mégis hitelt adhatunk. 
Papp István néhai tamási plébános szerint a mai templom helyén a későrómai korban ókeresztény templom 
állott, amelyre a szentélyben, a föld alatt talált fal utalna. PAPP 2000, 100. Megfelelő dokumentáció 
hiányában sajnos kételkedéssel kell fogadnunk a Tamási keresztény múltját ilyen távoli múltba visszavezető 
állítást. A pap-helytörténész másik téves megállapítása szerint a község Szent Tamás apostol tiszteletére 
emelt templomáról kapta nevét (PAPP 2000, 100), holott középkori forrásainkban mindig Szent István király 
szerepel titulusként; a helynév valójában birtoklást kifejező -i képzővel ellátott személynévből jött létre, 
jelentése: ‘Tamásé’. KISS 1988, II. 612. 
1545 PAPP 2000, 101; Torma István levele, 1997. ápr. 25. Képe: KÖNNYÜ 1979, 44. 
1546 WMMM Rég. Ad. 23-73. (=MNM Ad. 370. I. IV.) Ltsz.: 60.274.1. 
1547 BRÜSZTLE 1880, IV. 678. 
1548 KÉRINGER 1999, 118. 
1549 PAPP 2000, 170. 
1550 Torma István terepbejárása, 1962. okt. 28. (198. lh.) 
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bekötőúttal párhuzamos patak, K-ről pedig a Koppány hídjára futó földesút által határolt 
területen.1551 Helyi adatközlők szerint a középkori templom a ma lakóházként használt 
egykori „kastély” helyén állt;1552 mivel a középkori Szemcse éppen ettől az épülettől D-re, 
annak közelében helyezkedett el, a feltevés sajnos nem lehetetlen. 
V. A téglából épült templom romját Rómer Flóris 1866-ban jegyzetfüzetében 
megörökítette; ekkor a Ny-i oldalon álló támpilléres torony Ny-i és D-i falának 
találkozásánál még két ölnyi (kb. 3,8 m) magas faldarab állt, (LXXVII. t. 4.) tetején három 
téglasoros, lépcsőzetes párkánnyal.1553 
VI. Csak a 18. század elején feltűnő, azonosítatlan, valószínűleg beépített helyen fekvő 
templom, amelynek támpilléres toronymaradékát csak a 19. század végén bontották le; 
faluhelye ismert. 
 
280. Tamási–Szentmártoni-dűlő (XXIII. t.) 
I. Szentmárton 
II. A falu templomát a középkorban csak a pápai tizedjegyzék említi;1554 az összeírás 
hozzávetőleges sorrendje alapján (Tengőd és Henye, Dorog és Tamási, Kecső és Tamási) 
azonosítottam a legvalószínűbbnek tűnő, Tamási határában fekvő lelőhellyel. 
III. 1732-ben a Szentmártonpuszta határainak megállapítása miatt végzett kihallgatások 
során a tanúk egy olyan halomról számoltak be, ahol „kövecskék és Téglák 
találkoznak”;1555 valószínűleg a templom maradványait látták. Bregovics Pál 1827-ben így 
írt a falu középkori templomának romjairól: „Egyháza Tamásitól északra fekszik és 
templomának maradványai a szántóföldek között még látszanak, de nemsokára tökéletesen 
elenyésznek, Tamásiból menvén Ozorának jobbról.”1556 
IV. Helyét Tamásitól É-ra, a Cseréngáti-patakon levő halastótól Ny-ra, a patakra 
merőlegesen futó földesúttól É-ra, a patakra lejtő É–D-i irányú lapos dombháton kb. 400 m 
hosszan Árpád- és késő középkori cserepek jelzik. A templom helyét a Tamási felé eső 
távvezetéksornak a tóhoz legközelebbi és a tőle Ny-abbra fekvő oszlopa közti középső 
pontjától D-re kb. 100 m-re, kb. 20 x 10 m nagyságú területen kevés tégla-, patics- és 
habarcstörmelék, valamint sok apró embercsont-töredék mutatja.1557 
VI. A tizedjegyzékben szereplő, a 19. század elején még felismerhető maradványokkal 
rendelkező, azonosított egyház. 
 
281. Tengelic–Alsó-Hídvég (.XXXVIII. t.) 
I. Hidvég 
IV. 2005-ben Ódor János Gáborral Alsóhidvégtől kb. 1,5 km-re DNy-ra, a Sárvíz két, 
levágott kanyarja között fekvő, meredek oldalú, kb. 12 m magas domb tetején középkori 
egyházas falu nyomait azonosítottuk a szántásban kb. 400 x 200 m-es területen, a kelő 
vetés és az idő szűke miatt terepszemlénk azonban nem volt teljes. A faluhely K-i szélén, 
az enyhén K felé lejtő dombtetőn kb. 30 x 20 m-es részen közepes mennyiségben – köztük 
meglehetősen nagy méretű – köveket és kevesebb téglatöredéket, valamint közepes 
sűrűségben embercsontokat figyeltünk meg. A felszínen talált, II. Géza korától I. 
                                                 
1551 K. Németh András terepbejárása, 1997. szept. 21. 
1552 TMFN 1981, 104: 14/313. 
1553 Rómer XIX. 62. Semcse név alatt említi: GERECZE 1906, 896. A Rómer-rajzra részletesen: K. 
NÉMETH 2005c. 
1554 TIMÁR 1999, 309. A tizedjegyzékben szereplő Szentmárton földrajzi elhelyezésekor egyszerre 
hivatkozik a Nagyszokoly és a Tamási határában a két Szentmártont jelző helynevekre, egybemosva a két 
faluhelyet. 
1555 TAKÁCS 1987, 97. 
1556 PAPP 2000, 171. 
1557 K. NÉMETH 2004δ. 
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Ferdinánd/Miksa uralkodásáig terjedő érmek alapján a település legalább a 12. század első 
felétől a 16. század második feléig létezett.1558 
VI. Kizárólag terepbejárásból ismert egyház. 
 
282. Tengelic–Nyulas-tó (Öregfalu) (XXXVIII. t.) 
I. Tengelic 
II. A Szent Margit tiszteletére szentelt templomot csupán Bodó Ferenc 1517-es 
végrendelete említi. A testamentum szövegéből talán arra következtethetünk, hogy az 
épület ekkortájt épült, mert a birtokos úgy rendelkezett, hogy pénzéből „azon egyhazath 
tellÿesseghel meg epeÿchek”.1559 
IV. Az egyházas falut 1960-ban Éry Kinga a Tengelic–Sertésszállásokon folytatott ásatása 
idején, attól K-re, mintegy 700-1000 m-re azonosította.1560 Néhány évvel később a 
tengelici általános iskola igazgatóhelyettese segítségével Csorba Csaba a Felsőtengelicre 
vezető műúttól D-re, a Nyulas tótól Ny-ra fekvő dombon kb. 150 x 250 m-es területen 
talált az Árpád-kortól a 15. századig keltezhető cserepeket, a legmagasabb részen pedig 
azonosította a sok kő- és téglatöredékkel jelzett templom helyét.1561 2002-es 
terepbejárásom szerint a templom törmeléke az É-i tómeder Ny-i oldalán húzódó É-D 
irányú dombhát D-i végén, kb. 30 x 30 m-es területen található. Érdekes, hogy nem a 
vonulat legmagasabb pontján, hanem attól D-ebbre fekszik az igen kevés és apró tégla-, 
valamint több és helyenként igen nagy méretű (4-5 kg-os) mészkővel és kevés 
embercsonttal borított terület. Az egyház – amennyire megfigyelhető volt – a falu D-i (DK-
i?) részén feküdt, tőle D-re már nemigen került elő cserép.1562 Ódor János Gábor szíves 
közlése szerint egy tengelici erdész néhány éve, a templom körüli temető szétszántott 
csontjai között egy ezüst érmet – vélhetőleg sírobulust – talált. Berta József meghatározása 
szerint a pénz II. István (1162-1172) denára (C. 119), a templom tehát legkésőbb a 12. 
század második felében már állhatott.1563 A lelőhelyet a helybeliek ismerik, csontok és 
cserepek előkerüléséről tudnak.1564 
VI. A 16. század elején említett, egy kiszántott sír obulusa alapján mégis korainak tartható, 
azonosított templom. 
 
283. Tengőd–Bati-erdő (Somogy m.) (VII. t.) 
I. Bat 
II. Először 1643-ban szerepel templomos helyként, amikor az andocsi jezsuitákhoz tartozó 
licenciátus központja volt.1565 
III. Fényes Elek szavai talán templomára vonatkoznak: Bedeg határában „a régi »Bati« vár 
maradványai láthatók”.1566 Wosinsky régészeti adatgyűjtésére az alábbi válasz érkezett 
Bedegről: „az ugy nevezett Bati dombon, romhelyiség látható, sok emberi csontok 
felhányattak, kincskeresés okáért”.1567 2000-ben Zsolt Béla volt hékútpusztai tanító 
elmondta, hogy 1975 előtt tanítványai többször is jártak a Hékúttól É-ra fekvő Bati-erdő K-
i szélén fekvő, kolostorromnak tartott épületmaradványnál, ahol embercsontokat szoktak 

                                                 
1558 K. Németh András–Ódor János Gábor terepbejárása, 2005. ápr. 6. 
1559 BARABÁS 1890, 559. 
1560 WMMM Rég. Ad. 284-83. 
1561 WMMM Rég. Ad. 267-81. 
1562 K. NÉMETH 2004j. 
1563 Ódor János Gábor közlése, 2004. jún. 21. 
1564 TMFN 1981, 401: 87/235. Kézikönyv 1997, 551. A lelőhelyre összefoglalóan: K. NÉMETH 2003b, 29-
30. 
1565 PFEIFFER 1947, 195. 
1566 FÉNYES 1866, 120. 
1567 K. NÉMETH 2005a, 135. 
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találni.1568 Papp István szerint templomának romjai a bati malomtól DNy-ra, a Bati-erdő 
kezdetén láthatók.1569 Az 1975-ös topográfiai kérdőívben említett Batifarki-dűlő, ahol 
rengeteg emberi csontmaradvány került elő, valószínűleg szintén lelőhelyünkre 
vonatkozik1570 
IV. Németh Péter Gergely 1999-ben a Bati-réten egy félig szétszántott középkori és 16-17. 
századi objektumot figyelt meg egy 4 x 2 m-es területen, sok paticcsal és cseréppel, 
valamint kevés téglával. A lelőhely leírása szerint a Répás-kúti-dűlőben is folytatódik.1571 
A megbolygatott objektum a középkori Bat falu része lehetett, a templom a közelében 
kereshető. Elképzelhető, hogy a templom ma Tengőd vagy Kánya határába esik, mert 
éppen a Bati-erdő szélén találkozik a három falu határa. 
VI. A 17. századtól említett, rablóásatással bolygatott, a helybeliek által számon tartott, 
azonosítatlan templom, részben ismert faluhellyel. 
 
284. Tengőd–Ősi-dűlő (Somogy m.) (VII. t.) 
I. Ősi 
II. 1618-ban Hárosi István ősi református lelkész szerepel a pápai zsinaton részt nem vettek 
névsorában, 1619 májusában viszont ott volt Pápán. 1621 júliusában a veszprémi zsinaton 
jelen volt Szondi János ősi református lelkész, 1623-ban Sepsi István nem volt ott 
Szentlőrincen.1572 1628-ban Endrédi György ősi lelkész részt vett a pápai zsinaton. 1631-
be, 1632-ben Szerdahelyi István, 1652-ben pedig Darányi Basilius ősi református 
lelkészként részt vett a ráckevei zsinaton.1573  
III. Az 1722. évi tengődi egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint Kányáról Tengődre menet, 
a falu bejáratánál régi templom romjai láthatók.1574 Ma Ősire emlékeztető helyneveket 
találunk a Kánya és Tengőd közti országúttól É-ra.1575 
VI. Csak a 17. század elejétől, református iratokban említett, a 18. század elején még 
romos, azonosítatlan egyház. 
 
285. Tengőd–Temető (Somogy m.) (VII. t.) 
I. Tengöld 
II. A templom már létezett az 1330-as évek első felében, a pápai tizedszedések idején.1576 
1489-ben a Hédervári Miklós tárnokmester és Keledfalvi Korotnai Pál között tengődi 
birtokrészek miatt folyó per során említést tettek az Egyházas utcáról – amely nyilván a 
templomról kapta a nevét –, a megegyezés során pedig a Szent Kereszt tiszteletére szentelt 
plébániatemplom kegyúri jogának felét (equali dimidietate iuris patronatus ecclesie sancte 
Crucis in eadem possessione Thengewld constructe) a Keledfalviak kapták meg.1577 
III. 1733-ban a falutól D-re régi templomromot említenek, amely körül temető volt.1578 Az 
1975-ös somogyi topogfáfiai kérdőívre válaszolva Györgypál János iskolaigazgató említést 
tett arról, hogy a tengődi temetőben „Árpád-korban épült templom alapzat látható”, és 
megjegyezte, hogy a hagyomány szerint a község régen a mai temető helyén volt.1579 

                                                 
1568 Ódor János és K. Németh András adatgyűjtése, 2000. máj. 29. 
1569 PAPP 2000, 139. 
1570 RRM Rég. Ad. I/16/8. (= 989.) 
1571 RRM Rég. Ad. 1381. 
1572 THURY 1908, 236. 
1573 FÖLDVÁRY 1898, 140, 147, 185. 
1574 BRÜSZTLE 1880, IV. 691. 
1575 SMFN 1974, 219, 221: 63/44, 46, 48, 54, 55, 63. 
1576 MonVat I/1. 262, 277, 298, 305-306. Vö. TIMÁR 1999, 310-311. 
1577 Héderváry I. 334. sz. 
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IV. A falu D-i részén fekvő, É-D irányban elnyúló temető közepén, annak a K-i szélén egy 
akáccal és ecetfával benőtt, kb. 30 x 30 m nagyságú, nagyjából négyzet alakú hepehupás 
bozótos található. Ennek főleg Ny-i szélén több kisebb-nagyobb kupacban temetői szemét 
és építési törmelék fekszik, elszórva azonban középkori jellegű téglatöredékek is akadnak 
benne. A terület D-i szélén kb. 10 m hosszan mélyedés húzódik Ny-K irányban, amely 
talán falra vagy árokra stb. utal. A bozótostól D-re, annak szélességével megegyező 
szélességű füves-gazos sáv húzódik D felé (egykor talán ide is temetkeztek); ennek É-i 
részén, közvetlenül a bozótos melletti sírok körüli, nedves földben középkori 
téglatöredékeket és – feltehetőleg nemrégiben sírásás során megbolygatott – szétszórt 
embercsontokat figyeltem meg. A templom helyétől közvetlenül K-re eső szántóföldön 
nem találtam leleteket, sem a temető DNy-i széle melletti szántásban. Ennek ellenére a 
középkori falu a két patak közti földnyelven, talán annak délebbi, víz közeli részén 
keresendő; a templom egyébként pontosan a széles földnyelv közepén, a két víz között 
félúton helyezkedik el. A templom helye – amennyiben korábban nem pusztították el 
véglegesen – jelenleg és a bozótos kiirtásáig, sírok létesítéséig nem veszélyeztetett, 
ellenben a templom körüli temetőt vélhetőleg jórészt megsemmisíthették a több évszázada 
tartó temetkezésekkel.1580 
VI. A tizedjegyzékben már említett, a 18. század első felében még romként leírt, jelenleg 
temetőben fekvő, temetkezésekkel valószínűleg részben tönkretett, azonosított egyház. 
 
286. Tevel–„Halastó felett” 
I. Tevel? 
IV. 1962-ben Ember Ödön teveli ált. iskolai tanár és múzeumbarát 12 teveli lelőhelyről 
tájékoztatta Mészáros Gyula szekszárdi múzeumigazgatót. A felsorolás a „Halas tó fölött” 
csontokat, edényeket és templomalapot említ.1581 Tevel határában már az 1970-es években 
is három halastó feküdt: az első az Öregtemplomtól K-re, a patak D-i oldalán; a másik 
kettő, az Alsó- ill. Felső-mocsarasi-halastó pedig a határ D-i részén (az egyik közvetlenül a 
falu szélén), egymás közelében, a kisdorogi út D-DNy-i oldalán.1582 Mivel a 
lelőhelyjegyzékben az Öregtemplom-dűlő is szerepel, egyértelmű, hogy lelőhelyünk nem 
lehet azonos vele. 
VI. Mindössze egyetlen, elnagyolt leletbejelentésből adatolt templom. 
 
287. Tevel–Öregtemplom dűlő, Moser tanya/Altekirh (XXXII. t.) 
I. Jak, Ivak 
II. A pápai tizedlajstromban szereplő települést (Jog, Iwok)1583 Timár György a jegyzék 
sorrendje alapján Závod vidékén,1584 Dávid Géza a török defterek alapján Hőgyész és az 
elpusztult Csefő között kereste.1585 Engel Pál Tevel–Öregtemplommal azonosította.1586 A 
lelőhely Weidlein János szerint Berencs faluval azonos.1587 Tény, hogy a templomos 
Jak/Ivak falunak nem ismerjük pontos fekvését, ugyanakkor Berencs egyházas voltáról 
nincs adatunk; ezek alapján Jak/Ivak helyének nagyobb joggal tarthatjuk. 
III. A korábban említett Ember Ödön-féle teveli lelőhelygyűjtemény az Öregtemplom-
dűlőben csontokat, edényeket és templomalapot említ.1588 Az Öregtemplommal azonos 
                                                 
1580 K. Németh András terepbejárása, 2005. márc. 18. 
1581 WMMM Rég. Ad. 499-94. 
1582 TMFN 1981, 302, 304: 62/57, 122, 132. 
1583 MonVat I/1. 276, 286, 297, 312. Vö. TIMÁR 1999, 287. 
1584 TIMÁR 1999, 287. 
1585 DÁVID 1982, 124. Csánki nem lokalizálta a falut: CSÁNKI 1897, 431. 
1586 ENGEL 2001. 
1587 WEIDLEIN 1934, 620. 
1588 WMMM Rég. Ad. 499-94. 
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Altekirh-dűlőben a helyiek még nemrég is a törökök előtti időből származó romok és 
eszközök előkerüléséről tudtak.1589 Egy helytörténeti kiadvány szerint még az 1980-as 
évek végén is látható volt az „Árpád-kori” templomrom.1590 
IV. A falu ÉK-i határában, a Donát-patak K-i mellékágának D-i oldalán fekvő templom 
területén G. Vizi Márta végzett helyszínelést. A középkori település a patak két oldalán 
terült el, az egyház a D-i településrész fölötti magaslaton épült.1591 
VI. Dűlőnévből, szájhagyományból és régészeti terepbejárásból ismert egyház. 
 
288. Tolna–Duna-meder (XLVII. t.) 
I. Tolna, Tolnavár–plébániatemplom (?)/ főesperesi templom (?) 
II. A középkori Tolna területén forrásaink egy plébániatemplomot és egy kápolnát 
említenek (bár egy főesperesi templomnak is léteznie kellett), az újkori adatok viszont 
három templomromról tudnak (amelyekről nehéz eldönteni, hogy a középkorban mi volt a 
funkciójuk).1592 A plébániatemplom írott adatait itt sorolom fel, ám lehetséges, hogy ezek 
nem erre, hanem Tolna–R. k. templom (?) lelőhelyre vonatkoznak. A tolnai 
plébániatemplommal először a pápai tizedszedők feljegyzéseiben találkozunk.1593 1429-
ben egy vatikáni kérvény Szent István király tiszteletére emelt templomát említi.1594 A 
reformáció térhódításának kezdetén, az 1550-es évek elején a tolnai plébániatemplomot a 
katolikusok és a reformátusok kétfelé osztva használták, amíg a katolikusok kisebbségbe 
nem kerültek.1595 
III. Talán erre az épületre vonatkozik ez 1608-as útleírás adata, amely szerint Tolna az idő 
tátjt „csupán egy rossz kastély, benne egy puszta templommal”.1596 Számos adat bizonyítja, 
hogy a tolnai Duna-meder régi épületmaradványokat rejt, amelyeket a – főleg római koros 
– kutatás egy része római eredetűnek tart, míg a középkoros szakirodalom gyakran túlzott 
óvatossággal írja a folyam számlájára a középkori Tolna „nyomtalan” eltüntetését. A 
kérdéskört 20 évvel ezelőtt Gaál Attila röviden érintette,1597 újabban Visy Zsolt gyűjtött 
össze róla több adatot,1598 nemrég pedig teljességre törekedve időrendi sorrendben 
részletesen áttekintettem a hozzáférhető információkat. A visszafoglaló sereg útját 
megörökítő 1686-os metszetsorozat Tolnán, a váron belül kereszthajós, félköríves 
szentélyzáródású, tető nélküli templomot ábrázol.1599 Bár a Duna-parti épületmaradványra 
talán már néhány, a 17-18. század fordulóján kelt feljegyzés is vonatkoztatható,1600 a 
középkori egyháztörténet szempontjából legfontosabb forrásaink az 1718 és 1733 közti 
időből maradtak fenn. Egy 1718-as adat szerint Tolna birtokosa, Wallis Olivér gróf 
engedélyt kért Nesselrode püspöktől, hogy a Duna által már majdnem elnyelt régi 
templomot lebonthassa és anyagát új templom építéséhez használhassa fel.1601 Az 1722-es 
vizitáció említést tesz a plébánia telkén álló régi kőegyházról valamint a mezővároson 
                                                 
1589 TMFN 1981, 302: 62/55. 
1590 SZAUER 2003, 12. 
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1599 A középkori városmagot és a török palánkot – benne a templommal – Gaál Attila a Tolna északi szélénél 
emelkedő területre, a selyemgyár helyére helyezte. GAÁL 1984, 138–139, 155. 23. kép. 
1600 A tolnai prépostság 1692-es összeírása Tolnán egy néhány éven belül a pusztulás sorsára jutó, nagyobb, 
romos templomról emlékezik meg. U. et C. 1975, 197. 
1601 BRÜSZTLE 1880, IV. 721. 
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kívül két másik, régi, romos templomról, amelyek közül az egyik a Duna partján feküdt; 
utóbbinak bejárata Ny-on nyílt, felette torony emelkedett, a hajóhoz mindkét oldalon 
kápolnák csatlakoztak és sekrestyével is megtoldották.1602 Kétségtelenül erről az épületről 
emlékezik meg az az 1725. január 30-án kelt megyei közgyűlési jegyzőkönyv is, amelyben 
Nesselrode pécsi püspök és tolnai főispán megbízottja nevében tiltakozik a miatt, hogy 
Tolna birtokosai, a két Wallis gróf és a helyi lakosok „(…) a tolnai egykori pompás 
templomot mely a Duna partján volt felépítve, könnyű munkával a Duna áradásától meg 
nem őrizték, a Dunába vízbe omlani és inkább a víznek mint keresztény használatra 
engedték, holott könnyű munkával a templomot megmenthették volna vagy legalább a 
köveket a templom újraépítésére biztosabb helyre vihették volna (…)”; egyúttal kéri, hogy 
a vármegye a grófokat és lakosokat kötelezze arra, hogy építsék fel a templomot vagy 
fizessék meg értékét.1603 Az 1733-as egyházlátogatási jegyzőkönyv is említi, hogy a város 
K-i részén régi, nagyszerű templom romjai láthatóak, amelyet a Duna áradása pusztított el, 
de a tornya még fennáll.1604 1746-ban a pécsi püspök megtiltott minden építkezést a Duna 
miatt pusztulásra ítélt templomon.1605 Innentől kezdve már csak másodlagos tudósítások 
állnak rendelkezésünkre: Bél Mátyás, Timon Sámuel, Moldoványi József, Fényes Elek, az 
1891-es Wosinsky-féle régészeti kérdőív kitöltői, maga Wosinsky, Pécsy József, végül 
pedig nemrég a dűlőnévgyűjtők egyaránt megemlékezetek róla, hogy a Duna medrében 
Tolnánál régi épületmaradványok rejtőznek.1606 A 18. század eleji Tolna K-i szélén álló, a 
Duna által elpusztított egyház egykor a középkori Tolna város központi részén állhatott. 
Azt, hogy a közép- és törökkori várost a Duna jórészt elmosta, nemcsak írott, hanem itt 
nem részletezett egyéb adatok is alátámasztják.1607 
IV. A fenti leírásokban szereplő környéken, Tolna K-i szélén régészeti leletek 
előkerüléséről is tudunk, amelyek 1898-ban, a Selyemgyár építésekor kerültek elő.1608 A 
közelben állt középkori épületekre utalhat a Rómer Flóris 1864-es gyűjtőútján a tolnai 
posta előtt felvázolt gótikus faragott kő,1609 Ódor János Gábor pedig 1996-ban egy 15. 
századi, gótikus kőborda-töredéket szállított a szekszárdi múzeumba a Fürdőház 
utcából.1610 A két lelőhely környéke a középkori város Ny-i szélét jelölheti, mert ettől Ny-
ra, a mai Tolna belterülete alatt egyelőre nem ismertek középkori emlékek. 
VI. Talán már a tizedjegyzékben említett, rengeteg újkori leírásból ismert, a Duna által 
elmosott, ismeretlen jogállású (plébánia- vagy főesperesi) templom. 
 
326. Tolna–Mözs-Icsei-dűlő (XLVI. t.) 
I. Icse 
II. Református papja részt vett az 1652-es kecskeméti zsinaton.1611 
IV. A falu helyén folytatott nagy kiterjedésű feltárás során templomra utaló nyom nem 
került elő.1612 A templom a faluhely szőlőkkel beültetett D-i felén sejthető.1613 
                                                 
1602 BRÜSZTLE 1880, IV. 722. 
1603 TMÖL IV/1. Közgyűlési iratok 10.367. Vö. Kovách. 
1604 ACP 225. 
1605 FRICSY 1970, 30. 
1606 BÉL 1979, 345; VISY 1999, 248; VISY 2000, 91. 649. jegyzet; MOLDOVÁNYI 1824, 50; FÉNYES 
1984, 307; K. NÉMETH 2005a, 141; WOSINSKY 1896, II. 656; PÉCSY 1896, 7; TMFN 1981, 437. Ld. 
még: GERECZE 1906, 899. 
1607 A Duna pusztítására: CIFKA 1982, 173-174. 
1608 SZILÁGYI 1981, 422. 
1609 Rómer XIX. 114. 
1610 Ódor János Gábor szíves szóbeli közlése. 
1611 HOLUB 1911, 28. 
1612 VÖ. VIZI 2001. 
1613 Az 1980-as években 11. századi bronz torques került elő a lelőhelyen. Ódor János Gábor szóbeli közlése, 
2006. márc. 10. 
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VI. Mindössze egyetlen, 17. századi iratból, református lelkipásztora révén ismert 
templom. 
 
289. Tolna–Mözs-R. k. templom (XLIX. t.) 
I. Mözs 
II. A pápai tizedjegyzékben egyetlen évben szerepel.1614 
III. A Wosinsky-féle 1891-es kérdőívben említik, hogy „a templom melletti kerekes 
kútban, miután ásták és tisztogatták, emberi csontok lettek találva; külön-külön 
darabokban”.1615 Vélhetőleg a mai templom közelében fekvő középkori templom körül 
fekvő temetőt bolygathatták meg. 
VI. Mindössze egyetlen, 19. század végi, helybeliek által írt beszámoló alapján feltételezett 
létű egyház. 
 
324. Tolna–R. k. templom (?)(XLVII. t.) 
I. Tolna–ismeretlen jogállású templom (ld. [288]) 
III. Tolna 1722-es egyházlátogatási jegyzőkönyve a várostól Ny-ra ill. a Duna mellett 
fekvő templomok mellett említést tett a plébánia telkén álló régi kőtemplomról.1616 A 
mindössze egyszer említett épület esetleg a jelenlegi r. k. templom környékén 
kereshető.1617 
 
290. Tolna–Selyemgyár (XLVII. t.) 
I. Tolna–Szent Bertalan-kápolna 
II. A Szent Bertalan-kápolna – amely később a Kápolna utca névadójává is vált – a 16. 
század közepén tűnik fel forrásainkban. 1548-ban, amikor Luther tolnai követői meghívták 
Szigeti (Eszéki) Imrét prédikátornak, akkor az új hit követői a város végén fekvő 
kápolnában húzódtak meg.1618 1576-ban egy tizedjegyzékben Kápolna utca tűnik fel, 
amely bizonyosan erről az épületről kapta a nevét.1619 Később a város központjából 
kiszorult, kisebbségbe került katolikusok egyháza lett.1620 Vélhetőleg szintén erre az 
objektumra vonatkozik egy császári követ átutazóban tett megjegyzése 1608-ból, a tolnai 
„kastély” előtt fekvő falu kapcsán: „Van papjuk és egy rossz régi kápolnájuk, egyetlen 
ablak és fedélszék nélkül, hasonlóképp [ágakkal és sárral] fedve.”1621 1647-ben a tolnai 
olasz kereskedők más katolikusokkal együtt a Szent Bertalan templom mellé 
temetkeztek.1622 
III. 1720-ban a Tolnáról Szekszárd vezető út bal oldalán említenek egy romos 
templomot,1623 1722-ben pedig azt írják a vizitátorok, hogy a mezővároson kívül, tőle Ny-
ra, Szekszárd felé, a királyi út mellett fekszik a 30 lépés (kb. 54 m!) hosszú és 12 lépés (kb. 
21,6 m!) széles téglaegyház.1624 Az 1733-as egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint Tolna 
                                                 
1614 MonVat I/1. 310. Vö. TIMÁR 1999, 296. 
1615 K. NÉMETH 2005a, 138. 
1616 BRÜSZTLE 1880, IV. 721. 
1617 1996-ban a r. k. templom közelében fekvő Szekszárdi u. 6. számú ház udvarában csontvázak kerültek elő, 
amelyekről a helyszínelést végző Ódor János Gábor feltételezte, hogy talán a középkori plébániatemplom 
temetőjéhez tartozhattak. WMMM Rég. Ad. 546–96. Tolna területéről egyébként az egyetlen, honfoglalás- 
vagy kora Árpád-kori temetkezés éppen a r. k. templom előtt került elő; igaz, hogy a mellékletek alapján az 
államalapítás kora elé, a 10. század második felére keltezhető. ÓDOR 1999, 164. 
1618 HOLUB 1911, 7. 
1619 KÁLDY-NAGY 1962, 597. Vö. TIMÁR 1992, 68; SZAKÁLY 1992, 101. 
1620 HOLUB 1911, 10. 
1621 SZAKÁYL 19912, 153. 
1622 FÖLDVÁRY 1898, I. 164. Vö. HOLUB 1911, 7; SZAKÁLY 1969, 42; SZAKÁLY 1992, 103. 
1623 DAP 2. 1976, 277. Vö. GERECZE 1906, 899. 
1624 BRÜSZTLE 1880, IV. 723. 
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Ny-i részén szilárd anyagú templom állt, körülötte temetővel, amelynek anyagát a város 
közepén fekvő templom építéséhez használják fel.1625 A középkori forrásokban említett 
kápolna talán ezzel a rommal lehet azonos. Kápolna voltára elsősorban városon kívüli 
fekvése utalhat (bár nem tudjuk, hogy a 18. századi ill. a középkori település mennyiben 
fedte egymást), hihetetlenül nagy mérete viszont semmivel sem magyarázható.1626 
V. 2005-ben a Selyemgyár területén Ódor János Gábor és Gaál Attila tárt fel egy szinte 
alapjáig elpusztított, támpillér nélküli poligonnal ellátott, 11,3 m hosszú, 6 m széles 
templomot (LXX. t. 3.) és a körülötte fekvő, főleg 17-18. századi temető részletét. A 149 
sír kb. 10 %-ának tájolása eltér a kora újkori-újkori sírokétól; ezek (15-)16. századi 
temetkezések lehetnek.1627 
VI. Valószínűleg 14. századi eredetű, a 16. század közepétől említett, a 18. században még 
temetőkápolnaként használt, feltárt kápolna, támpillér nélküli poligonnal. 
 
291. Tolnanémedi–Alji-dűlő/Úrbéres-dűlő II. (Koma-sziget) (XII. t.) 
I. Németi 
II. A templom a pápai tizedlajstromban már szerepel, egyetlen évben.1628 1411-ben kőből 
épült egyházát említik (ecclesiam lapideam); a falu ekkor lakatlan volt.1629 1546-ban 
Gergely, 1552-ben pedig Imre pap tűnik fel a török összeírásokban.1630 
III. A Wosinsky-féle 1891-es kérdőívben arról számoltak be, hogy az Úrbéres-dűlőben 
vasútépítéskor rengeteg embercsontot találtak, egy helyi lakos pedig állítólag 
páncélingdarabokra bukkant.1631 Kiss István szerint a falu és kőegyházának „nyoma a 
mostani [tolnanémedi] vasútállomástól Ny-ra fellelhető a Kaposhoz közellevő csekélyebb 
kiemelkedésen, hol téglákat találni és évekkel ezelőtt vaslánc, páncélingtöredék és 
embercsont is került elő”.1632 
IV. A lelőhelyen Torma István 1962-ben járt: „a vasút és a kendergyár között, a Kapos 
mellett húzódó magas, meredek (6–7 m) domb élén és tetején kb. 300 méter hosszan 
középkori cserép és sok állatcsont hever a felszínen. A lelőhelyet a helyi lakosság is ismeri, 
különböző mondákat fűznek hozzá. A vasúti híd melletti kertészetben állítólag csontokat is 
találtak. A lelőhely azonos lehet a Wosinsky által őskorinak gondolt lelőhellyel.”1633 A 
Tolnanémeditől pontosan É-ra fekvő Úrbéri nevű határrészhez tartozó Alji-dűlőben a 
helybeliek tégladarabok és cserepek előkerüléséről tudnak ma is.1634 2003-ban Rácz 
Miklóssal azonosítottuk a középkori Némedi templomának helyét. A Tolnanémediből a 
kendergyár felé vezető kövesút Ny-i részén, a Kapos mentén húzódó, az ártérből 

                                                 
1625 BRÜSZTLE 1880, IV. 723; ACP 1973, 225. Ha hihetünk Pécsy József tolnai prépost 19. század végi 
adatának, akkor e század közepén „a város nyugati részén [!] a derék-út mellett” még látszottak az – általa 
zárdának mondott – épület maradványai, amelynek anyagát szerinte a szomszédos települések lakói hordták 
el. PÉCSY 1896, 8. 
1626 Amennyiben ez így van, akkor megerősítést nyer, hogy a középkori város jó részét a Duna pusztította el, 
hiszen a kápolna – amelyet a 18 század eleji források Tolna Ny-i részén fekvőnek mondanak – ma a város 
egyik legkeletibb pontján, a Tolnai-Duna partján fekszik. 
1627 Ódor János Gábor szíves szóbeli közlése. 
1628 MonVat I/1. 287. Vö. TIMÁR 1999, 291. 
1629 ZsO. III. 112. sz. Az az 1430. évi adat, amely szerint Benedek fia Imre, a németi Szent Márton-templom 
perpetuus portionariusa Rómában felszentelését kérte, inkább a Baranya megyei Németire vonatkozhat. 
LUKCSICS 1931, I. 1368. sz. 
1630 DÁVID 1982, 176. 
1631 K. NÉMETH 2005a, 138. 
1632 KISS 1938, 54. 
1633 Torma István terepbejárása, 1963. okt. 23. (185. lh.) Wosinsky „az úrbéres rétdülőben, Tóth János 
földjében” talált edénytöredékekről tett említést; ez az adat vélhetően lelőhelyünkre vonatkozik: WOSINSKY 
1896, II. 484. 
1634 TMFN 1981, 78: 7/89: Alji-dűlő; 91: Úrbéri. 
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meredeken kiemelkedő dombvonulaton római és középkori cserepeket gyűjtöttünk. Nagy 
területen figyeltünk meg építési törmeléket és elszórt emberi csonttöredékeket is, amely a 
part szélén, egy kb. 20 x 10 m-es foltban sűrűsödik.1635 
VI. A tizedjegyzékben a 15-16. században néhányszor említett, azonosított templom. 
 
292. Tolnanémedi–Gyánti-földek I. (XII. t.) 
I. Gyánt–plébániatemplom 
II. Gyánt plébániatemplomának létezését papjának egyetlen említése igazolja: 1405-ben a 
Kanizsaiak simontornyai várnagyai a gyánti plébánost megverték és kifosztották.1636 
III. Az 1690. évi kamarai összeírás szerint Gyánt a Kapos melletti síkon fekszik; ekkor már 
20 éve pusztán állt, temploma nem volt.1637 Valószínű, hogy temploma már a hódoltság 
alatt teljesen megsemmisült. 
IV. A mezővárosias település helyét 1998-ban azonosítottam Tolnanémeditől DNy-ra kb. 
500 m-re, a Gyánti-földeken, a Kapossal párhuzamos, erősen kiemelkedő dombvonulaton. 
Templomra utaló rengeteg tégla- és kőtörmelék, valamint embercsont a domb legmagasabb 
részén található, a Görbőre tartó, a domb szélét átvágó földesúttól a Kapos felé kb. 50 m-
re. 2000 márciusában ugyanitt az egyik épület kb. 5 m hosszú kiszántott falát figyeltem 
meg,1638 2003-ban pedig újra bejártam a templomhelyet.1639 A felszíni nyomok alapján 
eldönthetetlen, hogy a templomhely a falu plébániatemplomára vagy inkább johannita 
rendházára (ld. [293]) utal. Nem lehetetlen, hogy a 15. század elején adatolt 
plébániatemplom a 14. század második felétől már nem említett johannita rendház 
épületéből alakult ki. 
VI. Mindössze egy 15. század eleji oklevélben említett plébániatemplom; a faluhely ismert, 
ezen belül (a plébániatemplommal vagy a johannita rendházzal azonos) templomhely is 
előkerült. 
 
293. Tolnanémedi–Gyánti-földek II. (XII. t.) 
I. Gyánt–johannita rendház 
II. Gyántot először 1193-ban említik, amikor III. Béla megerősítette a fehérvári johannita 
konventnek tett birtokadományait.1640 A fehérvári konvent itteni birtokán önálló johannita 
rendház fejlődött ki.1641 Ezt bizonyítja több, a gyánti rendház főnökét (praeceptor) említő 
oklevél: 1286-ban Móric (frater Mauricius preceptor domus Hospitalis de Yant) adott ki 
bizonyságlevelet,1642 1324-től legalább 1361-ig pedig Donatus volt a gyánti praeceptor, 
emellett azonban a johanniták magyarországi központi konventjének, a székesfehérvárinak 
is az élén állt. 1324-ben Donatus gyánti praeceptorként a magyarországi és szlavóniai 
johanniták alperjele,1643 1338-ban és 1359-ben még mindig a fehérvári és a gyánti 
rendházak főnöke,1644 1361-ben pedig ezek mellett ismét alperjel valamint krassói 
házfőnök,1645 1369-ben gyánti birtokügyben viszont már csak fehérvári preceptorként 
szerepel.1646 A rendházról tehát 1361-ből szól az utolsó adat, amely azonban nem 

                                                 
1635 K. NÉMETH 2004ε. 
1636 FEJÉR X/4. 459; ZsO II/1. 4299. sz. 
1637 HEGEDÜS 1979b, 59. 
1638 Vö. K. NÉMETH 2000a, 145; BERTÓK 2003b. 
1639 K. NÉMETH 2004ε. 
1640 Dl. 27.; magyarul: ÉRSZEGI 1978, 35. 
1641 REISZIG 1928, II. 67; HUNYADI 1998, 37. 
1642 ÁUO XII. 450. 
1643 FEJÉR VIII/2. 588; FENYVESI 2000, 145. sz. 
1644 1338: FEJÉR VIII/4. 341; ugyanez téves, 1238-as évszámmal: FEJÉR IV/1. 141; 1359: FEJÉR IX/3. 123. 
1645 SzlavónOkm 66. 
1646 FEJÉR IX/4. 160. Engel Pál szerint 1360 és 1370 közt volt alperjel. ENGEL 1996, I. 81. 
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feltétlenül jelenti megszűnését vagy pusztulását, de az sem lehetetlen, hogy Donatus 
leköszönése valóban a gyánti rendház megszűnését jelzi.1647 
IV. Helyére ld. a gyánti plébániatemplom [292] kapcsán mondottakat. 
V. 1902-ben Wosinsky Mór régész-plébános ásatást végzett az egykori Gyánt területén. 
Mivel az ásatásról nem maradt fenn dokumentáció, célszerűnek látszik a kutatásról 
beszámoló rövid újsághír újraközlése: „Gyérey Richárd, az ozorai uradalom bérlője arról 
értesítette Wosinszkyt, hogy a »gőzeke sok régi téglát hozott fölszínre«”. Wosinsky a 
helyszínen megállapította, hogy „Némeditől délre Gyánt-pusztán a praehistorikus 
védőművé átalakított Nebajsza-hegynek éppen átellenben fekszik az érdekes lelőhely. Több 
holdnyi területen egész községnek épületmaradványait emelte ki a gőzeke; egyes 
kupacokban mindenütt Árpádház-korabeli edénytöredékek kerültek fölszínre. A lelhely 
közepén állt a templom, melynek alapfalait kitisztítván egészen épen kerültek elő a szintén 
Árpádház-korból való, a téglákból következtetve körülbelül 13. századbeli templom, 
melynek szentélyei, szentélypillérei, hajója és a torony alapfalazata is tisztán láthatók. A 
szentélyben kilenc csontváz volt; a templom körül pedig – akkori szokás szerint – a temető 
terült el, ahol a csontvázak összekulcsolt kezekkel feküsznek; eredetileg fakoporsóban 
voltak, de most már csak a rozsdás szegek maradtak meg”.1648 Kiss István szerint „a község 
a Kapos folyótól északnyugatra fekvő fennsíkon terült el. Némeditől 1 km-re 45 évvel 
ezelőtt Wosinszky Mór apát ezen a tájon megtalálta a régi kereszthajós románstílű 
nagyobb templom alapfalait (...) Itt volt a keresztesek  konventjének a kolostora (...)”.1649 
VI. 1286-tól 1369-ig néhányszor említett, a 20. század elején feltárt, ismeretlen alaprajzú 
johannita rendház. 
 
294. Tolnanémedi–Szentpéter (XIV. t.) 
I. Szentpéter 
II. Templomos hely voltára csak a templomcímből képzett helynév utal. A simontornyai 
váruradalom falvai között 1329-ben bukkan fel, és 1590-ig többször is említik.1650 
IV. 1992-ben Ódor János Gábor a mai Szentpétertől É-ra, a vasútvonal által átvágott, a 
Sióra lejtő domboldalon rengeteg őskori és kevesebb római, középkori és újkori cserepet 

                                                 
1647 A rendházra vonatkozó okleveles adatokat a kor tudásszintjén összefoglalta: BALICS 1890, 309. 1371-
ben Simontornyai Imre vajda tiltakozott a fehérvári Szent János-lovagoknak egy gyánti birtokrészébe való 
beiktatása ellen. FEJÉR IX/4. 361-364. Reiszig szerint ez az adat arra utal, hogy ekkorra Gyánt elvesztette 
önállóságát, és a székesfehérvári konvent tartozékává vált. REISZIG 1928, II. 67. Tény, hogy 1369 után nem 
hallunk többet a gyánti praeceptorról és ezután általában a fehérvári johanniták valamelyik képviselője járt el 
a Gyántot ért, továbbra is gyakori hatalmaskodások miatti ügyekben, ám a mondott oklevélből mindez nem 
derül ki. Kiss szerint a simontornyai várnagyok 1405. évi hatalmaskodása László gyánti rendfőnök szeme 
láttára történt (KISS 1938, 52; vö. FEJÉR X/4. 447-450), értelmezése azonban hibás fordításon alapul, mert 
László (fehérvári) praeceptornak és konventjének Gyánt nevű birtokával szomszédos jobbágyokat említ az 
irat, nem pedig László gyánti praeceptor birtokával szomszédosokat (commorantibus ad faciem possessionis 
praedictorum Domini Ladislai Praeceptoris et Conventus Gyanth vocatae). A praedictorum kifejezés arra 
utal, hogy László és a fehérvári johannita konvent szerepel az oklevél elején is, mint panasztevő. Kiss szerint 
1430-ban szintén az említett erősség várnagyai más gyánti lakosok mellett meg akarták ölni a gyánti 
praeceptort is. KISS 1938, 57; vö. FEJÉR VIII/8. 288. (A hivatkozás téves, mert a VIII. tomusból csak I-VII. 
volumen létezik. Helyesen: FEJÉR X/7. 288-290.) Sajnos itt is rossz fordítással van dolgunk, hiszen Tamás 
fehérvári házfőnök ebben az esetben valóban a határjáráskor történt hatalmaskodás elszenvedője volt, de nem 
gyánti praeceptorként, csak a birtok bejárásánál résztvevő birtokosként. 
1648 SZILÁGYI 1981, 421. (Tolnavármegye, 1902. szeptember 21. 4.) 
1649 KISS 1938, 53. Kiss István szerint tehát nem 1902-ben, hanem 1893-ban zajlott a kutatás. Mivel a szerző 
nem jelöli meg forrását, valószínűleg személyes emlékei alapján számol be a látottakról. 
1650 1329: AO II. 450; 1590: DÁVID 1982, 130. A többi említés: K. NÉMETH 2003a, 152. 
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talált, némi kő és embercsont mellett.1651 2004-es közös terepbejárásunkon csak őskori és 
római leleteket találtunk, középkori falunak és templomnak nem bukkantunk nyomára.1652 
VI. A templomcímből képzett helynév alapján a 14. század első felétől ismert, 
azonosítatlan egyház. 
 
295. Tófű–Ev. templom (Baranya m.) (LIV. t.) 
I. Tófő 
III. A falu közepén álló evangélikus templomot 1900-ban építették fel a temető elé; az 
építkezés során „egy régi kastély romjait tárták fel.” A templom mellett fekvő temetőben 
1944-ben tömegsír ásásakor téglaégető kemencére bukkantak.1653 A kastélyként emlegetett 
objektum a település középkori egyháza lehetett, amelyet helyben égetett téglából 
építhettek. 
VI. Mai templom helyén a 20. században előkerült, „kastélynak” mondott épület és a 
közelében talált téglaégető kemence alapján templomnak tartott objektum. 
 
296. Törökkoppány–R. k. templom (Somogy m.) (XIX. t.) 
I. Koppány 
II. A templom a pápai tizedjegyzékben szerepel először.1654 1347-ben a dömösi prépostság 
oklevelében Jakab koppányi plébános egyben a dömösi prépostság dékánkanonokjaként 
szerepel.1655 1429-ben János fia Péter, a koppányi Szűz Mária-egyház Szent Katalin-
oltárának igazgatója (rect. par. eccl. S. Catherinae in eccl. S. Marie de Coppan, Vespr. d.) 
felszentelését kérte Rómában.1656 1555-ből fennmaradt István koppányi pap, egyben a 
koppányi török bég által kinevezett „koppányi püspök” valószínűleg nem török nyomásra 
írt levele Nyugat-Somogy még meg nem hódított falvainak elöljáróságaihoz, amelyben a 
törökök iránti lojalitást szorgalmazta.1657 A pécsi püspök jezsuita helynöke által 1620-ban 
készített jelentés szerint Koppány a nyitrai püspöké, temploma van, de díszei 
nincsenek.1658 A pécsi jezsuiták a Balaton környéki katolikusok lelkigondozására 
létrehozott missziójukat 1642-ben Koppányban hozták létre, ám ezt követően szinte 
azonnal Andocsra tették át székhelyüket.1659 
III. 1748-ban még két harangját említik, tehát a középkori torony ekkor még állt. 1798-ban 
földrengés következtében összedőlt a középkori hajó, ezt barokk stílusban újjáépítették, a 
szentélyt kijavították, gótikus ablakait befalazva barokkosították.1660 
V. 1973-ban Magyar Kálmán a faluban begyűjtött egy faragott, román kori pillérlábazatot, 
amely talán a templom ismeretlen Árpád-kori periódusát képviselheti.1661 1975-ben Kozák 
Károly a mai templomhajóban feltárta az elpusztult gótikus hajó alapozását, és a belül több 
mint 23 m hosszú csarnoktemplomhoz É-on csatlakozó kápolna vagy sekrestye 
maradványait, valamint meghatározta a szentély középkori járószintjeit is.1662 (LXXI. t. 1.) 
A kutatás során a szentély D-i falában mérműves, gótikus ablakokat bontottak ki és 
                                                 
1651 Ódor János Gábor terepbejárása (Simontornya 8. lelőhely). 
1652 Ódor János Gábor–K. Németh András terepbejárása, 2004. ápr. 
1653 BMFN 1982, 113: 13/4, 5. 
1654 MonVat I/1. 307. Vö. TIMÁR 1999, 304. 
1655 Zichy II. 251. 
1656 LUKCSICS 1931, I. 1098. sz. Vélhetőleg hibázott az oklevélíró, mert Szent Katalin és Mária előtt is az 
egyház (ecclesia) szó rövidítése áll. A helyes szöveg valószínűleg: rector altaris S. Catherine in ecclesie S. 
Marie. 
1657 MAKSAY 1969, 129-130. 
1658 HOLOVICS 1967, 177. 
1659 MOLNÁR 2003, 145. 
1660 GUZSIK 1975a, 208-209. Ld.még röviden: VALTER 2001c, 130. 
1661 RRM Rég. Ad. I/43/12. 
1662 KÖH Tt. Ltsz.: 52393. 
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restaurálták a levésett pasztofórium helyét és egy feltárt ülőfülkét.1663 A Guzsik Tamás 
által feltételezett, 18. században említett torony nem került elő, így feltételezhetjük, hogy 
esetleg különálló építményről volt szó.1664 A középkori templomnak jelenleg csak az 1490 
körül készült, a nyolcszög három oldalával záródó szentélye áll, hálóboltozatát nyolc 
konzol tartja. Guzsik Tamás kutatásai szerint a szentély főleg a veszprémi 
egyházmegyében kimutatható késő gótikus pálos építőműhelyhez köthető.1665 A 
sekrestyében őriznek egy mészkőből készült török mosdómedencét, amely ma 
szenteltvíztartóként szolgál.1666 Az épület műemlék.1667 
VI. A tizedjegyzékben már szereplő, a késő középkorban néhányszor említett, a 18. század 
végén átépített, a gótikus szentélyt ma is őrző, régészetileg kutatott, nagy méretű egyház, a 
középkori megye egyetlen középkori boltozatával. 
 
297. Udvari–Alsópél (XXXVII. t.) 
I. Erdőpél 
II. A pápai tizedjegyzékben Pél után szereplő Erdőpélt (Herdeupel)1668 a szakirodalom hol 
ugyanarra a településre, hol pedig két önálló egyházas településre vonatkoztatja. A török 
defterek alapján bizonyos, hogy két, különböző faluról van szó: Pél mellett Erdő-Pél a 
török összeírásokban is szerepel, ráadásul egyházas helyként: 1546-ban és 1552-ban papját 
Gergelynek hívták.1669 A falut Dávid Géza a mai Alsópéllel feleltette meg,1670 Engel Pál 
viszont a Teveltől ÉNy-ra fekvő Pusztapéllel azonosította.1671 A tizedjegyzék sorrendje 
alapján talán inkább a másik Pélhez [298] fekhetett közel. 
III. Winkler Mihály plébános 18. század közepi feljegyzése szerint Pélpusztán „két helyen 
lehet templomromokat fellelni”;1672 közülük az egyik minden bizonnyal lelőhelyünkre 
vonatkozik.  
VI. Csak a tizedjegyzékben említett, azonosítatlan egyház. 
 
298. Udvari–Felsőpélpuszta, Szentegyház hegy (XXXVII. t.) 
I. Pél, Egyházaspél 
II. A pápai tizedjegyzékben tűnik fel.1673 Kammerer Ernő még ismert egy olyan, azóta nem 
hozzáférhető 1483-as oklevelet, amely a falut Egyházaspél alakban említi;1674 az adat 
helyességét megerősíti, hogy egy 1590-es török defterben is ilyen néven fordul elő.1675 
III. Winkler Mihály plébános 18. század közepi feljegyzése szerint Pélpusztán „két helyen 
lehet templomromokat fellelni”;1676 közülük az egyik minden bizonnyal Felsőpél később 
többször említett templomára vonatkozik. A ma Udvarihoz tartozó Felsőpél környékén 
középkori templomra utal a Pesty-féle helynévgyűjtésben szereplő Szentegyház-hegy 
dűlőnév: „Délnek fekszik a Lágyi rét egyvőlgyben – ez a nevét öröklötte a lágy főldtöl – 
                                                 
1663 KOZÁK–KOPPÁNY–GÉCZY 1984. Az előkerült kőfaragványokra ld. LaHu 1988, I. 351. 
1664 GUZSIK 1975a, 210. Nem történik továbbá utalás a szintén Guzsik által az írott források és a helyszíni 
szemle alapján feltételezett, a szentélyben ill. a Ny-i oldalon fekvő kriptáról. 
1665 GUZSIK 1987, 230. Korábban 15. századi somogyi építőműhellyel hozta kapcsolatba: GUZSIK 1975a, 
207. Ld. még: SZIGETVÁRI é. n., 31. 
1666 MOLNÁR 1957, 161. 1. kép, 166. 
1667 Mm 1990, II. 1005. 
1668 MonVat I/1. 297. Vö. TIMÁR 1999, 285-286. 
1669 DÁVID 1982, 190. 
1670 DÁVID 1982, 122. 
1671 ENGEL 2001. Vö. TMFN 1981, 303: 62/75. 
1672 GALAMBOS 1987, 35. 
1673 MonVat I/1. 278, 287. Vö. TIMÁR 1999, 285-286. 
1674 Kammerer: Pél. 
1675 DÁVID 1982, 220. 
1676 GALAMBOS 1987, 35. 
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mivel vizenyős réten áll, emellet van a Győnki vőlgy düllő – a felsö Péli puszta erdelyével – 
hol szinte a Ráczoknak lakások és templomok volt – azért egy hegy Szentegyház hegynek 
neveztetik”.1677 A Wosinsky-féle 1891-es kérdőívben is beszámoltak a templom helyén lelt 
jelenségekről: „Emberi csontok a péli erdőben nagy mennyiségben találtattak egy rakáson, 
egy állítólag régi templom helyén, porladozó kődarabok és egyéb apróbb ékszereket 
szintén leltek.”1678 A Szentegyház-hegy neve napjainkban már nem ismert, de Udvari D-i 
részétől K-re, a Bikádi-árok É-i felén ma is megtalálható a Lágyi-rét, tőle DNy–D-re, 
Udvari és Felsőpélpuszta között, a Gyönki-völgyi-árok nevű vízfolyás Ny-i oldalán a 
Gyönki-völgy, K-i felén pedig a Péli-erdő. Az erdőtől kissé É-ra fekvő Török-lik a 
hagyomány szerint a törökök elől szolgált búvóhelyül; a lyuk és az erdő között található 
Péli-hegy talán azonos az egykori Szentegyház-heggyel.1679 
VI. A tizedjegyzékben feltűnő, később és a 19. században is említett, azonosítatlan 
templom. 
 
299. Udvari–? (XXXV. t.) 
I. Udvari 
II. A pápai tizedjegyzék említi elsőként.1680 1546-ban és 1552-ben papja még helyén volt, 
Benedeknek hívták.1681 
III. A hódoltság alatt nyomtalanul elenyészhetett, mert 1733-ban már azt írták Udvariról, 
hogy semmiféle régi templomnak nincsenek nyomai.1682 
VI. Csak a tizedjegyzékben említett, azonosítatlan  egyház. 
 
300. Újireg–TSz? (XX. t.) 
I. Mut 
II. Temploma csak a pápai tizedjegyzékből ismert.1683 
III. Egyházának romjait Papp István az „a muti uradalmi épületektől északkeletre” 
azonosította; az iregiek állítólag még az első világháború után is sok téglát hordtak el az 
épület falaiból.1684 A jelenlegi Újireg 1949-ig Muthpuszta néven Iregszemcséhez tartozott; 
valószínűleg a falu Ny-i részén, a Méni-patak K-i oldalán fekvő TSz környékén kereshető 
a helye. 
IV. Torma István 1963-ban Újiregtől É-ra, a Kulcsár-patak bal oldalán egy kis vízmosás 
mellett néhány kiszántott középkori ház maradványait figyelte meg;1685 amelyek talán a 
középkori Mut helyét jelölik. A patakba Újiregtől közvetlenül É-ra, megközelítőleg K-ről 
folyó rövid mellékág É-i, elég meredek oldalán nem találtam leleteket, a D-i oldal még 
meredekebb, településre jórészt alkalmatlan, részben legelő.1686 
VI. Kizárólag a pápai tizedjegyzékből ismert, ellenőrizhetetlen, 20. század eleji adat szerint 
ekkor még mindig anyagnyerőhelyként használt, azonosítatlan templom. 
 
301. Varsád–Kis-Varsád/Klein Varsád (XXXVII. t.) 

                                                 
1677 GAÁL–KŐHEGYI 1977, 319. 
1678 K. NÉMETH 2005a, 141. 
1679 TMFN 1981, 124: 20/114: Lágyi rét, 129: Nagy-Gyönki-völgy (Gyönki-völgy), 131: Török-lik, 139: 
Péli-hegy, 142: Péli-erdő. 
1680 MonVat I/1. 278, 287, 311. Vö. TIMÁR 1999, 294. 
1681 DÁVID 1982, 217. 
1682 ACP 1973, 227. 
1683 MonVat I/1. 245, 263, 277, 299, 305-306. Vö. TIMÁR 1999, 305. 
1684 PAPP 2000, 160. 
1685 Torma István terepbejárása, 1962. ápr. 4. (209. lelőhely) 
1686 K. Németh András terepbejárása, 2000. nov. 20. 
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I. Varsád1687 
III. Az 1722-es vizitáció említi romjait.1688 1733-ban a szilárd anyagú régi egyházat 
dombon fekvőként írták le, egyik oldala erősen sérült volt.1689 Winkler Mihály plébános 
Varsádra vonatkozó, 18. század közepi feljegyzése szerint „templomromok is voltak ezen a 
területen”, amelynek anyagát éjszakánként a helyiek elhordták és még akkoriban is folyt a 
széthordása.1690 1865-ben ezt jegyezték fel a Klein Warsád nevű dűlőről: „mintegy 900 
hold főld, mellynek egyik düllőjében még most is sok tégla találtatik (:valószinü, hogy ott 
templomnak kelletett leni[!]:) továbbá van legelő rész, mellyet »Ratzengrund és 
Ratzenkipel nek[!]« ugy erdő rész, mellyet »Fleichbanknak« neveznek; de hogy ezek 
mitsoda jelentőséggel bírnak, senki sem tudja.”1691 Varsád DK-i határában, a 
Kenderáztatói-árok Ny-i oldalán ma is megtalálható a Kis-Varsád dűlő, továbbá a belőle 
képzett dűlőnevek mellett tőle DNy-ra a középkori településre utaló Rácvölgy és Ráchegy 
helynevek is.1692 
IV. 2003-ban terepbejárást végeztem a Pesty által leírt dűlőben. A térképen Szúnyog- 
illetve Világos-völgynek nevezett mélyedések között fekvő, kukoricatarlóval borított 
területen – a rossz megfigyelési körülmények ellenére is – a dombtetőtől kezdve egészen a 
domb aljáig elszórtan középkori cserepeket gyűjtöttem. A templomhelyet nem sikerült a 
domb magasabb részén lokalizálni. A dombtető legmagasabb részének közepén – a 
templom számára is alkalmas helyen– egy emberi agykoponya-töredéket találtam.1693 
2004-ben, Ódor János Gáborral közös terepbejárásunkon a Szúnyog-völgy Ny-i oldalán 
fekvő földnyelv szántott volt. A középkori falu nyomait a tavalyihoz hasonlóan leginkább 
a domb K-i, DK-i oldalában lehetett megfigyelni, a domb tetején és Ny-i oldalán már csak 
elvétve fordult elő lelet. A földnyelv emelkedő, kiszélesedő, középső részén több, 
kiszántott csontváztöredéket és elszórt embercsontokat figyeltünk meg, legalább 150 x 100 
m-es területen. Embercsontokat a szántó legmagasabb részén, a Ny-K irányú földesút 
mentén fekvő füves terület szélénél is találtunk, ettől É-ra azonban a növényzet miatt 
semmit, még a kissé bevágódó út partjában és a tőle É-ra fekvő szántott részen sem. A 
temető tehát leginkább ismeretlen korú temetőnek tartható, annak ellenére, hogy a 
közelben egy templom körüli temető előkerülése is várható.1694 
VI. A 18-19. században többször említett, többször sikertelenül azonosítani próbált 
templom; ismert faluhellyel. 
 
302. Váralja–Belterület (LV. t.) 
I. Váralja 
II. 1402-ben a pápa a váraljai plébániát felkeresőknek búcsút engedélyezett.1695 
IV. Gaál Attila 1997-ben közműfektetés kapcsán – elsősorban a falu Ny-i szélén ill. az 
evangélikus templom környékén – végzett régészeti felügyelete és Miklós Zsuzsa 

                                                 
1687 Engel Pál Barbóccsal feleltette meg a lelőhelyet. ENGEL 2001. 
1688 TIMÁR 1990, 90. 
1689 ACP 1973, 227. 
1690 GALAMBOS 1987, 36. 
1691 GAÁL–KŐHEGYI 1977, 320. 
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1693 K. NÉMETH 2004ζ. 
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1695 MonVat I/4. 443; ZsO II/1. 1683. sz. Vö. MIKLÓS 1998, 136. Egy helytörténeti kiadvány szerint 
Váraljának 1646-ban „fadeszkából” épült temploma volt, 1678-ban pedig Statgai János „első pap” neve a 
templom egy deszkájára vésetett fel. BÁNÁTI–MAGYAR-STALLENBERGER é. n., 23. 
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terepbejárásai révén bebizonyosodott, hogy az Árpád-kori és késő középkori település a 
jelenlegi falu alatt, belterületen található.1696 
VI. Kizárólag a 15. század elején említett, a mai belterületen kereshető templom. 
 
303. Várong–Régi temető (XXI. t.) 
I. Várong 
II. Egyháza a pápai tizedjegyzékben tűnik fel.1697 Kont Miklós nádor 1358-ban 
megerősítette Várongi János fia Domokos mestert várongi és egyéb birtokaiban, így a 
várongi Szent Margit szűz és vértanú egyházának birtoklásában is.1698 1620-ban a pécsi 
püspöki helynök Várongról szólva azt írta, hogy templom van a községben, de díszek 
nincsenek benne.1699 1643-ban Várongon az andocsi jezsuitákhoz tartozó világi hitszónok 
működött.1700 
III. A Pesty-féle helynévgyűjtés idején, 1864-ben a következőket jegyezték fel a várongi 
elöljárók: „A’ hol most a ’ községi temető van – valami templomnak helyelátszik – a’ 
főldből nemrégen is lehetett termő kővet kiásni – mely az épületnek fundamentoma volt – 
de erre senki sem emlékezik – hogy mikor volt elpusztítva.”1701 
IV. 2003-as terepbejárásomon a falu jelenlegi temetőjétől É felé kb. 150-200 m hosszan, D 
felé pedig a házakig középkori cserepek jelezték a falu helyét a patakparton. A temetőtől 
K-re, azaz a patak felé, a már felhagyott régi temetőben egy kb. 3 x 2 m-es felületen fehér 
habarcsos omladék látható, három, eredeti helyén, egymás mellett fekvő ép téglával. Ez 
feltehetően téglapadló (esetleg felmenő fal) részlete lehet. A sok építőanyag miatt ezen a 
feltűnő részen szinte nincs is növényzet, az épület kiterjedése a gaz miatt azonban nem 
állapítható meg. A téglák színe, mérete valamint a habarcs jellege alapján a középkori 
faluhelyen belül fekvő épületmaradványt a templommal azonosítom.1702 
VI. A 14. század közepén feltűnő, a török korban is kétszer említett, a 19. század második 
felében még azonosítható helyű, jelenleg temetőben fekvő, azonosított egyház. 
 
304. Vásárosdombó–? (Baranya m.) (LI. t.) 
I. Dombó 
II. A templom a pápai tizedjegyzékben tűnik fel.1703 Egy keltezetlen, 16. századi 
oklevélben Kis Péter volt dombói plébánosról olvashatunk, aki ekkortájt már a fehérvári 
káptalan tagja volt (Petrus kys condam plebanus de Dombo, qui nunc autem canonicus 
Albensis).1704 1520 körül Gergely dombói plébános jelen volt (Gregorio plebano de 
Dombo), amikor Dombai János halálos ágyán hitelezőjének, Egyed igali plébánosnak 

                                                 
1696 MIKLÓS 1998, 136. 
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visszafizette 50 forint adósságát.1705 1538-ban János király parancslevelében a néhai 
Dombai János valamint az igali plébános és alesperes közti adóssági ügy tisztázása céljából 
a dombói Gergely plébánost (Gregorio presbitero pl ebano parochialis Ecclesie de 
Dombo) vallástételre kötelezte, hogy Dombai özvegye, Pető Krisztina jogai ne 
sérüljenek.1706 Gergely plébános a pécsi káptalan előtt még ugyanebben az évben vallást is 
tett arról, hogy Dombai hitelezőjét halála előtt kielégítette.1707 Az 1542. évi dikális 
összeírás értékes adatokat őrzött meg Vásárosdombó tagolt egyházi hierarchiájáról: az 
itteni kerületi esperes (vicearchidiaconus) évi összes jövedelme alapján 2 forintot, két 
háziszolgája (mercenarii) pedig 25 dénárt adózott. Ugyancsak itt összeírtak egy 
iszákossága miatt (sit exsicator magnorum cantharorum vini) igen szegény oltárigazgatót 
(rector altaris) és egy kegyelemkenyéren élő papot (gratianus).1708 
III. 1714-ben a pécsi zsinat iratai említi a dombó egyházat.1709 Az 1721-es vizitáció szerint 
a templomot Szent Márton püspök tiszteletére szentelték, zsindellyel újrafedték, 1729-ben 
a külsőleg szilárd épületnek mondják, amelynek Ny-i részén új, tágas kaput törtek.1710 Ez 
az épület talán még középkori eredetű lehetett, mert későbbi, változatlan védőszentű 
egyháza 1789-ben épült a régi templom anyagából.1711 
VI. A pápai tizedjegyzékben feltűnő, a késő középkorban is néhányszor említett, a 18. 
század első felében szilárd épületnek mondott templom, amelynek anyagát a 18. század 
végén építették be az új egyházba. 
 
305. Vázsnok–Budak-hegy (Baranya m.) (LI. t.) 
I. Vázsnok 
II. A templom a pápai tizedszedők összeírásaiban tűnik fel először.1712 1400-ban a 
vázsnoki plébániaegyház pápai búcsúban részesült.1713 1620-ban a pécsi püspöki helynök 
beszámolójában Vázsnokról megjegyzi, hogy itt világi hitszónok (licenciátus) működik 
több fiókegyházzal, temploma pedig újjáépült;1714 a plébánia a 17. század első felében a 
pécsi jezsuita misszióhoz tartozott.1715 
III. 1714-ben a Vásárosdombó filiájaként említett Vázsnok temploma Szűz Mária 
tiszteletére volt szentelve,1716 más forrás szerint pontosabban Kisboldogasszony volt a 
védőszent.1717 Az 1729. évi egyházlátogatás sérülés nélküli, temetővel körülvett – a 
hódoltságot ezek szerint épségben átvészelt – templomáról emlékezett meg, bejárata D és 
Ny felé nyílt.1718 A helyi szájhagyomány szerint Vázsnok felett, a Szellér-dombon valaha 
templom állt, amelynek anyagából a sásdi templomot építették. Annak ellenére, hogy – 
Kárpáti Gábor szerint – a sásdi templom nem másodlagosan felhasznált anyagból épült és 
Vázsnok határában Kárpáti terepbejárásai nem mutattak ki középkori lelőhelyeket,1719 a 
szájhagyomány minden bizonnyal valós adatot őrzött meg. 
                                                 
1705 NRA Fasc. 172. No. 15. 
1706 NRA Fasc. 172. No. 17. 
1707 NRA Fasc. 173. No. 15. 
1708 TIMÁR 1976, 56, 93-94; TIMÁR 1982a, 136; TIMÁR 1985, 71; TIMÁR 1998, 45. 
1709 KOLLER 1812, VII. 223; MERÉNYI 1939, 13. 
1710 BRÜSZTLE 1880, IV. 783; MERÉNYI 1939, 39. 
1711 Schem 1848, 60; GERECZE 1906, 146; KÉRINGER 1999, 124. 
1712 TIMÁR 1998, 27. 
1713 MonVat I/4. 302; ZsO II/1. 736. sz. 
1714 HOLOVICS 1967, 177. 
1715 MOLNÁR 2003, 205. 
1716 KOLLER 1812, VII. 223. Timár György a középkori védőszentnek Kisboldogasszonyt tartja: TIMÁR 
1998, 27. 
1717 BRÜSZTLE 1880, IV. 799; MERÉNYI 1939, 40. 32. jegyzet. 
1718 MERÉNYI 1939, 40-41. 
1719 KÁRPÁTI 1982, 86. 
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IV. Ezt erősíti meg Lukácsy Gábor 1979-es terepbejárása is: „a Vázsnok fölött emelkedő 
Budak-hegyen (mely az Öreghegy D-i nyúlványa) a gerincen vezető földút Ny-i oldalán 
füves területen megfigyelhetők egy kétterű épület falainak földdel takart maradványai, 
melyek a környezetből kb. 0,5 m-re emelkednek ki”; a néphit szerint a falu középkori 
temploma állt itt.1720 
VI. A tizedjegyzéktől kezdve adatolt, később néhányszor még említett, a 18. században 
épnek mondott, a hódoltságot átvészelt, azonosított, a terepbejáráskor csekély felmenő 
fallal rendelkező, pontosan mégis ismeretlen fekvésű egyház. 
 
306. Závod–Cíli-puszta/Cilleri rétek (XXXIV. t.) 
I. Cél, Cíl, Alsócél 
II. Kortárs forrásként csak a simontornyai szandzsák 1546-os és 1552-es deftere számol be 
a templomról, amelynek papját ekkor Miklósnak hívták.1721 
III. Az 1722-es vizitáció Závod határának három temploma között a nagyvejkei út mentén 
említ egy Szent Miklós tiszteletére szentelt, lerombolt falú épületet; az irány és a védőszent 
alapján ezt lelőhelyünkkel azonosíthatjuk.1722 A temploma tornya 1759-ben dőlt le egy 
szélvihar során.1723 A romos egyház helyét az első katonai felmérés örökítette meg, 
Závodtól ÉNy-ra (Tszill Rudera).1724 Mintegy 80 évvel később a helyiek így tudósítottak 
róla: „község monda után, a nagy török haboru elött 1500 évben egy 5 templommal, és 
barátok kolostorával biró Csél nevü város volt, még most is egyrésze Cséli pusztának 
neveztetik, mely név alatt 4 dülő földjeik és legelőjök van, ezen legelőn van Szt:Miklos 
statioja, itt Szt Miklós temploma állott, emez fundamentoma még most is láttzik, ezen tájon 
többször szántás alkalmával régi pénz darabokra, ágyugolyokra, csontokra, és és más 
régiségekre akadnak.”1725 Az egykori falura több, magyar és német eredetű földrajzi név 
utal, a Cilleri-rétek nevű dűlőben a hagyomány építőanyag és cserépedények 
előkerüléséről tud.1726 
IV. A templomromot a falutól É-ra, Ny-K irányú egykori vízfolyás D-i oldalán kb. 500 m 
hosszan húzódó középkori lelőhely Ny-i részén találtuk meg 2002-ben Ódor János 
Gáborral. A kiemelkedő, cseréppel sűrűbben borított részen, kb. 30 x 30 m nagyságú 
területen néhány igen nagy homokkődarabot és kevés kisebb követ találtunk. Bár 
embercsont nem került elő, a középkori Cél falu templomával azonosíthatjuk a törmelékes 
területet.1727 
VI. Defterből, majd több 18. századi leírásból ismert, ekkor még felmenő falakkal 
rendelkező, azonosított egyház. 
 
307. Závod–Öregtemplom/Óveraltkirhe (XXXIV. t.) 
I. ?1728 
III. Az 1722. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv Závodtól K-re nagy, romos, Szűz Mária 
tiszteletére szentelt középkori templomépületet és mellette szerzetesek temetőjét említi.1729 
A hagyomány szerint Závodtól K-re, az Óveraltkirhe nevű dűlőben „12. századi kolostor” 
állt, amelynek köveit az új templom építésekor hordták el. Valószínűleg erre a lelőhelyre 
                                                 
1720 JPM Rég. Ad. 1651-83. 
1721 DÁVID 1982, 219. 
1722 BRÜSZTLE 1880, IV. 901. 
1723 LANTOSNÉ IMRE 2003, 198. 
1724 KatFelm Coll. XI. Sect. 29. 
1725 GAÁL–KŐHEGYI 1977, 322. 
1726 TMFN 1981, 307: 64/48. 
1727 ÓDOR–K. NÉMETH 2004f. 
1728 A lelőhelyet Engel Pál a középkori Závoddal azonosította. ENGEL 2001. 
1729 BRÜSZTLE 1880, IV. 897-898. 
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vonatkozik az 1891-es Wosinsky-féle kérdőív adata: „Egyetlen oly emelkedés észlelhető, 
az úgynevezett papföldeken, amely arra látszik mutatni, hogy nem természetes, hanem 
mesterséges úton állíttatott elő; állítólag zárda volt egykor a kérdéses helyen.”1730 A 
környéken 1880 körül állítólag ásatásokat folytattak.1731 
IV. 2002-ben Ódor János Gáborral Závodtól K-re, a Závodi-patak D-i oldalán fekvő 
sportpálya feletti dombon, mintegy 150 x 100 m nagyságú területen közepes sűrűségben 
találtunk középkori kerámiát, a lelőhely Ny-i részén kb. 5-10 x 30 m-es, Ny-K irányú, 
keskenyebb sávban templomra utaló téglás-habarcsos törmeléket figyeltünk meg.1732 
VI. A 18. század elején még romos, azonosított egyház. 
 
308. Závod–R. k. templom (XXXIV. t.) 
I. Závod 
II. Závod plébániás helyként tűnik fel a pápai tizedjegyzékben.1733 
III. A hagyomány szerint a falu 1718-as benépesítésekor három templomromot találtak a 
környéken, melyek közül kettőnek az anyagát használták fel a falu fölötti magaslaton álló 
egyház felújításához.1734 Ez az épület az 1722-es vizitáció által a falu közepén említett, 
Keresztelő Szent János tiszteletére szentelt romos templommal lehetett azonos,1735 amelyet 
1733-ban már kijavítva használtak.1736 
VI. A pápai tizedjegyzékből adatolt, a 18. század elején romos, a belterületen kereshető 
egyház. 
 
309. Zimány–Lépavadai-dűlő (Somogy m.) (III. t.) 
I. Zimány 
II. Temploma csak a pápai tizedjegyzékben szerepel.1737 
III. A Pesty-féle 1865-ös összeírásban a Lépavoda nevű szántó kapcsán megjegyzik, hogy 
az öregek szerint itt török vár volt, amelynek azonban már nincs nyoma, csak téglákat lehet 
elszórtan találni;1738 a leírás valószínűleg a templom helyére vonatkozik. A hagyomány 
szerint a Zimány Ny-i részén fekvő Lépavadai-dűlőben állt a régi falu, ahol máig 
tégladarabokat szántanak ki.1739 
VI. Kizárólag a pápai tizedjegyzékben említett, azonosítatlan templom, amelynek 
faluhelyét a hagyomány megőrizte. 
 
310. Zomba–Felső-Patlan (XLIII. t.) 
I. Patlan 

                                                 
1730 K. NÉMETH 2005a, 142. 
1731 TMFN 1981, 308: 64/100. 
1732 ÓDOR–K. NÉMETH 2004f. 
1733 MonVat I/1. 278, 286, 297. Vö. TIMÁR 1999, 295. 
1734 Kézikönyv 1997, 571; Bonyhád és környéke 2000, 145. 
1735 BRÜSZTLE 1880, IV. 899. Vö. LANTOSNÉ IMRE 2003, 198. 
1736 ACP 1973, 228. 1828-ban Závodon öt[!] templomromról számoltak be, helyük megadása nélkül; ez a 
szám mindazonáltal bizonyosan eltúlozza a valóságot „Ezen helység határába találtattak öt régi romladék 
templomok, melyek alatt egynéhány boltozatok 4-5 öles hosszuságuak, és oly szélességüek találtattak, melyek 
ember tsontokkal rakva valának, mind azonáltal mire szolgáltak ezen föld alatt való boltozatok nem 
tudhatni.” CSERNA–KACZIÁN 1986, 248. 
1737 MonVat I/1. 263, 277, 299, 306. Vö. TIMÁR 1999, 312. Kammerer szerint a pápai tizedjegyzék két 
Zimányt sorol fel (valószínűleg azért gondolta így, mert 1333-ban ugyanabban az összeírásban Pál és Ányos 
/Anyas/ nevű papját is említik); az egyiket a ma Somogy megyében fekvő Zimánnyal, a másikat az előbbi 
határában É-ra fekvő, azonos nevű elpusztult faluval azonosította. KAMMERER–ORTVAY 1891, 264. 
1738 PESTY 2001, 377. 
1739 SMFN 1974, 434: 140/81. 
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III. A templom létezéséről mindössze Moldoványi József 1824-es feljegyzéséből van 
tudomásunk: „A’ Zombai határnak Patlanyi nevezetű Pusztáján nemzetünk’ rendjebeli 
szerzeteseknek, a’ Paulinusok Klastromának némelly nyomdoki látszatósak, leginkább a’ 
halastavak megesmérhető, melly Klastromot 1377 esztendőben Mintszenti Chibák Família 
Nagy Lajos Királynak példájára (ki is a’ Marienthali Eremitaságot ugyan 1377 
esztendőben 17 Májusban felnyitotta) építette.”1740 Rómer Flóris talán személyesen is járt a 
lelőhelyen, hagyatékára hivatkozva ugyanis Gerecze Péter Patlanon pálos kolostorromot és 
halastavak nyomait említi.1741 
IV. 2005-ben Ódor János Gáborral azonosítottuk a falut: Zomba É-i szélétől kb. 2 km-re 
ÉK-re, a Felső-Patlan nevű dűlőben, a hasonló nevű major és a tőle 2 km-re É-ra fekvő, 
mára elhagyatott szárító között pontosan félúton. A D-ről É-ra folyó Patlani-víz K-i 
oldalán magasodó széles dombhát teljes szélességében középkori cserepek gyűjthetők az 
elsimított, száraz szántásban, a patakkal párhuzamosan kb. 600 m hosszan. A domb 150 m 
magas tetején, nagyjából a lelőhely közepével egy vonalban nagy területen széthúzva, 
ritkán látható intenzitásban figyelhető meg a középkori templomra utaló óriási mennyiségű 
tégla- és kőtörmelék valamint a részben még eredeti antropológiai helyzetében fekvő, 
kiszántott sírokhoz tartozó összetartozó embercsont, amely szemmel láthatóan több tucat 
vázhoz tartozhatott. A mélyszántás hihetetlen pusztítást végzett, az építőanyag 
központjának számító kb. 20 x 15 m-es helyen a törmelék szinte összefüggően borította a 
felszínt. Elképzelhető, hogy korai eredetű egyházzal van dolgunk, mert a felszínről S-végű 
hajkarika is előkerült, ezen kívül egy-egy V. István-denár, szlavón denár, bécsi fillér és 
Nagy Lajos-denár előkerüléséről van még tudomásunk.1742 
VI. 19. századi leírásokból adatolt, azonosított, erősen szétszántott templom. 
 
311. Zomba–Kálvária-dűlő (XLV. t.) 
I. Zomba 
III. Az 1733-as egyházlátogatáskor középkori templomának romjait a falun kívül 
említik.1743 
IV. Ódor János Gábor Gaál Attilától tudta meg, hogy évtizedekkel ezelőtt lelőhelyre utaló 
foltokat vett észre a főútról, ahol középkori templomra utaló épülettörmeléket talált. 2002-
es terepbejárásunkon megállapítottuk, hogy a középkori falu a Zombáról K felé kivezető 
főút D-i oldalán, a falun is keresztülfolyó patak és a dombtetőn fekvő TSz közti 
szántóföldön található. A templom foltját feltűnően kis, kb. 10 x 5 m nagyságú területen 
találtuk meg, kevés embercsont-töredék, néhány hatalmas kő és igen kevés apró 
téglatörmelék formájában, a dűlő É-i részén, a főúttól kb. 100 m-re. A települést jelző 
kevés és elszórt cserép K-en a templom helyén túl már nem mutatkozott, É-on az 
országútig, Ny-on pedig a patak partjáig találtunk leleteket.1744 
VI. Egyetlen, 18. századi eleji leírásból ismert, azonosított templom. 
 
312. Zomba–Szentgál-Faluhely (?)(XLV. t.) 
I. Szentgál 

                                                 
1740 MOLDOVÁNYI 1824, 57. 
1741 GERECZE 1906, 900. Az adatok egybecsengése alapján ugyanakkor arra is gyanakodhatunk, hogy 
Rómer csak Moldoványi cikkét jegyzetelte ki. 
1742 K. Németh András–Ódor János Gábor terepbejárása, 2005. ápr. 6. 
1743 ACP 1973, 228. Vö. TIMÁR 1990, 90. 
1744 ÓDOR–K. NÉMETH 2004g. 
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II. A templomcímből képzett falunév a középkorban mindössze egyszer tűnik fel 
oklevélben: 1447-ben a szekszárdi apát egyik familiárisát Szentgáli Tari Jánosnak 
hívták.1745 
III. Egy helytörténeti pályamunka szerzője szerint a régi Szentgál „(…) helye Faluhely 
néven említett szántóföld. Szőlőhegy volt a temetőjük. Szántás közben ki-kibukkant egy-két 
emberi csont a földből – mesélik az öregek.”1746 Terepbejárás és egyéb adatok hiányában a 
középkori Szentgált és templomát ezzel a lelőhellyel azonosítjuk. 
VI. Egyetlen, 15. század közepi templomcímből képzett falunévből ismert, azonosítatlan 
egyház. 
 

3. 2. CSAK KÖZÉPKORI NÉVEN ISMERT, KÖZIGAZGATÁSILAG BE NEM 
SOROLHATÓ TEMPLOMOK 

 
313. ? 
I. Barbócs 
II. Templomos hely voltára mindössze a simontornyai szandzsák 1546-os és 1552-es 
deftere utal, amely szerint Barbócson Márkus ill. Márton nevű pap tevékenykedett.1747 
III. A falu Csánki szerint Szakadát, Udvari és Kölesd vidékén feküdt,1748 a defterek alapján 
is az említett falvak szomszédságában terülhetett el.1749 Engel Pál a Varsádtól D-re fekvő 
Kisvarsád-dűlőbe helyezte,1750 amely azonban inkább a középkori Varsád helye lehet (), 
bár utóbbi templomos voltát forrás nem támasztja alá. 
 
314. ? 
I. Bánd 
II. A pápai tizedjegyzékben a ma Nagyszékely határában fekvő, többször összeírt Bán 
(Ban, Band) nevű falun kívül egy másik hasonló nevű települést is említenek egyetlen 
alkalommal (Band).1751 
III. A település Timár György szerint Pincehely–Görbő közelében feküdt.1752 Solymár 
Imre szerint Bonyháddal azonos.1753 
 
315. ? 
I. Bika 
II. 1291-ben Bika föld Szent Mihály tiszteletére szentelt templomáról hallunk: Szakadáti 
Miklós és László a pécsi káptalannak ekkor bemutatta a fehérvári káptalan régi 
privilegiálisát, amelyben Ábrahám fiai: János és László Bika nevű birtokukat, a rajta épült 
Szent Mihály-templommal együtt Suur comesnek adták, cserébe viszont ő Szakadát 
birtokát adta annak Szent Miklós-egyházával együtt.1754 
III. Csánki kérdőjelesen Szakadát vidékére helyezte.1755 
 
                                                 
1745 SZAKÁLY 1998, 111. sz. 
1746 TMÖL K. Km 28. 
1747 DÁVID 1982, 206. 
1748 CSÁNKI 1897, 416. 
1749 DÁVID 1982, 118. 
1750 ENGEL 2001. 
1751 MonVat I/1. 297. Vö. TIMÁR 1999, 283. 
1752 TIMÁR 1999, 283. 
1753 SOLYMÁR 1987, 39. 
1754 FEJÉR VII/5. 496; ÁUO XII. 591. 
1755 CSÁNKI 1897, 418. 
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316. ? 
I. Dorog II. (?) 
II. A pápai tizedjegyzékben két, egyaránt Dorog nevű település szerepel a regölyi 
főesperességben, két alkalommal ugyanazon évi összeírásban. Az egyiknek Miklós, a 
másiknak Mihály, János, majd Demjén volt a papja. Mindez két hasonló nevű település 
létezésére mutat. 
III. Az 1542-es adójegyzék sorrendje (Kospa és Pári között) alapján Engel Pál Tamásitól 
D-re, Kospa mellé lokalizálta.1756 Az említett területen való fekvését régészeti adat nem 
támasztja alá, fekvéséről pedig nincs okleveles adat. Papp István szerint a két Dorog falu 
mindegyike a fentebb ismertetett Ozora–Pincehely határvidéken feküdt, az egyik Ozora 
határában, a másik Martincapusztától ÉK-re.1757 
 
317. ? 
I. Keresztúr 
II. A falu mindössze a mohácsi szandzsák 1554-es defterében tűnik fel; a helyet Káldy-
Nagy Gyula Závod környékére lokalizálta.1758 
 
318. ? 
I. Patony 
II. Az egyház létezését mindössze egyetlen okleveles adat igazolja. 1343-ban Miklós, a 
fehérvári Szent Péter káptalan apátja 20 évre évi 4 forintért bérbe adta Töttös királyi 
ajtónállómesternek benépesítésre a Tolna megyei Patony (Pathun) birtokot, egyházát és 
tartozékait: Kispél, Szabaton, Barbolcs és Udvari birtokokat, amelyek elpusztítva régóta 
lakatlanok.1759 
III. Csánki a Kölesd és Udvari közti vidéken kereste.1760 
 
319. ? 
I. Szabar, Alsószentgyörgy 
II. Templomát a pápai tizedjegyzék említi.1761  Vélhetőleg ugyanerre a helységre 
vonatkozik egy 1519-es adat is, amely egy Alsó-Zabar, más néven Szentgyörgy nevű falut 
említ.1762 
III. Csánki szerint a megye D-DNy-i részén feküdt,1763 Timár György szerint 
Alsómocsolád vidékén terülhetett el, mert az összeírásban Kozár, Köblény, Szárász, Móri 
és Jánosi körül tüntetik fel.1764 
 
320. ? 
I. Vok 
II. Csak a pápai tizedjegyzék egyetlen évi adata igazolja egyházas voltát (Foch).1765 
III. Fekvéséről semmit nem tudunk. 

 

                                                 
1756 ENGEL 2001. 
1757 PAPP 2000, 143. 
1758 KÁLDY-NAGY 1960, 491. 
1759 Dl. 87158. (MTA RI) 
1760 CSÁNKI 1897, 446. 
1761 MonVat I/1. 278, 286, 297, 310. Vö. TIMÁR 1998, 26; TIMÁR 1999, 292-293. 
1762 SZABÓ 1890, 344. 
1763 CSÁNKI 1897, 449. A hivatkozott oklevél (Acta p. advoc. 85-15) ma már nem lelhető fel. 
1764 TIMÁR 1998, 26. 
1765 MonVat I/1. 286. Vö. TIMÁR 1999, 296. 
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3. 3. BIZONYTALAN TEMPLOMHELYEK 

 
Báta–Fő u. 
IV. G. Vizi Márta 1995-ben a bátai Fő utca 310. számú ház előtt gázvezeték-fektetés 
kapcsán melléklet nélküli, késő középkorinak meghatározott, koporsós sírt tárt fel. 
Feljegyzése szerint a környező kertekben máskor is találtak már csontokat.1766 
 
Bátaapáti–Dömörkapu 
III. A templom létezésére csupán abból következtethetünk, hogy Dömörkapu is szerepel a 
Pécsről Székre – végső soron a bátai zarándoktemplomhoz – vezető középkori út mentén 
található középkori templomhelyek között, amelyeket – Csanády György terepi kutatásaira 
hivatkozva – Sümegi József sorolt fel vázlatosan.1767 
 
Bátaszék–Dolina 
III. Dolina is szerepel a Pécsről Székre, végső soron a bátai zarándoktemplomhoz vezető 
középkori út mentén sorakozó középkori templomhelyek között, amelyeket – Csanády 
György terepi kutatásaira hivatkozva – Sümegi József sorolt fel vázlatosan.1768 
 
Bedegkér–Remetei téglaégető 
III. Giay Béla egykori kányai tanító-helytörténész szerint a középkori Remete temploma 
(ld. Bedegkér–Templom-dűlő/Szentegyházi-dűlő/Kosztyelék [22]) helye vitatható, mert az 
1340-es oklevélben szereplő Remete és Borskér két különböző, egymástól 2 km-re fekvő 
falu volt. Általa kérdőjelesen templomnak tartott, sírokkal és „falunyomokkal” övezett 
kőépületről tudott a remetei téglaégetővel szemben fekvő Ny-i lejtőn is, amely szerinte a 
Kányai Fülöp által emeltetett templommal lehet azonos.1769 Az adatot terepbejárással 
lehetne tisztázni. 
 
Bikal–? (Baranya m.) 
I. Bikal 
V. Egy Rómer Flóris hagyatékában található, 1860 körüli feljegyzés szerint Bikalon ekkor 
még létezett egy mára elpusztult, minuszkulás feliratú, 1475-ben a Szent Lélek tiszteletére 
öntött harang.1770 
 
Bölcske–Porong 
III A szájhagyomány szerint a Porong nevű, Duna-parti dűlőben hasonló nevű középkori 
település létezett, amelynek temploma is volt.1771 
 
Csibrák–Rác-csúcs 
III. Egy helytörténeti pályamunka szerint a régi, rácok lakta – egy másik helyi forrás 
szerint a törökök előtti1772 – falu a község mai helyétől 800-1000 m-re DK-re, a Rác-csúcs 
nevű dűlőben feküdt, ahol „az eke még néha ma is kivet egy-egy kő, vagy más építkezési 
anyagot.”1773 

                                                 
1766 G. VIZI 1997a. 
1767 SÜMEGI 1993a, 151. 69. jegyzet. 
1768 SÜMEGI 1993a, 151. 69. jegyzet. 
1769 GIAY 1954, 1. 
1770 PATAY 1989, 55. 159. sz. 
1771 UDVARINÉ 1994, 413-414. Vö. HAVASSY 1994, 15. 
1772 Kézikönyv 1997, 408. 
1773 TMÖL K. Szf. 4., 2. Vö. TMFN 1981, 262: 52/33. 
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Csoma 
III. A somogy megyei régészeti topográfiához végzett 1975-ös kérdőív pusztatemplomokra 
vonatkozó kérdésére válaszolva Csomán a temetőben lévő kápolnát jelölték meg 
ilyennek.1774 
 
Egyházaskozár–Kiskozár (Baranya m.) 
III. Az egyházaskozári monográfia szerzője említi, hogy Schmidt János „falukutató 
lelkész” szerint az egykori Kis-Kozár a mai temető közelében, „a Háb-patakon 
(Malomárok) innen, a domboldalba ékelődve” feküdt, ahol állítólag előkerültek egy 20 öl 
hosszú és 10 öl széles középkori templom romjai. Szerinte erre az egyházra vonatkozik az 
1820-as bikali vizitáció adata, amely szerint jeles egyház volt, toronnyal, ahogy a még 
most is meglévő romokból kitűnik. A templomot a protestánsok bontották le paplak és 
iskola építéséhez.1775 
 
Gölle–Szentpéter 
I. Szentpéter 
III. A Göllétől D-re fekvő Szentpéter helynév1776 alapján Engel Pál egy hasonló nevű 
középkori falut (pusztát) tüntet fel térképén.1777 Mivel a településről defterből sincs 
adatunk, ezért egyelőre csak bizonytalan templomhelyként értékelem. 
 
Komló–Mecsekjánosi-Hoher Kopf 
III. A Pesty-féle dűlőnévgyűjtés szerint a Jánositól É-ra fekvő magas hegyen (Hoher Kopf) 
a 13. században a vörös barátoknak kolostora volt, amelyből „jelenleg csak omladék alapot 
látni.”1778 
 
Madocsa–Kormó/Kormód 
I. Kormó 
IV. A falu helyét Dunakömlőd és Madocsa között félúton, a kövesút D-i oldalán fekvő két 
kiemelkedésen Szabó Géza és Szécsi Attila azonosította felszíni leletek alapján, a két 
domb közül a Ny-abbin, a parttól távolabb néhány középkori tégla mellett kevés 
embercsont-töredéket találtak.1779 Megismételt, célzott terepbejárásaim során nem sikerült 
sem középkori téglát, sem embercsontot megfigyelnem a lelőhelyen.1780 
 
Nagykónyi–Ságpuszta 
I. Ság 
II. Nem dönthető el, hogy a Tolna vagy a Baranya megyei Ságra vonatkozik az az adat, 
amely szerint 1429-ben Marianchi Máté fia Antal, a Szent Márton tiszteletére szentelt sági 
(Sagh) plébániatemplom portionariusa, pécsi egyházmegyébe tartozó scolaris 
felszentelését kérte Rómából.1781 A baranyai Ság azért tűnik valószínűbbnek, mert már 
1266-ban említik kőegyházát,1782 míg a hasonló nevű tolnai falu egyházas voltát semmi 
sem igazolja. 
                                                 
1774 RRM Rég. Ad. IV/8/23. 
1775 PFEIFFER 1997, 40. 
1776 BMFN 1982, : 136/271. 
1777 ENGEL 2001. 
1778 Pesty: Baranya. 
1779 SZABÓ–SZÉCSI 1994, 84-85. 
1780 K. NÉMETH 2004e; K. NÉMETH 2004p. A lelőhelyre összefoglalóan: K. NÉMETH 2003b, 30. 
1781 LUKCSICS 1931, I. 1205. sz. 
1782 ÁMF I. 374. 
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Ozora–Borzás 
I. Bozzás 
II. A pécsi egyházmegyében fekvő Bozzás falu templomának két, 1420-as évekbeli 
búcsúengedélye is ismert.1783 Mivel hasonló nevű település több is feküdt a püspökségben, 
ezért eldönthetetlen, hogy melyikre vonatkozik ez az adat. 
IV. Az Ozorától D-re fekvő egykori patakvölgy, a Kút-völgy K-i patakág K-i oldalának 
meredek, településre kevéssé alkalmas K-i oldalán fekvő Borzás-dűlőben végzett 
terepbejárásom során az egykori Borzás falut nem sikerült azonosítanom.1784 A dűlőnevek 
egy, ettől É-ÉK-re fekvő része talán arra mutat, hogy a település a Sió-parton feküdt.1785 
 
Ozora–Döbrönte 
I. Döbrönte 
III. 1864-ben, a Pesty-féle helynévgyűjtő kérdőívre válaszolva az ozoraiak ezt írták: „a 
Döbröntei föld térségen szinte falu, és templom volt.”1786 Sajnos nem tudjuk, hogy 
látszottak-e még romok ebben az időben vagy szájhagyományból merítették az adatot. 
Mivel írott forrásunk nincs a templomról, létezését kétségesnek tartom. Döbröntepuszta és 
Döbrönte-szőlőhegy Ozora Ny-i külterületén található; talán a tőlük D-re eredő Kalap-ér 
vagy a tőlük É-ra folyó Sió partján feküdt a falu. 
 
Ozora–Ráckolostor 
III. Az ozorai hagyomány szerint az ún Hajócsapásnál feküdt az ún. Ráckolostor, amelynek 
„köveire a földreformmal házhelyeknek adott Újtelepen akadtak rá.”1787 
 
Paks–Kondor 
III. A Pesty Frigyes-féle helynévgyűjtésből van adatunk a gerjeni néphagyomány által 
számontartott templomhelyről: „hajdan ó duna, ennek partján volt – de most a duna által 
elszaggatott – a török által épített ó templom, most szántóföld”.1788 A Kondorral 
kapcsolatos dűlőnevek ma Paks határában fekszenek,1789 környékükön kutatás még nem 
történt. Az egykori Magyarihoz való közelségük alapján felmerülhet, hogy ez az adat is a 
középkori Magyari templomára vonatkozik. 
 
Regöly–? 
III. 1864-ben a Pesty Frigyes-féle helynévgyűjtésben olvashatjuk: „épületei közül egyedül 
egy Kéttornyú Templom említetik, mely 1715-ik év körül lerontván, anyagából a mostani 
regölyi templom épült.”1790 
 
Sárszentlőrinc–Birkajárás 
V. A Sárvíz mellett fekvő késő középkori castellum területén két csoportban összesen 9 db 
16. századi sírt tárt fel Miklós Zsuzsa. Az ásató feltételezte, hogy – amennyiben a halottak 

                                                 
1783 LUKCSICS 1931, I. 385, 1229. sz. Vö. K. NÉMETH 2003a, 142. 
1784 K. Németh András terepbejárása, 2000. okt. 25. 
1785 TMFN 1981, 64-65: 3/282-283, 292-294, 339-341; 87: 9/106. 
1786 GAÁL–KŐHEGYI 1977, 286. 
1787 Papp. 
1788 GAÁL–KŐHEGYI 1975, 306. 
1789 TMFN 1981, 201: 37/351: Kondorpuszta, Kondor-rét; 37/353: Kondor-farok; 37/338: Kondor-tó; 37/326: 
Kondor-tanya. A lelőhelyre összefoglalóan: K. NÉMETH 2003b, 30. 
1790 GAÁL–KŐHEGYI 1975, 207. Vö. FEDELES–K. NÉMETH 2005. 
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keresztények voltak – templom is állhatott itt, amelynek létezését esetleg a két sírcsoport 
közti kutatatlan részen tartotta lehetségesnek.1791 
 
Simontornya–Ref. templom 
I. Menyőd (?) 
V. A Siótól D-re, a Könyök utca, a ref. templom környékén több ház építésekor is kerültek 
elő melléklet nélküli csontvázak, Gere László 1987-ben pedig pártás koponyát gyűjtött be 
innen. Valószínűleg itt is templom körüli temetővel állunk szemben, a várhoz és a 
középkori városhoz való feltűnő közelsége (kb. 300 m) ellenére is.1792 
 
Simontornya–Vár 
V. A vár kutatása során a várárokban talált kőtöredékekből a kutatók elméletileg 
rekonstruáltak egy hálóboltozatos várkápolnát, amely a Buzlai Mózes-féle 1509-es 
átépítéshez lenne köthető és amelynek helyén akár már a Garaik korában, a 15. században 
is lehetett egy „egyszerűbb várkápolna”.1793 
 
Szalatnak–Slószkipel (Baranya m.) 
III. A falutól DK-re, közvetlenül a köblényi határ mellett, a Malomárok É-i oldalán fekvő 
Slószkipel (’Schlossgipfel’) nevű dombon a helyiek szerint régen kolostor állt.1794 
 
Szorosad–R. k. templom 
III. Guzsik Tamás szerint Szorosad középkori temploma megsemmisült, helye nem ismert, 
de „a jelek arra mutatnak”, hogy a mai templom helyén állt.1795 Véleményem szerint a 
középkori templom léte is erősen kérdéses. 
 
Tamási–Kálvária-kápolna 
I. Újfalu 
III. Papp István szerint a ma Tamási D-i részén álló, barokk Rozália-kápolna gótikus 
jegyeket is őriz és a középkori Újfalu község plébániatemploma volt; 1796 ez Torma István 
véleménye is.1797 Nézetem szerint nem lehetetlen, hogy a kápolna középkori épület helyén 
épült, mindenesetre az 1742. évi vizitáció szerint a 18. század első felében épült: van a 
„községen kívül, a folyón túl, a várhegy alatt egy kápolna a Boldogságos Szűz tiszteletére; 
épült a pestis ellen”.1798 
IV. Torma István a kápolna körül apró középkori cserepeket gyűjtött.1799 1974-ben az 
OMF restaurálta az épületet, ekkor mérték fel alaprajzát is.1800 1985-ben Gere László és 
Vizi Márta végeztek leletmentést az épület körül, amelynek során 15-16. századu 
temetkezéseket tártak fel.1801 
 
Tolna–Kápolna-dűlő 

                                                 
1791 MIKLÓS 2002b, 175. 
1792 Ódor János Gábor szóbeli közlése, 2002. ápr. 4. 
1793 HORLER–H. TABAJDI 1987, 15-16. 
1794 BMFN 1982, 136: 18/101. 
1795 GUZSIK 1980, 33. 
1796 PAPP 2000, 175. 
1797 TORMA 1997a, 96. 
1798 Papp. 
1799 Torma István terepbejárása, 1963. okt. (310. lh.) 
1800 KÖH T Ltsz.: 10635. 
1801 WMMM Rég. Ad. 
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III. Pesty Frigyesnél olvashatunk Tolnán egy Nagyszeg nevű kaszálóról, ahol a monda 
szerint valaha kápolna állt.1802 Tolna belterületének ÉNy-i részén mai is megtalálható a 
beépítés előtti nevét megőrző Kápolna-dűlő, közvetlenül mellette pedig, szintén 
lakóházakkal fedett részen a figyelemre méltó Csontosgödör helynév tűnik fel, amelyhez 
hozzáfűzték: agyagkitermelés közben sok csont került elő. A Kápolna-dűlő Ny-i része 
beépítetlen maradt, neve ma is él. 1803  
 
Tófű–? 
IV. 1997-ben Nagy Erzsébet Tófű határában gázvezeték-fektetés során előkerült sírokat 
tárt fel. A 13 temetkezést a 16. századra keltezte.1804 Amennyiben az eltemetettek 
keresztények voltak, úgy minden bizonnyal templom körüli temetővel van dolgunk. 
 
Váralja–Nyéki-domb 
III. Egy helytörténeti munka szerint a régi Nyék helye a Kövesd nevű határrészben volt, 
„itt az ugynevezett Nyéki-dombon épül később leégett temploma és mellette találták meg a 
pásztorok elásva a templom harangját, melyet ismeretlen helyre szállítottak.” Később arról 
ír, hogy a hagyomány a Nyéki dombbal „átellenben” fekvő ún. Fenyvesben jelöli meg a 
kövesdi (?) templom helyét. A leírás szerint mindkét dombot sűrű erdő borítja.”1805 
 
Zomba–Irodaház/Pártház/Takarék 
III. Az 1970-es években végzett dűlőnév-gyűjtéskor a helybeliek arról számoltak be, hogy 
az akkortájt épült, irodaháznak, pártháznak és takarékpénztárnak egyaránt helyet adó 
épület építésekor, „régi templom maradványai kerültek elő az alap ásáskor”.1806 A 
kérdéses lelőhelyről sajnos nem áll rendelkezésünkre egyéb információ, így egyelőre csak 
feltételes templomhelyként kezelhetjük. 
 
Zomba–Szentandrás 
I. Szentandrás 
III. A Zombától D-re fekvő Szentandrási-dűlő1807 alapján Engel Pál egy hasonló nevű 
középkori falut (pusztát) tüntet fel térképén.1808 Mivel a településről defterből sincs 
adatunk, ezért egyelőre csak bizonytalan templomhelyként értékelem. A dűlővel egyébként 
szemben, a patak K-i felén fekszik a Kálvária-dűlő, ahol egyházas falut ismerünk; 
felmerülhet, hogy utóbbi, a középkori Zombával azonosított lelőhely valójában 
Szentandrással azonos, s ebben az esetben a régi Zomba a mai falu helyén kereshető. 
? 
I. Martos 
II. Egy 1092-es hamis oklevélben a Sár vize mellett fekvő Martos falut említik, amelyben a 
Mindenszentek tiszteletére szentelt egyház állt.1809 Ilyen nevű település valóban létezett, de 
templomáról nincs egyéb adatunk, ennek ellenére létezését nem zárhatjuk ki. 
 

                                                 
1802 GAÁL–KŐHEGYI 1977, 326. 
1803 TMFN 1981, 433: 94/29, 30 (Csontosgödör); uo. 442: 94/309 (Kápolna-dűlő). 
1804 NAGY 1997. 
1805 TMÖL K. Szf. 30., 1. Vö. BÁNÁTI–MAGYAR-STALLENBERGER é. n., 16. 
1806 TMFN 1981, 305: 63/45. 
1807 TMFN 1981, 306: 63/83. 
1808 ENGEL 2001. 
1809 DHA I. 284. 
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3. 4. TÉVESEN KONSTRUÁLT VAGY TÉVESEN TOLNA MEGYÉBE HELYEZETT 
KÖZÉPKORI TEMPLOMOK 

 
Baté 
I. Gecseny–pálos kolostor 
III. Romhányi Beatrix kolostor-katalógusában Kisbaté (Gecseny) címszó alatt Tolna 
megyébe lokalizálja a pálos kolostort. Az általa megadott kétféle lokalizálás azonban 
ellentmond egymásnak: az először említett Baté Kaposvártól K-re fekszik kb. 10 km-re, 
Gamás, Polány, Felsőmocsolád és Mernye pedig Kaposvártól É-ra, 20-30 km-re;1810 a két 
adat tehát nem esik egybe. Ha a pálos kolostor a mai Baté területén volt, akkor a 
középkorban valóban Tolnában feküdt; ha az említett négy község vidékén, akkor viszont 
Somogy megyében. Elgondolkodtató, hogy Felsőmocsoládtól DK-re, Mernyétől pedig ÉK-
re ma is létezik egy Ecseny nevű falu, amelynek neve csak egy betű hiányában tér el 
Gecseny nevétől. 
 
Decs–Ete 
III. Holub József a Csalog-féle etei templomásatáson feltárt késő középkori sírok alapján 
az egyházat a 15. század végére ill. a 16. század elejére keltezte és ennek alapján 
feltételezte, hogy Etén léteznie kellett egy korábbi templomnak is. E feltételezett korábbi 
templom helyének a falunak helyet adó földnyelv K-i, folyó menti részét gondolta;1811 
nézetét az újabb, alapos kutatások egyértelműen megcáfolták.1812 
 
Grábóc–Görögkeleti kolostor 
III. A helytörténeti irodalomban és szakmunkákban is találkozhatunk azzal a nézettel, hogy 
az 1585-ben szerb szerzetesek által alapított görögkeleti kolostort egy középkori, Garáb 
nevű bencés apátság vagy a hasonló nevű falu temploma helyén épült volna.1813 Tény, 
hogy a jelenlegi kolostortól ÉNy-ra kb. 100 m-re valóban találhatók épületmaradványok, 
amint azt Egyed Antal 182-as feljegyzése is megörökíti: „A mostani templom és kalugyerek 
klostroma fölött vagyon egy régi templom és klastrom fundamentoma, mely hihető a 
törökök által pusztittatott el (…)”.1814 A romokat 1956-ban Gerő Győző vezetésével 
régészetileg is kutatták. Ennek során bebizonyosodott, hogy itt valójában az 1585 után 
épült, de a Rákóczi-szabadságharc alatt leégett és megsemmisült első szerb kőtemplom 
rejtőzik, amelynek utódát, a jelenleg is fennálló épületet a korábbitól távolabb 1736-ban 
kezdték felépíteni.1815 
 
Szakcs–Ferences kolostor 
III. Szakcs monográfusa és Papp István esperes hivatkozás nélkül ferences kolostort 
emlegetnek a mezővárosban, amelynek léte azonban nem bizonyított.1816 
 
Szászvár–Apátság 
III. Az újkorban feltűnő címzetes szászvári apáti címből kiindulva Szászvárra középkori 
apátságot helyez Várszegi Alajos helytörténész, az újkori vizitációknak a középkori szászi 

                                                 
1810 F. ROMHÁNYI 2000, 36. 
1811 HOLUB 1960, 3. 
1812 Vö. VIZI–MIKLÓS 1999, 210. 
1813 Pl.: L. SZABÓ 1988, 1 (oldalszám nélkül); Bonyhád és környéke 2000, 121-122. stb. 
1814 CSERNA–KACZIÁN 1986, 88. 
1815 SOMOGYI 1960, 77-78. 
1816 HORVÁTH 1969, 291-292; IPAPP 2000, 72. 
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plébániatemplomra vonatkozó adatait vonatkoztatva a kolostorra.1817 A fenti elméleten 
kívül az apátságnak sem írott, sem régészeti nyoma nincs. 
 
Szekszárd–Béla tér, volt Vármegyeháza 
III. Kozák Károly a szekszárdi apátsági templom rekonstruált 11. századi alaprajzán a 
templomtól É-ra, a vármegyeház alá eső, feltáratlan területen egy apszisos kápolnát 
tüntetett fel. A kápolnát a Szent Benedek tiszteletére szentelt plébániatemplommal 
azonosította, amelynek félköríves szentélyzáródását a 14-15. században poligonálissá 
építettek át. Elképzelhetőnek tartotta, hogy az apátság elkészülte előtt ide temették el I. 
Bélát.1818 Tóth Sándor bizonyította be, hogy Kozák véleménye olyan rekonstrukció, amely 
1790 körüli rajzok gótikus kápolnának értelmezett részletén alapul.1819 
 
Tamási–Köbölkúti-dűlő/Adorjáni erdő alja 
I. Adorján 
IV. Ódor János lakossági bejelentésre kiszállva az adorjáni erdőszélen, az ártérből 
kiemelkedő, késő középkori cserepekkel borított dombon – a tulajdonos elmondása szerint 
Ny–K irányú – kiszántott falat azonosított, amelyet feltételesen középkori templom 
maradványának határozott meg.1820 A lelőhelyen Torma István is gyűjtött középkori 
kerámiát,1821 és megismételt terepbejárásaimon én is találtam néhány tégladarabot,1822 
amelynek a mennyisége és jellege azonban nem utal templom létére. 
 

3. 5. A KÖZÉPKORBAN MÁS MEGYÉKHEZ TARTOZÓ, MA TOLNA MEGYÉBEN 
FEKVŐ TEMPLOMOK 

 
A. Bátaszék–Leperd (középkori Baranya m.) (LXIII. t.) 
I. Peterd 
II. A falu 1267-es eladásakor végzett határjárás említi a Boldogságos Szűz tiszteletére 
emelt kis kápolnáját (parvulam capellam).1823 
III. Helyét Györffy György nagyjából a ma Bátaszék határában fekvő Leperdpuszta 
helyére határozta meg.1824 Leperd is szerepel azok között a középkori templomhelyek 
között, amelyek a Pécsről Széken át a bátai zarándoktemplomhoz vezető középkori út 
mentén sorakoztak Csanády György terepi kutatásai szerint.1825 
VI. Egy 13. század végi oklevélből ismert, azonosítatlan egyház. 
 
B. Bogyiszló–Dalocsa (középkori Bodrog m.) (XLIX. t.) 
I. Dalocsa 
II. A kalocsai náhie 1548-as összeírása Dalocsán Bálint papot is felsorolja.1826 
III. Egy bogyiszlói helytörténész szerint Pesty Frigyes 1864-es összeírásakor a bogyiszlói 
határ dalocsai részében templommaradványokat említettek. Egy 1908 körül készült 

                                                 
1817 VÁRSZEGI 1972; VÁRSZEGI 1991, 14-19. 
1818 KOZÁK 1974, 347. 
1819 TÓTH 2001a, 340, 341. 5-6. jegyzet. 
1820 ÓDOR 1997d. 
1821 Torma 1963. ápr. 10. (232. lh.) 
1822 K. Németh András terepbejárása, 1998. dec. 
1823 ÁÚO III. 172-176; ÁMF I. 369; magyarul: ÉRSZEGI 1978, 43. 
1824 ÁMF I. 369. 
1825 SÜMEGI 1993a, 151. 69. jegyzet. 
1826 VASS 1979, 45. Történeti adatai: ÁMF I. 717. 



 206

bogyiszlói birtokrészletezési vázlaton Öreg-Dalocsai kertek néven jelzett dűlőben a szerző 
szerint a templom anyagából 1-2 kg-os köveket lehet találni.1827 
VI. A 16. század közepétől adatolt, a 19. században is említett, azonosítatlan egyház. 
 
C. Decs–Szonfovai erdészház (középkori Bodrog m.) (LXII. t.) 
I. Asszonyfalva1828 
III. A felmenő falait részben máig megőrző templommaradványt a 18-19. század során 
számos forrás említi. Ezek közül elsőként 1784-ben az első katonai felmérés jelez 
Szonfován (Sonfova) régi templomot (Alte Kirche),1829 az országleírás pedig erős, régi 
templomként írja le (solide alte Kirche).1830 Az Egyed-féle 1829-es összeírás így 
emlékezik meg róla: „Szonfova, mely az erdő közepén fekszik, hol ezelőtt egynehány 
esztendőkkel az tornya omladékai is fennállva voltak, és a mely, valamely szerzet lakásnak 
gyanittatik, mostanában az helyén egy uradalmi jáger ház van épitve.”1831 A máig létező 
erdészház tehát 1830 körül épült. A Pesty-féle helynévgyűjtés 1865-ben a korábbi adatokat 
ismétli a Stonfova erdő kapcsán: „templom anyagjából annak helyén ma erdész lak épült, s 
áll.”1832 
IV. Tudomásunk van róla, hogy 1955-ben egy fiatal régész vizsgálta meg a lelőhelyet.1833 
A kutató valószínűleg Éri István lehetett, de dokumentációját egyelőre nem ismerjük.1834 
1976-ban az erdészház előtt aknaásáskor megbolygatták a templom körüli, többrétegű 
temetőt. A helyszínelést végző Gaál Attila és Rosner Gyula megállapította, hogy a ház 
valóban a középkori templom falaira épült rá; felvételeiken jól látszik az erdészház hátsó 
falán a szélesebb középkori és a ráépített újkori fal elválása.1835 
VI. A 18-19. században gyakran említett, a 19. század elején erdészházzá átépített, felmenő 
falakkal ma is rendelkező épület. 
 
D. Dunaföldvár–Pázmándpuszta (középkori Fejér m.) 
I. Pázmánd 
III. A középkori falu helyét egy 1755-ben készült térkép házhelyek és kertek 
feltüntetésével Locus Coloniae Pazmandiensis felirattal ábrázolja a mai Pázmándpuszta 
környékén.1836 
IV 1993-ban Miklós Zsuzsa azonosította az elsősorban késő középkori cserepekkel 
jelentkező faluhelyet, néhány szétszántott kemencét is megfigyelt. A teljesen szétszántott, 
kő- és habarcstöredékekkel valamint embercsontokkal jelzett templom a falu közepe táján, 
a Ny-i szélen állt.1837 2004-ben a Fejér megyei Daruszentmiklós határába eső faluhely 
Virágos Gábor vezette bejárása során kiderült, hogy annak temploma és temetője már 
Dunaföldvár határába esik..1838 
VI. Csak terepbejárásokból ismert templom. 
 
                                                 
1827 KÓKAI é. n., 193-194. A Pesty-féle összeírás kapcsán említett hivatkozásban (ANDRÁSFALVY 1975, 
90) nem találtam meg ezt az adatot. A dalocsai romra ld. még: HORVÁTH é. n., 191. 1. jegyzet. 
1828 Árpád-kori történeti adataira: ÁMF I. 707-708. 
1829 KatFelm Coll. Sect. XIII. 31. 
1830 WEIDLEIN 1934, 625. 
1831 CSERNA–KACZIÁN 1986, 68. 
1832 GAÁL–KŐHEGYI 1973, 314. 
1833 HÓDI é. n., 325-326. 
1834 Torma István 2005. jan. 5-iki szíves szóbeli közlése szerint Éri Istvántól 1961 körül hallotta, hogy 
korábban a Sárközben végzett terepbejárásokat. 
1835 WMMM Rég. Ad. 239-76; WMMM Rég. Fotótár 6909-6914. 
1836 A térkép reprodukcióját közli: FITZ 1955, 70. 1. kép. 
1837 MTA RI Ad. Tj. 7126/93. 
1838 VIRÁGOS 2005. 
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E. Fadd–Dombori, Molnár tanya (középkori Bodrog m.) (XLVIII. t.) 
I. Várszeg 
IV. Gaál Attila 2000-ben lakossági bejelentés nyomán a Duna Fadd-Dombori határába eső 
töltésének K-i, ártéri oldalán, a töltés és a Duna menti erdősáv között fekvő Várszeg-dűlő 
D-i felén, a nemrég lebontott Molnár-tanya térképen is jelzett körtefacsoportjától K-re, egy 
É-D irányú, erdősávval kettéosztott kiemelkedésnek az erdőtől É-ra eső részén 15-17. 
századi kerámiával jelzett faluhely azonosított, ennek É-i, kissé kiemelkedő részén, 25 x 25 
m-es területen templomra utaló apró téglatörmeléket talált.1839 
VI. Kizárólag régészeti terepbejárásból ismert templom. 
 
F. Paks–Dunakömlőd-Imsósi-erdészház (középkori Fejér m. solti széke) (XL. t.) 
I. Imsós 
IV. Visy Zsolt 1974-ben lakossági bejelentésre az Imsósi-erdőben fekvő, azóta lebontott 
erdészház melletti út partjában Ny-K-i tájolású, csontvázas sírt bontott ki, amelyet a 
szórványként előkerült aranyozott bronz dísztű-töredék alapján késő középkorinak 
meghatározott meg. A mindkét oldalán további, kibontatlan csontvázakat figyelt meg, a 
kidobott homokban pedig tégla-töredékeket talált.1840 Az azóta lebontott erdészházat a 
környék legmagasabb – ezáltal egyben középkori templom építésére legalkalmasabb – 
kiemelkedésére építették, a sírok ennek a dombnak az oldalában kerültek elő. 
VI. Csak régészeti helyszínelés során dokumentált templom. 
 
G. Tolna–? (középkori Bodrog m.?) (XLVII. t.) 
I. Kistolna 
III. 18. századi tanúvallomásokból tudjuk, hogy Tolnától K-re, a bogyiszlói nagy Duna-
kanyarulat K-i oldalán fekvő, Tolna városához tartozó Kistolna nevű városrészen is volt 
egy a tanúk által kápolnának mondott épület.1841 
VI. Egyetlen, 18. századi említésből ismert, azonosítatlan egyház. 

                                                 
1839 WMMM Rég. Ad. 533-96. 
1840 WMMM Rég. Ad. 239-74; WMMM Rég. Fotótár 3760-3764. A lelőhelyre összefoglalóan: K. NÉMETH 
2003b, 23-24. 
1841 BÁRTH 1980, 47. 
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4. A KÖZÉPKORI TOLNA MEGYE TEMPLOMAI 
 

4. 1. EGYHÁZSZERVEZÉS: A TOLNAI ÉS A REGÖLYI FŐESPERESSÉG 
KIALAKULÁSA ÉS TOPOGRÁFIÁJA 

A Tolna megye Ny-i felére kiterjedő regölyi főesperesség a pécsi püspökség 1009-es 
alapítása után, de bizonyosan jóval első, 1217-es okleveles említése előtt alakult ki; 
legkorábban talán a 11. század közepén, legkésőbb pedig a 12. század második felében 
léteznie kellett. Esperesi temploma – a többi, ismert főesperesi templommal 
összehasonlított elhelyezkedése és mérete alapján – minden bizonnyal azonos az őskori 
eredetű regölyi sáncon a közelmúltban feltárt kis méretű egyházzal [225], amelyet a 
feltárók a falu plébániatemplomaként határoztak meg s amely a főesperesnek a  pécsi 
káptalanba történt beköltözése után valóban betölthetett plébániai szerepkört is a mellette 
feltárt sírok és sírleletek tanúsága szerint. 
A tolnai főesperesség kapcsán a fő nehézséget a főesperesi egyháznak – és általában 
minden középkori templomnak ill. objektumnak – a mai Tolna városán belüli lokalizálása 
jelenti. A források részletes áttekintése után arra jutottunk, hogy az újkori leírásokból 
ismert három – a Duna mellett álló, a város Ny-i szélén fekvő ill. a plébánia telkén 
található – egyház közül a Duna által a 18. században elmosott jelentős középkori templom 
lehetett korábban a főesperesi egyház [290], az 1429-ben említett plébániatemplom 
valószínűleg a mai r. k. templom környékén kereshető [324], a 16. század közepén feltűnő 
Szent Bertalan-kápolna pedig azonos azzal az épülettel, amelyet temetőjével együtt 
nemrégiben sikerült a város K-i szélén, az egykori Duna meder közvetlen közelében 
régészetileg is megkutatni [288].1842 
A plébániahálózat időbeli és térbeli kialakulásáról a néhány forrás és a csekély régészeti 
adat alapján merészség lenne határozott kijelentéseket tenni, annak ellenére, hogy pl. a 
korainak tartható egyházak kiszűrésével megpróbálkoztam (ld. 3.7.1.) és összegyűjtöttem a 
falvak első okleveles említéseit is. Területünkre is bizonyos igazak Valter Ilona és Guzsik 
Tamás megfigyelései, amelyek szerint a 11-12. században elsősorban királyi, püspöki és 
egyháztestületi birtokokon alapítottak templomokat, a 12. századtól a világi főurak is 
bekapcsolódtak a templomépítésbe, a 13. században pedig a kis- és köznemesek vették át a 
kezdeményezést, amely ugrásszerű növekedéshez vezetett.1843 A tolnai forrásanyag 
hézagos voltát jól szemlélteti, hogy – kolostorokon kívül – egyházas helyet említő 11-12. 
századi forrás egy sem maradt ránk. A 13. század első felében is mindössze két 
plébániaegyházat említenek forrásaink (Kesztölc 1215; Gyalán 1250), a század második 
felében pedig további 9 bukkan fel (Kurd 1263; Cikádor 1274; Egyházasmerse 1276; Bika, 
Szakadát 1291; Szabar 1292; Marosd, Nosztám 1296; Egenszáraz 1298). A 14. század 
elején, a pápai tizedjegyzék előtt szerzünk tudomást további egy tucat (Nak, Nyerges 1304; 
Szentdemeter 1309; Csatár, Hidas 1313; Kondaszentmiklós 1315; Remete 1317 előtt; 
Kánya, Kedhely 1325; Szentmárton 1327; Szentpéter 1329; Kazsok 1331) egyházról, a 
pápai tizedjegyzékekben nem szereplő középkori templomok közül pedig még a 14. század 
folyamán feltűnik újabb 14 (Malonta 1339, Csát 1342; Patony 1343; Tolnaszentgyörgy 
1344; Görbő 1351; Máré I-II. 1353; Szentmiklós 1374; Szekszárd 1376; Lak 1381; Gerézd 
1382; Kápolna II. 1386; Kápolna I. 1400). A 15. században főleg a pápai 
kérvénykönyveknek köszönhetően jócskán megszaporodik az addig „rejtőzködő” egyházak 
                                                 
1842 A főesperességek kialakulásáról és topográfiájáról részletesen, az egyházakra vonatkozó középkori és 
újkori források áttekintésével: FEDELES–K. NÉMETH 2005. 
1843 VALTER 2001, 35, 54-55, 85-86. 
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száma, a 16. században a török defterek, a 17. században pedig a református zsinatok és a 
jezsuita missziók révén még mindig bukkannak fel addig adatolatlan templomos helyek. 
Az említett, kortárs forrásokon túl 18. századi dokumentumok és különféle 19. századi 
gyűjtések is lehetnek egy-egy település egyházas voltának első igazolói, de nem ritkaság, 
hogy az utóbbi évek régészeti terepbejárásai mutatnak ki templomokat olyan falvak helyén, 
ahol ezek létére semmiféle forrás nem utalt. 
 

A középkori Tolna megye templomainak felbukkanása a forrásokban 
Kor 11. sz. 12. sz. 1201-1250 1251-1300 1301-1332 1332-1337 1337-1400
dara
b 

1 2 6 12 14 127 16 

% 0,3% 0,61% 1,84% 3,68% 4,29% 38,95% 4,9 
 
Kor 15. sz. 16. sz. 17. sz. 18. sz 19. sz. 20. sz. 21. sz. 
dara
b 

30 24 16 29 21 23 5 

% 9,2% 7,36% 4,9% 8,9% 6,44% 7,05% 1,53% 
 
A megyében fekvő kolostorok alapítóit szinte kivétel nélkül ismerjük. Első bencés 
apátságainkat királyok – I. Béla (1061, Szekszárd), I. László (1093?, Báta), II. Béla (?, 
Földvár) – alapították, a cikádori ciszterci apátságot pedig II. Géza (1142). A Bikács 
nemzetség Madocsán a 12. században, a Szente-Mágocs nemzetség Mágocson 
valószínűleg a 13. század első felében alapított nemzetségi monostort. Az ábrahámi 
ciszterci apátságot Mojs hercegi tárnokmester hozta létre 1260-ban, a Kecsel faluba való 
nemesek 1268-ban Tőlön alapítottak ágostonos kanonok-kolostort, a zenlewoli nemesek 
pedig 1333-ban a későbbi szentpáli pálos kolostor alapjait vetették meg adományukkal. 
Ferences kolostort alapított 1418 és 1423 között Ozorán Ozorai Pipo, az 1450-es években 
Györgyiben Bodó Gergely, a 15. század végén pedig Pakson valószínűleg Paksi Pál; az 
egyetlen domonkos kolostor alapjait az 1510-es évek második felében Gergellaki Buzlai 
Mózes vetette meg. 
Ezeken kívül mindössze két plébániatemplom, két kápolna és két oltár alapítóját tartották 
fent név szerint az oklevelek. Borskér vagy másképpen Remete egyházát Kányai Fülöp 
alapította a 14. század elején,1844 1402-ben pedig a váci káptalan nyert jogot arra, hogy 
decsi birtokán kőtemplomot vagy -kápolnát építtethessen az ottani fakápolna helyett.1845 A 
Szász mezővárosában fekvő, először 1408-ban említett Keresztelő Szent János-kápolnát 
Alsáni Bálint bíboros „és mások” alapították,1846 Ozorai Pipo 1420 előtt névadó birtokán 
Szent Anna tiszteletére fundált kápolnát,1847 a nyéki rektor 1445-ben saját templomában a 
tízezer katona vértanú tiszteletére,1848 Hédervári Ferenc pedig 1531-ben végrendeletileg az 
ozorai plébániatemplomban alapított oltárt.1849 Ide kívánkozik egy 1343-as oklevél Bélcs 
falu templomáról, amely elmondja, hogy újonnan építették és még nincs teljesen befejezve; 
birtokosa ekkor Bélcsi László volt.1850 További egy esetben igazolható, hogy bár az oklevél 
templomépítésről szól, mégis inkább csak (esetleg teljes) átépítés történhetett: 1418-ban 
Ozorai Pipo búcsút kért az „általa építtetett” Szent Margit plébániaegyházat meglátogató 

                                                 
1844 Héderváry I. 53. 
1845 MonVat I/4. 427-428. 
1846 ZsO II/2. 6434. sz. 
1847 LUKCSICS 1931, I. 284, 299. sz. 
1848 LUKCSICS 1938, II. 828. sz. 
1849 Héderváry II. 45-46. 
1850 Zichy II. 61. 
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híveknek.1851 Ezen kívül csupán egyetlen falusi templom személyhez köthető átépítését 
adatolhatjuk okleveleinkből: Buzlai Mózes 1484-ben kért kiváltságokat Szil 
plébániatemplomának, amelyet „alapjaitól kezdve”, „romos és teljesen elpusztult 
állapotából” saját maga javíttatott ki.1852 
Területünkről mindössze egyetlen plébánia alapításának pontos idejét ismerjük: 1402-ben a 
pápa engedélyt adott a váci káptalannak, hogy Decsen plébániát alapítson, az ott régtől 
fogva fennálló fakápolna helyett kőtemplomot vagy kápolnát építve.1853 Ezzel az üggyel 
kapcsolatos a plébániakörzetekre vonatkozó egyetlen ismert adat is: egy 1403-as pápai 
oklevél szerint a Szent Kelemen tiszteletére szentelt őcsényi plébániaegyház plébánosának 
saját faluja lakóinak lelki gondozása mellett Decs, valamint még öt másik falu lakosairól is 
gondoskodnia kellett; a hat falu az őcsényi egyház határain belül (infra limites ipsius 
ecclesie) feküdt.1854 Szintén egyetlen adatból van tudomásunk plébániák megszűnésére ill. 
összevonására: 1433-ban Sólyagi Sebestyén azt kérte a pápától, hogy három birtokának 
egyházát, a sólyagit, a gyulajit és a tabait a háborús pusztítások miatt Sólyagon 
egyesíthesse.1855 Néhány esetben adatolhatjuk egy-egy egyházas birtok lakatlan voltát is, 
ám ez nem feltétlenül jelenti azok végleges pusztulását (pl. 1411: kőtemplom állt a lakatlan 
Németiben,1856 1419: Meggyesireg eladásakor a lakatlan birtoknak szintén kőből épült 
temploma volt).1857 
Az egyházszervezés regionális vonatkozásairól, a földrajzi tényezőknek a templomhálózat 
kiépülésében játszott szerepéről egyelőre csak sejtéseket fogalmazhatunk meg. Néhány 
adat arra látszik utalni, hogy korai templomok nagyobb arányban a fő folyók – egészen 
pontosan a Duna és a Sárvíz – mentén mutathatók ki. Itt sűrűsödnek a gótikus stílusban át 
nem épített Árpád-kori templomok (Gyapa ill. Bélcs, Hegyi), ill. az írott forrásokból nem 
ismert, vélhetőleg korán elpusztult egyházak (Györköny–Wiesenacker; Madocsa–Felső-
Nyilas; Paks–Páli-szőlők). Ez nem is meglepő, hiszen a megye Ny-i felén, a regölyi 
főesperesség területén a késő középkorban is valamivel kevesebb templomot találunk, 
amelynek egyik okát – legalábbis a korai időszakban – az archidiakonátusnak a tolnainál 
későbbi létrejöttében jelölhetjük meg. 
 

4. 2. EGYHÁZSZERVEZET: A FŐESPERESSÉGEK TERÜLETE, ALESPERESI 
KÖZPONTOK 

A regölyi főesperesség 14. századi határait – legalábbis azokon a helyeken, ahol az a pécsi 
egyházmegye határaival is egybeesett – már Ortvay Tivadar megpróbálta meghatározni. A 
pápai tizedjegyzék alapján megállapította, hogy a már a múlt század végén is Somogy 
megyéhez tartozó Törökkoppány, Szorosadpuszta, Gerézdpuszta, Marosdpuszta, 
Dadapuszta, Szil, Kazsok, Uzdpuszta, Gyalán, Zimány, Attala, Szabadi, Kercseliget a 
pápai tizedszedések idején a regölyi főesperességhez tartoztak. 
Kristó Gyula a pápai tizedjegyzékek alapján így rajzolta meg a regölyi főesperesség 
határait: „(...) ÉNy-i határpontja Kánya. É-i határa a Kánya–Tengőd–Nagyszokoly–
Magyarkeszi–Felsőnyék–Ozora vonalon fut. Ozorától a határ D-re fordul, a Pincehelytől 

                                                 
1851 LUKCSICS 1931, I. 79. sz. 
1852 THEINER 1860, II. 497. Vö. CSÁNKI 1897, 412. 
1853 MonVat I/4. 427-428; ZsO II/1. 1510. sz. Magyar fordítása: ARANY 1990, 29-30. Vö. HOLUB 1960, 3. 
1854 MonVat I/4. 514; ZsO II/1. 2349. sz. Magyarul: ARANY 1990, 30. Vö. HOLUB 1960, 16. 16. jegyzet. 
1855 LUKCSICS 1938, II. 155. sz. 
1856 ZsO. III. 112. sz. Az az 1430. évi adat, amely szerint Benedek fia Imre, a németi Szent Márton-templom 
perpetuus portionariusa Rómában felszentelését kérte, inkább a Baranya megyei Németire vonatkozhat. 
LUKCSICS 1931, I. 1368. sz. 
1857  Héderváry I. 131. sz. 
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Ny-ra levő Kecsegepuszta (a Kechew, Kechey stb. néven szereplő plébánia), Regöly, 
Szakály mutatják a határt. Innen DNy felé halad tovább: a Döbrököztől ÉK-re volt 
Kurchmen~Kurzhum, a Döbrököz határában ÉNy-ra eső Leperdpuszta (Wepurd, Weperd 
stb. néven), majd Dombóvár (illetve ha Dumbo~Dembio Vásárosdombóval azonos, akkor a 
mai Dombóvártól É-ra volt Abraam, illetve Dalmandpuszta és Szentmiklóspuszta), 
Vázsnok és Oroszló a szélső pontok. Nyugati határát Oroszló után Sásd, Kercseliget, 
Szabadi, Zimány, az Igaltól DK-re eső Mersepuszta (Omerse, Omorse stb. nevű plébánia), 
a Somogyacsától É-ra levő Gerézdpuszta (Guereg, Cecresd stb. nevű plébánia), majd 
Bedeg (a mai Bedegkér) és Kánya jelzi.”1858 
A főesperességen belüli alesperesi hálózatról, ezek központjairól alig tudunk valamit, 
csupán néhány késői, 15-16. századi adatra támaszkodhatunk. Ebben az időszakban Ozora 
volt az egyik alesperesi székhely [203]: az itteni plébánost alesperesként 
(vicearchidiaconus) bő fél évszázad alatt háromszor is említik okleveleink. 1473-ban az 
ozorai alesperesként említett Bálint plébános a halálosan beteg Hédervári Imréné Garai 
Anna gyóntatójaként volt jelen annak végrendelkezésénél.1859 1518-ban az esztergomi 
érsek a szekszárdi apátot és a név szerint nem említett ozorai plébános-alesperest egy 
ozorai birtokügyben a tanúk kihallgatóinak rendelte,1860 1529-ben pedig István ozorai 
esperes-plébános tanúként vett részt, amikor Hédervári Ferenc felsorolta a feleségének, 
Rokonoki Dorottyának adott jegyajándékait.1861 A regölyi főesperesség többi alesperesi 
központja közül csak Gödreszentmártont [86] és Vásárosdombót [304] ismerjük, 
amelyeket az 1542. évi dikális összeírás említ.1862 
A tolnai főesperesség határait a pápai tizedjegyzékek alapján szintén Kristó Gyula 
határozta meg: „A tolnai archidiaconatus északnyugati határpontja Tolnanémedi. Északi 
határvonala innen kiindulva a Simontornyától délre eső Rácegrespusztán (az egykori 
Egres plébánián), a Pálfa határában levő Cseténypusztán (a hajdani Checin~Chechen 
plébánián), Györkönyön, Németkéren át Dunaföldvárig halad. Keleti határa a 
Dunaföldvár–Bölcske–Paks vonalon szorosan, a Paks–Tolna–Őcsény–Bátaszék (akkori 
nevén Cykador) vonalon tíz-húsz km-es távolságból követi a Duna folyását (bár Őcsénytől 
keletre Ózsákpusztánál, a hajdani Azaag plébániánál újra közel kerül a határ a Dunához). 
Délen Bátaszék, Mecseknádasd, a mai Komlóba olvadt Mecsekjánosi, nyugaton pedig 
Kisvaszar, Mágocs, Döbrököz, Dúzs, Miszla és Tolnanémedi a szélső plébániák.”1863 
A tolnai főesperességen belüli alesperesi hálózatról a regölyihez hasonlóan gyér adatok 
állnak rendelkezésünkre. A pápai tizedjegyzék 1333-ban Szentmáriafalva [107] papját 
mondja tolnai alesperesnek.1864 Egy 1453-as pécsi püspöki oklevél további négy plébánost 
címez alesperesként: az iváni (Yban), az apari (Apar), a Zanoch-i és a szentmiklósi (de S. 
Nicolao) papot.1865 A helynevek közül az első Ivánnal [31] történő azonosítása a 
legbiztosabb; a második helynév a mai Aparhant előzményére, a vásártartó Aparra [6] 
utalhat, de akár a Pálfa melletti, kolostorral rendelkező Apor [220] is számításba jöhet 

                                                 
1858 KRISTÓ 1988, 286. A leírás hibája, hogy jelen kori, lakott helyek segítségével igyekszik a határt 
megállapítani; a megadott pontok összekötésével azonban olyan csonka területet kapunk, amelyből több 
középkori plébánia is kiesik. Így pl. Tengőd és Nagyszokoly összekötésével kiesik a vonaltól É-ra fekvő, a 
regölyi főesperességhez tartozó Mén, stb. 
1859 Héderváry I. 388. 
1860 Dl. 94336. Regesztája: BÓNIS 1997, 4226. sz. 
1861 Héderváry II. 19. Az ozorai alesperesre vonatkozó adatok összefoglalóan: ÓDOR–K. NÉMETH 2004a, 
217. 
1862 TIMÁR 1976, 56, 93-94; TIMÁR 1982a, 136. 
1863 KRISTÓ 1988, 285-286. 
1864 MonVat I/1. 262. 
1865 KOLLER 1784, III. 315. 
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értelmezésekor.1866 Szentmiklós szinte biztosan a mai Szekszárd határában fekvő egykori 
Palánkszentmiklós [271] (bár a tolnai főesperességben még egy hasonló nevű falu volt, a 
Pakstól délre fekvő Csámpaszentmiklós). Zanoch megfejtése még várat magára, hiszen a 
középkori megye Ny-i szélén fekvő Szanács már a regölyi főesperességhez tartozott és 
egyházas helyeink között sem tartjuk számon egyelőre.1867 A fentieken kívül 1542-ben 
Györe [93] plébánosát nevezik még alesperesnek. Az alesperesi központokról a fentiek 
alapján – és velük általánosságban foglalkozó szakirodalom hiányában – egyelőre csupán 
annyit mondhatunk, hogy ezek a helyek a településhálózat jelentősebb pontjain, pl. 
kolostorral rendelkező helyeken, vásáros helyeken jöttek létre.1868 
Néhány mondatban illik megemlékezni a törökkori egyházszervezetről is. A református 
egyházszervezet a középkori igazgatási viszonyokat teljesen figyelmen kívül hagyta. A 
középkori Tolnában három nagyobb csoportban alakultak ki református gyülekezetek: a 
megye ÉNy-i sarkában (Bedeg [23], Gadács [83], Gölle [88], Hékút [113], Ireg [114], 
Keszi [156], Lápafő [148], Majsa [224], Nyék [80], Nyilas [159], Ősi [284]), a Duna-
mente jórészt ma is középkori eredetű magyarságának falvaiban (Bölcske [39], Madocsa 
[151]; Decs [52], Őcsény [206], Nyék [325], Pilis [227]) ill. a megye középső részének É-i 
felén (Dorog [186], Hencse [223], Székely [192]). Az először felsorolt egyházak az 1618-
as szentlőrinci zsinatig a Dunántúli Egyházkerülethez tartoztak, ekkor azonban a 
Dunamelléki Egyházkerülethez kerültek át; ezen belül az ekkor kialakított Veszprémi ill. 
részben a Kiskomáromi Egyházmegyébe.1869 1629-ben ez a tucatnyi gyülekezet az ekkor 
megalakult Külsősomogyi Egyházmegye részévé vált.1870 A Duna-menti gyülekezetek a 
16. században a Baranyai (vagy Alsóbaranyai) Egyházkerülethez, azon pedig vélhetőleg a 
Baranya megye K-i felén elterülő Alsóbaranyai (vagy Mohácsi, Veresmarti) 
Egyházmegyéhez tartoztak, az Alsódunamelléki Egyházkerület 1608-as kettéválásával 
(azaz a Baranyai Egyházkerület újjáalakulásával) azonban ezek is az Alsódunamelléki 
Egyházkerülethez kerültek át. Tolna megye É-i része valószínűleg már a 16. században is 
az Alsódunamelléki Egyházkerület Vértesalji Egyházmegyéjének képezhette részét.1871 
A török hódítás miatt a katolikus egyház évszázados szervezete is felbomlott, a pécsi 
püspök és a főesperesek elmenekültek a hódoltságból. A helyben maradt katolikus 
lakosság lelki gondozására a 16. század második felében készült defterek tanúsága szerint 
még – ha kis számban is – rendelkezésre állt néhány katolikus pap, a 17. század első felétől 
ezt a feladatot főleg az andocsi és a pécsi jezsuiták látták el, de pl. a bosnyák ferencesek is 
eljutottak olykor Bátaszékig is.1872 Két helyről is igazolható régészetileg, hogy a törökök 
saját vallási céljaikra alakítottak át középkori templomokat. Mecseknádasd–Schlossberg 
[168] és a cikádori apátság templomát [17] egyaránt palánkkal erősítették meg, az ennek 
magjául szolgáló templomokat pedig dzsámivá alakították át. 
 

                                                 
1866 A két település középkori írásmódjára: K. NÉMETH–ÓDOR 2002, 30. 
1867 A hasonló hangalakú települések közül még leginkább a ma Dunaföldvár határába eső Kanacs 
előzményére gondolhatunk. 
1868 Az egyházszervezetről elmondottakra összefoglalóan: FEDELES–K. NÉMETH 2005. 
1869 THURY 1908, 271. 
1870 ZOVÁNYI 2004, 225. 
1871 ZOVÁNYI 1977, 160. 
1872 Vö. MOLNÁR 2003. 
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4. 3. A KÖZÉPKORI TOLNA MEGYE TEMPLOMAI 

4. 3. 1. Elhelyezkedés, anyag, építési technika 

A fennmaradt források alig szólnak az egyházak helyéről, megjelenéséről és anyagáról; 
ezekre főleg a régészeti terepbejárások és leginkább az ásatások eredményeiből 
következtethetünk. 
A falvak általában legnagyobb, legszilárdabb anyagú épületének, a templomnak a 
településen belüli elhelyezkedéséről szól egy 1351-es oklevél, amelyben Görbő 
határjárását a Szent Miklós-egyház szentélyétől indították [57]. 1381-ben Lak felosztása 
hasonlóan, a Mindenszentek tiszteletére emelt templom szentélyétől kezdődött [228]. 
1489-ben Tengődön a templomról utcát is neveztek el: a falu egyik utcáját Egyházas 
utcaként említik [285]; Tolnán a Kápolna utca a Szent Bertalan kápolnáról [288] kapta a 
nevét. Terepbejárásaink bizonysága szerint általánosnak mondható a templomoknak a 
település központjában, esetleg annak szélén – de mindenképpen kiemelkedő helyen – való 
fekvése; középkori leletanyaggal, házhelyekkel körül nem vett templomhely a tárgyalt 
területről eddig nem ismert (ha pl. a falutól különálló dombon, kb. 100 m-re is állt Hidas–
Malom-dűlőben [107]). 
Központi szerepükből adódik, hogy közelükben nem egyszer kimutatható más rangos 
épület – elsősorban nemesi kúria vagy plébánia – jelenléte is. Udvarházat említenek 
forrásaink Márén a Szent Margit templomtól D-re [153], 1487-ben Szakadáton [247] pedig 
a templom közvetlen közelében, tőle Ny-ra állt Szakadáti István ill. Tamás két nemesi 
kúriája, a templomtól É-ra pedig árok (fossatum) húzódott. Kúriákat sikerült terepen 
azonosítani Györkén [207] a templomtól közvetlenül D-re (pontosabban a falu 
„legrangosabb” épülete feküdt itt), Anyán a templomtól Ny-ra [103], végül pedig Gyapán, 
tőle É-ra. Plébániaépületet csak Szakadáton említenek 1487-ben [247], részben álló 
maradványait pedig régészetileg Szászváron kutatták. 
A középkori megye területén építkezésre alkalmas kőzet mindössze a Mórágyi-
dombságban található, amelynek alapkőzete a gránit.1873 A templomok néhány kivétellel 
téglából épültek, követ főleg az alapozáshoz ill. a díszítéshez (ajtó- és ablakkeretek több 
helyen; sarokarmírozás Cikó–Ó-templomnál) használtak (kő alap és tégla felmenő fal pl.: 
Ozora–ferences kolostor, Őcsény–Pusztagyörke, Regöly–Somoly stb.). Minden bizonnyal 
téglaépületként kell elképzelnünk a Kányai Fülöp által Remetén [22] alapított kőegyházat, 
az 1402-ben pápa építési engedélyt nyert decsi [52] kőtemplomot vagy kápolnát (unam 
ecclesiam sive capellam lapideam) és az 1419-ben Meggyesiregen [188] említett, szintén 
kőtemplomnak (ecclesia lapidea) mondott istenházát is.1874 A Tamási határában fekvő 
Szentmárton [280] templomának helyén igen kevés téglatörmelék mellett nagyobb 
mennyiségű paticsdarabot is találtam; valószínű, hogy itt csak részben tégla-, részben 
pedig fonott-tapasztott falú falusi egyház („sövénytemplom”) állhatott. 
Külön kell szólni a római építőanyag – elsősorban téglák – templomépítéshez történő 
másodlagos felhasználásáról; ezt mintegy 20 (6,1%) templom esetében lehet eddig 
igazolni. A máréi kolostor római villára épült, Döbrököz–Görcsményi-dűlőben a római 
tégla mennyisége alapján Wosinsky feltételezte, hogy római épület helyén emelték, a 
bölcskei rotundát pedig tartották már római őrtoronynak is építőanyaga alapján. A bátai 
román kori plébániatemplomot másodlagosan felhasznált római téglákból építették, a 
terepbejárások pedig főleg római téglákat és követ mutattak ki Baté, Értény, Gyulaj–

                                                 
1873 ÁDÁM–MAROSI–SZILÁRD 1981, 87-89. Szintén gránit fejthető a tőle D-re, a Mecsek lábánál fekvő 
ún. Geresdi-tönkön; homokkő legközelebb Kővágószőlősön, mészkő pedig a Nyugati-Mecsekben található. 
Érdekes, hogy a helyben találhaó gránitot mégis csak ritkán használták templomépítéshez, alkalmazása 
mindössze Mórágy–Kismórágy-Öregtemplom-dűlőben igazolható. 
1874 Héderváry I. 131. sz. 
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Forrási-dűlő, Dalmand–Kőkúti-major, Szakcs–Borjád és Szakcs–Veperd templománál. 
Utóbbi lelőhelyek esetében nyilván nem véletlen a heténypusztai ill. a felsőleperdi római 
belső erődökhöz való közelség, amelyek évszázadokig anyagbányaként szolgálhattak 
(Rómer Flóris innen származtatja Kapospula–Felsőheténypuszta, Tóth Endre szerint 
Attala–Kenderföldek templomának anyagát, köztük márványtöredékeket). Kisebb 
mennyiségben több helyen is előkerült római építőanyag (Dalmand–Sánc; Györköny–
Wiesenacker; Hidas–Malom-dűlő; Paks–Páli-szőlők; Szakály–Tárkány; Tamási–
Alsócseréngát; Tamási–Likashegy). A bátai apátság körüli temetőben a sírokat sokszor 
római téglával rakták körül, a bölcskei középkori templom bontásakor római kövek is 
előkerültek és a földvári apátság épületénél is római téglákat említ egy régi leírás. 
Néhány adat bizonyítja, hogy a téglatemplomok nyíláskereteit és boltozatait is főleg kőből 
faraghatták. Kőből faragott középkori ajtók és román kori ablakok állnak ma is 
Mecseknádasd [169] és Nagyszékely [192], gótikus sekrestyeajtó Decs [52], gótikus, 
mérműves ablakok pedig Somogyszil [245] és Törökkoppány [296] templomaiban. Az 
újkori vizitációk többször megemlékeznek a kőből készült ajtókról és ablakokról (pl. 
Mindszent 1721: kőajtó; Nyék 1722: szentély kőablaka, bejárati kőajtó stb.), az oroszlói 
templom késő gótikus kapuja pedig ma is látható a sásdi templom falába illesztve. 
Boltozati bordák vagy töredékeik eddig csak 4 helyen kerültek elő kerültek elő Báta–
Régitemető-völgyben [14], Dunaföldvár–Kálvárián [67], Mecseknádasd–Schlossbergen 
[168] (itt román kori vállkő és ablakszemöldökkő is előkerült) és szórványként Tolnán 
[290]. Ablakhoz és kapuhoz tartozó faragványok ismertek Bátáról [14], ajtókeret-töredék 
Tolna–Szent Bertalan kápolnából [288], „faragott mészkő-töredékek” Németkér–Látó-
hegyről [199], és ilyeneket említenek még Magyaregregyen [155] és Koromszón [167] is. 
Az ozorai várból másodlagosan előkerült közel 500 gótikus kő között a ferences kolostor 
kövein kívül a plébániatemplom [203] faragványai is megtalálhatók. Párhuzam nélküli 
volta miatt különleges helyet foglal el a megye templomépítészetében (ha nem 
másodlagosan került oda) az a pontosabban nem ismert „figurális szobortöredék”, amely 
Mecseknádasd–Schlossbergen [168] került elő. Szintén ritkaság a Kocsola–
Pusztaszentegyházi-dűlőből előkerült több fehérmárvány töredék. A műemlékileg kutatott 
kolostorokhoz (Szekszárd) ill. a műemléki kutatások során másodlagosan előkerült, 
kolostorokhoz tartozó kőfaragványokra  (Földvár, Paks, Ozora) itt részletesen nem térek 
ki; egy részüket alaposan feldolgozták.1875 
Országos párhuzamok alapján – főleg az Árpád-korban– nagyobb számban állhattak 
fatemplomok Tolna megyében is. Bár régészeti bizonyítékunk erre vonatkozóan még 
nincs, két okleveles adat is igazolja létezésüket. Egy 1424-es búcsúengedély szerint a 
sólyagi [98] templomot csak ekkor építették át fából kőegyházzá,1876 Decsen [52] pedig 
1402-ben a régi fakápolna helyett – a vidéken szokásos – kőtemplom építésének 
engedélyezését kérte a pápától a birtokos.1877 Egy további esetben merült még fel 
fatemplom léte: Csalog József a 15. századi bátai apátsági templom [13] Árpád-kori 
előzményének régészeti hiányát próbálta meg ezzel magyarázni.1878 1516-ban a kazsoki 
[126] jobbágyok fákat vágtak ki a kazsoki [126] templom építéséhez;1879 nem valószínű, 
hogy fatemplom épült, inkább csak valamely részlethez (tetőzet, karzat, harangtorony stb.) 
lehetett szükség a faanyagra. Talán azok között a templomos helyek között is kereshető 

                                                 
1875 Pl. TÖRÖK 1970; MEZŐSINÉ KOZÁK 1993; BUZÁS 2000; TÓTH 2001a; TÓTH 2001b; TÓTH 
2001c. Ld. még. LaHu 1988, 369-376. 
1876 LUKCSICS 1931, I. 772. sz. 
1877 MonVat I/4. 427; ZsO II/1. 1510. sz. A fatemplomokra vonatkozó adatok részletesen: K. NÉMETH 
2001b, 397. 
1878 CSALOGOVITS 1937, 448. 
1879 SZAKÁLY 1998, 198. sz. 
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néhány fatemplom, ahol a terepbejárások során sikerült a faluhelyet egyértelműen 
azonosítani és lehatárolni, de ennek ellenére a forrásokból ismert – az újkorban szilárd 
anyagú romként nem említett – templomok felszíni nyomai mégsem jelentkeztek 
(Nagyszokoly–Alsó-Szentmártoni-dűlő: Szentmárton [194]). 
A templombelsők burkolásáról csak néhány adatra szorítkozunk. Gazdagon díszített, 
figurális, négyzetes padlótéglák jöttek elő a cikádori apátság hajójában, díszítetlenek pedig 
Regöly–Somolyon [226] és Decs–Etén [51]. Az ozorai ferences kolostorban a szentélyt 
építő-, a tornyot pedig padlótéglákkal burkolták. Terrazzopadló eddig csak Mecseknádasd–
Schlossbergről ismert [168]. 
 

4. 3. 2. Alaprajzi jellegzetességek 

4. 3. 2. 1. Alaprajz 
Mielőtt az alaprajzi jellegzetességeket áttekintenénk, illő számba venni, hogy ennek 
tárgyalásánál milyen mennyiségű és eredetű anyagra támaszkodhatunk, hiszen az 
adatminőség nagyban befolyásolhatja következtetéseinket. 
Nem számítva azokat az ásatásokat, amelyek a templom épületét nem érintették (vagy erről 
nincs tudomásunk), 40 templomról lehetne értelmezhető alaprajzi jellegzetességeket 
mutató felmérést összegyűjteni, ami az összes templom 12,3%át, azaz kevesebb mint 
nyolcadrészét jelenti. Összehasonlításul: Veszprém megye 414 templomából 135-nek 
(32,6%), Pest megyében pedig a 360 egyház közül 133-nak (36,9%), Békésben a 
„kétszáznál is biztosan többre tehető” egyház közül 39-nek (legfeljebb 19,5%) ismert az 
alaprajza.1880 Mivel két álló egyházról (Somogyszil [245]; Decs [52]) ill. egy romról 
(Cikó–Eszterpuszta [43]) még nem készült felmérés, ezeket értékelésünkbe ugyan 
bevonhatjuk, de alaprajz ezek nélkül csak 37 esetben (11,3%) áll rendelkezésünkre, 
amelyek közül 6 kolostorokról készült. Az építészeti jellemzők bemutatásánál 
mindazonáltal nem ezt a 40 épületet, hanem a megyéből ismert összes, 326 templomot 
vettem 100%-nak, mert esetenként a mára elpusztult, újkori leírásokból ismert egyházakat 
is beillesztettem az elemzésbe. Az ismert alaprajzokra vonatkozó 12,3%-os adatot szem 
előtt tartva remélhetőleg így is kirajzolódnak bizonyos tendenciák. 
A 37 alaprajz közül ásatásból alig több mint a fele, összesen 20 (6,1%) származik. Mivel 
közülük 4 kolostor, ezért a középkori Tolna megye területéről jelenleg mindössze 16 olyan 
hiteles falusi templomalaprajz áll rendelkezésünkre, amelyek alapján megbízható 
következtetéseket tehetünk (4,9%; bár ezt a számot akár tovább is csökkenthetnénk két, az 
1880-90-es években végzett feltárással). A fennmaradó 17 alaprajzból öt (1,53%) 
légifotóról vált ismertté, nyolc (2,45%) pedig részben ma is álló templomokról készült, 
műemléki célzatú alaprajzú felmérés ill. vázlat (ebből egy kolostor). Ezek töredékességére 
jellemző, hogy közülük négy csak a megmaradt középkori szentélyt (Aparhant [6]; 
Iregszemcse [117]; Oroszló [233]; Szakály [249]), kettő a tornyot (Madocsa [152]; 
Szemcse [279]), egy pedig a hajót ábrázolja (Nagyszékely [192]), csak egy esetben örökít 
meg (vélhetőleg) teljes középkori alaprajzot (Felsőnyék [80]). További két alaprajzot 
terepbejárás során sikerült nagyjából méretarányosan felmérni a szántással felszínre került 
ill. az omladék által takart falak alapján (Hegyi [265]; Szentpál [242]; utóbbi kolostor), egy 
alaprajzot pedig újkori kataszteri térképről emeltem le, amely a 18. századig fennálló 
középkori egyházat lebontása előtt alaprajzilag is feltüntette (Hőgyész [111]). Itt kell 
megemlíteni, hogy egy hitelesen feltárt, de közöletlen templom esetében a bemutatott 
romokról készült légifelvétel alapján rajzoltam meg az egyház alaprajzi vázlatát 
(Mecseknádasd–Schlossberg [168]). 
                                                 
1880 GUZSIK 1979, . TARI 2000, 185; a 133 alaprajz saját összesítésem a kötet alaprajzai alapján, Tari Edit 
104 ismert alaprajzról ír. SZATMÁRI 2004, 208, 205. 
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Az alaprajzi jellegzetességek tárgyalásába a szerzetes- és lovagrendi kolostorokat nem 
vontam be, hiszen a falusi templomépítészet átlagába ezek a – gyakran rendi sajátságokat 
követő – épületek nem tartoztak bele, kis számuk pedig nem is tesz lehetővé komolyabb 
elemzést. Centrális elrendezésű volt a 11. századi, görögkereszt alaprajzra szerkesztett, 
haromhajós, egyenes szentélyzáródású szekszárdi apátsági templom; háromhajós, 
keresztházas, fő- és mellékszentélyeiben egyaránt egyenes záródással ellátott épület a 12. 
századi cikádori ciszterci apátsági templom; a nyolcszög három oldalával záródott a bátai 
bencés apátsági gótikus periódusának csarnoktemploma és a 14-15. századi szentpáli pálos 
kolostortemplom szentélye, a hatszög három oldalával pedig az 1420 körül épült ozorai 
ferences kolostortemplomé. Az ábrahámi ciszterci apátság 13. század végén épített 
templomát egy 18. századi rajz két toronnyal ábrázolja; nyilván szintén háromhajós épület 
lehetett, hasonlóan a 12. századi madocsai bencés apátsághoz, amelynek egyik tornya 
napjainkban is áll. A 13. század végén már létező gyánti johannita egyházat egy 
visszaemlékezés „kereszthajósnak” és „román stílűnek” mondja, egy újsághír pedig 13. 
századinak tartja és „szentélyeiről” számol be, ugyanakkor „szentélypilléreiről” is 
megemlékezik, amelyek viszont talán gótikus támpillérekre utalhatnak. 
Az alaprajzi sajátosságok vizsgálatát jobb híján a szokásos módon, a szentélyzáródások 
alapján végzem, hiszen a területünkön is leggyakoribb hosszházas térrendezésnek ez az 
egyik legfontosabb jellemzője. Körtemplom mindeddig csupán Bölcske–Kis- és Nagy-
Lesvölgy között [37] került elő. Bizonytalan adat szerint a Kazsok–Fehértemplomnál [126] 
feltárt egyház is ilyen volt és Bonyhádon, a Leseberg alatt [31] Knábel Vilmos által kiásott 
„köralakú alapfalak” is talán hasonlóra utalnak. 
Félkörös szentélyzáródású falusi templomból hatot ismerünk, további négyet pedig 
valószínűsíthetünk. Ilyeneket tártak fel Attala–Kenderföldeken [7], Kajdacs–Sárvízparton 
[120], Paks–Gyapa-Templomdombon [212] és Tamási–Alsócseréngát I. periódusánál 
[274]. Terepbejárás során bizonyosodott be ugyanez a jellegzetesség az erdőben fekvő 
Tamási–Likashegyi-tisztás [276] törmelékkel borított, felmenő falakat is őrző templománál 
ill. Szedres–Hidja-puszta [265] terepbejárás során megfigyelt, kiszántott falú egyháza 
esetében. Ide tartozhat a Felsőleperd melletti római város légifelvételein azonosított, 
templomként értelmezett épület (Dalmand–Felsőleperdpuszta-Gölösi-dűlő [48]), 
Mőcsény–Zsibrik [178] felmenő falú, törmelékkel fedett templomromja, a Szekszárd–
Ózsákpusztán [272] építkezés közben előjött, félkörívesnek mondott szentélyzáródás.1881 
Felmenő falait tekintve szintén félkörös záródású lehetett az alapozásának szintjén kívül 
félkörösnek, belül trapéz alakúnak mutatkozó Regöly–sánci egyház is [225]. 
Patkó alakú záródással csupán a bátai plébániatemplom [14] 12. századra keltezett első 
periódusa rendelkezett. 
Egyenes szentélyzáródású templomot ötöt adatolhatunk (a nádasdi templom periódusait 
külön számítva hetet). Ilyen volt a ma is álló nádasdi templom mindhárom periódusa [169], 
Széplak mezőváros templomának főszentélye [44] és Oroszló egyháza [233]. Egyelőre 
csupán légifotók alapján ismert, hogy Szakály–Tárkány-Tárkánymajor-dűlő [250] egyháza 
és Döbrököz–Görcsményi-dűlő [61] kettős templomának mindkét része szintén egyenes 
szentéllyel záródott. A Sióagárd–TSz major [238] területén feltárt „kisméretű románkori 
falusi templom” szentélyzáródását dokumentáció hiányában sajnos nem ismerjük, de 
vélhetőleg félkörös, patkóíves vagy egyenes záródású lehetett. 
Poligonális szentélyzáródású egyházból összesen 18 ismert, közülük a hatszög három 
oldalával záródik egy, a nyolcszög három oldalával 15 (közülük pillérek nélkül négy), a 
nyolcszög öt oldalával pedig egy templom, egy emlék pedig további, ritka szögben. A 
hatszög három oldalával záródik Szakály–R. k. templom [249], a nyolcszög három 

                                                 
1881 A félkörös szentélyzáródású templomokról összefoglalóan: K. NÉMETH 2001b, 396-397. 
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oldalával, de támpillérek nélkül Dalmand–Sánc [50], Őcsény–Pusztagyörke [207], 
Regöly–Alsómajsapuszta [224] és Tolna–Selyemgyár [290] temploma; ugyanilyen 
szögben, de támpillérekkel ellátva Aparhant–R. k. templom [6], Báta–Régitemető-völgy 
[14], Decs–Ete [51], Decs–Ref. templom [50], Felsőnyék–R. k. templom [80], Hőgyész–
Régi községház [111], Mecseknádasd–Schlossberg [169], Regöly–Somoly [226], 
Somogyszil–R. k. templom [245], Tamási–Alsócseréngát [274], Törökkoppány–R. k. 
templom [11] szentélye. A nyolcszög öt oldalával, támpillérekkel megerősítve építették a 
Harc–Janyapusztai [103] templom szentélyét. Az iregszemcsei [114] kápolna 
meglehetősen ritka, 40°-ban találkozó két oldallal zárul, ez nagyjából a kilencszög két 
oldalának felel meg.1882 A szentélybe lépcső vezetett Mecseknádasd–Schlossbergen [168], 
ugyanitt szentélyrekesztő korlát is előkerült. 
Tornyot 23 esetben igazolhatunk; közülük kilencet Ny-ról építettek a hajóhoz, 4 más fajta 
volt (különálló torony; behúzott torony; toronypár), tízet pedig csak újkori adatokból 
ismerünk. Ilyeneket építettek Ny-ról a hajóhoz régészeti adataink szerint Cikó–
Eszterpuszta [43], Hőgyész–Régi községháza [111], Mecseknádasd–Szent István-kápolna 
[169], Regöly–Somoly [226], Somogyszil–R. k. templom [245], Szakály–Tárkány-
Tárkánymajor-dűlő [250], Tamási–Likashegyi-tisztás [276] és Tamási–Szemcsepuszta 
[279] templomainál, valamint Döbrököz–Görcsményi-dűlő [61] kettős templomának 
közös, Ny-i homlokzatához; tornya volt Gyánt [293] 1902-ben feltárt valamelyik 
templomának is. A Cikó–Széplaki romnak [44] egykor két tornya volt. A hajó Ny-i részén 
a hajótérből induló, behúzott torony emelkedett Paks–Gyapa-Templomdomb [212] 
egyházánál, négyzetes alaprajzú, sarkain támpillérekkel megerősített, különálló 
harangtorony Mecseknádasd–Schlossbergen [168], hasonló, ám védelmi céllal pedig 
Mecseknádasd–Szent István-kápolna [169] mellett került elő. A törökkor utáni, főleg 18. 
századi adatok további 10 esetben emlékeznek meg az ekkor még részben álló 
templomoknál középkori tornyokról (Fadd [76], Kárász [129], Kercseliget [130], Mágocs–
plébániatemplom, Mányok [191], Szakály [249], Székely (Nagyszékely) [192], Szokoly 
[195], Tolna [290], Závod–Öregtemplom [308]). Közülük Kercseligeten Rómer Flóris 
rajza szerint a torony a templom É-i feléhez épített sekrestye felett épült, Mányokon pedig 
a D-i oldalhoz csatlakozó sekrestyéből, Mágocson pedig egy 1729-es adat szerint a 
szentély D-i oldalához építették hozzá a tornyot. A tornyokkal ellátott kilenc, ismert 
alaprajzú templom közül egy volt félkörös záródású, három egyenesen, öt pedig 
poligonálisan záródott, tehát – a kis minta miatt bizonytalanul, de – arra következtethetünk, 
hogy idővel a tornyok építése gyakoribbá vált (és talán feltételezhetjük, hogy az egyenes 
szentélyzáródás elterjedése vidékünkön többnyire időben a félkörös szentélyek divatját 
követte). 
Sekrestyékre 10 hiteles, három bizonytalan és 12 újkori adatból van ismeretünk, szinte 
kizárólag a 14. századtól (13. századi kivétel: Mecseknádasd–Szent István-kápolna [169]) 
és a templomok É-i oldalán. Ilyenek ismertek Dalmand–Sánci-dűlő [50], Decs–Ete [51], 
Decs–Ref. templom [52] (elfalazott sekrestyeajtó formájában), Harc–Janyapuszta [103], 
Mecseknádasd–Schlossberg [168], Mecseknádasd–Szent István-kápolna [169], Szekszárd–
Palánk-Szentmiklós [272], Tamási–Alsócseréngát [274] és Őcsény–Pusztagyörke [207], 
valamint némi bizonytalansággal Regöly–Somoly [226] – egy kivétellel [169] poligonális 
záródású – templomainál. A fentieken kívül talán a középkori alaprajzát megőrző 
Felsőnyék [80] és az álló középkori szentélyű Szakály [250] templomához is az eredeti, 
középkori sekrestye kapcsolódik. A mai Törökkoppány [296] szentélyéhez kapcsolódó 
építményt az ásató sekrestye-kápolnaként határozta meg. Az újkori egyházlátogatási 
                                                 
1882 A sokszögzáródású szentéllyel ellátott egyházakról összefoglalóan: K. NÉMETH 2000b, 162-163. A 
szekszárdi apátság mellett feltárt kápolnát is poligonális záródásúnak írta le az ásató, ám ennek hitelességét 
újabban megkérdőjelezték. Vö. 3. 4. Szekszárd–Volt Vármegyeház címszó. 
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jegyzőkönyvek sekrestyéről emlékeznek meg további tucatnyi helyen: a fentieken kívül 
Györe [93], Kárász [129], Kurd [147], Mányok [191] (a D-i oldalon), Miszla [174], Mucsi 
[180], Szakadát [247], Szászvár [264], Székely [192] (Nagyszékely), Szokoly [195] és 
Tolna [290] egyházánál Rómer Flóris rajza pedig Kercseligeten [130] örökített meg ilyet. 
Kápolna léte igazolható a templomhoz hozzáépített formában összesen hét helyen. 
Középkori írott forrás említ egyet (Tamási–R. k. templom: Szűz Mária kápolna [278]), 
ásatás hozta napvilágra Decs–Etén [51] és Mecseknádasd–Schlossbergen (ezeket újkori 
adatok is említik) [168], továbbá újkori leírások tanúskodnak róluk négy esetben: 
Mányokon [191], Nyéken [80] (több is, az É-i oldalon), Szászváron [264] és Tolnán [290] 
(mindkét oldalon). Sírkápolnaként határozhatjuk meg elhelyezkedése alapján a gyapai 
[212] templom hajójához É-on hozzáépített, a hajóval egyező hosszúságú, ám kissé 
keskenyebb, támpilléres, gótikus bővítményt. 
Falazott csontkamra (osszárium) léte mindössze egy helyen, Miszla–R. k. templomnál 
[174] és a Szekszárd melletti Szentmiklóson [271] bizonyított; minden bizonnyal az É-i 
hajófalhoz toldották hozzá az építményt. Csontkamraként használt gödrök további két 
lelőhelyről ismertek: a Regöly–Sánci templom [225] szentélyének ÉK-i oldalán két, 
szabálytalan téglalap alakú gödörben, Etén [51] az 1. kriptában valamint az É-i kápolnába 
ásott gödörben találtak összedobált embercsontokat. 
Nyugati karzatból hetet sikerült összegyűjteni: öt egyházban ásatás derítette fel őket, két 
helyen pedig újkori adatok utalnak létükre. Decs–Etén [51], Mecseknádasd–Schlossbergen 
[168], Regöly–Somolyon [226], Regöly–Sáncon [225], továbbá Paks–Gyapa-
Templomdomb [212] Ny-i sávalapozása a karzat felett tornyot is tarthatott. A karzatra 
vezető lépcső alapozásának maradványait egyedül Mecseknádasdon [168] figyelték meg. 
Újkori leírás említi Nyéken [80] a kórus világítására szolgáló ablakot a középkori templom 
Ny-i oldalán, Györén [93] pedig magát a kórust. Az öt, keltezhető karzatos épület közül 
kettő Árpád-kori [212, 225], három pedig gótikus [51, 168, 226]. 
Körítőfal tíz egyházat övezett eddigi ismereteink szerint. Létüket régészetileg Decs–Ete 
[51], Harc–Janyapuszta [103], Mecseknádasd–Schlossberg [168], Mőcsény–Zsibrik [174], 
Regöly–Alsómajsapuszta [224], Szászvár–R. k. templom [264], Szekszárd–Palánk-
Szentmiklós [271], Tamási–Likashegyi-tisztás [276] és Ozora [203] templomai körül 
(valamint Mágocs–Kolostori-dűlő II. [164], Somogydöröcske–Klószter [243] kolostoránál) 
sikerült eddig igazolni, újkori források alapján pedig ehhez Mucsit [180] is 
hozzásorolhatjuk. Keltezésükre többnyire nincs támpontunk, de feltűnő, hogy az általuk 
övezett templomok közül mindössze kettőnek vagy háromnak nincs gótikus periódusa 
[174, 276, 271?]. 
Épített, falazott oltárról három esetben tudunk, kizárólag 14-15. századi templomokban. 
Regöly–Somolyon [226] a szentély összeszűkülő részében, a K-i zárófaltól 1 m-re került 
elő a 2 m hosszú alapozás, Őcsény–Pusztagyörkén [207] az oltárt a K-i zárófalhoz építették 
hozzá, Mecseknádasd–Schlossbergen [168] pedig az „oltáralap részletét” dokumentálták. 
Az ozorai ferences kolostorban [200] a hajó DK-i sarkában került elő falazott 
oltáralapozás. 
Pasztofórium két esetben mutatható ki. Épségben mindössze Decs–Ref. [52] templomban 
maradt meg, Törökkoppányban [296] a műemléki kutatás során restaurálták a levésett 
pasztofórium helyét. Nagyszékelyen [192] a diadalív É-i részén ismeretlen rendeltetésű kis 
fülke látható. 
Ülőfülke egyedül Törökkoppány [296] templomában került elő, restaurálva ma is látható. 
Boltozat ma már csak Törökkoppány [296] szentélyében látható középkori formájában 
(hálóboltozat nyolc konzolon), de a vizitációk adatait figyelembe véve jóval több boltozott 
templommal számolhatunk. Ilyenekről tudunk általánosságban – a kolostorokat nem 
számítva – Decsen [52], Felsőnyéken [80] és Madocsán [151], a szentély kapcsán Cikó-Ó-
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templomnál [44], Györén [93], Hőgyészen [111], Köblényben [145], Mágocson [165], 
Mecseknádasdon [169], Pakson [217] és Szakcson [255], Nagymányokon [255] pedig a 
hajó, a szentély és a sekrestye is boltozott volt. 
Kettős templom volt az egyenes szentélyzáródás kapcsán már említett Döbrököz–
Görcsményi-dűlőben [61] felfedezett egyház; a megyében egyelőre társ nélkül áll. 
Összefoglalásul a következőket állapíthatjuk meg. A falusi templomok közül 31-nak (a 
bizonytalanokkal együtt 35-nek) ismerjük a szentélyzáródását. Közülük félkörívesen 
záródott 6 (a bizonytalanokkal együtt 10), patkó alakban 1, egyenesen 5, különböző 
poligonokkal pedig 18 egyház szentélye. A poligonális szentélyzáródások túlnyomó része, 
összesen 14 esetben a nyolcszög három oldalában végződött. A különlegesnek számító, az 
alapozás szintjén kívül félkörös, belül trapéz alakú Regöly–Sánci szentélyzáródás 
elenyészett felmenő része talán nem mutatott ilyen rendhagyó formát és esetlegesen kívül-
belül is félkörösnek mutatkozhatott; ezt a templomot nem soroltam be a fenti összegzésbe. 
Feltűnő a poligonális záródással, köztük is a nyolcszög három oldalával záródó szentélyű 
templomok viszonylag magas száma; az értékelhető alaprajzú templomok több mint fele 
rendelkezik ilyen periódussal. Rotundából ill. patkó alakú záródású templomból 
ugyanakkor egyelőre csak egyet-egyet ismerünk. Néhány érdekes, átmeneti forma is 
megjelenik területünkön: ilyen az említett Regöly–Sánci szentélyzáródás valamint 
Dalmand–Sánc, Őcsény–Pusztagyörke, Regöly–Alsómajsapuszta és Tolna–Selyemgyár 
támpillér nélküli poligonnal záródó egyháza. Báta–Régitemető-völgy poligonjának 
aszimmetrikus voltát vélhetőleg kitűzési nehézségek okozhatták. Torony 19 esetben 
csatlakozott a hajó Ny-i feléhez; ezeken kívül egy-egy behúzott torony ill. Ny-i toronypár, 
továbbá két önálló harangtorony adatolható. Sekrestyét 22 esetben biztosan, három 
templomnál pedig valószínűleg csatoltak a szentélyhez; egyetlen sírkápolna létét is 
igazolni tudjuk. Az egyházakon belüli Ny-i karzatot hét, a templomokat körülvevő 
körítőfalat kilenc, a szentélyben falazva rakott oltárt pedig három esetben lehet kimutatni. 
Az alaprajzi jellegzetességek kapcsán érdemes említést tenni arról, hogy a kolostorral is 
rendelkező későközépkori mezővárosok plébániatemplomainak gótikus átépítése során a 
faluban már létező kolostortemplom építészeti megjelenését követendő mintaképnek 
tekinthették. Kiváló példa erre Báta, ahol minden bizonnyal a nagyméretű, poligonális 
záródású, egyező hajó- és szentélyszélességű zarándoktemplomot kívánták utánozni a 
hasonlóan méretes, gótikus csarnoktemplom építésekor. 
Adatsorunkat tanulságos összehasonlítani egy eltérő történeti-földrajzi adottságú, jól 
kutatott vidék, a mai Békés megye templomainak fizikai jellemzőivel.1883 A két régió 
templomépítészete első ránézésre is több, éles eltérést fedezhetünk fel. Míg az értékelhető 
16 békési falusi egyház közül egyiknek sincs (!) tornya, addig Tolna megyében a késő 
középkori templomoknál gyakran megtaláljuk ezeket. A 33 ismert Békés megyei 
szentélyzáródásból mindössze egyetlen (!) poligonális záródás adatolt (támpilléreket is 
inkább csak a késő középkorban is tovább használt, félkörös szentélyekhez építettek 
hozzá), ezzel szemben területünkön a hasonló számú ismert szentély több mint fele 
sokszögzáródású volt. Különböző az alapozási technika is: míg Békésben főleg a döngölt 
föld vagy föld- és téglarétegek használata dívott, addig Tolnában mindössze egyetlen 
hasonló alapozás-technikájú épületet ismerünk (Gyapa [212]), az Alfölddel határos részről; 
ezzel szemben itt általánosnak mondható a habarcsba rakott kő- vagy ritkábban 
téglaalapozás (gyakran római anyag felhasználásával is). Ezek a jellegzetességek 
következményei annak a megállapításnak, hogy Békésben gyakorlatilag nincs késő 
középkori építésű egyház, azaz minden, ismert templom már az Árpád-korban is állt és 
ezeket – gyakran kibővítve, átépítve – a késő középkorban is használták. Ezzel szemben 
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Tolnában mindössze három olyan, ásatással kutatott, félkörös záródású, Árpád-kori 
egyházat találunk, amelyet ne építettek volna át sokszögzáródásúra (Attala [7], Bélcs 
[120], Regöly [225]); a különösen sok poligonális záródású, de régészetileg kutatatlan 
templom helyén sok esetben bizonyosan igazolható lenne a román kori előzmény. Ezek 
mellett találunk két olyan, feltárt egyházat is (Őcsény–Pusztagyörke [207]; Regöly–
Somoly [226]), amelyek poligonális záródásuk alapján a 14-15. századra keltezhetőek, de 
Árpád-kori előzményük nem volt. Békés megyében több egyházról feltételezhető a korai, 
11. századi eredet és az ismert épületek többsége a 11-12. században már biztosan állt; 
ezzel szemben Tolnában bizonyosan 11. századi templomot alig ismerünk és korai voltukat 
is legtöbbször csak feltételezhetjük, ugyanakkor a késő középkorban igazolhatóan megnő 
az ekkor épített vagy átépített egyházak száma. A két térség templomainak eltérő fizikai 
jellemzői arra utalhatnak, hogy Békésben az Árpád-kor elején talán gyorsabban haladt 
előre az egyházszervezés, ám ez az Árpád-kor végén elakadt (gondolhatunk akár a 
tatárjárás hatásaira), ugyanakkor Tolna kezdetben vélhetőleg fejletlenebb plébániahálózata 
éppen ekkortájt erősödött meg és fejlődését nem hátráltatta jelentős csapás (ha a Duna 
közelében néhány helyen a tatárjárás hatása igazolható is). 
Hasonló eredményre jutunk a Pest és Veszprém megye templomaival való összevetés 
során is. Pest megyében szintén több, a 11-13. századra keltezhető alaprajzi típust mutatott 
ki Tari Edit, mint gótikus jellegűt: a 12 centrális alaprajzú egyház mellett 49 félkörös, 3 
patkóíves és 27 egyenes záródású templom létezett, míg a poligonális szentélyzáródás 42 
esetben igazolható.1884 Az összesen 91, Árpád-korinak tartható egyházzal szemben tehát 
kevesebb, mint fele annyi, a későközépkorban alapított vagy átépített templom áll. 
Veszprém megyében 5 centrális (közülük egy poligonális záródású!), 40 (esetlegesen 
bizonytalan) félkörös- vagy patkóíves záródású és 57 egyenes záródású egyház, azaz 
összesen 102, román kori templomra mindössze negyedannyi, 25 sokszögzáródású 
szentély jut.1885 Mindez vélhetőleg már nem magyarázható csupán kutatástörténeti okokkal 
vagy a kutatás véletlenszerűségeivel, hanem valós tendenciára utal, azaz Tolna megye 
eltérő templomépítészeti adottságaira világít rá. 
 
4. 3. 2. 2. Méret, térarány 
A templomoknak a befogadóképesség – tehát lényegében a méret – szempontjából 
legfontosabb jellemzője a hajó hosszúsága és szélessége ill. ezek egymáshoz viszonyított 
aránya. Ennek tárgyalásánál is Guzsik Tamás alapvető cikkének szempontjaira 
támaszkodtam,1886 bár elemzésem az eltérő forrásadottságok miatt kevésbé lehet alapos 
(főleg a viszonylag nagy számú, légifotóról ill. omladékokból kiszerkesztett templomméret 
miatt számolhatunk nagyobb pontatlansággal). 
Guzsik három korszak egyházainak átlagos belméretét ill. térarányát tárgyalta, a 
korszakokon belül pedig a szentélyforma alapján tovább finomította az értékeket. 
Jómagam csupán két korszakba soroltam az épületeket: összevontam a Guzsiknál külön 
szereplő 11-12. ill. 13. századi egyházakat, a 14-15. századi templomokat pedig hozzá 
hasonlóan egyetlen egységként kezeltem. Tolna megye esetében a szentélyzáródás alapján 
történő vizsgálatnak lényegében nincs értelme, hiszen egy-egy csoportba szinte 
értékelhetetlenül kevés templom tartozna. Átlagos oldalhosszúságokat szintén nem adtam 
meg, csak átlagos belméreteket, amelyekhez az egyes hajóméretek összeadásával és 
átlagolásával jutottam. Végül Guzsiktól eltérően nem vettem számításba a 4 
kolostortemplomot, mert ezek különleges méretei jelentősen módosították volna a képet. 
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A 11-13. századi templomokhoz sorolva az összes félkörös, patkóíves, egyenes ill. 
ismeretlen szentélyzáródást (Nagyszékely [192], Szentmiklós [271]) valamint az egyetlen 
rotundát, az átlagos belméretre 33,4 m²-t kapunk; ha leszámítjuk a két, ismeretlen 
szentélyzáródású (és ezáltal nem teljes bizonyossággal a 11-13. századra keltezhető) 
templomot, akkor 30,4 m²-es átlagos belmérettel számolhatunk. Összehasonlítva ezt az 
értéket az eddig egyedüliként elemzett Veszprém megyei adatokkal, azt láthatjuk, hogy ott 
a 11-12. századi templomok belmérete (46,5 m²) közel másfélszerese a Tolna megyei 11-
13. századi templomok hasonló értékének, a 13. századi átlagos hajóméret (59,7 m²) pedig 
majdnem kétszerese annak. Az átlagos térarány a 11-13. században megyénkben 1: 1,62 
(ismeretlen szentélyűek nélkül 1: 1,63), ami valamivel nagyobb a Veszprém megyei 
értékeknél (a 11-12. ill. a 13. században egyaránt 1: 1,54), azaz a tolnai egyházak kissé 
„nyújtottabbak” voltak. 
A 14-15. századi templomokhoz a támpillérekkel vagy azok nélkül épített poligonális 
szentélyzáródású épületeket soroltam (bár utóbbiak épülhettek ennél korábban is). Átlagos 
belméretük 97,5 m², ami valamivel több, mint 80 %-át jelenti a Veszprém megyei 
templomok átlagának (120 m²), de mégis jobban közelít ahhoz, mint azt az Árpád-kori 
egyházak esetében láthattuk. A korszak templomhajóinak átlagos téraránya 1: 1,74, ami 
ismét csak elmarad a Veszprém megyei értéktől (1: 2,02) és csupán csekély növekedést, 
„nyúlást” mutat az Árpád-kori átlagos térarányhoz képest. A templomok méretbeli 
különbségének egyik okaként a feltételezhetően eltérő jellegű korai birtokszerkezetet 
jelölhetjük meg; Tolnában vélhetőleg az Árpád-korban kisebb lehetett a király-királynéi ill. 
főpapi-egyháztestületi birtokok aránya. 
 
4. 3. 2. 3. Tájolás 
A templomok Ny–K-i irányításának, azaz a tájolásnak a vizsgálatába eltérő számban 
tudjuk bevonni az egyházakat, mint az alaprajzi jellegzetességek elemzésénél. Ennek oka, 
hogy míg ott csak az alaprajzilag értékelhető emlékeket tekintettem át, addig a tájolás 
esetében olyan, csupán egy-egy ismert falrészlettel rendelkező maradványokat is 
felhasználhattam, amelyek az alaprajz és a térarány szempontjából semmitmondóak lettek 
voltak. 
Jelenleg 25 tájolt templomalaprajz vagy annak részlete áll rendelkezésünkre, amelyek 
közül azonban a bölcskei rotundát le kell számítani, ismert szentélyzáródás hiányában. A 
többi templomot Tari Edit szempontjai alapján csoportosítottam: szabályos K–Ny-i 
tájolásúnak számítottam minden egyházat, amely a K-Ny-i tengelytől É ill. D felé 
legfeljebb 5º-ot tér el.1887 
A középkori Tolna megyében szabályos K-Ny-i irányítású templomból 9-et (37,5%) 
találunk s közülük mindössze egyetlen tengelye tér el D felé, az összes többi tengelye É 
felé tolódik. Az eddig ismert templomok túlnyomó többségét, 14 építményt (58,3%) ÉK–
DNy-i irányba tájoltak; a szabályos K-től legjobban Ozora plébániatemploma [203] tér el 
(42º). DK–ÉNy tájolású egyházból mindössze egyetlen (4,2%) ismert és ez sem átlagos 
épület: a szekszárdi bencés apátság [266]. 
 

4. 3. 3. Berendezés, felszerelés, liturgikus tárgyak 

Az alábbiakban először az írott források adatait tekintem át, majd tárgycsoportok szerint 
veszem számba a középkori Tolna megye templomainak felszereléséből ismert tárgyakat. 

                                                 
1887 TARI 2000, 222. 369. jegyzet. Eltérően jelöltem viszont táblázataimban a szabálytalanul tájolt 
épületeket: a K-i irányt vettem 0º-nak és ehhez képest adtam meg az eltéréseket, azaz pl. a szabályos K-i 
tájolástól É felé 10º-kal eltérő tengelyt É 10º-kal jelöltem, míg Tari Edit ugyanezt így írta le: ÉK-DNy 80º. 
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A templomok belső díszítésére, berendezésére, felszerelésére csupán néhány, a templomok 
részére történt adományozást megörökítő oklevélből következtethetünk. Talán nem 
véletlen, hogy mindegyik adat a településhálózatból kiemelkedő rezidencia-központok 
templomairól szól, így az általános kép megrajzolására kevésbé alkalmasak. 
Legbővebb okleveles anyagunk a többször gazdagon megajándékozott bátai bencés 
apátság kincseiről maradt fenn. 1337-ben a bátai apát panaszkodott a pápánál, mert 
Bakolcai Egyed és Koromszói István az apátságot kirabolták és kiváltságleveleit, kelyheit, 
egyházi díszruháit, aranyát-ezüstjét elvitték.1888 A mohácsi csata után a bátai apátságból 
Pannonhalmára menekítették az egyház kincseit: a miseruhák jegyzékéből megtudjuk, 
hogy Hunyadi János két dalmatikát, felesége, Szilágyi Erzsébet egy „nagy bársonynak” 
nevezett miseruhát, Mátyás király 450 forint értékben különböző templomi ruhákat, 
Hunyadi László egy arannyal átszőtt, fekete bársony miseruhát, Corvin János pedig 4 
bársony miseruhát ajándékozott az apátságnak.1889 
Az ozorai egyháznak 1424-ben Ozorai Pipo könyveket, kelyheket és egyházi felszerelést 

adományozott.1890 A szili plébániatemplomot egy 1484-es pápai búcsúengedély tanúsága 
szerint Buzlai Mózes Fejér megyei ispán egyházi díszekkel és a liturgiához szükséges 
dolgokkal is ellátta.1891 A faddi templom felszerelései tárgyairól egy 1527-es oklevél 
tudósít: az előző évi török támadás idején Kutasi Mihály faddi plébános elvesztette 
templomának két, aranyozott ezüst kelyhét és ezüst szentségtartóját. A feltehetőleg 
menekülés közben elhagyott javak értékét jelzi, hogy a pórul járt plébános kárpótlásul a 
szakai szőlőhegyen fekvő szőlejét adta a faddi egyháznak.1892 A tamási egyház kincseit 
Dombai János 1537-es végrendelete sorolta fel: meghagyta, hogy adják vissza a 
templomnak kelyheit, gyertyatartóit, misekancsóit, füstölőjét és egy miseruhát.1893 
Ugyanekkor Dombai a nyéki templomnak adományozott két aranyozott ezüst és egy ezüst 
kupát, nyolc ezüsttányért, két kis ezüsttálat, egy ruhára való nyakláncot, egy medencét 
(pelium), két ezüst korsót, két ezüstcsészét és ezüst sarkantyúját is1894 
 
4. 3. 3. 1. Körmeneti- és oltárkeresztek 
Az ábrahámi apátság területéről került elő egy 11. századi vagy 12. század eleji körmeneti 
kereszt öntött, aranyozott bronz korpusza, amely a test ábrázolásában nem túl jártas mester 
készítménye.1895 Bonyhádvarasdról – vélhetőleg a Diós-dűlőben fekvő johannita rendház 
területéről – szintén körmeneti kereszt töredéke került egy aparhanti 
magángyűjteménybe.1896 A szekszárdi múzeum Gyönkről őriz egy csupán képen közzétett 
bronz korpuszt.1897 A Nemzeti Múzeumba 1949-ben Tengelicről került be vásárlás révén 
egy 13. századi, koronás, aranyozott bronz korpusz, amelyet az eladó szerint sima bronz 
kereszttel együtt találtak.1898 Ugyanitt őriznek egy Kurdról, a Süllyedtvár környékről 
szerzett 14. század eleji bronz korpusztöredéket is.1899 Kereszthez vagy ládikához tartozott 
az az aranyozott rézből készült, limoges-i zománccal díszített, töredékes szentalak, amelyet 

                                                 
1888 KOLLER 1784, II. 310, 465; RUPP 1868, 67. 
1889 KNAUZ 1890, 48-49; KÓNYI 1937, 124-125; VASS 1978, 113-114. 
1890 LUKCSICS 1931, I. 7. sz., 754. sz. 
1891 THEINER 1860, II. 497. Vö. CSÁNKI 1897, III. 412. 
1892 VASS 1978, 114-115. 
1893 NRA Fasc. 173. No. 31. Vö. PAPP 1957, 30; TIMÁR P. 1999. 
1894 NRA Fasc. 173. No. 31. 
1895 LOVAG 1985; SZŐKE 1996, 44; PannReg 195; LOVAG 1999 43, 161. 67. kép. 
1896 Ódor János Gábor szíves közlése. 
1897 SZILÁGYI é. n., 14, 16 (kép). Szekszárd lelőhellyel: ROSNER 1982, 13 (számozás nélküli oldal). 
1898 KOVÁCS 1962, 104-105, 113. 20. kép; PannReg 1994, 207 további irodalommal. 
1899 LOVAG 1999, 48-49, 167. Abb 87. Kurd határában jelenleg nem ismert Süllyedtvár helynév. 
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„Fácánkert”–Kajmádi-szigeten találtak.1900 Decs–Ete templomának feltárása során jött elő 
egy 39 cm magas, háromkaréjos szárakban végződő, öntött bronz korpusszal felszerelt, 
kora gótikus körmeneti- és oltárkereszt.1901 Fadd–Juhakol lelőhelyen egy 13. századi 
limoges-i kereszt aranyozott borításának töredékét találták terepbejárás során.1902  
További három, ismeretlen rendeltetésű keresztről csak régi leírások maradtak ránk. 1866-
ban Szekszárdról Rómer Flórisnak küldték be egy Nagyszékely határából előkerült 
középkori kereszt rajzát, amelyet 1859 körül „közel Simontornyához az úgynevezett 
Törökhányás és Bán-Puszta között a donáti malomhoz közel levő szántóföldön” szántottak 
ki. „A majd egyeneságu kereszt végein a háromkarély fordul elő; a fülben még egy 
lánczszem látható; nagy maiusculából a keresztág jobb oldalán C, fent a fülnél M, a bal 
oldalon B. betük látszanak, Caspar, Melchior, Balthasar kezdői. Középett R fordul elő. 
Hátul az ereklyéknek van kis röjtökje. Az egész 3’’ 1’’’ hosszú, 2’’ 9’’’széles, és 2 1/8 latot 
nyom.” – írta róla Rómer, később pedig „durva művészetűnek” mondta. Bár a gyűjtőt 
felkérték, hogy küldje fel megvételre a Nemzeti Múzeumnak, a tárgy későbbi sorsáról nem 
tudunk.1903 Egy 1893-as levél arról tudósít, hogy a gyapai templom helyén a terület korábbi 
bérlője, Petrich József valamikor 1893 előtt egyebek mellett „egy nagy arany keresztet” 
talált és küldetett fel a Nemzeti Múzeumba.1904 1898-ban Hanzély János, a Bölcskéhez 
tartozó Szentandráspuszta földesura egy „15. századból való, csúcsíves stílusban készült 
aranyozott ezüst keresztet” ajándékozott a szekszárdi múzeumnak; a teljesen ép leletet szép 
sodronyzománc díszítette, az áttört csúcsíven keresztül látható volt a kereszt belsejében 
elhelyezett igen finom faragású fakereszt.1905  
 
4. 3. 3. 2. Szenteltvíztartó, keresztelőmedence 
A tamási r. k. templomban ma is látható egy kívülről nyolcszög alakú medencéjű, 
középkori szenteltvíztartó, amelyet vélhetőleg valamilyen más építészeti részletből 
faragtak át ma is látható formájára.1906 Miklós Zsuzsa Őcsény–Pusztagyörkei ásatásán a 
középkori templom területéről részletesebben nem ismertetett szenteltvíztartó két töredéke 
került elő.1907 A középkori eredetű mányoki templomnak 1729-ben említik széles és 
faragásokkal díszített keresztelőkútját, amelyet akkoriban szenteltvíztartónak 
használtak.1908 
 
4. 3. 3. 3. Gyertyatartók 
Az ozorai vár feltárása során látott napvilágot egy a 12. század második felére keltezhető, 
három oroszlánkaromban végződő, áttört gyertyatartótalp,1909 amely talán a közelben fekvő 
plébániatemplom felszerelése lehetett. Kolostorok felszereléséhez tartozott két ritka, ember 
alakos gyertyatartó: a földvári bencés apátság környezetében még a 19. század végén 
került elő az első, s ugyanennek a lelettípusnak egy példánya ismert a Bonyhádvarasd–
Diós-dűlői johannita rendház területéről.1910 A 15. század második felére keltezhető, 
                                                 
1900 KOVÁCS 1962, 123 (Függelék 38. szám), 116. 24a. kép. 
1901 MIKLÓS–VIZI 1999, 220-221, 245-249, 10-14. kép. 
1902 CZÖVEK 2000, 31-33. (16. lh.) 
1903 RÓMER 1866, 109-110. 
1904 K. NÉMETH 2002a, 284. 
1905 SZILÁGYI 1982, 422. 
1906 Képe: KÖNNYÜ 1979, 44. 
1907 MIKLÓS 2003f, 201. Itt említem meg, hogy 1905-ben, a bátaszéki templom újjáépítése során „egy 
márványkőből faragott keresztelő medencét” is találtak; esetleg itt is középkori emlékről van szó. SZILÁGYI 
1982, 421. 
1908 MERÉNYI 1939, 33-34. 
1909 LOVAG 1999, 65, 187. Abb. 145. 
1910 K. NÉMETH 2005b. 
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gyertyatartóhoz tartozó sárpilisi bronz oroszlánfigura is talán templom felszereléséhez 
tartozhatott.1911 
 
4. 3. 3. 4. Harang, csengő 
Ép harangot kettőt ismerünk a megyéből. A középkori Oroszló templomából kialakított 
temetőkápolna dombján 1979-ben szántás közben felfelé keskenyedő alakú, 14-15. századi 
harangot találtak, amely a közeli templom tartozéka lehetett.1912 A szabadi katolikus 
templomban őriznek egy 16-17. századi harangot, melyet a hagyomány szerint a „a falu 
melletti berekben” találtak.1913 
Harangtöredékek előkerüléséről négy lelőhelyről van tudomásunk. Az ozorai várkastély 
belső várudvarának barokk feltöltésében előkerült egy 15-16. századinak meghatározott 
harangtöredék, amely eredetileg valamelyik ozorai egyház felszerelése lehetett.1914 
Regöly–Sáncon egy harang oldal- és vélhetőleg fültöredéke jött elő szórványként,1915 
Hidas–Malom-dűlőben több oldaltöredék, Györköny–Wiesenacker-dűlőben összeégett 
harangdarabok kerültek elő,1916 Paks–Gyapa-Templomdombról pedig két kisebb 
harangoldal-töredék jött napvilágra a nagy mennyiségű, apróra tört, égett bronzolvadék 
mellett. 
Tudomásunk van néhány olyan középkori harangról is, amelyek nem maradtak fenn máig, 
létük mégis kétségtelen. A mai Szárászon – amely akkoriban még Lengyelhez tartozott 
Szárászpuszta néven – Wosinsky Mór a középkori templom helyén „egy nagy mészszel 
bevont harangra” bukkant, „mely jelnélküli s a kutatók állitása szerint régibb volna az 
1317-iki mező-tarpai harangnál.”1917 A Pesty-féle összeírásban említik Köblényről, hogy 
„1811 évben ezen helyen egy harang találtatott, mely átöntve jelenleg is Köblény 
harangja”.1918 
Kétségesebb két, csak szájhagyományon alapuló adat. Bogyiszlóra a hódoltság után 
Tolnáról odaköltözött reformátusok állítólag egy kisebb harangot is vittek magukkal 
Tolnáról, amelyet azonban – miután megrepedt – újraöntöttek és eredeti formáját elvesztve 
ma is használják.1919 Felsőnána–Ónánán, a középkori templom helyén a helyi hagyomány 
szerint 1780 körül kiszántottak egy harangot, amelyet a 19. sz. elején egy áttelepülő 
csoporttal a Baranya megyei Egyházaskozárra került.1920 A helyi hagyomány szerint a 
koromszói apátság harangját Mázáról az első világháborúban vitték el beolvasztásra.1921 
Kovách Aladár szerint a madocsai apátság Szűz Mária képével díszített harangját a 
reformátusok 1725-ben az új harangba öntötték bele.1922 
A törökök elől kútba rejtett harangok országosan elterjedt hagyománya – amely középkori 
falu ill. templomhelyek közelében jellemző – a középkori Tolna megyében is kimutatható 
több falu határában (Egyházaskozár, Györe, Szabadi, Váralja).1923 
Meg kell emlékeznünk a szakirodalomban olvasható néhány tévedésről is. Kárász 
templomának 15. századi, majuszkulás harangjának létéről1924 nem ismerünk bizonyítékot, 

                                                 
1911 HAMPEL 1889, 282; PannReg 1994, 307. 
1912 JPM Rég Ad. 1047/82. (=MNM Ad. V. 50/1980.); KÁRPÁTI 1982, 88, 97. 9. tábla 5. kép. 
1913 PATAY 1978, 235; PATAY 1989, 28, 16. t. 3. 
1914 GERE 2003, 99-100, 65. t. 1. 
1915 HAVASSY–G. VIZI 2004, 230, 22. ábra. 5-6, 232. 
1916 Ódor János Gábor közlése, 2004. jan. 13. 
1917 Tárcza 1882. 
1918 Pesty: Baranya. 
1919 FÖLDVÁRY 1898, 220. Vö. HOLUB 1911, 32-33. 
1920 Ódor János Gábor közlése, 2003. márc. 16. A harangról még népdal is született. 
1921 TMFN 1981, 372-373: 80/95. 
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a szakirodalom sem tud róla. Ugyanígy fenntartással kell kezelnünk a bikali r. k. templom 
harangjáról szóló adatot, amelyen állítólag 1475-os évszám is olvasható lett volna.1925 
Templomi felszereléshez tartozó csengő két lelőhelyről adatolható. Decs–Ete templomából 
került elő egy 4 bordával tagolt, vas nyelvvel ellátott kis rézcsengő,1926 a Paks–Gyapai 
templom helyéről pedig felszíni szórványként egy csengő oldalának töredéke. 
 
4. 3. 3. 5. Kelyhek 
A nagydorogi ref. egyház tulajdonában van egy ismeretlen módon odakerült aranyozott 
ezüst kehely. Talpa hatkaréjos, talpszegélye áttört, indás-leveles díszítéssel. Talpmezőin, 
hatcikkelyű, lapított gömb alakú nodusán és a kehely kosarán bekarcolt, mérműves díszek, 
a felső szárgyűrű mezőiben pedig gótikus betűk láthatók. A nodust lombdíszes 
foglalatokban 6, négyszögletes ékkő díszíti. A kihajló, magas kupa alsó részén liliomos 
párta fut körbe. Alsó szárgyűrűjét valószínűleg javítás során vesztette el. A talpára vésett 
1512-es évszám készítési évét jelöli.1927 Feltételezhető készítési helyét Mihalik Sándor 
határozta meg Budára annak alapján, hogy ötvösjegye majdnem megegyezik a törökök elől 
Budáról Pozsonyba menekített egyházi kincsek közül Németjárfalvára került úrmutató 
jegyével; a két tárgyat ugyanannak a mester művének tartja.1928 Gerevich László szerint a 
kehely – az azonos ötvösjegy ellenére – nem az úrmutató mesterének munkája nyomottabb 
arányai és egyszerű díszítése miatt.1929 
Simontornyán 1764-ben, szőlőművelés közben találtak azt a 15. század végi, késő gótikus, 
aranyozott ezüst kelyhet, amelyet gróf Styrum Károly a simontornyai ferenceseknek 
adományozott.1930 Egy másik adat szerint ostyatányért is találtak vele együtt, amelyen az 
1454-es évszám volt olvasható.1931 
Tudomásunk van még egy, valószínűleg késő középkori kehelyről, amelyről a Pesty 
Frigyes-féle kérdőív számolt be. E szerint Kárász határában egy öreg fa kivágásakor annak 
odújában találtak „egy ritka szépségű, remek művészetű templomi kelyhet egészen ezüstből, 
s gazdagon megaranyozva”. A tárgy a falu földesurához, a pécsi püspökhöz került, aki a 
mohácsi püspöki rezidencia melletti templomnak adta, ahol 1865-ben is megtalálható 
volt.1932 
 
4. 3. 3. 6. Oltárlap 
Az ozorai vár ásatásán, a belső udvaron, a kúttól DK-re nyitott „I” szelvény nagyméretű 
gödréből került elő az az oltárlap, amely talán a várkápolnához tartozhatott.1933 
 
4. 3. 3. 7. Kézmosótál 
Egy vésett ábrázolással díszített, román kori kézmosótál a 12-13. század fordulójáról 1880-
ban került Dombóvárról a Nemzeti Múzeumba. Felmerülhet, hogy ez a tárgy is az 
ábrahámi apátsággal kapcsolatos.1934 

                                                                                                                                                    
1924 Baranya 1958, 297. 
1925 GENTHON 1959, 39. 
1926 MIKLÓS–VIZI 1999, 221, 251, 16. kép 5. 
1927 MIHALIK 1936, 176, 178-179, 186, XXX. t.; PannReg 1994, 530. 
1928 MIHALIK 1939, 124. 
1929 GEREVICH 1945, 356. 
1930 CZOBOR 1881; GEREVICH 1945, 359. Kiss István szerint a 16. század elején birtokos Buzlai Mózes 
ajándékozta „az egyháznak” és a törökök elől rejtették a földbe. KISS 1938, 276. 
1931 BRÜSZTLE 1880, IV. 405. 
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1933 GERELYES–FELD 1986, 161, 176. 
1934 KOVÁCS 1960, 5, Abb. 7; PannReg 1994, 207-208; LOVAG 1999, 79, 213, Abb. 194. 
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4. 3. 3. 8. Könyvcsatok és -veretek 
A Decs–etei templomból került napvilágra több, 15-16. századi könyvveret: 3 közép-, 3 
sarokveret, 2 pedig az oldalsó kapocs bőrszíjának felerősítésére szolgált.1935 Regöly–
Sáncon a kidobott földben találtak egy-egy 15-16. századi sarokveretet, zárókapcsot és 
csatlapot,1936 Báta–Régitemető-völgyben pedig szórványként két sarokveretet.1937 Tamási–
Alsócseréngáton a templom helyétől kissé távolabb került elő, egyházi eredete mégis 
valószínűsíthető egy terepbejárás során előkerült, 15. századra keltezhető könyvcsatnak1938 
 
4. 3. 3. 9. Ereklyetartó mellkeresztek 
Bár nem tartoznak szorosan a templomok felszerelési tárgyaihoz, mégis itt teszek említést 
az ereklyetartó mellkeresztekről. Ilyenek ismertek pl. Cikóról,1939 felszíni leletként Decs–
Etéről a 15-16. század fordulójáról,1940 Aparhant–V. halastóról,1941 magántulajdonban 
Györéről,1942 pusztán előlap-része pedig Szekszárdról.1943 Itt említek meg továbbá egy a 
Decs–etei templomból előjött, díszítetlen ólomkeresztet, amelynek sem koráról, sem 
funkciójáról nem tudunk közelebbit.1944 A szekszárdi múzeum őrzi továbbá egy 11-12. 
századi, egyenlő szárú kereszt öntőformáját.1945 
 
4. 3. 3. 10. Falfestmények 
A templomok belsejének festéssel való díszítését csak néhány esetben igazolhatjuk. A 
jelenlegi leglátványosabb, legnagyobb felületen megmaradt freskók az álló mecseknádasdi 
Szent István-templomban láthatók,1946 de az ozorai várkápolnában is előkerültek a magyar 
szentek, köztük Szent László falképei,1947 valamint a nagyszékelyi templom diadalívén is 
festésnyomok fedezhetők fel.1948 Újkori leírásokból ismert, hogy a madocsai apátság 
mellett álló templomban a 18. század elején valószínűleg az evangelistákat jelképező 
állatalakokat írtak le,1949 a mányoki egyházról 1729-ben megjegyezték, hogy régi 
szentképek látszanak a reformátusok által készített átmeszelés alatt,1950 a miszlai templom 
szentélyében a magyar szent királyok képei 1733-ban még épségben voltak,1951 a Szent 
Miklósnak szentelt középkori szakadáti plébániatemplomról a Pesty Frigyes-féle 1865-ös 
leírás említi, hogy Szent Miklós képét 1737-ban meszelték be.1952 A fenti, alakos 
ábrázolásokon kívül sávos festéssel ellátott vakolattöredékek kerültek elő a bátai 
plébániatemplom,1953 a somolyi templomrom1954 és Tamási–Alsócseréngát egyházának 
feltárásakor.1955  
                                                 
1935 MIKLÓS–VIZI 1999, 222; 251, 16. kép 9. 
1936 HAVASSY–G. VIZI 1999, 231-232; 230. 22. ábra 1-3. 
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1943 PannReg 1994, 195. 
1944 MIKLÓS–VIZI 1999, 222, 251, 16. kép 9. 
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1950 MERÉNYI 1939, 33-34. 
1951 ACP 1973, 208. 
1952 GAÁL–KŐHEGYI 1977, 299-300. 
1953 ÓDOR 2002c. 
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4. 3. 3. 11. Egyéb 
A Sárszentlőrinc–Uzdon, közelebbről ismeretlen helyen előkerült, a 12. század második 
felére keltezhető madár alakú bronz relief Hampel József szerint talán középkori templom 
kapuzatát díszíthette.1956 
 

4. 3. 4. Patrocíniumok 

A középkori Tolna megye területéről jelenleg 326 templomot tartunk számon, az ismert 
védőszentek száma pedig 118, ami a templomok számának 35,9 %-át teszi ki. 
Összehasonlításképpen: a mai Bács-Kiskun megye területéről 54 (az ismert templomok 
számának 29,19%-a), Pest megyéből 158 (43,88%), Veszprémből pedig 243 (58,7%) 
középkori védőszentet tart számon a kutatás; a patrocíniumok templomokhoz viszonyított 
arányát vizsgálva Tolna megye tehát átlagos adottságú területnek mondható. 
A 118 ismert templomcím – Szűz Mária mennybemenetelét és születését, továbbá a 
bővüléssel keletkezett (Szent Péter és Pál; Szent Mihály és Szent Vér) védőszenteket 
külön, de a kettős titulusokat (Szent Fülöp és Borbála; Szent Margit és Szent István király; 
Szent Tamás és Zsófia) egyetlen patrocíniumnak számítva – 37 féle védőszent között 
oszlik meg; közülük a 11 legnépszerűbb gyakorisága akkora, hogy az ismert védőszentek 
közel háromnegyedét (72,82%) teszik ki. Patrocíniumaink közül kolostorokra vonatkozik 
19, kápolnákra 9, oltárokra pedig 5, a többi 86 pedig a forrásainkban többnyire ecclesianak 
nevezett plébániatemplomokra. 
Kovács Béla a 14. század közepe előtti Magyarországról – a kolostorok kihagyásával – 
2490 darab patrocíniumot gyűjtött össze és elemzett gyakran idézett tanulmányában.1957 
Számításai lehetőséget adnak arra, hogy a középkori Tolna megye templomi 
védőszentjeinek gyakoriságát összehasonlítsuk ugyanezen szentek dunántúli ill. országos 
elterjedtségével. 
A templomi védőszentek gyakorisági listáján Szűz Mária országos vezető szerepe 
(11,97%) megyénkre is érvényes, annál azonban magasabb aránnyal (16,1%). 19 ismert 
előfordulása között 8 kolostort találunk, igazolva a szerzetesrendek körében kimutatható 
rendkívüli népszerűségét. Tolnában jelentős eltérés a Dunántúlhoz és az országos átlaghoz 
képest, hogy Szent Margit az előkelő második helyen szerepel, pedig a Szabó János Győző 
által vizsgált, az ország negyedrészét lefedő, változatos megoszlású területeken az 
élvonalat jelentő első 7 helybe Szűz Márián kívül nem került női szent.1958 Helyi 
népszerűségével éppen ellentétes Keresztelő Szent Jánosé, aki megyénkben nem került be 
az első 10 közé, míg az országban és az országrészben is a kilencedik helyen áll. Feltűnő, 
hogy viszonylag magas az országosan is ritka védőszentek száma megyénkben. Az 
említett, közel 2500 darabos mintavételben Szent Annának összesen 10 említése ismert, 
míg megyénkben kétszer szerepel, Szent Ilona 9, Gál 8, Kelemen 4, a Megváltó 3, Gergely 
1 országos előfordulásából pedig 1-1 szintén megyénkre esik. Az Elhunyt hívek (Omnium 
Animarum) tiszteletére szentelt tamási kápolna titulusa ritkaságára jellemző, hogy nem is 
szerepel a gyűjtésben. 
A patrocíniumok közül kétségkívül az ozorai várkápolna Szent Fülöp és Borbála titulusa a 
legkülönlegesebb, amely a várbirtokos Ozorai Pipo (Filippo Scolari) és felesége, Ozorai 

                                                                                                                                                    
1954 K. NÉMETH 2000b, 160. 
1955 K. NÉMETH 2002a, 157. 
1956 HAMPEL 1889, 282, 271. kép; GEREVICH 1938, 195; PannReg 1994, 207; LOVAG 1999, 104-105, 
240. Abb. 288. 
1957 KOVÁCS 1989. 
1958 SZABÓ 1984, 76. 
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Borbála személyes védőszentjeiről nyerte elnevezését. A két védőszent egyenkénti 
ritkaságára is jellemző, hogy Kovács Béla országos gyűjtésében Fülöp önállóan nem, csak 
Jakabbal együtt szerepel mindössze egyszer, Borbála pedig csak két említésből ismert. A 
györgyi Szent Gergely ferences kolostor az ozorai várkápolnához hasonlóan alapítója, 
Bodó Gergely személyes védőszentjéről nyerte titulusát. 
Érdekesség, hogy bár a középkori Szűz Mária patrocíniumok közül csak ritkán 
állapíthatjuk meg a búcsú pontos napját, megyénkben erre két kivétel is akad: 1433-ban a 
kajdacsi plébániatemplom Mária születésnapjának, 1487-ben Szakadáton egy oltár pedig 
Mária mennybemenetelének tiszteletére volt szentelve. 
Szokás vizsgálni bizonyos patrónus-csoportok arányát egy-egy régió védőszentjei között. 
A középkori Tolna megyében bizánci szentek 18 (15,25%), harcos, katona szentek 28 
(23,72%), magyar származású illetve magyarországi szentek pedig mindössze 5 (4,23%) 
alkalommal fordulnak elő. A bizánci szentek előfordulására egy-egy megye patrocínum-
anyagában kevés a forrásunk, az ismert Pest megyei aránynak (15,8%) azonban a Tolna 
megyei majdnem pontosan megfelel. Érdekes, hogy a harcos szentek aránya messze 
elmarad az országos egyéb vizsgált területeinek átlagától (26-39%). A hazai szentek aránya 
megyénkben az ismert területek átlaga alsó értékének (4-8%) felel meg.1959 
 

4. 3. 5. Jogállás (kolostorok, plébániák, kápolnák, oltárok; exempt egyházak) 

Az egyházi intézmények zömét alkotó plébániatemplomok mellett kisebb számban 
természetesen más egyházi jogállású templomok is álltak a középkori megye területén. 
A 23 kolostor és rendház között 18 szerzetes- és 5 lovagrendi intézményt találunk, amelyek 
így oszlanak meg: 6 (Szék rövid bencés korszakával együtt 7) bencés (Báta, Földvár, Iván, 
Madocsa, Mágocs, Szekszárd), 2 ciszterci apátság (Ábrahám, Cikádor), 1 valószínűleg 
bencés (esetleg ciszterci), 3 ferences (Györgyi, Paks, Ozora, utóbbi helyen beginaház is), 1 
domonkos (Simontornya), 1 pálos kolostor (Szentpál), 2 ágostonos prépostság (Apor, Től), 
3 pedig ismeretlen rendi hovatartozású (Keresztúr, Koromzó, Máré), továbbá 5 johannita 
rendház (Arcsa, Fadd, Gyánt, Kesztölc, Varasd). A 11-12. században többnyire királyi 
alapítások által jöttek létre monasztikus rendekhez tartozó monostorok (Szekszárd, Báta, 
Földvár; Cikádor), főleg a Duna vonalán (az egyetlen nemzetségi monostor, Madocsa is e 
vonalhoz „igazodott”). A 13-14. században még alakult néhány, immár nemzetségi-családi 
alapítású bencés ill. ciszterci rendház a megye belső, D-i területein (Mágocs, Iván ill. 
Ábrahám). A koldulórendek csak országos megjelenésük után jelentős késéssel jelentek 
meg, országos tisztségeket betöltő főurak alapításaiként, jelentősebb birtokközpontokon: 
mindhárom ferences kolostor (Ozora, Györgyi, Paks) a 15. században létesült, az egyetlen 
domonkos rendház alapjait pedig csak a 16. században vetették meg. A megye 
kolostorhálózatáról általánosságban elmondható, hogy a területhez és a népességhez képest 
kevés kolostor létesült, ráadásul egyenetlen területi és rendi eloszlásban. Utóbbit jól 
mutatja, hogy a megyében nem volt premontrei kolostor, a domonkosok és a pálosok 
mindössze egyetlen helyen telepedtek meg, a ferenceseket pedig csak az obszervánsok 
képviselték. A rendházak ráadásul jórészt a Duna mentén, valamint a megye D-i sávjában, 
a Völgységben és peremvidékén helyezkedtek el (feltűnő, hogy az alesperesi központok és 
a vásártartó helyek javát is itt találjuk), a megye középső részén, a Kapos és a Sárvíz között 
ugyanakkor nem működött egyetlen rendház sem. 

                                                 
1959 Részletesen, a patrocíniumok adattárával: K. NÉMETH 2003a. Tanulmányom megjelenése óta négy 
újabb védőszentre találtam adatokat, amelyek azonban a fenti megállapításokat nem módosítják (Szék: Szent 
Tamás- és Zsófia-kápolna; Cikó: Szent Jakab-templom; Gödrekeresztúr és Kaposkeresztúr: Szent Kereszt 
titulusra utaló helynév). 
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Kápolnák álltak várban Ozorán (Szent Fülöp és Borbála-várkápolna, 1438–1447), 
templomhoz hozzáépítve Tamásiban (capellam beate Marie virginis ad latus ecclesie 
parochialis beati Stephani regis in dicta Thamasy fundate: Szűz Mária-kápolna, 1447) és 
Kesztölcön (1215: kápolnák; Szent Mihály arkangyal-kápolna, 1437), valószínűleg önálló 
építményként pedig Ivánban (1333), Szászon (Keresztelő Szent János: 1408), Ozorán 
(Szent Anna, 1420), Tamásiban (Mindenszentek, 1432), Széken (Szent Tamás és Zsófia, 
1470), Anyán, Hagymáson (1517), Szilen (1524) és Iregben (1531).1960 Nyilván szintén 
kápolnákról kapta a nevét a Tolna megyei két, Kápolna nevű falu is (Medina–
Kápolnapuszta; Somodor–Kápolnai-dűlő), a tizedjegyzékben Kápolnaszentmihály néven 
szereplő Oroszlószentmihály egyháza pedig alapítása idején valószínűleg szintén csak 
kápolna lehetett. 
Egy templomon belüli több oltárról szintén csak néhány jelentősebb település esetében 
értesülünk. Nyéken 1429-ben Szent Anna, 1445-ben pedig a tízezer katona vértanú 
tiszteletére szentelt oltár,1961 Gerenyáson a Szent Margit-plébániaegyházban 1487-ben a 
Mária mennybemenetelének tiszteletére szentelt oltárigazgatóság létezett,1962 Ozorán Szent 
András tiszteletére Hédervári Ferenc 1531-ben alapított ilyet,1963 Tamásiban és 
Vásárosdombón 1542-ban pedig magát az oltárigazgatót említik.1964 
A püspöki joghatóság alól felmentett exempt plébániákat csak kétszer említenek 
okleveleink, igaz, egy alkalommal négyet is. Nyilván így kell értenünk azt az 1402-es 
adatot, hogy a pápa az esztergomi egyháznak (érsekségnek) adta a széplaki plébániát.1965 
1451-ben a közvetlenül az esztergomi érsekhez tartozó bátai, laki, kesztölci és sigeri 
plébánia papja az érsek parancsára közösen idézte meg Máré várában Töttös Lászlót és 
családját az esztergomi érseki bíróság elé.1966 A megye K-i felében fekvő királyi alapítású 
monostorok (Szekszárd, Báta, Földvár majd Madocsa, Iván, Mágocs)1967 mellett a regölyi 
főesperesség egyetlen ismert exempt helye a tőli ágostonos prépostság volt, amely a pécsi 
püspök joghatósága alól pápai engedéllyel kiemelve, közvetlenül az esztergomi érsekhez 
tartozott 1268-as alapításától fogva; kiváltságát 1294-ben is megerősítették.1968 
Arra a jelenségre, hogy valamely egyház fennhatósága alá más, főleg templomtalan 
település tartozott volna, csupán egyetlen biztos adatunk van: egy 1403-as pápai oklevél 
szerint Őcsény plébánosának saját faluja lakóinak lelki gondozása mellett Decs, valamint 
még öt másik falu lakosairól is gondoskodnia kellett; a hat falu az irat szerint az őcsényi 
egyház határain belül (infra limites ipsius ecclesie) feküdt.1969 Filiálisi viszonyra 
következtethetünk áttélesen is: 1524-ben a veszprémi püspökség birtokába tartozó Szanás 
lakóinak egyik adófizetési határnapja Szent Demeter nap volt, ami a szomszédos Szil 
egyházának patrocíniumával mutat egyezést.1970 Mivel Szanáson nem tudunk templomról, 
a két falu közelségéből tehát valószínűleg anya- és leányegyház kapcsolatra 
következtethetünk. 
 

                                                 
1960 Ozora: Dl. 88142; LUKCSICS 1931, I. 284, 299. sz.; Tamási: Dl. 88215; LUKCSICS 1938, II. 72. sz.; 
Kesztölc: LUKCSICS 1938, II. 443, 444. sz.; Szász: ZsO II/2. 6434. sz.; Szék: KUBINYI 1999, 227; Anya: 
BARABÁS 1890, 558; Ireg: Héderváry II. 43. 
1961 LUKCSICS 1931, I. 1129. sz; 1938, II. 828. sz. 
1962 K. NÉMETH 2002b, 279. 42. jegyzet. 
1963 Héderváry II. 45-46. 
1964 TIMÁR 1982a, 136. 
1965 MonVat I/4. 433; ZsO II/1. 1564. sz. 
1966 Zichy IX. 305; magyar fordítása: SÜMEGI 1993b, 55. 
1967 Vö. KISS 2004. 
1968 MES I. 717. sz.; MES II. 359. sz. 
1969 MonVat I/4. 514; ZsO II/1. 2349. sz.; magyarul: ARANY 1990, 30. 
1970 KREDICS–SOLYMOSI 1993, 59. 
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4. 3. 6. A templomok birtokai 

Az egyházak kezén levő birtokokról kevés adattal rendelkezünk. Az ozorai egyház 1472-
ben Nyilast,1971 a nyéki 1537-ben Pélt és Oroszit kapta kegyuraitól.1972 A különböző 
kápolna- és oltáralapításokat is birtokadományozás kísérte, így kapta a tamási egyház Szűz 
Mária-kápolnája Hékút birtokot 1447-ben,1973 az ozorai Szent András-oltár pedig egy 
ekealj földet 1531-ben.1974 Földbirtokon kívül egyéb juttatásokkal és ajándékokkal is 
elláthatták a kegyurak templomaikat: ennek talán legérdekesebb példája Ozora, ahol 
Ozorai Pipo az ottani mészárosoknak mészárszék nyitására adományozott telek fejében 
arra kötelezte őket, hogy minden vasárnap egy pecsenyére való húst adjanak az ozorai 
plébánosnak, vagy pénzben váltsák meg a szolgáltatást.1975 
 

4. 3. 7. A templomok szerepe a középkori falvakban 

A templomok egyházi szertartásokon kívül egyéb közösségi összejövetelek színterei is 
lehettek, lévén általában a falu legnagyobb méretű épületei. 1399-ben a kazsoki 
plébániatemplomban 32 helybeli jobbágy tett esküt egy peres ügy kapcsán.1976 
Fontos szerepet tölthettek be az egyházak a támadások elleni védekezésben és az 
értékőrzésben is. Ezt a hatalmaskodások során az egyházakat ért sérelmek bizonyítják. 
1296-ban Nosztámban a pécsi püspök officiálisát a templomban ölték meg, az itt őrzött, 
értékeket őrző ládákat (scrinia … sive cistas) pedig elrabolták.1977 1325-ben Ozorai Sándor 
feldúlta a Rádi Márk és Kányai Fülöp közös kányai birtokán levő templomot.1978 Sólyagi 
Sebestyén birtokainak három egyháza (Gyulaj, Sólyag, Taba) 1433-ban a folyamatos – 
valószínűleg nem idegen betolakodókkal folytatott – háborúskodás miatt indult 
pusztulásnak.1979 Ozora 1537-es ostroma során a vár oldalához „csodálatos művészettel” 
épített Szent Margit-egyházat Török Bálint emberei felgyújtották és porig égették.1980 
Az egyházi intézmények értéktárgyak is voltak, adásvétel tárgyát képezhették a nekik 
helyet adó birtokokkal együtt: pl. 1304-ben Nak birtokot 80 márkáért bocsátották áruba a 
rajta épült templommal és annak kegyúri jogával együtt,1981 1363-ban pedig Kozár, Szent 
Mihály arkangyal tiszteletére szentelt egyházának patronátusi jogával együtt 400 forintért 
cserélt gazdát.1982 
Az egyházak további funkciója volt a temetkezés; a templomok belsejébe történő 
temetkezés különösen a késő középkorban vált általánossá; írott forrásokból területünkön 
több nemesi temetkezés is igazolható (ld. a következő fejezetet, 4. 4., különösen 4. 4. 2.). 
 

4. 3. 8. Vallásosság, búcsújárás, zarándokok 

Ha röviden is, de érdemes szólni a középkori Tolna megye területéről ismert egyetlen 
búcsújáróhelyről, valamint a megyében élő egyháziak és laikusok különleges 
vallásgyakorlási módjairól, elsősorban a zarándoklatokról fennmaradt adatokról. 

                                                 
1971 Héderváry I. 287. sz. 
1972 NRA Fasc. 173. No. 31. 
1973 Dl. 88215. 
1974 Héderváry II. 32. sz. 
1975 Dl. 88000. (MTA RI) Kivonatosan, a juttatás részletezése nélkül: FENYVESI 2000, 609. sz. 
1976 ZsO I. 6038. sz. 
1977 FEJÉR VI/2. 17-18; RA II/4. 4076. sz. 
1978 AnjouOkl IX. 65. sz. 
1979 LUKCSICS 1938, II. 155. sz. 
1980 VASS 1978, 124. 
1981 AnjouOkm I. 86, magyarul: ÉRSZEGI 1978, 49. 
1982 Dl. 5195. (MTA RI) 



 231

A megye területén feküdt a késő középkori Magyarország egyik leglátogatottabb 
búcsújáróhelye, a bátai apátság Szent Vér-ereklyéje; népszerűsége csak 
Budaszentlőrinchez, Újlakhoz és Váradhoz volt mérhető.1983 Nem tudjuk, hogyan és mikor 
alakult keletkezett az ereklye, amelynek során az Oltáriszentségben Krisztus vére és 
testének egy kis darabja is láthatóvá vált. Létéről első adatunk 1415-ből származik, de 
valószínűleg már a 14. század végétől megtörtént az a csoda, amely zarándokhellyé 
avatta.1984 
1433-ban Zsigmond király római császárrá koronázására népes kísérettel érkezett, 
amelyben Somogy megye után a tolnaiak voltak a legtöbben, 12 fővel.1985 A Tolna 
megyében élő vagy itt is birtokos főurak ill. familiárisaik nem csupán saját maguk vagy 
rokonaik, de birtokaik népe számára is igyekeztek búcsúért közbenjárni. Tamási László 
Tamási, Paksi Imre Paks, Bölcske és Gyapa, Sólyagi Sebestyén Sólyag, Gyulaj és Taba, a 
Laki Garázdák pedig Lak és Kajdacs nevű birtokaik egyházai számára kértek búcsút 
személyesen. Sólyagi Sebestyén al-ajtónállómester még ereklyéket is vásárolt, sőt, azok 
számára is búcsút kért, akik azok otthoni bemutatásán majd részt vesznek.1986 
A római Szentlélek-társulat tagjai közé 1446 és 1477 között 22 Tolna megyei személy 
lépett be; ezután, a kötelező személyes belépés megszüntetésével további 68-an is tagjai 
lettek; e magas létszámmal megyénk az élbolyba tartozik a hazai megyék között. Csukovits 
Enikő szerint az ország azon részéről került ki a legtöbb tag, ahol nevezetes 
búcsújáróhelyek voltak, azaz főleg a belföldi búcsújárók közül kerültek ki a római 
zarándok ill. a magukat mások által a társulatba beírató hívők.1987 
Hordozható oltár iránt folyamodott az egyházfőhöz 1428-ban – a cikádori apáttal közösen 
– a széki pébános,1988 1467-ben a tamási1989 és a gyapai rektor,1990 Kesztölc papja pedig 
1408-ban a pápától kapott gyóntatóválasztási engedélyt.1991 
 

4. 4. TEMPLOMI ÉS TEMPLOM KÖRÜLI TEMETKEZÉSEK 

4. 4. 1. Királyi temetkezések 

Tolna megyében egyetlen középkori királysír található: I. Béla királyt 1063-ban a két évvel 
korábban általa alapított szekszárdi bencés apátságba temették el. Sírja sem az épület 
ásatásakor, sem korábbi „kincskeresések” alkalmával nem került elő. Kozák Károly 
feltételezte, hogy az apátság melletti – általa az 1015-ös pécsváradi alapítólevélben említett 
Szent Benedek egyházzal azonosított – kis templomban helyezhették először nyugovóra, 
majd innen helyezték át sírhelyét az apátságba a késő középkorban.1992 
 

4. 4. 2. Kegyúri/nemesi és papi temetkezések 

Néhány szerencsésen fennmaradt forrásnak köszönhetően a kegyúri temetkezésekről 
viszonylag sokat tudunk. Legkorábbi adatunk 1317 előttről való, amikor Kányai Fülöpöt a 
                                                 
1983 CSUKOVITS 2003, 142, 178. 
1984 SÖRÖS 1907; KÓNYI 1937, 119-128; KÓNYI 1940; SÜMEGI 1991, 110-111; SÜMEGI 1999; 
SÜMEGI 2005, 95-99. 
1985 CSUKOVITS 2003, 154. 
1986 CSUKOVITS 2003, 76. 
1987 CSUKOVITS 2003, 177. Személy szerint tudunk a Paksi család hat tagjáról és feleségeikről, a 
tolnaszántói plébánosról és egy apori szabóról. Uo. 172, 182. 
1988 LUKCSICS 1931, I 210. 
1989 CZAICH 1889, 260. 
1990 ÉRDUJHELYI 1896, 636. 
1991 ZsO II/2. 6012. sz. 
1992 KOZÁK 1975, 182-184. Ld, még TÓTH 2001a, 340, 341. 5-6. jegyzet. 
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Remete vagy más néven Borskér nevű birtokon az általa Szűz Mária tiszteletére alapított 
kőegyházba temették, az oklevél szavai szerint „illő módon”.1993 Tudjuk, hogy Ozorai Pipo 
az általa gazdagon megajándékozott ozorai Szent Margit-plébániatemplomba kívánt 
temetkezni még 1424-ben is,1994 egy évvel később azonban abban a kegyben részesült, 
hogy a fehérvári koronázó-templomban kapott temetkezési helyet. A tamási templomhoz 
épített Szűz Mária-kápolna egy 1447-es oklevél szerint Tamási László és Henrik 
temetkezőhelye volt, László felesége is itt, férje mellett szándékozott nyugodni.1995 
Feltehető, hogy nemcsak az utolsó Tamásiakat, de 1339-től a településen élő őseiket is a 
kápolnában helyezték örök nyugalomra. A nyéki templomban temették el Dombai Pált, 
akinek a kőkoporsóját 1760-ban megtalálták, majd szétverték.1996 A bölcskei Szűz Mária 
egyházban temették el Paksi Pál 5 napos fiát, Kristófot 1508-ban,1997 1625-ben pedig Paksi 
Lajos végrendeletében úgy rendelkezett, hogy a bölcskei Nagyboldogasszony-templomba 
temessék.1998 
Kegyúri temetkezőhelyeket régészetileg is sikerült igazolni. Paks–Gyapán a templom É-i 
feléhez toldott, a hajóval megegyező hosszúságú sírkápolnát minden bizonnyal a 
kápolnában eltemetettek építtették, akiknek vagyonos voltát viseleti anyaguk gazdagsága is 
jelezte. Az ozorai obszerváns ferences kolostor szentélyében létesített, falazott kripta az 
ásató szerint a települést 1438-tól közel száz éven át birtokló Hédervári család valamelyik 
tagjának temetkezőhelye lehetett. Az itt eredetileg eltemetettek maradványaira nem 
bukkant a kutatás, ellenben két, a templom pusztulásakor halálát itt nyerő ember 
rendellenes helyzetű csontvázát sikerült feltárni a törmelékkel ekkorra már félig 
feltöltődött sírboltban.1999 Az etei plébániatemplom szentélye és a mellékhajószerűen 
végigfutó D-i kápolna szögletében fekvő kis, trapéz alakú helységben két, közös elválasztó 
fallal épített kripta került elő, amelyek közül csak az egyikben maradt meg egy 
csontváz,2000 feltehetően pap vagy kegyúr nyugvóhelye lehetett.2001 A fentieken kívül 
újkori említés számol be arról, hogy a Nagyszékelyen „a templom aljában sírbolt van”.2002 
 

4. 4. 3. Templom körüli temetők 

Megyénkben az utóbbi éveket megelőzően rendszeresen nem kutattak templom körüli 
temetőt, 2003-tól kezdődően azonban Gyapa temploma [212] körül eddig 193 sírt tártunk 
fel. A többi, több mint tucatnyi lelőhelyen feltárt sírok száma nem éri el a 300-at. A 
legtöbb sírt, kb. százat az etei [51] plébániatemplom körül tártak fel, ám közülük csak az 
1998-ban napvilágra került 55-ről rendelkezünk dokumentációval, bár egy újságcikk 
szerint 1935-ben már kibontottak itt 50 csontvázat.2003 A cikádori ciszterci apátság helyén 
fekvő korai plébániatemplom [18] körüli temetőből további 48, a szekszárdi bencés 
apátság [266] körül 32 (ebből bizonyosan középkori csak 13),2004 a bátai bencés apátság 
[13] temetőjéből pedig 24 csontváz került feltárásra. Az egykori plébániaegyházak temetői 
                                                 
1993 Héderváry I. 53. 
1994 LUKCSICS 1931, I. 7. sz. (31. o.!), 754. sz. 
1995 Dl. 88215. 
1996 MOLDOVÁNYI 1824, 67-68. 
1997 SZABÓ–SZÉCSI 1994. 
1998 PONGRÁCZ 1994, 149. 
1999 NAGY 1969, 140. 4. jegyzet, 146. 
2000 VIZI–MIKLÓS 1999, 219. 
2001 Kozák Károly a szekszárdi bencés apátsági templom D-i oldala mellett feltárt 3, újkori sírt kegyúri 
temetkezésnek tartotta központi helyzetük, ill. családi jellegük folytán. KOZÁK 1971-72, 244, 259, 262. 
2002 K. NÉMETH 2005a, 138. 
2003 BELITZKY 1937, 72. (KyE: Újabb értékes leletek kerültek felszínre az etei ásatásoknál. Magyarság, 
1935. nov. 26., 8.) 
2004 KOZÁK 1971-72, 255-262. 
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közül a középkori Kéren [199] 29, Agárdon [238] 17, Somogyon [226] 12, Bátán [14], 
Régenben [225] és Henyén [274] egyaránt 3 sírt dokumentáltak. Egy-két, főleg melléklet 
nélküli sír, többnyire leletmentés keretében, néha a középkori templom meglétének 
bizonyított volta nélkül több helyen is előkerült (Fadd–R. k. templom [76]; Sárszentlőrinc–
Petőfi u. 30. [230] stb.). 
Az előbb elmondottak miatt a Ritoók Ágnes összefoglaló és programadó cikkében felvetett 
szempontok vizsgálatát Tolna megye vonatkozásában jórészt kénytelenek vagyunk 
mellőzni:2005 a mintavétel nagysága túl kicsi ahhoz, hogy pl. a síroknak a temetőn belüli 
eloszlásáról, sűrűségéről, a templom É-i és D-i oldala körül feltárt temetkezések arányáról 
stb. szólhassunk. 
Ugyanígy nem mondhatunk sokat ezen temetők időrendjéről, a templomokkal való 
kapcsolatukról, bár Ódor János Gábor összeállításából ismerjük a mindössze négy 
templom körüli temetőben előforduló kora Árpád-kori sírleleteket.2006 A legkorábbi 
templomok közül egyetlen konkrét adatunk van arra, hogy az egyház korábbi temetőn 
létesült: a bátai plébániatemplom [13] első, 12. századi periódusának hajófal-alapozása 
alatt feltárt sír bizonyossá teszi, hogy az első templom építése előtt is temetkeztek már ide. 
A kora Árpád-kori templom körüli temetőkre jellemző téglás – tehát nem a „a rakott vagy 
habarccsal is kötött téglaépítményeket”, azaz téglasírokat – temetkezéseket a megyéből a 
szakirodalom eddig csak a bátai bencés apátság 11-15. századi temetőjéből ismert.2007 
Téglás – illetve egy esetben pontosabban padlótéglákkal körülrakott – temetkezések 
kerültek elő azóta még Regöly–Somolyról [226] és Dunaföldvár–Alsó-Öreghegy-Diósból 
[65], épített téglasírokat pedig nagyobb számban – igaz, szinte kizárólag az újkorból – a 
szekszárdi bencés apátsági templom [266] területéről.2008 
 

4. 4. 4. Sírkövek 

Faragott sírkövekre ill. töredékeikre Tolna megyében leginkább a viszonylag nagyobb 
arányban kutatott szerzetesi templomokban számíthatnánk. Közismert Pál bátai apát 1377-
es sírköve és egy feltehetőleg szintén bátai ismeretlen 14-15. századi vörösmárvány 
sírkövének töredéke.2009 E mellett csak a dunakömlődi sánchegyről 1957-ben leszakadt 
partrész omladékából előkerült, azóta lappangó vörösmárvány sírkőtöredék,2010 valamint 
Dombai Pálnak a 18. században Nyék templomában előkerült és elpusztított, 15. századi 
sírköve említhető.2011 
 

4. 4. 5. Temetkezések elpusztult középkori templomok körül 

Területünkön több esetben is igazolható az elpusztult templomok körül tovább folytatódó 
temetkezés; a nagy számban romossá és használaton kívülivé vált egyház szakrális hely 
voltát fenntartotta a helyben maradt lakosság kollektív emlékezete. A regölyi Sánc Árpád-
kori temploma [225] környékére Vizi Márta szerint az épület – általa meg nem határozott 
időben történt – felhagyása után is temetkeztek a nagy mennyiségű szórvány embercsont és 
a sok sírfolt alapján. A Szekszárd határában fekvő Szentmiklós templomának [271] É-i 
falához csatlakozó kisebb, valószínűleg sekrestyeként azonosítható kőépület maradványai 
mellett a korábbi, késő középkori temetkezésekhez hasonló, keletelt, melléklet nélküli 
                                                 
2005 RITOÓK 1997. 
2006 ÓDOR 1999, 165-166. 
2007 A terminológiára: KOVÁCS 1998, 26. 45. jegyzet; Bátára: uo. 27. 
2008 KOZÁK 1971-72, 243-262. 
2009 VÁRADY 1984; VÁRADY 1999a, 178-179, további irodalommal. 
2010 BÓNIS–SZ. BURGER 1957, 88. 
2011 MOLDOVÁNYI 1824, 67-68. Vö. BRÜSZTLE 1876, II. 464. 
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sírokat tárt fel Gaál Attila, amelyeket a hódoltság alatt temettek az addigra jórészt 
széthordott épület falai közé. Szórványleletek tanúsítják, hogy a bátai plébániatemplom 
[14] körül is temetkeztek még a 17-18. században is. Az ozorai ferences kolostorban [200] 
nem találtak középkori sírokat, ellenben a kolostortemplom pusztulási rétegébe ásott 
„nagyszámú”, a még látható falakhoz tájolt temetkezés a kevés melléklet alapján a 18. 
századra keltezhető. Nagy Emese szerint a temetőt egészen addig használták, amíg a 
település terjeszkedése szükségessé nem tette annak felhagyását. A szekszárdi apátsági 
templom D-i mellékhajójának padlójára rakott, főleg gyermekek számára készült téglasírok 
a már részben lebontott templomban létesültek, történeti adatok segítségével a 18-19. 
század fordulójának évtizedére határozható meg a koruk.2012 
 

4. 4. 6. Temetkezéssel kapcsolatos egyéb kérdések 

A gyakran szórványként előkerült sírmellékletek olykor különös jelentőséget nyerhetnek: a 
bátai plébániatemplom körüli temetőből 1975-ben előkerült, ún. csákóra vágott 
posztósüveg révén bizonyítást nyert, hogy a korábban csak alföldi területekről ismert 16-
18. századi férfi fejviseleti darab a Dunántúlon is használatban volt és csupán 
kutatástörténeti okokkal magyarázható eddigi ismeretlen volta területünkön.2013 Hasonlóan 
fontos sírmellékletek kerültek Hidegkútról (ma Keszőhidegkút) 1913-ban vétel útján a 
Nemzeti Múzeumba.2014 A máig sem közölt leletegyüttesre az 1930-as és 40-es során 
többször hivatkoztak, elsősorban alföldi, késő középkori temetők sírmellékleteinek 
párhuzamaként.2015 A 15-16. századi sírlelet több, préselt, négyzetes és kerek 
bronzlemezből álló pártaövrészletet tartalmaz, amely a módosabb jobbágyság, valamint a 
kis- és köznemesség viseletének több régióra kiterjedően (Alföld–Dél-Dunántúl) egységes 
voltára szolgáltat bizonyítékot. 
Az igen kevés feltárt közép- és kora újkori temetőrészlet közül csupán Decs–Ete késő 
középkori lakosságának csontanyagát dolgozták fel. A 14-16. századi mezővárosi 
populáció rossz megtartású csontanyaga ellenére is tükrözte a tipikusan késő középkori, 
magas, robusztus népesség jellemvonásait.2016 
A templom körüli temetőkben is találhatunk a keresztény temetkezési rítusokkal nehezen 
összeegyeztethető szokásokat: pl. a bátai apátság körül fekvő temető 6. sírjában fekvő, 
ezüst hajkarikák alapján a 11-12. századra keltezett három váz egyikének lábfeje és a jobb 
térdizülete helyén 1-1 nagy vasszeget találtak. Az ásató Csalogovits József szerint a 
halottak visszajárását hivatott volt megakadályozni ez a művelet.2017 
A szekszárdi apátsági templom DK-i apszisának falában római téglákkal burkolt, fedkővel 
lezárt sírüregre bukkantak, felette egy nyílás kávájával a falban. Kozák Károly a szokatlan 
objektumot ereklyetartónak vagy jelképes sírnak tartotta. Egy ugyancsak ebben az 
apszisban fekvő másik „sírt, illetve a felette lévő építményt” szerinte oltárként 
használhatták valamikor.2018 
 

                                                 
2012 KOZÁK 1972-72, 262, 269. 35. jegyzet. 
2013 GAÁL 1979a, 114. 
2014 NemzMúz 1916, 51-52. 
2015 Pl.: BÁRÁNYNÉ 1942, 4, 5, 8, 10. 
2016 MENDE 1999, 111. 
2017 CSALOGOVITS 1937b. Természetesen lehetséges, hogy korábbi, soros temetőre települt az apátság és a 
megfigyelés ekkor egy pogány módon eltemetett halottra vonatkozik. 
2018 KOZÁK 1975, 185. 
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4. 5. AZ EGYHÁZAS HELYEK A KÖZÉPKORI TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN 

Az egyházas helyek a középkori településhálózatnak természetesen csak egy részét 
jelentik, ha abban nyilvánvalóan többnyire kiemelkedő szerepet is töltöttek be. Mivel itt 
nem lehet cél a középkori megye összes, templommal nem rendelkező településének az 
összegyűjtése, ezért ebben a fejezetben az egyházas és egyháztalan települések 
összefüggéseit néhány sajátos szempont szerint veszem vizsgálat alá. Elsőként a 
plébániahálózat kiépülésének kezdetén létrejött templomos helyeket igyekszem kiszűrni 
(amelyek a megye korai településállományának is bizonyosan fontos részei voltak), majd a 
templommal rendelkező ill. nem rendelkező helyek arányát mutatom be, végül pedig a 
településhálózat egy másik, jól megragadható csoportjának, a vásáros helyeknek az 
egyházas településekkel való viszonyát tárgyalom. 
 

4. 5. 1. „Korai” templomok 

A megye korai, 10-12. századi templomait 2001-ben a Kiss Gábor által Vas megye 
kapcsán kidolgozott kritériumrendszer segítségével megpróbáltam kiszűrni, s mintegy 26 
egyházról feltételeztem vagy bizonyítottam a kora Árpád-kori eredetet.2019 Ehhez a 
számhoz azóta további, tucatnyi templom csatlakozott: Döbrököz–Görcsményi-dűlő 
(helyén főleg másodlagosan felhasznált római építőanyag található), Györköny–
Wiesenacker-dűlő (területén kiszántott 11. századi sír), Hidas–Malom-dűlő (római 
építőanyag, a 14. század elején alesperesi központ) Madocsa–Felső-Nyilas (10-11. századi 
telepen fekszik), Magyaregregy–Márévár (valószínűleg római villára épült kolostor), 
Mecseknádasd–Schlossberg (a 14. századi templom alatt korábbi épületmaradványok, 
korai vállkő), Mőcsény–Zsibrik (kisméretű, valószínűleg félkörös szentélyzáródású 
egyház), Őcsény–Egyházalja (korai plébánia: 1403-ban még hat falu feküdt egyházának 
határain belül), Paks–Gyapa-Templomdomb (félkörös szentély, alapozása tégla- és döngölt 
agyagsorok váltakoztatásával), Szedres–Hidja-puszta (kisméretű, félkörös záródású 
templom), Tengelic–Nyulas-tó (II. István denár – sírmelléklet? – a templom törmelékéből), 
továbbá vélhetőleg Bonyhád–Szállási legelőföldek („köralakú alapfalak”: rotunda?), 
Bölcske–Gyűrűs-völgy (település nélküli, forrásokból ismeretlen egyház), Kazsok–
Fehértemplom (rotunda?) és Paks–Páli-szőlők (forrásokból ismeretlen egyház).2020 
 

4. 5. 2. Az egyházas és templom nélküli települések aránya 

A regölyi főesperesség az 1330-as években összeírt 67, a tolnai pedig a 82 összeírt 
egyházával (köztük egy helyen három, három helyen két egyházzal) vidékünkön az 
átlagos, országosan pedig a fejlettebb plébánia-hálózatú területek közé tartozott. 
Összehasonlításképp: a megyénkkel határos területek közül pl. a pécsi püspökség 
székesegyházi főesperességében (Ny-Baranya) 70, a baranyai főesperességben (K-
Baranya) 60, a veszprémi egyházmegye somogyi főesperességében (K-Somogy) 150, míg 
a fehérváriban 15 körüli volt a plébániák száma.2021 Mályusz Elemér számítása szerint 
ugyanebben az időben az erdélyi püspökség hunyadi főesperességében 40, az ugocsaiban 
10, a tordaiban 21, a kolozsiban 41, a zágrábi püspökség kemleki főesperességében 20, a 
kamarcsaiban 49, a zágrábiban 41, a váradi püspökség homorogi főesperességében 49, a 

                                                 
2019 K. NÉMETH 2001b. 
2020 Azoknak a templomoknak a részletezését, amelyekhez római építőanyagot is felhasználtak, ld. 3. 3. 1. 
Elhelyezkedés, anyag, építési technika. 
2021 Vö. MonVat I/1. 
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bihariban pedig 105 plébánia létezett.2022 Bő 200 év alatt, a török hódoltság előestéjére a 
források és a régészeti adatok tanúsága szerint a középkori Tolna megyében a templomos 
helyek száma több mint a kétszeresére emelkedett. Természetesen létezik néhány, csupán a 
török korban feltűnő templom is, ám ezek minden valószínűség szerint legkésőbb a 
középkor végére állhattak, hiszen a török uralom alatt már meglehetős akadályokba 
ütközött volna felépítésük. 
Szabó István kimutatása szerint a 15. századi Magyarországon a falvak fele vagy még 
nagyobb része rendelkezett – nem kizárólag téglából vagy kőből épült – templommal.2023 
Hasonló számításunkhoz a középkori Tolna megye Ny-i felét falvanként feltüntető 1542-es 
rovásadó-jegyzéket használhatjuk fel;2024 ez az egyetlen olyan forrás, amely azonos 
időmetszetben legalább a megye egy részének összes lakott helyét rögzíti. Ez az összeírás 
nem tartalmaz több, eddigre elpusztásodott, de korábbi adatból biztosan egyházasnak 
ismert falut,2025 ugyanakkor használhatóbb, mint a következő, 1543. évi, kevesebb falut 
tartalmazó jegyzék. A lajstrom három járás helységeit tartalmazza a Kapostól Ny-ra: a 
Kaposmenti (a megye ÉNy-i sarka, Fornádi Benedek szolgabíró járása), a Nyugati ill. a 
Délnyugati járást (Petrőci János szolgabíró járása). A Kaposmenti járásban összeírt 67 
település közül 45-ről tudjuk kimutatni, hogy egyházas hely volt, a Nyugati járás 58 falva 
közül 33-nek, a Délnyugati járás 85 helysége közül pedig 32-nek volt temploma; a 
templomos helyek aránya sorrendben: 67,2%, 56,9% ill. 37,6%. Az összes települést 
tekintve az egyházas helyek aránya átlagosan 52,4%, azaz a középkor legvégén a megye 
Ny-i felét jelentő, reprezentatív nagyságú területen legalább minden második településen 
állt templom, ha nem is egyenletes eloszlásban (különösen érdekes, hogy míg a 
Kaposmenti járásban az arány közel kétharmados, addig a tagoltabb felszínű, aprófalvas 
Délnyugati járásban az arány mindössze egyharmad). Ezt az arányt feltehetően 
érvényesnek tekinthetjük a megelőző évszázadra is, amikor országos viszonylatban 
nagyjából hasonló volt a templomos helyek aránya. Majdnem pontosan ezt az értéket 
(52,2%) kapjuk akkor is, ha a Csánki Dezső által a 15. századból összegyűjtött 561 Tolna 
megyei település számához viszonyítjuk a középkorból összesen ismert 293 egyházas 
helyet. Ezt a számot érdemes összehasonlítani az ország más részein tapasztalt arányokkal. 
 

A középkori Magyarország egyes területein kimutatható egyházas helyek aránya 
terület templomszám településszám arány 
Szatmár megye 111 kb. 350 32 % 
patai főesperesség 50 135-140 35,7-37 % 
Hont megye 66 >132 >50 % 
Tolna megye 326 561 52,2 % 
Kalotaszeg 73 108 68 % 
Veszprém megye 414 583 71 % 

 
Hont megyében Bakács István – okleveles adatokon alapuló – számításai szerint 1526-ban 
66 egyházas hely létezett és bár a teljes településszámot nem adta meg, megjegyezte, hogy 
„A megye falvainak majdnem minden másodikában állott Isten-háza.”2026 Ennél is 

                                                 
2022 MÁLYUSZ 1971, 83. Ld. még az egri püspökség 14 főesperessége plébániáinak összeállítását: 
KOVÁCS 1987, 36-61. 
2023 SZABÓ 1969, 186. 
2024 Dica 1542. 
2025 Néhány templomos hely, zárójelben utolsó középkori említéseikkel: Csát (1524: KREDICS–SOLYMOSI 
1993, 61-62), Meggyesireg (1516: MonRust 399), Szentmárton (1482: Dl. 106645). A vidék törökkor előtti 
pusztásodási folyamatáról röviden: DÁVID 1982, 63. 
2026 BAKÁCS 1943. 
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magasabb, 68%-os arányt mutatott ki Miklósi Sikes Csaba Kalotaszegen (73 egyházas hely 
a 108-ból)2027 és Guzsik Tamás Veszprém megyében (71%), ahol 583 településen 414 
„lokalizálható egyházi intézményt” sikerült kimutatni. A 14. század elején az ország 
központi részein is nagyjából minden harmadik faluban állhatott még csak egyház. Szabó 
János Győző számításai szerint a pápai tizedszedések idején a patai főesperesség területén 
az egyházas helyek aránya 35,7-37 % volt („Csaknem 1:2 arányról beszélhetünk.”), 50 
egyházas hely mellett 85-90 templom nélküli falu létezett.2028 Hasonló, 32%-os értéket 
eredményezett Németh Péter 1352-vel záródó adatgyűjtése Szatmár megyében, ahol a 111 
templomos hely 350 falu között oszlott meg.2029 
Tolna megyében statisztikailag minden egyház nélküli helyre jut egy templomos falu. Így 
pl. ha a templom nélküli Edelény lakója 1542-ben misét akart hallgatni, akkor legfeljebb 4-
5 km-es járóföldön belül öt templomos helyet is felkereshetett: ÉNy-ra Értény 3, Ny-ra 
Szántó 4, DNy-ra Bak 3, DK-re Kétszer 3,5, K-re Kónyi pedig 3 km-re feküdt 
légvonalban. A plébánia-hálózatot egyéb tényezők mellett a földrajzi adottságok is 
befolyásolták; pl. a napjainkban is létező gyulaji erdőt szinte körbeveszik a templomok, 
mert az állandó vizek hiánya miatt legfeljebb csak az erdő szélén alakultak ki települések. 
Az erdő É-i részén illetve tőle É-ra fekvő Kosba–Szemcse–Kónyi plébániavonaltól É-ra 
sűrűn találunk egyházakat, míg tőlük D-re a viszonylag nagy távolságnak tekinthető 7-8 
km-re találunk templomos helyeket, a Től–Biród–Tah–Taba–Somogy vonalon. 
Természetesen nem minden településen állt csupán egyetlen egyház. A legtöbb egyházi 
intézmény, szám szerint négy, Cikádoron és Ozorán volt; Cikádoron egyidejűleg azonban 
csak három (a ciszterci apátság, a „második” plébániatemplom és egy kápolna) létezett, 
hiszen az apátság építése miatt kellett új helyre telepíteni a korai plébániatemplomot. 
Ozorán a ferences kolostor, a plébániatemplom és a várkápolna mellett egy mindössze 
egyetlen évben feltűnő kápolnáról is tudunk, amelynek fekvésére azonban nincs 
támpontunk. Három egyházi intézménye volt Ivánnak (kolostor, plébániatemplom, 
kápolna), Földvárnak (kolostor, plébániatemplom, valószínűleg kápolna), Tolnának 
(plébániatemplom, kápolna és talán főesperesi templom), Márénak (kolostor, két 
plébániatemplom), Paksnak (vélhetőleg hasonlóképpen) és Faddnak, bár utóbbi egyházai 
valójában két (valószínűleg összenőtt) településrészen feküdtek (plébániatemplomok 
Faddon és Alfaddon, johannita ház). Két-két egyháza volt 16 településnek: a 
plébániatemplom mellett szerzetesrendek telepedtek meg Ábrahámban, Bátán, Gyánton, 
Györgyiben, Kesztölcön, Koromszón, Madocsán, Mágocson, Simontornyán és 
Szekszárdon, kápolna épült viszont Anyán, Hagymáson, Iregben, Szászon és Tamásiban. 
Érdemes kitérni arra is, hogy a középkori egyházas helyek hogyan oszlanak meg a mai 
községek között. A középkori Tolna megye területén, három mai megye 144 településének 
határában összesen 326 egyházi intézményre találtam adatokat, amelyek valaha 293 
középkori település között oszlottak meg. Mindez azt is jelenti, hogy a vizsgált térségben 
egy-egy jelenlegi település közigazgatási határában átlagosan valamivel több, mint két 
(2,03) középkori egyházas hely, valamint két és negyed egyház (azaz négy település 
határában kilenc) kereshető. 
 
 Összesen Ebből ma 

Tolna 
Ebből ma Baranya Ebből ma 

Somogy 
Középkori. egyház  326 255 45 26 
Középkori egyházas hely 293 231 39 23 

                                                 
2027 MIKLÓSI SIKES 1999. 
2028 SZABÓ 1984. 
2029 NÉMETH 1999. Németh Péter az ismeretlen templomokat is beleszámítva minden második faluba 
feltételez templomot; így az arány 50 %-ra nő. 
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Mai település 144 94 29 21 
 
Érdekes megvizsgálni a mai települések területén és határában fekvő, valamilyen formában 
létező vagy elpusztult középkori egyházak számát. Amint várható, a legnagyobb határú 
községek területén találjuk a legtöbb templomot (ill. azok feltételezhető helyét). A legtöbb 
középkori egyház, 9 Bonyhád és Paks határában fekszik, Szekszárd területén 8, Dombóvár 
és Tamási határában 7-7 egyház található, míg Ozora és Magyarkeszi 6-6, Bátaszék, 
Bölcske, Dunaföldvár, Gyulaj és Iregszemcse 5-5, Dalmand, Gyönk, Mágocs, Nagydorog, 
Szakály és Tolna egyaránt 4-4 középkori templomhelyet mondhat magáénak. A 
bizonytalan lokalizálású templomhelyek miatt a későbbiek során természetesen 
elképzelhető a sorrendben némi módosulás, ám az arányokat mégis jól szemlélteti az 
összeállítás. 
 

4. 5. 3. Néhány összefüggés a templom- és vásárhálózat között 

Disszertációm egyik fontos feladata lehet, hogy az egyházas helyeknek a 
településhálózatban betöltött szerepére rávilágítson. Ez a feladat legalaposabban a Kubinyi 
András által kidolgozott, a központi szerep, a centralitási fok mérését szolgáló, tíz pontból 
álló kritérium-rendszer segítségével végezhető el, amelynek egyik elemét a vásártartás 
vizsgálata jelenti (IX. pont).2030 Jelen dolgozat csupán arra tesz kísérletet, hogy a középkori 
Tolna megye vásáros helyeinek egyházi viszonyait, a templomos helyekkel való 
kapcsolatait vizsgálja, bár a megye központi helyeinek összeállítása és pl. a vásárok 
napjának elemzése is fontos feladat lenne. 
A kérdés két oldalról közelíthető meg: topográfiai szempontból, tehát a vásáros és a 
templomos helyek térbeli eloszlásának megfeleléseit keresve, másrészt pedig azt vizsgálva, 
hogy az egyes piaci központok régészetileg ismert templomai esetében az ismert gazdasági 
szerep tükröződik-e, s ha igen, mennyire? Utóbbi kérdést jelen írásunkban csak azon 
településeknél elemeztük, ahol a középkori egyházakról terepbejárási adatoknál bővebb 
ismeretekkel rendelkezünk. 
A megyében sokadalmat és piacot egyaránt tartó helyet hatot (Földvár, Ozora, Peremarton, 
Simontornya és csak a török korból: Tamási, Királynána) ismerünk, közülük csak 
Peremarton és Királynána (ma Felsőnána) a meglepetés. Peremarton a veszprémi 
püspökség Balatontól D-re fekvő birtokainak volt a központja, a püspök itt udvarházzal is 
rendelkezett;2031 a napjainkra zsákfalu szintjére süllyedt Királynána központi szerepe 
ugyanakkor nehezen magyarázható. A többi négy település közül három kolostorral is 
rendelkező mezőváros volt (Földvár, Ozora, Simontornya), Tamásiban ugyan nem volt 
kolostor, de Ozorával és Simontornyával együtt váruradalom központjaként működött. 
Olyan település, amely csak országos vásárt tartott, de hetivásáráról nem maradt fenn adat, 
kettő adatolható: Báta két országos vására a határokon túl is ismert volt2032 és kikötőjével 
együtt a dunai vízi kereskedelem egyik fontos állomásaként is szerepelt.2033 Görbő 
országos vására a simontornyai és az ozorai sokadalom szomszédságában vélhetőleg a 
közeli Pincehely – amellyel ma egy települést alkot – révjének köszönhette létét, amely 
Simontornya és Szakály közt a gyánti mellett a másik fontos átkelőhely volt a Kapos vizén. 

                                                 
2030 Legutóbb: KUBINYI 2000, 7-50, a vásártartásra: 26-39. 
2031 KREDICS–SOLYMOSI 1993, 11. 
2032 KUBINYI 2000, 31. 
2033 SZAKÁLY 1969, 39. 
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Csak hetipiacot tartó helyet 30-at (a sokadalmas helyekkel együtt összesen 36-ot) 
ismerünk; közülük húszra az ún. három vásáros kikiáltásokból maradt fenn adat.2034 
A vásárok eloszlása a megye területén nem egyenletes, amit elsősorban forrásaink 
hézagosságának köszönhetünk. Legsűrűbben a Duna mentén valamint a megye DK-i 
részén, a Szekszárdi-dombságban: a Völgység, a Mecsek és Sárköz találkozásánál tudunk 
vásárokat kimutatni, ahol az összes ismert hetivásár fele, egy tucatnyi piacos hely 
csoportosul. Feltűnő viszont ezzel szemben, hogy a Berki–Szakcs–Tamási–Ozora–Görbő–
Püspökszékely–Kölesd–Királynána–Závod–Kedhely–Berki által határolt negyed megyényi 
területen, továbbá a megye DNy-i részén egyetlen vásárról sem tudunk, ami nehezen 
tükrözheti az egykori valóságot. Különösen furcsa, hogy a legsűrűbb piachálózatú 
Szekszárdi-dombság mellett a megye másik földrajzilag legtagoltabb vidékén, a Kapos és a 
Sárvíz közti Hegyháton csupán a püspökszékelyi (ma Nagyszékely) és a kölesdi hetivásárt 
valamint a királynánai sokadalmat és hetivásárt ismerjük, pedig ezen a területen feküdt 
például a későbbi jelentősebb települések közül Hőgyész, Gyönk és Zomba is, a DNy-i 
részen pedig pl. Sásd és Mágocs. 
Az összesen 36 vásáros hely egyházi intézményeit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 
feltehetőleg kivétel nélkül egyben egyházas helyek is voltak; csupán Berki, Fonó, Ireg, 
Kajmát, Szerdahely egyházáról nincs középkori (vagy kora újkori) írott adat (Martosét 
pedig hamis oklevél említi), ennek ellenére a fenti öt falu közül három esetében újkori 
feljegyzés vagy régészeti adat megerősíti a templomok létét; ezek után Berki és Kajmát 
esetében sem nagy merészség feltételezni, hogy egyházas hely volt. 
A 36 hely közül 23 már szerepel a pápai tizedjegyzékben, tehát közel kétharmaduk 
vélhetőleg már az Árpád-korban rendelkezett templommal; két falu (Kesztölc, Kedhely) 
esetében ezt korábbi oklevél is megerősíti. 
A megyében összesen 23 településen állt szerzetes- vagy lovagrendi kolostor illetve 
rendház; közülük 9 helyen igazolhatóan tartottak vásárokat (Földvár, Báta, Paks, Ozora, 
Máré, Simontornya, Fadd, Kesztölc, Varasd). Úgy tűnik, hogy a plébániatemplomokon 
kívüli egyéb egyházi intézmények létezése (alesperesség, két plébániatemplom, kápolnák, 
oltárigazgatóság) olyan gazdasági erőt feltételez, amely oka (ill. következménye) az ezeken 
a helyeken szinte kivétel nélkül igazolható különféle vásároknak. Így a 9 ismert alesperesi 
székhely közül kettő (Ozora: hetivásár és sokadalom; Szentmáriafalva: hetipiac) vásáros 
hely volt, a két plébániás (?) településeken (Paks, Máré) egyaránt volt hetivásár, a 
kápolnákkal és oltárigazgatósággal is rendelkező települések többsége pedig szintén helyt 
adott legalább hetipiacoknak. 
Itt érdemes röviden kitérni a pápai tizedjegyzékekből levonható néhány következtetésre, a 
főesperességek ill. a plébániák gazdasági erejére vonatkozóan. A regölyi főesperességben 
mindössze egyetlen plébánia adójának átlagát nem lehet kiszámolni (Ozora), a többi 66 
egyház által lerótt összesen 1330, „báni” denárnak megfelelő adó egyházankénti átlaga 
20,15 denár; 20 denárnál magasabb átlaggal 27 egyház rendelkezik. Ezzel szemben a tolnai 
esperesség 82 temploma közül számításba vehető 75 egyház átlagos adója több mint 
háromszorosa a regölyi átlagnak, 64,4 denár (a cikádori apátság rendkívül magas adóját 
leszámítva is majdnem duplája, 38, 1 denár) és az egyházak túlnyomó többsége, szám 
szerint 65 átlaga meghaladja a 20 denárt. A két főesperesség 40 denáros átlagnál többet 
fizető egyházai sorrendben: cikádori apátság (2010 denár), iváni apátság (240), Földvár 
(plébánia!) (220), apori prépostság (121), Szász, Szentmária, Vok (?) (80-80), Nádasd (73), 
Szakcs (71), Bölcske (66), Tolna (65), koromszói apátság (63), Apor, Hidas (55), 
Debregeszt (54), Mányok, Szokoly (53), Köblény, Paks (47), Dombó (46), Cseh, Mény 
                                                 
2034 A vásárok száma – bizonyosan hiányosnak tekinthető adatgyűjtésünk ellenére is – a Kubinyi András által 
ismertetett 24 alföldi és Alföld-széli közigazgatási egységhez képest Tolnában kiugróan magas, s ezen belül 
is a hetipiacos helyek száma magaslik ki különösen. 



 240

(44), Kesztölc, Őcsény, Újfalu (43), Anya (42), Izmény (41). Bár sok esetben egyetlen évi 
adatsorból lehet csak átlagot számolni, talán nem túlzás arra következtetni, hogy a megye 
Ny-i fele, a regölyi főesperesség területe a megye K-i feléhez képest alacsonyabb 
népsűrűségű, ritkább lakott terület lehetett és a kiemelkedő jövedelmű egyházak 
koncentrációja alapján a megye egyik legnagyobb népsűrűségű és gazdaságilag 
legfejlettebb része a Völgység lehetett (ezt egyébként a piachálózat és az alesperesi 
központok itteni sűrűsödése is mutatja). A legmagasabb adót fizető helyek között nem sok 
meglepetéssel találkozunk, többnyire az egyéb forrásokból (vásáros helyek, kolostorok, 
alesperesi központok) ismert képet erősítik meg. 
A 36 vásáros hely és a tucatnyi oppidum temploma közül tucatnyit ismerünk legalább 
valamelyest, néhány további következtetést pedig a települések egyházi intézményeire 
vonatkozó okleveles adatok alapján is levonhatunk. Amint az előzetesen is sejthető volt, a 
megye legnagyobb méretű és legkiemelkedőbb kvalitású plébániatemplomait jórészt a 
gazdaságilag is kiemelkedő, vásárokat is tartó, az úthálózat csomópontjain elhelyezkedő 
települések egyházai között találjuk.2035 
A vásáros helyek templomai közül méretével és alaprajzi elrendezésével kiemelkedik a 
hatalmas méretű, öt építési periódust magán viselő etei plébániaegyház [51]. A korábbi 
templomot a 14. század végén építették át, a nyolcszög három oldalával záródó szentéllyel 
látták el, É-i oldalára sekrestyét ragasztottak. A 15. század végén, a 16. század elején a 
csarnoktemplomot tovább bővítették: a sekrestyét mintegy „mellékhajóvá” alakítva a Ny-i 
zárófalig meghosszabbították, a D-i oldal K-i részéhez oldalkápolnát építettek és ennek 
szélességét is hasonlóan végigépítették. Az így nyert „ál-háromhajós” épület hossza 28,8 
szélessége 9,2 m (belmérete 26,6 x 6,7 m) volt. Hosszban a fontos dunai átkelő mellett 
fekvő, zarándokok tömegeit vonzó Báta plébániaegyháza [14] sem maradt el közeli társa 
mögött: Árpád-kori előzménye helyén a 15. század elején építették fel a 29 m hosszú, 10 m 
széles, szintén a nyolcszög három oldalával záródó, mérműves ablakokkal ellátott 
templomot. A Cikó határában ma is álló egyenes záródású szentélymaradvány a középkori 
Széplak mezőváros Ny-i toronypáros templomának [44] része volt. Legnagyobb külső 
hosszúsága 24,3 m, szélessége 16,8 m volt (belmérete 22,2 x 15,7 m). A negyedik, 
ásatással kutatott templomról mindössze egy száz éves újsághírből következtethetünk s 
ráadásul abban sem lehetünk biztosak, hogy Gyánt johannita rendházának [293] vagy a 
mindössze 1405-ből adatolható plébániatemplomnak [292] a maradványait tárták-e fel. A 
13. századinak mondott épület „szentélyei, szentélypillérei, hajója és a torony alapfalazata 
is tisztán láthatók” – írták, egy másik visszaemlékezés szerint pedig „régi kereszthajós 
románstílű nagyobb templom alapfalait” találták meg. Annyi mindenesetre leszűrhető e 
töredékes adatokból is, hogy nem mindennapos elrendezésű (háromhajós? keresztházas?) 
épületről lehetett szó. A piacot tartó Nádasd falu temploma két objektummal is azonos 
lehet, hiszen a mai Mecseknádasdon két középkori egyház is ismert; valószínű, hogy Alsó- 
ill. Felsőnádasd templomai lehettek. A falu K-i szélén nagyméretű, háromhajós, 
poligonális záródású templomot tártak fel [168]. A ma is álló, egyenes szentélyzáródású 
Szent István templomot [169] pedig a 13. század első felében építették, a század második 
felében sekrestyével és toronnyal toldották meg, a 14. század elején pedig hajóját D, 
szentélyét K és D felé nagyobbították meg és különálló, védelmi célokat szolgáló tornyot 
építettek mellé. Koppány temploma is a nagyobbak közé tartozott 25 méteres 
hosszúságával; szentélye a nyolcszög három oldalával záródott, É-i oldalához „kápolna-
sekrestye” csatlakozott hozzá. Szakcs középkori temploma az 1722-es egyházlátogatási 
jegyzőkönyv szerint „egyike lehetett, amíg ép volt, a megye legszebb templomainak”; 
felújítása során gótikus ablakok kerültek elő, közülük az egyik négy méter magas. További 
                                                 
2035 Vö. GLASER 1929. Ld. még: WMMM Örökségünk c. állandó kiállítás, 2. terem: Út- és vásárhálózat a 
középkori Tolna megyében c. térkép. 
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két vásártartó falu, Apar és Ireg templomának máig megőrződött támpilléres, 
sokszögzáródású szentélyrésze, ám ezek méretükben nem szárnyalják túl az átlagos 
templomokét. 
A bemutatott templomok közül az etei és a bátai régészeti keltezése nagyjából összhangban 
áll a mezővárosi fejlődés két fő korszakával, a 14-15. század fordulójával illetve az 1460-
80-as évekkel,2036 a nádasdi plébániatemplomnak pedig a megerősítése esik utóbbi időszak 
közelébe. A széplaki és a gyánti a vásáros hellyé (és mezővárossá) válás előtt épülhettek, a 
későbbi fejlődést megelőlegező sajátos okok következtében (pl. gazdag birtokos). 
Éppen az áttekintett piacos helyek templomainak ismeretében néhány további, többé-
kevésbé ismert egyházról is feltételezhetjük, hogy nemcsak bőkezű kegyurának 
köszönhette méretét és kialakítását, hanem a számára helyet adó település is előkelő helyet 
tölthetett be a környék gazdasági életében. Harminc méter hosszúságot megközelítő, 
poligonális záródású egyházai alapján Decs [52], Szil [245] és Anya [103] településeket 
tarthatjuk még olyan piachelyeknek, amelyekről nem maradt fenn forrás, ám létük mégis 
valószínűsíthető. 
 

4. 6. A KÖZÉPKORI TOLNA MEGYE EGYHÁZI TÁRSADALMÁRÓL (ESPERESEK, 
PLÉBÁNOSOK, OLTÁRIGAZGATÓK) 

A középkori Tolna megyében – lévén, hogy területén nem volt püspökségi székhely – a 
mindenkori regölyi és tolnai főesperesek ill. a gazdagabb, királyi alapítású bencés 
apátságok vezetői számítottak a legmagasabb rangú egyházi személyeknek. Utánuk a 
nagyobb, mezővárosi plébániatemplomok (pl. Báta, Ete, Cikádor) plébánosai következtek, 
az egyszerű plébánosok után a plébániatemplomok oltárigazgatói, végül pedig a plébános 
mellett működő káplánok. Természetesen nem lehetett ritka, hogy a kisebb falvak – jogilag 
függetlenebb – plébánosai anyagi és szellemi tekintetben a nagyobb templomok 
káplánjainál alacsonyabb szinten álltak. Ebben a fejezetben a szerzetesrendi elöljárókkal 
nem foglalkozom, hiszen őket inkább az adott rend más kolostoraival kellene 
összehasonlítani. Bár ugyanez igaz a főesperesekre, velük mégis bővebben foglalkozom, 
mert irántuk az utóbbi időkig kevesebb figyelem irányult. 
 

4. 6. 1. Főesperesek 

Területünkön a regölyi és tolnai főesperesekről tudunk a legtöbbet, hiszen ők szerepelnek 
leggyakrabban okleveleinkben. Első, 1217-es feltűnésüktől kezdve a pécsi, Szent Péterről 
elnevezett székeskáptalan tagjai közt találjuk őket a pécsi egyházmegye másik hét 
főesperese társaságában. Többnyire a káptalani oklevelek méltóságsorában bukkannak fel, 
a dignitariusok között, a káptalani hierarchia rendje szerint a nagyprépostok (lector, 
cantor, custos) és a kisprépostok után,2037 de így is megelőzve a pápai tizedjegyzékek 
idején kb. 30 főt kitevő „egyszerű” kanonokot.2038 Származásuk, iskoláztatásuk és vagyoni 
helyzetük ismeretében nem tekinthetjük őket a szorosan vett tolnai egyházi társadalom 
tagjainak, hiszen a megyébe csak ritkán látogattak el. 
Tolna megye főesperesei közül 1217-től kezdve Pécs 1543-as török kézre kerüléséig, a 
káptalan elmeneküléséig 18 tolnai és 21 regölyi archidiakónus nevét ismerjük. 
Felsorolásuktól itt eltekintek – hiszen Fedeles Tamás részletes prozopográfiai adattára 

                                                 
2036 BÁCSKAI 1965, 16-17. 
2037 MÁLYUSZ 1971, 68. 
2038 A pécsi káptalan összetételéről, a 14. század elején: TIMÁR 1982b, újabban: FEDELES 2005a. 
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mentesít e feladat alól –, e kimerítő közlemények alapján csupán néhány, származásukra, 
képzettségükre és vagyoni helyzetükre vonatkozó adatra térek ki.2039 
A Tolna megyei főesperesek 67%-ának nem ismerjük a származását. A fennmaradó 13 
személy közül 10-10% volt külföldi ill. köznemesi, 5-5% arisztokrata ill. polgári, 3% pedig 
egyházi nemesi származású. Érdemes megemlíteni, hogy a főesperesek között olyan 
nemesi családok sarjaival is találkozunk, akik birtokosok voltak a megyében. A főúri 
eredetű Bodó Miklós és Dombai Imre, valamint a köznemesi származású Garázda János és 
Olvir András egyaránt családuk befolyásának (is) köszönhették, hogy azon terület egyházi 
középvezetői lettek, ahol egyes birtokaik feküdtek. 
A főesperesek 28%-áról, 11 főről mutatható ki, hogy egyetemi tanulmányokat folytatott; 
leginkább a bécsi és a bolognai egyetemen. Nyolcan közülük akadémiai fokozatot is 
szereztek. Érdekesség, hogy bár a főesperesek számára csak 1279-ben írták elő a kánonjogi 
végzettség megszerzését,2040 a bolognai egyetem diákjai közt már 1268-ban találkozunk 
Jakab regölyi főesperessel.2041 
Anyagi helyzetük a káptalan kisebb méltóságviselőinek viszonyaihoz volt hasonló, Fedeles 
Tamás becslései szerint kb. 150 forintos évi jövedelemmel rendelkezhettek. Tisztségükért 
járó egyéni javadalmukon kívül a főesperesek is élvezték a káptalan közös birtokaiból a 
mindenki számára egyforma mértékben járó jövedelmet.2042 A főesperes jövedelmét 
növelte még a területéhez tartozó plébánosok által évenként, kezdetben a plébániák 
jövedelmezőségének arányában fizetett, végül 1498-ban egyházanként egy forintban 
megállapított összegű cathedraticum is,2043 amely a főesperességek területén már a pápai 
tizedszedés idején létezett kb. 70-70 plébániát tekintve sem lehetett csekély összeg. A 
főesperesnek évente egyszer kötelessége volt meglátogatni a felügyelete alá tartozó 
egyházakat, ilyenkor gyakran népes kíséretének ellátása is a helyi plébános feladata 
volt.2044 
A főesperesek a káptalan tagjaiként gyakran részt vállaltak a hiteleshelyi külső 
munkákban, elláthattak püspöki vikáriusi feladatokat, voltak a püspök ügyvédei és 
tanácsosai, három esetben pedig pápai megbízásokat is teljesítettek. Az egyházi 
előmenetelt főleg a pécsi káptalanon belüli magasabb javadalomhoz jutás jelentette, de 
egyikük később pécsi, másikuk pedig traui püspöki méltóságra is emelkedett. Egy-egy 
főesperes királyi ill. királynéi alkancellár lett. 
 

4. 6. 2. Plébánosok 

A 14. század vége előtt plébánosnak csak a főesperesi joghatóság alól mentesült, önálló 
tizedszedési joggal rendelkező papokat nevezték, a többiek rector vagy presbiter 
elnevezést viseltek; ettől kezdve a plébános elnevezés vált általánossá.2045 Vizsgált 
területünkről szinte csak az elnevezés egységessé válása utáni időből maradtak fenn 
adatok, tehát az elnevezések alapján a plébánosok jogi helyzete között különbségeket nem 

                                                 
2039 FEDELES 2005a, 231-233; FEDELES 2005b, 790; FEDELES–K. NÉMETH 2005. A regölyi 
főesperesek névsorát és tevékenységét szakdolgozatomban – kevésbé részletesen – magam is feldolgoztam. 
K. NÉMETH 2001d, 18-20, 110-111. 
2040 MÁLYUSZ 1971, 99. 
2041 VERESS 1941, 8; KOSZTA 1990, 59 (1998, 173). 
2042 MÁLYUSZ 1971, 68. 
2043 MÁLYUSZ 1971, 83, 124. 
2044 MÁLYUSZ 1971, 124. A főesperességek külföldi és hazai kialakulásáról, a főesperesek egyházi és világi 
feladatairól röviden: FÜGEDI 1947, 125-128. 
2045 MÁLYUSZ 1971, 127-128. 
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tudunk kimutatni. Egy 1484-es oklevél egyenesen plébánosnak nevezett rectorról beszél 
(dicte ecclesie rectori, plebano nuncupato),2046 tanúskodva a fogalom azonosságáról. 
 
4. 6. 2. 1. Származás 
A középkori egyházi társadalom falusi képviselőinek származásáról és szellemi 
viszonyairól igen keveset tudunk. Érdekes adalékokat szolgáltat viszont a plébánosok 
származásáról a pápai kérvénykönyvek néhány bejegyzése, amely a papok szolgálati helye 
mellett – helynévből képzett családnevük által – származási helyüket is megadja. Az 
adatokat a könnyebb kezelhetőség érdekében táblázatba rendeztem. 
 
Év Plébánia A kérelmező klerikus származási helye (de+) 
1400 Szék [19] Bodrog megye 
1401 Hagymás [187] Hertelend (Baranya megye) 
1402 Ete [51] Tolna(vár) 
1402 Ete [51] Ete 
1415 Széplak [44] Szőlős (? megye, pécsi egyházmegye) 
1420 Báta [14] Sárköz 
1420 Báta [14] Hymud (? megye) 
1420 Ozora [203] Köröshegy (Somogy megye) 
1428 Kajdacs [121] Döbrököz 
1429 Szász [264] Kistolna 
1429 Pakos [217] Pakos 
1429 Mucsi [180] Szakcs 
1429 Szabadi [246] Iván 
1429 Nyék [80] Hidvég 
1430 Vápafő [148] Szakcs 
1433 Gyulaj [101] Szék 
1434 Ozora [203] Dalmad 
1527 Fadd [75] Szaka? 
 
Az adatsorra pillantva egyértelmű, hogy a Tolna megyei plébániákba való kerülésre a pécsi 
egyházmegyéből származó klerikusokon belül is szinte kizárólag a megyéből származó 
egyháziak törekedtek, sőt, azon belül is az adott plébánia közelségéből kikerülő egyháziak. 
Nyék és Hidvég, Szakcs és Lápafő ma is egymás szomszédosai, Bátát pedig a Sárköz 
határolja, Ozora és Dalmand vagy Gyulaj és Szék sincs messzebb egymástól 30-40 km-nél. 
Nem egy esetben az adott faluból származó klerikus visszakerült szülőhelye plébániájába 
(pl. Pakosi Pakoson, Etei Etén). Természetesen elvétve találhatunk az ország távolabbi 
részeiből jött személyeket is (akik viszont a gazdagabb jövedelmű plébániákba igyekeztek 
bejutni). 
A fentieken persze nem kell csodálkoznunk, hiszen az egyházmegyei származás elvárás is 
volt: pl. 1376-ban az új szekszárdi plébános beiktatására kirendelt klerikusoknak 
meghagyta a pápa, hogy vizsgálják meg: az új plébános a pécsi vagy valamely szomszédos 
egyházmegyéből származik-e és ismeri-e a plébánia nyelvét.2047 
A plébánosok származásával kapcsolatos további érdekesség, hogy Al-Fadd plébánosa 
1470-ben, 1482-ben és valószínűleg 1535-ben is johannita rendtag volt. 
 

                                                 
2046 THEINER 1860, II. 497. 
2047 VASS 1989, 60. 
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4. 6. 2. 2. Anyagi helyzet 
A plébánosok jövedelméről az ország más területeiről is ismert általánosságok mondhatók 
el: a tizedből általában a negyed (quarta) negyedét, azaz tizedhatodrészt kaptak, 
helyenként azonban nyolcadot ill. negyedet.2048 Több pap anyagi helyzetének egy 
időpontban történő áttekintésére csak egyetlen, sajnos töredékes adatsor áll 
rendelkezésünkre. Az 1542. évi rovásadójegyzék adataiból messzemenő következtetéseket 
nem lehet levonni, hiszen e viszonyok csupán a török hódoltság előestéjének papságáról 
nyújtanak lehangoló képet. Tolna megyéből csupán 15 helység papját írták össze, akik 25 
denár és 2 forint közti összegekkel adóztak jövedelmük után, de néhány plébános 
szegénysége miatt semmit sem tudott.2049 
 
4. 6. 2. 3. Egyéb javadalmak és megbízások 
A klérus legalsó rétegén, a falusi plébánosokon belül is megfigyelhető bizonyos tagolódás: 
némelyik plébános a plébániai teendők ellátása mellett magasabb egyházi tisztséget is 
viselhetett.  
Az ide sorolható plébánosok egyik csoportja valamely egyházi testület tagjaként igazgatta 
az intézmény egyik tolnai birtokának plébániáját. Így 1347-ben a koppányi plébános a 
dömösi prépostság dékáni tisztét is viselte,2050 Koppány volt ugyanis a prépostság Tolna és 
Somogy megyék határvidékén fekvő birtokainak központja. 1403-ban Mucsi plébánosa, 
György egyben a pécsi Keresztelő Szent János társaskáptalan kanonokja is volt.2051 Kissé 
más volt a helyzete 1416-ban a nyergesi plébánosnak, aki származását tekintve a 
szekszárdi apátság Solt-széki prediális nemesei közé tartozott és ekkor egyben a szekszárdi 
apátság kormányzójának – egyben augsburgi érseknek – volt a káplánja.2052 Egy 16. 
századi oklevél arról tájékoztat, hogy Dombó korábbi plébánosa ekkortájt már a fehérvári 
káptalan tagja volt (Petrus kys condam plebanus de Dombo, qui nunc autem canonicus 
Albensis).2053 1404-ben a cikádori plébános rektori szolgálata mellett kapott a pápától 
kalocsai kanonokságot és egy székesegyházi oltárjavadalmat.2054 
Több példánk szó arról, hogy a plébánosok településük – akár egyházi, akár világi – 
birtokosait képviselték különböző ügyekben. 1331-ben Jakab kazsoki plébános a 
nyúlszigeti apácák nevében tiltakozott egy hatalmaskodás miatt,2055 1427-ben 
baranyaszentgyörgyi plébános Rómában a somogyvári apát nevében fizetett tizedet,2056 
1453-ban pedig a tamási plébános tiltakozott képviselte a Tamásiakat és a Héderváriakat a 
budai káptalan előtt.2057 A széki plébános hasonló küldetéséről több adat is tanúskodik: 
1351-ben a cikádori apátság képviselőjeként tevékenykedett,2058 1425-ben az apát 
ügyvédje volt,2059 1470-ben pedig az apát jogi képviselőjeként járt el.2060. 

                                                 
2048 MÁLYUSZ 1971, 124. 
2049 Dica 1542. 
2050 Zichy II. 251. 
2051 Dl. 1430. (MTA RI) 
2052 ZsO V. 2311. sz. 
2053 Dl. 48187. (MTA RI) 
2054 MonVat. I/4. 602; magyarul: SÜMEGI 1993b, 35. 
2055 AnjouOkm II. 446. sz. 
2056 MREV III. 61. A Selegio szó a Zselicség latin Selizio nevének torzított alakja. Engel Pál szíves közlése. 
2057 Dl. 88280. 
2058 BÉKEFI 1894, 89. 
2059 Zichy VIII. 39. 
2060 BÉKEFI 1894, 82. (Dl. 102573, 102574). A plébánosra vonatkozó adatok összefoglalóan: SÜMEGI 
1997, 293-294, 378. 
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Itt említem meg, hogy Szék mezővárosi rangra emelkedése után a plébános joga volt a 
kiváltságlevél őrzése,2061 akárcsak Ozorán.2062 
 
4. 6. 2. 4. A plébániák jövedelme 
A plébániák jövedelmezőségéről csak néhány, kivételes esetben maradtak forrásaink, 
ezekről is csak a leggazdagabb plébániák betöltésének ügyében keletkeztek iratokból 
tudunk. 
A cikádori plébániát az 1390-es években a pápa rezerválta, és 1400-ban ő nevezett ki új 
plébánost;2063 a Szent Péter-plébániatemplom jövedelme 1404-ben 4 ezüst márkára 
rúgott.2064 A cikádori mellett az etei plébánia jövedelmét ismerjük még számszerűleg: 
1402-ben kevesebb volt, mint 50 aranyforint.2065 
A fenti két gazdagabb egyház mellett további két, szintén a Sárközben ill. a megye D-i 
részén fekvő plébánia betöltése számíthatott jó jövedelemforrásnak. 1415-ben a Pál fia 
Péter által leadott plébániát a pápa Szőlősi János fia István pécsegyházmegyei klerikusnak 
adta,2066 1420-ban pedig a Sárközi Dénes plébános halálával megüresedett bátai Szent 
Margit plébániatemplom elnyerését Hymudi Péter fia Pál, győri egyházmegyei pap kérte a 
pápától.2067 
Plébániák birtokairól ill. egyéb javairól is rendelkezünk néhány adattal. 1472-ben 
Hédervári Imre és Miklós apjuk, anyjuk és testvéreik lelki üdvéért az ozorai várhoz tartozó 
Nyilas birtokot Bálint papnak és az ozorai egyháznak adományozták.2068 1524-ből 
megtudjuk, hogy a korábban elhunyt Buzlai Mózes a szili templom oltárának és ezáltal 
oltárigazgatójának hagyta a Fejér megyei Cser pusztán álló malmát, a templomnak és 
oltárának pedig általánosságban felsorolt jobbágytelkeket, réteket, erdőket, malmokat, 
halastavakat, szőlőket, szántóföldeket és egyéb javakat juttatott.2069 A szakai 
plébániatemplom szőlőit 1527-ben említik.2070 
 

4. 6. 3. Oltárigazgatók, káplánok 

A világi papság legalsó rétegét alkotó káplánokkal, a plébánosok alkalmazásában levő, 
azok által felfogadott és fizetett, felszentelt segítő papokkal ritkán, de találkozunk 
forrásainkban. 1374-ben a Szekszárd melletti Szentmiklóson,2071 1435-ben pedig 
Széplakon szolgált belőlük egy-egy, a plébános mellett.2072 1484-ben a pápa engedélyezte 
a szili plébánosnak, hogy négy segítő papot alkalmazhasson.2073 Az 1542-es dikajegyzék 
pedig Nyergesen és Kercseligeten másodpapot említ.2074 Kérdéses, hogy a györgyi 

                                                 
2061 SÜMEGI 1997, 378. 
2062 ÉRSZEGI 1978, 69. Vö. SZABÓ 1969, 199. 30. jegyzet. 
2063 Zichy V. 187-188. 
2064 MonVat. I/4. 602; magyarul: SÜMEGI 1993b, 35. 
2065 MonVat I/4. 430. 
2066 ZsO V. 90. sz. 
2067 LUKCSICS 1931, I. 304. sz.; magyarul: SÜMEGI 1993b, 46. 
2068 Héderváry I. 287. sz. Kammerer szerint a plébániatemplom Szent Anna-oltárának javára tették az 
alapítványt. Kammerer: Ozora. Ez megoldaná az Ozorán 1420-ban már említett Szent Anna-kápolna 
azonosításának kérdését. 
2069 Dl. 23903. 
2070 VASS 1978, 114. 
2071 SZAKÁLY 1968, 30. (Dl. 42922.) 
2072 BpOkl III. 229. 
2073 Általában: MÁLYUSZ 1971, 140–141; 1524: THEINER 1860, II. 497. Vö: CSÁNKI 1897, III. 412. 
2074 TIMÁR 1985, 71. 
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plébániatemplom kapcsán 1459-ben feltűnő nyolc pap milyen egyházi rendhez 
tartozott.2075 
Nyéken 1429-ben és 1445-ben, Tamásiban 1447-ben és 1542-ben (előbb kápolnamestert, 
utóbb vele együtt oltárigazgatót is), Szilen 1524-ben, Ozorán pedig 1531-ben, Dombón 
1542-ben említenek föld- és egyéb adományokból élő, az alapítók és rokonaik lelki üdvéért 
imádkozó és miséző oltár- és kápolnaigazgatókat (magister capellae, magister altaris), 
akik már nem voltak a plébánosoknak kiszolgáltatva, hiszen a kegyúrtól függött a tiszt 
betöltése.2076 Az ozorai oltárigazgató ellátására egy szőlő és ökrökkel együtt egy ekényi 
föld szolgált, a tamási kápolnamester 1542-ben 10, az itteni oltárigazgató pedig 3 portával 
rendelkezett.2077 A nyéki oltárigazgató sem tartozhatott a legszegényebbek közé, ha 1429-
ben személyesen tudott elzarándokolni a pápai udvarba.2078 
Az egy plébánián élő többféle jogállású papról értékes adatokat őrzött meg az 1542. évi 
dikális összeírás: Vásárosdombón a kerületi esperes (vicearchidiaconus) évi összes 
jövedelme alapján 2 forintot, két háziszolgája (mercenarii) is volt. Ugyancsak itt összeírtak 
egy iszákossága miatt igen szegény oltárigazgatót és egy kegyelemkenyéren élő papot 
(gratianus) is. 
 

4. 6. 4. Tolna megyei származású egyháziak a közép- és kora újkorban 

Tolna megyei származású klerikusokat az ország legjelentősebb egyházi intézményeiben is 
találunk. A főúri származású Paksi Balázs Budán, I. Bodó Miklós pedig Fehérváron lett 
prépost, ugyanitt továbbá Bodó Mátyás, II. Bodó Miklós, a nemesi származású Onári 
Bernát, a polgári eredetű Paksi István és Szakcsi Vince, valamint a jobbágyivadék Bölcskei 
Mihály, Kömlődi Mihály és Madocsai Gergely kanonoki stallumot nyert, Győrben pedig 
az egyaránt nemesi származású Györkönyi Piber Zsigmond, Őcsényi Péter és Őcsényi 
Tamás lett kanonok.2079 
A 17. században a pécsi jezsuita misszóban tevékenykedő 31 szerzetes közül csupán 
egyetlen származott Tolna megyéből: a magyar mellett latinul és közepesen dalmátul is 
beszélő Mucsei István 1625-ben Mucsiban született és 1660 és 1664 között volt a misszió 
tagja.2080 

                                                 
2075 KOLLER 1784, III. 430. 
2076 1429: LUKCSICS 1931, I. 1118. sz.; 1445: uo. 1938, II. 828; 1447: Dl. 88215.; 1524: Dl. 23903.; 1531: 
Héderváry II. 42. Összefoglalóan: MÁLYUSZ 1970, 146-149. 
2077 Dica 1542, 493, 501. 
2078 LUKCSICS 1931, I. 1118, 1129. sz. 
2079 KÖBLÖS 1994, 310, 338-340, 355, 357, 360, 365-366, 391, 414, 415. 
2080 MOLNÁR 2003, 58; 94. 393. jegyzet. 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
Dolgozatom a késő középkori Magyarország egyik legnagyobb népsűrűségű és 
településállományát tekintve az egyik legsúlyosabb veszteséget szenvedett megyéje, a 
középkori Tolna megye templomait és egyházas helyeit vizsgálja. A középkori Tolna 
megye egyházainak összegyűjtése révén az ország azon – Engel Pál által nemrég definiált 
– régiójában nyílik lehetőség a középkori templomhálózat egy részének rekonstrukciójára, 
amelynek területén a középkori településállomány még nyomaiban is alig maradt fenn, 
gyakorlatilag megsemmisült. Fontos hangsúlyozni, hogy az utóbbi években örvendetesen 
szaporodó, hasonló témájú munkáktól eltérően (Veszprém, Pest, Békés, Somogy megye) 
nem a mai, hanem a középkori megye területét vettem górcső alá, amelynek határai 
egybeesnek a pécsi püspökség tolnai és regölyi főesperességének határaival. Annak 
ellenére, hogy a középkori egyháztörténet-írás (leginkább Koszta László) az utóbbi időben 
hangsúlyozta a középkori egyházi igazgatási egységek szerint végzett komplex egyházi 
topográfiai munkák összeállításának szükségességet, ilyen munkák eddig mégsem 
készültek. 
Vizsgálódásunk helyszínén, a középkori Tolna megye területén jelenleg három megye 
osztozik. Legnagyobb részét a jelenlegi Tolna megye alkotja, de Somogy megye K-i felén 
egy 4-12 km széles, É-D irányú sáv, Észak-Baranyából pedig egy helyenként 20 km széles, 
Ny-K irányú terület is ide tartozik. A középkori megyét részben természetes határok zárták 
le: ÉNy-on kisebb szakaszon a Kapos, K-en teljes hosszúságában a Duna, D-DNy-on pedig 
részben a Mecsek vonulata; természetes határt legkevésbé a megye Ny-i részén találunk. A 
középkori Tolna megye kiterjedése Szakály Ferenc számításai szerint 4502 km² volt, 
szemben a jelenlegi 2584 km²-rel; ezzel legalábbis átlagos méretű közigazgatási egységnek 
számított a középkori Magyarországon, szemben a ma betöltött utolsó előtti helyezésével. 
A terület természet-földrajzilag két nagytáj között oszlik meg: nagyobbik, Ny-i része a 
Dunántúli-dombság, a K-i negyed pedig az Alföld részét képezi. A magas középkori 
népsűrűségben és a sűrű megtelepülésben szerepet játszhattak az egész Dunántúli-
dombságra jellemző, előnyös természetföldrajzi adottságok: a heterogén természetföldrajzi 
kép, a kiegyenlített éghajlati viszonyok, a vízfolyások sűrűsége, stb. A terület teljes 
egészében a Duna vízgyűjtőjéhez tartozik. A közepes nagyságú folyók közül a megyén 
keresztül folyik a Kapos, a Sió ill. a Sárvíz. A kisebb folyók közül Külső-Somogy 
legjelentősebb vize, a Koppány, a nagyobb vízgyűjtőterülettel rendelkező patakok közül a 
Donát-patak, a Völgységi-patak és a Lajvér-patak említhető. 
A középkori Tolna megye templomaival tudományos szempontból legkorábban Rómer 
Flóris foglalkozott gyűjtőútjai alkalmával, majd néhány templomot Wosinsky Mór is 
azonosított; a 19. század végén néhány egyházat a kor színvonalán fel is tártak. A második 
világháború végéig gyakorlatilag nem beszélhetünk templomok tervezett régészeti 
kutatásáról, a 20. század második felében azonban, a megyei múzeumok megalakulásával 
ill. a műemlékvédelem keretein belül számos templomhelyet és maradványt lokalizáltak 
vagy kutattak régészeti úton. A templomkutatás fellendülésével 1990 óta több mint egy 
tucat templomot vagy ezek részletét tárták fel, a szisztematikus terepbejárások révén több 
mint félszáz egyházat lokalizáltak és légifotózás segítségével immár hat templomalaprajz 
is ismertté vált, a középkori részleteket őrző egyházak közül pedig néhányon 
épületrégészeti kutatás is folyt. A templomok története iránt jóval kisebb érdeklődés 
nyilvánult meg, főleg egy-egy kolostor történetét dolgozták fel. 
Az egyházakra vonatkozó forrásaink rendkívül sokrétűek. A szétszórt, esetlegesen 
fennmaradt hazai okleveles anyag mellett legfontosabb kortárs kútfőink a vatikáni 
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levéltárból származnak. Az itt őrzött pápai tizedjegyzékekből egy időben szerzünk 
tudomást a megye kb. 150 templomáról a 14. század első felében, míg a pápai 
kérvénykönyvekből további rengeteg tolnai egyházi intézmény léte is kizárólagosan 
adatolható. A török iratok közül ki kell emelni a tahrir-deftereket, a reformáció 
dokumentumai közül a zsinati jegyzőkönyveket, az újkori források közül pedig az 
egyházlátogatási jegyzőkönyveket, amelyek gyakran olyan települések egyházait említik, 
amelyekről korábbi adat nem maradt ránk. Utóbbiak segítségével néhány esetben már az 
egyházak fizikai jellemzői is részben rekonstruálhatók. Az újkorban sok adatot 
meríthetünk a sokrétű statisztikai-országleíró irodalomból, helyismereti leírásokból, 
dűlőnév-gyűjtésekből és különféle térképekről, amelyek közül kiemelkedik a több tucat 
templomromot feltüntető első katonai felmérés. A 19. század végétől már régészeti 
megfigyeléseket is felhasználhatunk, amelyek intézményesülésével már múzeumi adattárak 
és nyomtatott kézikönyvek is rendelkezésre állnak. Az így egybegyűjtött adatok értékelése 
és rendezése révén többnyire sikerülhet a lelőhelyek terepen történő célzott bejárása is. 
Adatgyűjtésem során a középkori Tolna megye területén, három mai megye 144 
településének határában összesen 326 egyházi intézmény létezésére találtam adatokat, 
amelyek valaha 293 középkori település között oszlottak. (E mellett további néhány tucat 
bizonytalan létű templomot is számba vettem.) Az Adattárban minden lelőhely esetében 
külön pont alatt adtam közre a középkori településnevet; a középkori és kora újkori 
forrásokat; az újkori adatokat; a régészeti lokalizációt; az egyházak fizikai jellemzőit; 
végül pedig a tudnivalók összegzését. 
A Tolna megyei egyházszervezés kezdeteiről kevés forrásra ill. jórészt országos 
analógiákra támaszkodhatunk. Az általában Szent István kori alapításúnak tartott – de 
legkésőbb 1055-re mindenképpen létrejött – Tolna vármegye tolnavári székhelyén, az 
ispán mellett működő keresztelőegyház papja, a tolnai főesperes a plébániahálózat 
megszilárdulásáig bizonyára egyedül tartotta kézben az egyházi igazgatás feladatait. A 
tolnai főesperesi templom vélhetőleg azonosítható egy – az újkorban többször említett – 
régi egyházzal, amelyet a város K-i szélén a Duna mosott el a 18. század első felében. A 
megye Ny-i felére kiterjedő regölyi főesperességnek legkorábban talán a 11. század 
közepén, legkésőbb pedig a 12. század második felében léteznie kellett. Esperesi temploma 
minden bizonnyal azonos az őskori eredetű regölyi sáncon a közelmúltban feltárt kis 
méretű egyházzal. Írott adat mindkét főesperest 1217-ben említi először, immár a pécsi 
székeskáptalan tagjaiként. 
A regölyi főesperességben a 15-16. században Ozora, Szentmárton (Gödreszentmárton) és 
Dombó (Vásárosdombó) papját mondják alesperesnek, a tolnai főesperesség alesperesi 
központjai közül pedig 1333 és 1542 között Szentmáriafalva, Iván, Apar, Zanoch, 
Szentmiklós és Györe nevét ismerjük. Az alesperesi központokról a fentiek alapján 
egyelőre csupán annyit mondhatunk, hogy ezek a helyek a településhálózat jelentősebb 
pontjain, pl. kolostorral rendelkező helyeken, vásáros helyeken jöttek létre. Tolna megye 
református egyházközségei a Baranyai, a Dunántúli ill. a Dunamelléki Egyházkerület 
különböző egyházmegyéihez tartoztak. A török korban a katolikus lakosság lelki 
gondozását a 17. század első felétől az andocsi és a pécsi jezsuiták látták el. 
A plébániahálózat időbeli és térbeli kialakulásáról a néhány forrás és a csekély régészeti 
adat alapján merészség lenne határozott kijelentéseket tenni; területünkre is bizonyos 
igazak Valter Ilona és Guzsik Tamás megfigyelései, amelyek szerint a 11-12. században 
elsősorban királyi, püspöki és egyháztestületi birtokokon alapítottak templomokat, a 12. 
századtól a világi főurak is bekapcsolódtak a templomépítésbe, a 13. században pedig a 
kis- és köznemesek vették át a kezdeményezést, amely ugrásszerű növekedéshez vezetett. 
Tolna megyében különböző szempontok alapján mintegy 40 – tehát alig több mint 10 
százaléknyi – egyházról feltételezhető a 11-12. századi eredet. A pápai tizedjegyzékekből 
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az 1330-as években már 151 egyházra (69 a regölyi, 82 a tolnai főesperesség területén) van 
adat, tehát a 13. században – vélhetőleg a kis- és középnemességnek köszönhetően – 
megyénkben is kitapintható egy nagyobb templomalapítási hullám. A 14. század eleji 
templomsűrűség adataink szerint a középkor végére megkétszereződött. 
Tolna megye középkori templomai az alábbi megoszlásban tűnnek fel írott és egyéb 
forrásainkban: a 11. századból egy (0,3%), a 12. századból kettő (0,61%), a 13. századból 
18 (1,84%), a 14. századból (a tizedjegyzékek kivételével) 30 (9,2%), a pápai 
tizedjegyzékből 127 (38,95%), a 15. századból 30 (9,2%), a 16. századból 24 (7,36%), a 
17. századból 16 (4,9%), a 18. századból 29 (8,9%), a 19. századból 21 (6,44%), a 20 
századból 23 (7,05%), az utóbbi öt évből pedig újabb 5 (1,53%) középkori templomra 
találhatunk adatokat. Területünkről mindössze egyetlen plébánia alapításának pontos idejét 
ismerjük: 1402-ben a pápa engedélyt adott a váci káptalannak, hogy Decsen plébániát 
alapítson, az ott régtől fogva fennálló fakápolna helyett kőtemplomot vagy kápolnát építve. 
Ezzel az üggyel kapcsolatos a plébániakörzetekre vonatkozó egyetlen ismert adat is: egy 
1403-as pápai oklevél szerint az őcsényi plébániaegyház plébánosának saját faluja lakóinak 
lelki gondozása mellett Decs, valamint még öt másik falu lakosairól is gondoskodnia 
kellett; a hat falu az őcsényi egyház határain belül (infra limites ipsius ecclesie) feküdt. 
Szintén egyetlen adatból van tudomásunk plébániák megszűnésére ill. összevonására: 
1433-ban Sólyagi Sebestyén azt kérte a pápától, hogy három birtokának egyházát, a 
sólyagit, a gyulajit és a tabait a háborús pusztítások miatt Sólyagon egyesíthesse. 
Az egyházszervezés regionális vonatkozásairól, a földrajzi tényezőknek a templomhálózat 
kiépülésében játszott szerepéről egyelőre csak sejtéseket fogalmazhatunk meg. Néhány 
adat arra látszik utalni, hogy korai templomok nagyobb arányban a fő folyók – egészen 
pontosan a Duna és a Sárvíz – mentén mutathatók ki. Itt sűrűsödnek a gótikus stílusban át 
nem épített Árpád-kori templomok, ill. az írott forrásokból nem ismert, vélhetőleg korán 
elpusztult egyházak. Ez nem is meglepő, hiszen a megye Ny-i felén, a regölyi főesperesség 
területén a késő középkorban is valamivel kevesebb templomot találunk, amelynek egyik 
okát – legalábbis a korai időszakban – az archidiakonátusnak a tolnainál későbbi 
létrejöttében jelölhetjük meg. 
A fennmaradt források alig szólnak az egyházak helyéről, megjelenéséről és anyagáról; 
ezekre főleg a régészeti terepbejárások és leginkább az ásatások eredményeiből 
következtethetünk. Terepbejárásaink bizonysága szerint általánosnak mondható a 
templomoknak a település központjában, esetleg annak szélén – de mindenképpen 
kiemelkedő helyen – való fekvése; középkori leletanyaggal, házhelyekkel körül nem vett 
templomhely a tárgyalt területről eddig mindössze egy ismert. Központi szerepükből 
adódik, hogy közelükben nem egyszer kimutatható más rangos épület – elsősorban nemesi 
kúria (forrásból két, régészetileg három alkalommal) vagy plébánia (egyetlen forrásból) – 
jelenléte is. A középkori megye területén építkezésre alkalmas kőzet mindössze a Mórágyi-
dombságban található; a templomok néhány kivétellel téglából épültek, követ főleg az 
alapozáshoz ill. a díszítéshez használtak. Néhány adat bizonyítja, hogy a téglatemplomok 
nyílászáróit és boltozatait főleg kőből faraghatták. A templomépítéshez gyakran használtak 
fel másodlagosan római építőanyagot, különösen Iovia belső erődjének környékén; nem 
egy esetben valószínűsíthető, hogy a templomot római épület helyén emelték. 
Fatemplomok létezését két okleveles adat is igazolja: a sólyagi templomot 1424-ben 
építették át fából kőegyházzá, Decsen pedig 1402-ben régi fakápolna állt. Téglát a 
templombelsők burkolásához is használtak: díszített négyzetes padlótéglák jöttek elő a 
cikádori apátságból, díszítetlenek pedig további három helyről, terrazzopadló ugyanakkor 
csak egy lelőhelyről ismert. 
Az alaprajzi jellegzetességek áttekintéséhez 37 használható alaprajz áll rendelkezésünkre 
(közülük hat kolostor), további három, részben álló épület felmérése még nem készült el. 
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Az alaprajzok közül ásatásból csak 20 származik (közülük 4 kolostor); A középkori Tolna 
megye területéről így jelenleg mindössze 16 hiteles falusi templomalaprajzunk van. A 
többi 17 alaprajzból öt légifotóról vált ismertté, nyolc pedig részben ma is álló 
templomokról készült, műemléki célzatú felmérés (ebből egy kolostor). További két 
alaprajzot terepbejárás során sikerült nagyjából méretarányosan felmérni a szántással 
felszínre került ill. az omladék által takart falak alapján, egy alaprajzot pedig újkori 
kataszteri térképről emeltem le. 
Körtemplom csupán egy került elő, további kettő léte bizonytalan. Félkörös 
szentélyzáródású falusi templomot hat helyen tártak fel, további négy záródása kérdéses. 
Egy templom szentélye kívül félkörösen, belül trapéz alakúan záródott, patkó alakú 
záródással csupán egyetlen templom rendelkezett. Hasonlóan viszonylag ritka az egyenes 
szentélyzáródás, összesen öt helyről ismert. Területünkön leggyakoribb a poligonális 
szentélyzáródás, a 18 emlék közül a nyolcszög három oldalával záródik 15 (közülük 
támpillérek nélkül négy), a nyolcszög öt oldalával, a hatszög három oldalával pedig egy-
egy, ismert továbbá egy nagyjából a kilencszög két oldalának megfelelő záródás is. 
Szentélylépcső és szentélyrekesztő korlát csak Mecseknádasd–Schlossbergen került elő. 
Kettős templomot kizárólag Döbrököz–Görcsményi-dűlőből ismerünk, mindkét szentély 
egyenesen záródik. Torony léte 23 templomnál igazolható, közülük kettő különálló 
harangtorony, egy-egy pedig behúzott torony ill. toronypár. Kercseligeten a torony a 
templom É-i feléhez épített sekrestyéből, Mányokon pedig a D-i oldalhoz csatlakozó 
sekrestye felett épült. Sekrestyéket 22 egyházhoz toldottak hozzá, további három megléte 
kérdése. A templomhoz épített kápolna léte összesen hét esetben bizonyítható. Előkerült 
egy a hajóval megegyező hosszúságú sírkápolna is. Falazott csontkamrát (osszáriumot) 
eddigi tudásunk szerint csak két helyen építettek, csontkamraként használt gödrök további 
két lelőhelyről ismertek. Nyugati karzatot hét templomban alakítottak ki, Paks–Gyapa Ny-i 
sávalapozása a karzat felett tornyot is tarthatott. A karzatra vezető lépcső alapozásának 
maradványait egyedül Mecseknádasd–Schlossbergen figyelték meg. A szentélyben falazva 
rakott oltárt három, pasztofóriumot kettő, ülőfülkét pedig egy esetben lehet kimutatni. 
Középkori boltozat ma már csak  a törökkoppányi templom szentélyében látható. A 
templomokat körülvevő körítőfal léte tíz esetben igazolható. 
A kolostorok közül centrális elrendezésű épület volt a görögkereszt alaprajzra szerkesztett 
szekszárdi apátsági templom; háromhajós, keresztházas, fő- és mellékszentélyeiben 
egyaránt egyenes záródással ellátott épület a cikádori ciszterci apátsági templom; a 
nyolcszög három oldalával záródott a bátai bencés apátsági csarnoktemplom és a szentpáli 
pálos kolostortemplom szentélye, a hatszög három oldalával pedig az ozorai ferences 
kolostortemplomé. Az ábrahámi ciszterci apátság templomát egy 18. századi rajz két 
toronnyal ábrázolja; nyilván szintén három hajós épület lehetett, hasonlóan a madocsai 
bencés apátsághoz, amelynek Ny-i toronypárjának egyik fele napjainkban is áll. A gyánti 
johannita egyházat egy visszaemlékezés „kereszthajósnak” és „román stílűnek” mondja, 
egy újsághír pedig 13. századinak tartja és „szentélyeiről” számol be, ugyanakkor 
„szentélypilléreiről” is megemlékezik, amelyek viszont talán gótikus támpillérekre 
utalhatnak. 
A középkori Tolna megye templomépítészetének néhány fontosabb jellemzője: a késő 
középkori templomoknál szinte mindig megtalálható torony, az ismert emlékek jelentős 
arányának gótikus jellege, az alapozásnál a döngölt föld, vagy föld- és téglarétegek 
használatának szinte teljes hiánya és a gótikában át nem épített Árpád-kori egyházak kis 
száma arra utalhat, hogy – a hasonlóan jól kutatott régiók közül Békéssel vagy Dél-Pest 
megyével ellentétben – Tolna fejletlenebb korai templomhálózata talán csak a az Árpád-
kor végén erősödött meg és még a késő középkor folyamán sem vesztette el dinamizmusát. 
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A templomok hajójának átlagos belmérete a 11-13. században 33,4 m², az átlagos térarány 
1: 1,62. A 14-15. századi templomok átlagos belmérete 97,5 m², átlagos térarányuk 1: 1,74, 
tehát míg a belméret a késő középkorra közel háromszorosára nőtt, addig a térarány alig 
módosult, csupán csekély „nyúlás” következett be. Az eddig egyedüliként elemzett 
Veszprém megyei adatokkal összehasonlítva kitűnik, hogy míg az Árpád-korban ott a 
templomok valamivel kevéssé voltak nyújtottak (1: 1,54), addig a gótikában már 
túlszárnyalták a tolnaiak térarányát (1: 2,02), továbbá Veszprém megye Árpád-kori 
egyházainak mérete közel másfélszerese, a késő középkoriaké pedig 1,25-szerese a tolnai 
templomokénak. 
A 25 ismert tájolású templom közül szabályos K-Ny-i irányítású templomot kilencet 
(37,5%) találunk s közülük mindössze egyetlen tengelye tér el D felé, az összes többi 
tengelye É felé tolódik. Az eddig ismert templomok túlnyomó többségét, 14 építményt 
(58,3%) ÉK–DNy-i irányba tájoltak. DK–ÉNy tájolású egyházból mindössze egyetlen 
(4,2%) ismert. 
A középkori Tolna megye területéről 118 egyházi intézmény ill. oltár védőszentjét 
ismerjük, ami a templomok számának 35,9%-át teszi ki, tehát megyénk átlagos adottságú 
területnek mondható. A 37 féle védőszent eloszlása nem egyenletes: Szűz Mária országos 
vezető szerepe megyénkre is érvényes, annál azonban magasabb aránnyal. Tolnában 
jelentős eltérés a Dunántúlhoz és az országos átlaghoz képest, hogy Szent Margit az 
előkelő második helyen szerepel. Helyi népszerűségével éppen ellentétes Keresztelő Szent 
Jánosé, aki megyénkben nem került be az első 10 közé, míg az országban és a Dunántúlon 
is a kilencedik helyen áll. A középkori Tolna megyében bizánci szentek 18 (15,25%), 
harcos, katona szentek 28 (23,72%), magyar származású ill. magyarországi szentek pedig 
mindössze 5 (4,23%) alkalommal fordulnak elő. 
Az egyházi intézmények zömét alkotó plébániatemplomok mellett kisebb számban 
természetesen más egyházi jogállású templomok is álltak a középkori megye területén. A 
23 kolostor és rendház között 18 szerzetes- és 5 lovagrendi intézményt találunk, amelyek 
így oszlanak meg: hat bencés, két ciszterci apátság, egy valószínűleg bencés (esetleg 
ciszterci), három ferences, egy domonkos, egy pálos kolostor, két ágostonos prépostság, 
három pedig ismeretlen rendi hovatartozású, továbbá öt johannita rendház. Az írott 
forrásokból adatolt kápolnák közül egy állt várban (Ozora), kettő templomhoz hozzáépítve 
(Kesztölc, Tamási), valószínűleg önálló építményként további kilenc helyen (Iván, Szász, 
Ozora, Tamási, Szék, Anya, Hagymás, Szil, Ireg), három Kápolna falunév pedig szintén 
hasonló épületekre utal. Egy templomon belüli több oltárról szintén csak néhány 
jelentősebb település esetében értesülünk: Nyéken két, Gerenyáson, Ozorán, Tamásiban és 
Vásárosdombón pedig egy-egy mellékoltárról hallunk. Püspöki joghatóság alól felmentett 
exempt plébániát ötöt ismerünk a 15. században (Széplak, Báta, Laki, Kesztölc, Siger). A 
megye K-i felében fekvő királyi alapítású monostorok (Szekszárd, Báta, Földvár majd 
Madocsa, Iván, Mágocs) mellett a regölyi főesperesség egyetlen ismert exempt kolostora a 
tőli ágostonos prépostság volt. 
Az egyházak kezén levő birtokokról kevés adattal rendelkezünk. Az ozorai egyház 1472-
ben Nyilast, a nyéki 1537-ben Pélt és Oroszit kapta kegyuraitól. A különböző kápolna- és 
oltáralapításokat is birtokadományozás kísérte, így kapta a tamási egyház Szűz Mária-
kápolnája Hékút birtokot 1447-ben, az ozorai Szent András-oltár pedig egy ekealj földet 
1531-ben. Földbirtokon kívül egyéb juttatásokkal és ajándékokkal is elláthatták a kegyurak 
templomaikat: ennek talán legérdekesebb példája Ozora, ahol Ozorai Pipo az ottani 
mészárosoknak mészárszék nyitására adományozott telek fejében arra kötelezte őket, hogy 
minden vasárnap egy pecsenyére való húst adjanak az ozorai plébánosnak, vagy pénzben 
váltsák meg a szolgáltatást. 
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A templomok egyházi szertartásokon kívül egyéb közösségi összejövetelek színterei is 
lehettek, lévén, hogy általában a falu legnagyobb méretű épületei voltak. 1399-ben a 
kazsoki plébániatemplomban 32 helybeli jobbágy tett esküt egy peres ügy kapcsán. Fontos 
szerepet tölthettek be az egyházak a támadások elleni védekezésben és az értékőrzésben is, 
amit a hatalmaskodások során az egyházakat ért sérelmek bizonyítanak (pl. 1296-ban 
Nosztámban a pécsi püspök officiálisát a templomban ölték meg, az itt őrzött, értékeket 
őrző ládákat pedig elrabolták). Az egyházi intézmények értéktárgyak is voltak, adásvétel 
tárgyát képezhették a nekik helyet adó birtokokkal együtt (1304: Nak; 1363: Kozár). Az 
egyházak további funkciója volt a temetkezés; a templomok belsejébe történő temetkezés 
különösen a késő középkorban vált általánossá; írott forrásokból területünkön több nemesi 
temetkezés is igazolható. 
A templomok belső díszítésére, berendezésére, felszerelésére csupán néhány, a templomok 
részére történt adományozást megörökítő oklevélből következtethetünk. Ezeken kívül, a 
fennmaradt tárgyak közt találunk hét (közülük két limoges-i zománcos) körmeneti- és 
oltárkeresztet, két kőből készült szenteltvíztartót, 3-4 bronz gyertyatartót ill. talpat, két ép 
harangot, négy helyről harangtöredékeket, egy csengőt, egy lelőhelyről csengő-töredéket, 
két gótikus kelyhet, egy oltárlapot, egy román kori kézmosótálat, 3 helyről pedig 
könyvcsatokat és -vereteket. Falfestmények legnagyobb felületen ma mecseknádasdi Szent 
István-templomban láthatók, de az ozorai várkápolnában és a nagyszékelyi templom 
diadalívén is festésnyomok fedezhetők fel, további négy középkori templomban újkori 
leírások említenek ilyeneket, valamint festett vakolattöredékek kerültek elő három további 
egyház feltárásakor. 
A vallásosságra néhány áttételes adatból következtethetünk. A megye területén feküdt a 
késő középkori Magyarország egyik leglátogatottabb búcsújáróhelye, a bátai apátság Szent 
Vér-ereklyéje, amely 1414-től a hódoltságig vonzotta a zarándokokat. Tolna megyei 
zarándokok külföldi kegyhelyeken is nagy számban fordultak meg: Zsigmond király 1433-
as római kíséretében is a tolnai főurak alkották az egyik legnagyobb csoportot (birtokaik 
egyházai részére számos búcsút kérve), de a római Szentlélek-társulat tagjainak számát 
tekintve is a megyék sorában az élcsoportba tartozik. 
A templomi és templom körüli temetkezéseket társadalmi csoportok szerint vizsgálva 
megállapítható, hogy Tolna megyében egyetlen középkori királyt temettek el: I. Bélát, a 
szekszárdi bencés apátságba. Kegyúri temetkezés igazolható a késő középkorban 
oklevelekből Remetén (Kányai Fülöp), Tamásiban (Tamási László és Henrik), Nyéken 
(Dombai Pál) és Bölcskén (Paksi család), régészetileg pedig az ozorai ferences 
kolostorban. A templom körüli temetőkben feltárt sírok száma igen alacsony, összesen 300 
körüli; a legtöbb sírt eddig Gyapán, majd Etén és Bátaszéken tártak fel. Eddig négy olyan 
templom körüli temető ismert, amely igazolhatóan kora Árpád-kori soros temető helyén 
létesült. Téglás temetkezések összesen három lelőhelyről ismertek. Faragott sírkövek 
kerültek elő Bátáról ill. egy elkallódott töredék Paksról és Nyékről. Az elpusztult 
középkori templomok környékét temetkezőhelyként az újkorban is gyakran tovább 
használták. 
Az egyházas helyek a középkori településhálózatnak természetesen csak egy részét 
jelentik. Mivel nem lehetett célom a középkori megye összes, templommal nem rendelkező 
településének az összegyűjtése, ezért az egyházas és egyháztalan települések 
összefüggéseit néhány sajátos szempont szerint vettem vizsgálat alá (korai templomok; 
egyházas ill. egyház nélküli helyek aránya; vásáros helyek és egyházas települések 
viszonya). A Kiss Gábor által Vas megye kapcsán kidolgozott kritériumrendszer 
segítségével korábban 26 egyházról feltételeztem vagy bizonyítottam a kora Árpád-kori 
eredetet; ehhez a számhoz azóta további, tucatnyi templom csatlakozott, szinte kizárólag 
régészeti adatok alapján. 
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Szabó István kimutatása szerint a 15. századi Magyarországon a falvak fele vagy még 
nagyobb része rendelkezett templommal. A regölyi főesperesség az 1330-as években 
összeírt 69, a tolnai pedig a 82 összeírt egyházával vidékünkön az átlagos, országosan 
pedig a fejlettebb plébánia-hálózatú területek közé tartozott. A török hódoltság előestéjére 
a források és a régészeti adatok tanúsága szerint a megyében a templomos helyek száma 
több mint a kétszeresére emelkedett. A megye Ny-i fele három járásának lakott helyeire 
kiterjedő 1542-es rovásadó-jegyzék 210 települése közül 110-ről lehet kimutatni, hogy 
egyházas hely volt, az egyházas helyek aránya tehát átlagosan 52,4%, azaz e reprezentatív 
nagyságú területen legalább minden második településen állt templom, ha nem is 
egyenletes eloszlásban. Természetesen nem minden településen állt csupán egyetlen 
egyház. A legtöbb egyházi intézmény, négy, Cikádoron és Ozorán volt; három ilyen 
objektum állt Iván, Tolna, Máré, Paks és Fadd területén, két-két egyháza volt pedig további 
16 településnek. További statisztikai adat, hogy egy-egy jelenlegi település közigazgatási 
határában átlagosan valamivel több, mint két (2,03) középkori egyházas hely, valamint két 
és negyed egyház kereshető. A legtöbb középkori egyház, 9 Bonyhád és Paks határában 
fekszik, Szekszárd területén 8, Dombóvár és Tamási határában 7-7 egyház található. 
A megyében sokadalmat és piacot egyaránt tartó településből hat, csak országos vásárral 
rendelkező helyből kettő, kizárólag hetipiacot tartó faluból pedig 30 ismert, egyenetlen 
területi eloszlásban, főleg a Duna mentén, valamint a megye DK-i részén. Az összesen 36 
vásáros hely egyházi intézményeit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy feltehetőleg kivétel 
nélkül egyben egyházas helyek is voltak; csupán 5 falu egyházáról nincs középkori vagy 
török kori írott adat, de közülük 3 esetében újkori feljegyzés vagy régészeti adat megerősíti 
a templomok létét (tehát a maradék 2 esetében is bizonyosan volt ilyen). Közülük 23 már 
szerepel a pápai tizedjegyzékben, tehát közel kétharmaduk vélhetőleg már az Árpád-
korban rendelkezett templommal. Úgy tűnik, hogy a plébániatemplomokon kívüli egyéb 
egyházi intézmények megléte (alesperesség, két plébániatemplom, kápolnák, 
oltárigazgatóság) olyan gazdasági erőt feltételez, amely oka (ill. következménye) az ezeken 
a helyeken szinte kivétel nélkül igazolható különféle vásároknak. A 36 vásáros hely és a 
tucatnyi oppidum temploma közül régészetileg is ismert egyházak alapján elmondható, 
hogy – amint előzetesen is sejthető volt – a megye legnagyobb méretű és legkiemelkedőbb 
kvalitású plébániatemplomait jórészt a gazdaságilag is jelentős, vásárokat is tartó, az 
úthálózat csomópontjain elhelyezkedő települések egyházai között találjuk (Ete, Báta, 
Nádasd, Széplak stb.). A részletesen áttekintett piacos helyek templomainak ismeretében 
néhány további egyházról is feltételezhető, hogy a számára helyet adó település előkelő 
helyet tölthetett be a környék gazdasági életében: Decs, Szil és Anya településeket 
tarthatjuk még olyan piachelyeknek, amelyekről nem maradt fenn forrás, ám létük mégis 
valószínűsíthető. 
A középkori Tolna megye egyházi társadalmában a mindenkori regölyi és tolnai 
főesperesek ill. a gazdagabb, királyi alapítású bencés apátságok vezetői számítottak a 
legmagasabb rangú egyházi személyeknek. Utánuk a nagyobb, mezővárosi 
plébániatemplomok (pl. Báta, Ete, Cikádor) plébánosai következtek, az egyszerű 
plébánosok után a plébániatemplomok oltárigazgatói, végül pedig a plébános mellett 
működő káplánok. A közel 40 ismert főesperessel legtöbbször a pécsi székeskáptalan tagjai 
közt találkozunk; származásuk, iskoláztatásuk és vagyoni helyzetük ismeretében nem 
tekinthetjük őket a szorosan vett tolnai egyházi társadalom tagjainak, hiszen a megyébe 
csak ritkán látogattak el. A középkori egyházi társadalom falusi képviselőinek 
származásáról, anyagi és szellemi viszonyairól igen keveset tudunk. A plébánosok közül az 
ismert származásúak főleg a megyéből kerültek ki, sokan szülőhelyük közvetlen közelében 
vállaltak szolgálatot. Közöttük is megfigyelhető bizonyos tagolódás; némelyik plébános a 
plébániai teendők ellátása mellett magasabb egyházi tisztséget is viselhetett, valamely 



 254

egyházi testület tagjaként igazgatta az intézmény egyik tolnai birtokának plébániáját (pl. 
1347-ben a koppányi plébános a dömösi prépostság dékánja volt, 1403-ban Mucsi 
plébánosa a pécsi társaskáptalan kanonokja), de több példánk van arra is, hogy a 
plébánosok településük birtokosait képviselték különböző ügyekben. A plébániák 
jövedelmezőségéről csak néhány, kivételes esetben maradtak forrásaink: a cikádori 
plébániatemplom jövedelme 1404-ben 4 ezüst márkára rúgott, az etei plébánia jövedelmét 
pedig 1402-ben kevesebb volt mint 50 aranyforint. A világi papság legalsó rétegét alkotó, a 
plébánosok alkalmazásában levő felszentelt segítő papokkal, a káplánokkal mindössze 
néhányszor találkozunk forrásainkban, a jelentősebb falvakban. Kápolnamestereket és 
oltárigazgatókat szintén a 15-16. században inkább csak a mezővárosokban és a 
mezővárosiasodó falvakban találunk (Nyék, Tamási, Szil, Ozora, Dombó). 
A középkori Tolna megye területéről mintegy 326 templomról maradt fenn valamilyen 
adat. Állapotukat jól szemlélteti, hogy az ismert fekvésű kb. 200 (61%), a bizonytalanokkal 
együtt pedig kb. 260 (80%) templom közül 4 (1,2%) rom, 3 (0,9%) látogatható 
(bemutatott, felfalazott) romkert, 13 (4%) valamilyen formában ma is álló, középkori 
részleteket őrző épület, 20-24 (6,1-7,4%) mai, újkori templom helyén kereshető, 7-9 (2,1-
2,7%) belterületen, beépített helyen, 1-2 belterületen (0,3-0,6%), kertben, 27-45 (8,3-
13,8%) szintén belterületen, de azon belül bizonytalan helyen, 8 (2,5%) temetőben, 16-21 
(4,9-6,4%) erdőben, 4-7 (1,2-2,1%) gyeppel borítva, 1 (0,3%) legelőn, 1-2 (0,3-0,6%) 
szőlőkben, 1 (0,3%) vízben, a többség, mintegy 95-127 (29-39%) egyház pedig szántásban 
található. 
Végezetül érdemes rövid kitekintést tenni, a kutatásra leginkább méltó objektumok 
áttekintésével. Légifotóból ismert különleges alaprajzának (kettős templom?) tisztázására 
Döbrököz–Görcsményi-dűlő [61], szintén légifotóról ismert hatalmas mérete, nemesi kúria 
melletti fekvése és forrás nélküli volta miatt Harc–Janyapuszta [103] feltárása lenne 
kívánatos. A „megszokott”, jórészt kitermelt alapozási árkok vizsgálata helyett Mőcsény–
Zsibriken [178], Tamási–Likashegyi-tisztáson [276], Várong–Régi temetőben [303] és 
Vázsnok–Budak-hegyen [305] remény van arra, hogy ásatással felmenő falakat 
tanulmányozhassunk. Rendi hovatartozása és a rend hazai emlékanyagának jórészt 
ismeretlen volta miatt kecsegtető lehet az ágostonos kanonokok apori (Pálfa-Téglás-dűlő 
[220]) ill. a kis méretű tőli (Gyulaj-Túri-erdő [100]) apátsága, valamint a johanniták 
varasdi (Bonyhádvarasd-Diós-dűlő [35]) és gyánti (Tolnanémedi-Gyánti-földek [293]) 
rendházának kutatása; utóbbinak egy száz évvel ezelőtti híradás szerinti különleges 
alaprajza is hitelesítésre várna. Érdemes lenne az írott forrásokban említett két fatemplom 
megkeresése is; az egyik feltehetően a mai decsi ref. templom gótikus épületén belül 
fekhetett, a Sólyagon (Gyulaj–Forrási-dűlő [98]) létezett másik fatemplom lelőhelye 
azonban egyelőre azonosítatlan. Korán – részben vélhetőleg a tatárjárás miatt – elpusztult 
egyházainkról tudhatnánk meg többet a semmiféle, még újkori említésből sem ismert 
három templom (Bölcske–Gyűrűs-völgy [36], Györköny–Wiesenacker-dűlő [95], 
Madocsai–Felső-nyilas [150]) feltárásával. Utóbbit még különlegesebbé teszi, hogy 
kizárólag 10-11. századi kerámiával jelzett faluhelyen fekszik, így vélhetőleg Tolna megye 
egyik legkorábbi egyházi intézménye lehetett, a györkönyi egyház pusztulása pedig a 
környékén talált nagy mennyiségű szórvány pénz tanúsága szerint egyértelműen a 
tatárjárás rovására írható. Tanulságos lenne végezetül – a Fejér megyei kun 
szállásterületeken végzett kutatások mintájára – régészetileg faggatni a templommal 
rendelkező, besenyők lakta falvak (Belcs [120], Kajdacs [121], Tökösszeg [185], Dorog 
[186], Akalacs [209])2081 templom körüli temetőit is. 

                                                 
2081 Vö. CSÁNKI 1897, 397. 4. jegyzet. Akalacs feltételezett besenyő voltára: KUN 2005. 
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KÁLDY-NAGY Gyula: A budai szandzsák 1559. évi összeírásai. 
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KÁLDY-NAGY 
1985 
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K. NÉMETH 2002c K. NÉMETH András: Regöly, Somolyi templomrom. RégKut 1999 
[2002] 242. 

K. NÉMETH 2003a K. NÉMETH András: Középkori patrocíniumok a pécsi püspökség 
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245. 
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K. NÉMETH 2004β K. NÉMETH András: Szakcs, Borjádpuszta, Borjádi-dűlő. 
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KOLLER 1782–
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KOLLER 1804 KOLLER, Josephus: Prolegomena in historiam episcopatus 
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KOPPÁNY 1967–
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KOPPÁNY 1992 KOPPÁNY Tibor: Ozora és uradalmának építészete a 18. 
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KOVÁCS 1966 KOVÁCS Béla: Elpusztult középkori kolostorok Heves megyében. 
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(2003) 291-303. 
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KOPPÁNY–GÉCZY 
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In: Báta 1940, 7-37. 
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1953. 
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7. FÜGGELÉK 
 

7. 1. TEMPLOMOK 

 

7. 1. 1. A középkori Tolna megye templomai 

Az A-C oszlop a lelőhelynevet és sorszámát, a D-E oszlop a középkori falu nevét és első 
említését, az F-H oszlop a kutatottság, az I-L oszlop a pontos földrajzi elhelyezkedés 
adatait, az M-Q oszlop a templom építészeti jellemzőit, az R-S oszlop pedig egyéb adatait 
tartalmazza. Dőlt betűvel a kolostorokat, rendházakat jelöltem. Részletes magyarázat: 
A: a lelőhely sorszáma; B: mai településnév; C: külterületnév, dűlőnév; D: középkori 
településnév; E: a középkori település első okleveles említése, hivatkozással; a pápai 
tizedjegyzékre külön nem hivatkoztam (*: hamis oklevél); F: a legalaposabb/legutóbbi 
kutatás ideje; G: a kutatás jellege; H: a kutató személye; I: EOV-térképlap száma; J: É-D 
koordináta; K: Ny-K koordináta (*: körülbelüli adat); L: tengerszint feletti magasság; M: 
legnagyobb külső méret; N: hajó belmérete és alapterülete; O: szentélyzáródás, alaprajzi 
jellemzők; P: tájolás; Q: védőszent; R: a lelőhely kutathatósága; S: KÖH-ös lelőhely-
azonosító 

 

7. 1. 2. Műszaki jellemzők 

A: mai településnév; B: külterületnév, dűlőnév; C: középkori településnév; D: legnagyobb 
külső méret; E: hajó belmérete; F: hajó téraránya; G: hajó alapterülete; H: tájolás; I: 
keltezés 
 

7. 1. 3. A tolnai főesperesség egyházas helyei a pápai tizedjegyzékben 

Ahol nincs megadva pénznem, ott mindenütt „báni” denár értendő; gr: grossus (garas); ?: 
hiányos adat. 
A: középkori településnév; B: írásmód 1333/1; C: írásmód 1333/2; D: írásmód 1334/1; E: 
írásmód 1334/2; F: írásmód 1335/2; G: adóösszeg 1333/1; H: adóösszeg 1333/2; I: 
adóösszeg 1334/1; J: adóösszeg 1334/2; K: adóösszeg 1335/2; L: pap neve 1333/1; M: pap 
neve 1333/2; N: pap neve 1334/1; O: pap neve 1334/2; P: pap neve 1335/2; Q: átlagos évi 
adóösszeg 
 

7. 1. 4. A regölyi főesperesség egyházas helyei a pápai tizedjegyzékben 

Ahol nincs megadva pénznem, ott mindenütt „báni” denár értendő; gr: grossus (garas). 
A: középkori településnév; B: írásmód 1332/1; C: írásmód 1333/1; D: írásmód 1333/2; E: 
írásmód 1334/1-2; F: írásmód 1335/1; G: írásmód 1335/2; H: pap neve 1332/1; I: pap neve 
1333/1; J: pap neve 1333/2; K: pap neve 1334/1-2; L: pap neve pap neve 1335/1; M: pap 
neve pap neve 1335/2; N: adóösszeg 1332/1; O: adóösszeg 1333/1; P: adóösszeg 1333/2; 
Q: adóösszeg 1334/1-2; R: adóösszeg 1335/1; S: adóösszeg 1335/2; T: átlagos évi 
adóösszeg („banales”) 
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7. 2. EGYHÁZI ARCHONTOLÓGIA 

 
A szerzetesrendi elöljárók közül itt csak azokat a rendeket ill. rendházakat mutatom be, 
amelyek névsorát korábban nem állította össze a rendtörténeti kutatás.2082 A domonkosok 
simontornyai kolostorának, valamint az ismeretlen rendi Keresztúr (Kaposkeresztúr), 
Koromszó és Máré kolostorának egyetlen elöljáróját sem ismerjük. 
 
 

JOHANNITÁK 
 

Fadd 
1377 Baudonus ÉRSZEGI 1971, 198, 58. sz. 

 
 

Gyánt 
1286 Móric ÁUO XII. 450. 
1324 Donát FEJÉR VIII/2. 588. 
1338 Donát FEJÉR VIII/4. 341. 
1359 Donát FEJÉR IX/3. 123. 
1361 Donát SzlavónOkm 66. 

 
 

Varasd 
1329 Gragnanai Péter HUNYADI 2001, 261. 
1377 Baudonus ÉRSZEGI 1971, 198, 58. sz. 

 
 

ÁGOSTONOS KANONOKOK 
 

Apor 
1333 András 

(provinciális) 
MonVat I/1. 278. 

1334 Mátyás MonVat I/1. 286. 
1335 név nélkül Zichy II. 152; AO III. 172. 
1342 név nélkül Zichy II. 51-52. 
1387 név nélkül ZsO I. 350, 406. sz. 
1405 Pál ZsO II/1. 4228. sz. 
1405 Demjén ZsO II/1. 4228. sz. 
1460 Bereck SZAKÁLY 1968, 23. (Dl. 106559.) 

 
 

                                                 
2082 Helykímélés végett a hivatkozásokban csak a legújabb vagy legjobb oklevélkiadást soroltam fel. Az 
ismert elöljárói névsorokra: bencések – Báta: HERVAY 2001, 482; Madocsa: HERVAY 2001, 502; 
Szekszárd: HERVAY 2001, 514; Mágocs: HERVAY 2001, 502; Iván: HERVAY 2001, 494; Szék: 
HERVAY 2001, 513. Ciszterciek – Ábrahám: HERVAY 1984, 52; Cikádor: HERVAY 1984, 88; SÜMEGI 
1997, 172-173, 236-281. Ferencesek: Ozora: KARÁCSONYI 1924, 131-133; Györgyi: KARÁCSONYI 
1924, 70; Paks: KARÁCSONYI 1924, 133-134. Azoknak az alesperesi központoknak az elöljáróit, 
amelyeket mindössze egyetlen alkalommal említenek, nem soroltam fel. 
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Től 
1294 János MES II. 361. 
1335 János MonVat I/1. 306. 
1385 név nélkül Dl. 103363. 
1446 Demeter SZAKÁLY 1998, R/3. sz. 
1455 Márton Dl. 45103. 
1540 Mihály Kammerer: Múzeumi levéltár 

 
 

ALESPERESEK 
 

Ozora 
1473 Bálint Héderváry I. 388. 
1518 név nélkül BÓNIS 1997, 4226. sz. 
1529 István Héderváry II. 19.  
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7. 3. PATROCÍNIUMOK 

 

7. 3. 1. A középkori Tolna megyei patrocíniumok megoszlása 

A nevek Sorsz. Típus 
szám
a 

%-a 

1. Mária 19 16,10
2. Margit 10 8,47 
3. Miklós 9 7,62 
4-5. Mindenszentek 8 6,77 
 Kereszt 8  
6-7. Márton 7 5,93 
 György 7  
8-9. Péter 6 5,08 
10. Mihály 5 4,23 
11. István király 4 3,38 
12. Katalin 3 2,54 
13-17. András 2 1,69 
 Anna 2  
 Demeter 2  
 idősebb Jakab ap. 2  
 Keresztelő János 2  
 Lőrinc 2  
    
18-37. Bertalan 1 0,84 
 Elhunyt hívek 1  
 Fülöp és Borbála 1  
 Gál 1  
 Gergely 1  
 Ilona 1  
 Imre 1  
 István protomártír 1  
 János apostol 1  
 Kelemen 1  
 Margit és István 

kir. 
1  

 Mária 
mennybemen. 

1  

 Mária születése 1  
 Megváltó 1  
 Mihály és Szt. Vér 1  
 Pál 1  
 Péter és Pál 1  
 Szentlélek 1  
 Tízezer katona 1  
 Tamás és Zsófia 1  
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7. 3. 2. Összehasonlító táblázat a Tolna megyében legalább két alkalommal előforduló 
védőszentek országos, dunántúli és Tolna megyei gyakoriságáról 

 
Országos Dunántúli Tolna megyei Név 
Sorszám Százalék Sorszám Százalék Sorszám Százalék 

Mária 1. 11,97 1. 9,39 1. 16,10 
Márton 2. 7,95 2. 7,89 6-7. 5,93 
Miklós 3. 7,23 3. 6,53 3. 7,62 
György 4. 6,83 4. 6,12 6-7. 5,93 
Mihály 5. 6,63 6-7. 5,58 10. 4,23 
Kereszt 6. 6,06 5. 5,85 4-5. 6,77 
Péter 7. 5,86 6-7. 5,58 8-9. 5,08 
Mindenszentek 8. 5,26 8. 5,71 4-5. 6,77 
Ker. János 9. 4,06 9. 4,76 13-17. 1,69 
István király 10. 3,49 12. 2,86 11. 3,38 
… 
András 12. 2,41 15. 2,18 13-17. 1,69 
… 
Margit 14. 2,13 11. 2,99 2. 8,47 
 
Lőrinc 17. 1,57 20-21. 1,9 13-17. 1,69 
Katalin 18. 1,37 25-28. 1,09 12. 2,54 
 
Demeter 23. 0,96 29-32. 0,82 13-17. 1,69 
 
Anna 31. 0,4  0,14 13-17. 1,69 
Jakab     13-17. 1,69 
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8. KÖZÉPKORI TELEPÜLÉSNEVEK MUTATÓJA 

 

Megjegyzések 
A mutató arra szolgál, hogy valamely középkori településnek az adattárban történő gyors 
visszakeresését lehetővé tegye. A középkori falunév utáni nyíl utal a megfelelő szócikkre, 
a többféle névalakban is ismert településnevek kevésbé gyakori alakjai után pedig ld. 
szócska irányít az általánosan használt névhez. A több egyházi intézménnyel is rendelkező 
középkori települések neve után (az adattárhoz hasonlóan) ábécésorrendben tüntettem fel 
az összes, ilyen objektumot tartalmazó lelőhelynevet. A középkorban nem Tolna 
megyéhez tartozó, jelenleg azonban annak területén fekvő középkori települések nevét 
dőlttel szedtem és a mutató végén helyeztem el őket. A lelőhelynevekben azok egyes 
részei között nem gondolatjelet vagy kötőjelet, hanem vesszőt használtam. A község neve 
után vesszővel elválasztva szereplő kérdőjel arra utal, hogy a középkori falut nem tudjuk 
dűlőre pontosan azonosítani, a közvetlenül a mai település neve után használt kérdőjel 
pedig azt mutatja, hogy a település-szintű lokalizálás is bizonytalan. A mutató végén 
szereplő néhány, kérdőjellel kezdődő tétel esetében a középkori falunévvel való 
megfeleltetés egyelőre nem lehetséges vagy bizonytalan, viszont a lelőhelyen templom 
található. 
 

*** 
 
Agár ld. Agárd 
Agárd → Sióagárd, TSz major [238.] 
Akalacs → Paks, Cseresznyéspuszta, Akalacs, Bíbichegy [209.] 
Al-Báta ld. Báta 
Al-Egres ld. Egres 
Al-Fadd ld. Fadd 
Almás → Szalatnak, Almás [256.] 
Alsócél ld. Cél 
Alsójánosi ld. Jánosi 
Alsónádasd ld. Nádasd I. 
Alsószentgyörgy ld. Szabar 
Anya → Harc, Janyapuszta, Nagy-dűlő [103.]; Harc, Janyapuszta [104.] 
Apar → Aparhant, R. k. templom [6.] 
Apáti → Bátaapáti, R. k. templom [15.] 
Apor → Pálfa, Téglás-dűlő [220.] 
Arcsa → Tamási, Öreghenye? [277.] 
Atala → Attala, Kenderföldek [7.] 
Ábrahám → Dombóvár, Vörössugár út I. [59.]; Dombóvár, Vörössugár út II. [60.] 
Bak → Szakcs, Baki-gödör [252.] 
Bakolca, Bakóca → Bakóca, ? [10.] 
Barbócs → ? [313.] 
Bat → Tengőd, Bati-erdő [283.] 
Baté → Baté, Templomdomb [12.] 
Bán → Nagyszékely, Stakop/Kőfejűpuszta/Sósdomb [193.] 
Bánd → ? [314.] 
Báta → Báta, Klastromvölgy, Szent Vér templom [13.]; Báta, Régitemető-völgy [14.] 



 303

Bedeg → Bedegkér, ? [23.] 
Berekszeg → Paks, Faluhely [211.] 
Berény → Diósberény, Alte Kirche [53.] 
Bezzeg → Nagydorog, Kis-teleki-dűlő [183.] 
Belcs ld. Bélcs 
Bélcs → Kajdacs, Sárvíz-part/Hatszázas/Hegyes-dűlő [120.] 
Bika → ? [315.] 
Bikács → Bikács, Belterület [24.] 
Bikád → Miszla, Bikádpuszta, Szentegyház-hegy [173.] 
Biród → Gyulaj, Garasházi-erdészlak [96.] 
Bohmány ld. Bohnyán 
Bohnyán → Bonyhád, Belterület [26.] 
Borjád I. → Szakcs, Borjádpuszta-Borjádi-dűlő (egykor: Éhes-hegy) [253.] 
Borjád II. → Sárszentlőrinc, Uzd, Pusztatemplom [231.] 
Borskér ld. Remete 
Bölcske → Bölcske, Ref. templom [39.] 
Börzsöny → Bonyhád, Börzsöny [27.] 
Büssü → Büssü, Újtelep, Rossz-templomi-dűlő/Puszta-templomi-dűlő [41.] 
Cél → Závod, Cíli-puszta/Cilleri rétek [306.] 
Cikádor → Bátszék, Belterület [16.]; Bátaszék, Romkert I. [17.]; Bátaszék, Romkert II. 
[18.]; Bátaszék, Volt ráctemplom [19.]; Bátaszék, ? [20.] 
Cikó → Cikó, Belterület? [42.] 
Cíl ld. Cél 
Csatár → Szekszárd, Csatár [267.] 
Csámpa → Paks, Csámpa, Sáfrány-tanya (egykor: Ráctemető) [208.] 
Csámpaszentmiklós ld. Csámpa 
Csát → Koppányszántó, Csád [144.] 
Cseh → Iregszemcse, Kukukki-dűlő [115.] 
Csernel → Hőgyész, Csernyéd [109.] 
Csetény → Sárszentlőrinc, Csetény [229.] 
Csibrák → Csibrák, R. k. templom [45.] 
Csicsó → Hőgyész, Csicsó [110.] 
Dada → Igal, Szentegyházi-dűlő [112.] 
Dalmad → Dalmand, Sánc/Sánci-dűlő [50.] 
Debregezt → Döbrököz, R. k. templom [62.] 
Decs → Decs, Ref. templom [52.] 
Derecske → Somogydöröcske,? [243.] 
Dombó → Vásárosdombó, ? [304.] 
Dorog → Kisdorog, ? [135.] 
Dorog → Nagydorog, Táncsics u. 53. [186.] 
Dorog I. → Ozora, Dorogi-dűlő [201.] 
Dorog II. → ? [316.] 
Dúzs → Dúzs, Külterület [70.] 
Ebes → Szekszárd, Ebes [268.] 
Egenszáraz → Szárazd, ? [260.] 
Egres → Pálfa, Rácegrespuszta, Hidi-dűlő [219.] 
Egyedfalva → Gyümölcsény, Kenderföld [102.] 
Egyházasbiród ld. Biród 
Egyházasdebregezt ld. Debregezt 
Egyházaskalaznó ld. Kalaznó 
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Egyházasizmény ld. Izmény 
Egyházasjánosi ld. Jánosi 
Egyházaskozár ld. Kozár 
Egyházasmaróc ld. Maróc 
Egyházasmerse ld. Merse 
Egyházasőcsény ld. Őcsény 
Egyházaspél ld. Pél 
Egyházasszaka ld. Szaka 
Egyházasszékely ld. Székely II.[?] 
Enyed ld. Enyőd 
Enyőd → Kercseliget, ? (egykor: Enyődi Puszta Templom) [131.] 
Erdőpél → Udvari, Alsópél [297.] 
Eszer → Cikó, Eszterpuszta, Felső-öreg-templom dűlő [43.] 
Ete → Decs, Ete [51.] 
Értény → Értény, Temető [74.] 
Fadd → Fadd, Parcson/Juhakol [75.]; Fadd, Rákóczi F. u. [76.]; Fadd, ? [77.] 
Felfalu ld. Újfalu 
Felső-Báta ld. Báta 
Felsőnádasd ld. Nádasd II. 
Fonó → Fonó, Birkadomb [82.] 
Földvár → Dunaföldvár, Alsó-Öreghegy, Diós [65.]; Dunaföldvár, Kálvária [67.]; 
Dunaföldvár, Kisegítő Iskola? [68.] 
Fülöpszerdahely ld. Szerdahely 
Gadács → Gadács, Kóbé-dűlő [83.] 
Gadány → Komló, Mecsekjánosipuszta, Megyei Csecsemőotthon [142.] 
Gelle → Gölle, Török templom [88.] 
Gencs → Sióagárd, Kőhányás [237.] 
Gerenyás → Gyönk, Gerenyáspuszta [90.] 
Gerézd → Somogyacsa, Gerézdpuszta, Pusztaszentegyház [240.] 
Gergyen → Gerjen, Ófalu [85.] 
Görbő I. → Dombóvár, Öregállás-dűlő [57.] 
Görbő II. → Pincehely, Görbő [222.] 
Gyalán → Kisgyalán, Régi temető [136.] 
Gyapa → Paks, Gyapa, Templomdomb [212.] 
Gyánt → Tolnanémedi, Gyánti-földek I. [292.]; Tolnanémedi, Gyánti-földek II. [293.] 
Gyerken → Györköny, Ev. templom [94.] 
Gyönk → Gyönk, Belterület [89.] 
Györe → Györe, R k. templom [93.] 
Györgyi → Mágocs, Kolostori-dűlő I. [163.]; Mágocs, Kolostori-dűlő II. [164.] 
Györke → Őcsény, Pusztagyörke/Túl a Dunán [207.] 
Gyulaj → Gyulaj, Vörösegyháza/Kiskúti-dűlő [101.] 
Gyűrűs → Bölcske, Gyűrűs-völgy [36.] 
Hada → Bölcske, Kis- és Nagylesvölgy között/Hadai-hegy [37.] 
Hagymás → Nagyhajmás, ? [187.]; Nagyhajmás, ? [323.] 
Háb → Csikóstöttös, Pusztaszentegyház [47.] 
Hegyi → Szedres, Hídja-puszta [265.] 
Hencse → Pusztahencse, Templomdomb [223.] 
Henye → Tamási, Alsócseréngát [274.] 
Hetény → Kapospula, Felsőheténypuszta [123.] 
Hékút → Iregszemcse, Hékútpuszta [113.] 
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Hidas I. → Hidas, Kirchhofäcker [106.] 
Hidas II. → Szekszárd, Hidas [269.] 
Hidegkút → Értény, Kápolnai-dűlő/Koppányszántó, Hidegkúti-dűlő [72.] 
Hidvég → Tengelic, Alsó-Hidvég [281.] 
Hidvég [II.]? → Dombóvár, Belterület? [54.] 
Horhi → Felsőnyék, Tükrösi-oldal [81.] 
Hölgyész → Hőgyész, Régi községháza [111.] 
Huszt → Magyarkeszi, Huszt [158.] 
Icse → Tolna, Mözs, Icsei-dűlő [326.] 
Ireg → Iregszemcse, Kálvária-kápolna [114.]; Iregszemcse, ? [117.] 
Ivak ld. Jak 
Iván → Bonyhád, Óhegy/Leseberg [30.]; Bonyhád, Szállási legelőföldek I. [31.]; 
Bonyhád, Szállási legelőföldek II. [32.] 
Izmény → Izmény, Öreg-templom-szántók/Régi-templom-szántók/Templom-
szántó/Altkerihekker/Alt Kirch [118.] 
Jak → Tevel, Öregtemplom dűlő, Moser tanya/Altekirh [287.] 
Jánosi → Komló, Mecsekjánosi, Mühlberg [Plébánia-föld] [322.] 
Kajdacs → Kajdacs, Kiskajdacs, Templomdomb/Fehértemplom-domb [121.] 
Kalaznó → Kalaznó, Gemeinsame-Wieser, Kapelle [122.] 
Kanacs → Dunaföldvár, Gyűrűs-völgy II. [66.] 
Kazsok → Kazsok, Fehéregyház/Fehértemplom [126.] 
Kánya → Kánya, Temető [127.] 
Kápolna → Medina, Kápolnapuszta [170.] 
Kápolna → Somodor, Kápolnai-dűlő [239.] 
Kápolnaszentmihály ld. Szentmihály 
Kárász → Kárász, ? [129.] 
Kecsel → Kocsola, Pusztaszentegyházi-dűlő [141.] 
Kecső → Ozora, Köcsöge [202.] 
Kedhely → Szalatnak, Kéthely-Altekirche/Kirch Wald [257.] 
Keményfalva ld. Gadány 
Kercseliget → Kercseliget, R. k. templom [130.] 
Keresztúr → Gödre, Gödrekeresztúr, ? [321.] 
Keresztúr → Kaposkeresztúr, ? [125.] 
Keresztúr → ? [317.] 
Kesző → Magyarkeszi, Belterület [156.] 
Kesző [Nagykesző?] → Magyarkeszi, ? [161.] 
Kesző → Keszőhidegkút, Kapellberg [132.] 
Kesztölc → Alsónyék, Nyéki-völgy I. [4.]; Alsónyék, Nyéki-völgy II. [5.] 
Kér I. → Bedegkér, Kéri temető [21.] 
Kér II. → Németkér, Látóhegy/Kerihkipl [199.] 
Kéty → Kéty, Ó-templom/Altkerih [133.] 
Királynána ld. Nána II. 
Kisjánosi ld. Gadány 
Konda ld. Szentmiklós I. 
Kondaszerntmikós ld. Szentmiklós I. 
Koppány → Törökkoppány, R. k. templom [296.] 
Koromszó → Máza, Koromszó I. [166.]; Máza, Koromszó II. [167.] 
Kospa → Tamási, Likashegyi-tisztás [276.] 
Kozár → Egyházaskozár, Köveskút/Zieglitäcker [?] [71.] 
Kónyi → Nagykónyi, R. k. templom [189.] 
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Köbli → Köblény, Temető [145.] 
Kölesd → Kölesd, Belterület (egykor: Ráctemető) [146.] 
Kömlőd → Paks, Dunakömlőd-Sánchegy?/R. k. templom?/Kreuz-Tal? [210.] 
Körcsmény → Döbrököz, Görcsményi-dűlő [61.] 
Kurd → Kurd, Kálvária [147.] 
Lak → Sárpilis, Sár partja [228.] 
Madocsa → Madocsa, Templom tér I. [151.]; Madocsa, Templom tér II. (Ref. templom) 
[152.] 
Magyari → Paks, Atomerőmű? [214.] 
Majos → Bonyhád, Majos, Goldgrube/Aranybánya [29.] 
Majsa → Regöly, Alsómajsapuszta [224.] 
Malonta → Szekszárd, Török-sziget [273.] 
Marosd → Somogyszil, Marosd [244.] 
Maróc → Hegyhátmaróc, Kálvária/Ráctemető [105.] 
Maróc? → Hidas, Maróc-dűlő/Marócer Wiese [108.] 
Mágocs → Mágocs, R. k. templom [162.]; Mágocs, ? [165.] 
Mányok → Nagymányok, R. k. templom [191.] 
Máré → Magyaregregy, Várvölgyi elágazás I. [153.]; Magyaregregy, Várvölgyi elágazás 
II. [154.]; Magyaregregy, Várvölgyi elágazás III. [155.] 
Máriaszéplak ld. Széplak 
Mászloj → Dombóvár, Felső-Mászlony [55.] 
Mede → Medina, Sziget [171.] 
Meggyesireg → Nagykónyi, Medgyespuszta [188.] 
Mekényes → Mekényes, Öregtemplom/Alte Kirche [172.] 
Merse → Nak, Halastó [197.] 
Méhes → Értény, Méhesi-dűlő? [73.] 
Mén → Iregszemcse, Méni-lap [116.] 
Mindszent → Felsőmindszent, R. k. templom [78.] 
Mindszentfalva → Gyulaj, Rác-rakási-dűlő [99.] 
Miszla → Miszla, R. k. templom [174.] 
Mocsolád? → Alsómocsolád, Olaszi-dűlő [1.] 
Mórágy → Mórágy, Kismórágy, Öregtemplom-dűlő [175.] 
Móri → Alsómocsolád, Pusztatemplom [2.] 
Mözs → Tolna, Mözs, R. k. templom [289.] 
Mőcsény → Mőcsény, Fő u. [Béke u.] 16. [177.] 
Mucsi → Mucsi, ? [180.] 
Murga → Murga, Temető [181.] 
Mut → Újireg, TSz? [300.] 
Nagyfonó ld. Fonó 
Nagymaróc ld. Maróc 
Nak → Nak, Belterület [196.] 
Nádasd I. → Mecseknádasd, Schlossberg [168.] 
Nádasd II. → Mecseknádasd, Szent István templom [169.] 
Nána I. → Alsónána, Régi faluhely [3.] 
Nána II. → Felsőnána, Ónána/Alt Nana [79.] 
Németi → Tolnanémedi, Alji-dűlő/Úrbéres-dűlő II. (Koma-sziget) [291.] 
Nosztám → Nak, Nosztánypuszta [198.] 
Nyáros? → Liget, Nyáros alja [149.] 
Nyerges → Jágónak, Nyergespuszta [119.] 
Nyék → Felsőnyék, R. k. templom [80.] 
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Nyék II. → Alsónyék, ? [325.] 
Nyilas → Magyarkeszi, Körtefai-dűlő [159.] 
Nyires → Gerényes, Nyirös, Téglás [84.] 
Oldány → Kisdorog, Ódánypuszta [134.] 
Onár → Szakcs, Ónárd [254.] 
Oroszló → Sásd, Oroszló, Temető-kápolna [233.] 
Oroszlószentmihály ld. Szentmihály 
Ozora → Ozora, Barátkút tér [200.]; Ozora, R. k. templom [203.]; Ozora, Vár [204.]; 
Ozora, Vár? [205.] 
Ómerse ld. Merse 
Ózsák → Szekszárd, Templom foka/Templomhely-dűlő [272.] 
Öször ld. Eszer 
Őcsény → Őcsény, Egyházalja [206.] 
Ősi → Tengőd, Ősi-dűlő [284.] 
Pakos → Paks, Kálvária-domb? [213.]; Paks, Malomhegy, Rókus u. [215.]; Paks, R. k. 
templom [217.] 
Papd → Mucsi, Papdi-kápolna [179.] 
Papi → Magyarkeszi, Magyarkeszi-dűlő? [160.] 
Papkeszi ld. Papi 
Parasztszékely → Kisszékely, ? [137.] 
Patlan → Zomba, Felső-Patlan [310.] 
Patony → ? [318.] 
Páli → Paks, Páli-szőlők [216.] 
Peremarton → Somogyacsa, Peremarton, Pusztatemplom [241.] 
Petrőc → Kárász, Fekete-Petrőc [128.] 
Pél → Udvari, Felsőpélpuszta, Szentegyház hegy [298.] 
Pilis → Sárpilis, Temető [227.] 
Pincehely → Pincehely, Belterület [221.] 
Pula? → Kapospula, R. k. templom [124.] 
Püspökszékely → Nagyszékely, Régi ref. templom [192.] 
Remete → Bedegkér, Templom-dűlő/Szentegyházi-dűlő/Kosztyelék [22.] 
Régen → Regöly, Sánc [225.] 
Sásd → Sásd, Belterület [232.] 
Simontornya → Simontornya, Belterület [234.]; Simontornya, Buszállomás [235.] 
Sitfő → Döbrököz, Sütvény [63.] 
Somogy → Regöly, Somoly [226.] 
Sólyag → Gyulaj, Pölöske/Forrási-dűlő [98.] 
Szabadi → Szabadi, ? [246.] 
Szabar → ? [319.] 
Szabaton → Gyönk, Szabatoni-dűlő [91.] 
Szaka → Szálka, Öregtemplom/Aldekerih [259.] 
Szakadát → Szakadát, R. k. templom (egykor: Ráctemplom) [247.] 
Szakály → Szakály, R. k. templom [249.] 
Szakcs → Szakcs, R. k. templom [255.] 
Szalacska → Nagyberki, Szalacska, Szőlőhegy [182.] 
Szalatnak? → Szalatnak, Öregtemplom/Alte Kirche [258.] 
Szarvasd → Dombóvár, Szarvasdpuszta [58.] 
Szántó → Koppányszántó, Belterület [143.] 
Szárász → Szárász, ? [261.] 
Szász → Szászvár, Arany János u. [262.]; Szászvár, R. k. templom [264.] 
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Szegzárd → Szekszárd, Béla tér, Volt vármegyeház [266.]; Szekszárd, Munkácsy u. [270.] 
Szemcse → Tamási, Szemcsepuszta [279.] 
Szentandrás → Bölcske, Szentandráspuszta, Tanya-dűlő [40.] 
Szentdemeter → Bonyhád, ? [34.] 
Szentgál → Zomba, Szentgál-Faluhely [?] [312.] 
Szentgyörgy I. → Baranyaszentgyörgy, R. k. templom [11.] 
Szentgyörgy II. → Dunaszentgyörgy, Rákóczi u. [69.] 
Szentgyörgy III. → Gyönk, ? [92.] 
Szentiván →Attala, Szentivánpuszta [8.] 
Szentlőrinc I. → Sárszentlőrinc, Petőfi u. [230.] 
Szentlőrinc II. → Szakály, ? [251.] 
Szentmáriafalva → Hidas, Malom-dűlő/Sankt-Maria-Acker [107.] 
Szentmárton I. → Gödre, Gödreszentmárton, Kloster/Unterm Kloster [86.] 
Szentmárton II. → Nagyszokoly, Alsó-Szentmártoni-dűlő [194.] 
Szentmárton III. → Tamási, Szentmártoni-dűlő [280.] 
Szentmihály → ld. Oroszló 
Szentmiklós I. → Dombóvár, Kiskonda [56.] 
Szentmiklós II. → Dalmand, Kőkúti-major [49.] 
Szentmiklós III. → Szekszárd, Palánk, Szentmiklós [271.] 
Szentmiklós IV. ld. Csámpa 
Szentpál → Somogydöröcske, Klószter [242.] 
Szentpéter I. → Tolnanémedi, Szentpéter [294.] 
Szentpéter II. → Kisszékely, ? [138.] 
Szerdahely → Bonyhád, Jung-major [28.] 
Szék ld. Cikádor 
Székely → Dalmand–Petőfi u. [64.] 
Székely II. ld. Parasztszékely 
Székely III. ld. Püspökszékely 
Széplak → Cikó, Ó-templom [44.] 
Szil → Somogyszil, R. k. templom [245.] 
Szokol → Nagyszokoly, R. k. templom [195.] 
Szoroszlószentmihály ld. Szentmihály 
Taba → Szakály, Kistava [248.] 
Tabód → Bonyhád, Tabód [33.] 
Tabód? → Attala, Taboldi-dűlő [9.] 
Tah → Gyulaj, Pogány-templom [97.] 
Tamási → Tamási, Belterület [275.]; Tamási, R. k. templom [278.] 
Tápé → Bikács, Kistápé, Zsidó-nadrág (volt Pusztaszentegyházi-rét) [25.] 
Tárkány → Szakály, Tárkány, Tárkánymajor-dűlő [250.] 
Tengelic → Tengelic, Nyulas-tó (Öregfalu) [282.] 
Tengöld → Tengőd, Temető [285.] 
Tevel? → Tevel, „Halastó felett” [286.] 
Tita → Magyarkeszi, Diós [157.] 
Tolna → Tolna, Duna-meder [288.]; Tolna, Selyemgyár [290.] 
Tolnaszántó ld. Szántó 
Tolnaszentgyörgy ld. Szentgyörgy II. 
Tolnavár ld. Tolna 
Tormás → Kistormás, Raizenkirchhof [139.] 
Tófő → Tófű, Ev. templom [295.] 
Tökösszeg → Nagydorog, Sas-hegy-dűlő (Tyúkházi-dűlő) [185.] 
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Töttös → Csikóstöttös, Belterület [46.] 
Től → Gyulaj, Túri-erdő, Templomdomb [100.] 
Udvari → Udvari, ? [299.] 
Unár ld. Onár 
Uzd I. → Gölle, Dűlt-templom-dűlő [87.] 
Uzd II. → Nagydorog, Pap-sziget [184.] 
Újfalu → Simontornya, Újsortól délre/Török-domb [236.] 
Varasd → Bonyhádvarasd, Diós IV./Diós-völgy-négyes [35.] 
Varsád → Varsád, Kisvarsád/Klein Varsád [301.] 
Vaszar → Kisvaszar, ? [140.] 
Vápafő → Lápafő, Temető [148.] 
Váralja → Váralja, Belterület [302.] 
Várong → Várong, Régi temető [303.] 
Vásárosfonó ld. Fonó 
Vázsnok → Vázsnok, Budak-hegy [305.] 
Veperd → Dalmand, Felsőleperdpuszta, Gölösi-dűlő [48.] 
Vok → ? [320.] 
Závod → Závod, R. k. templom [308.] 
Zimány → Zimány, Lépavadai-dűlő [309.] 
Zomba → Zomba, Kálvária-dűlő [311.] 
Zsigér → Mőcsény, Zsibrik [178.] 
Zsigri ld. Zsigér 
? → Bölcske, Kővári-szőlő [38.] 
? → Györköny, Wiesenacker-dűlő [95.] 
? → Madocsa, Felső-Nyilas/Szent-aljai-nyilasok/Szent-alja-hát [150.] 
? → Mőcsény, Fekete-völgy/Cserno dolnio [176.] 
? → Nagymányok, Határ-kápolna (egykor valószínűleg: Alter Posten/Régi puszta) [190.] 
? → Paks, Vizes-dűlő [218.] 
? → Szászvár, Lapos kő [263.] 
? → Závod, Öregtemplom/Óveraltkirhe [307.] 
 
 

A középkorban más megyékhez tartozó, 
ma Tolna megyében fekvő középkori egyházas helyek 

 
Asszonyfalva → Decs, Szonfovai-erdészház [C.] 
Dalocsa → Bogyiszló, Dalocsa [B.] 
Imsós → Paks, Dunakömlőd, Imsósi-erdészház [F.] 
Kistolna → Tolna, ? [G.] 
Pázmánd → Dunaföldvár–Pázmándpuszta [D.] 
Peterd → Bátaszék–Leperd [A.] 
Várszeg → Fadd, Dombori, Molnár-tanya [E.] 
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9. KÉPJEGYZÉK 
 
I. t. Áttekintő térkép 
A térképlapokon nem szerepel néhány, csak középkori nevén adatolt, lelőhellyel nem 
megfeleltethető egyház: 313-320 (Barbócs, Bika, Bánd, Dorog II., Keresztúr, Patony, 
Szabar/Alsószentgyörgy, Vok). Azokat a templomokat, amelyeknek a mai falvak határában 
való hozzávetőleges fekvése nem állapítható meg (csak a faluhatár), feltüntettem a 
térképen. 
 
II–LXV. t. Az egyes egyházak elhelyezkedése (1:25000 léptékű térképlapokon) 
A térképlapokon nem szerepel néhány, csak középkori nevén adatolt, lelőhellyel nem 
megfeleltethető egyház: 313-320 (Barbócs, Bika, Bánd, Dorog II., Keresztúr, Patony, 
Szabar/Alsószentgyörgy, Vok) ill. néhány olyan templom, amelyeknek a mai falvak 
határában való hozzávetőleges fekvése sem állapítható meg: 20 (Bátaszék–?), 38 
(Bölcske–Kővári-szőlő), 92 (Gyönk–?), 138 (Kisszékely–Szentpéter), 161 (Magyarkeszi–
?), 251 (Szakály–?), 286 (Tevel–„Halastó felett”). 
 
LXVI. t. Kartográfiai feldolgozás (egységes léptékű alaprajzok a megye térképén) 
 
Átrajzolt alaprajzok (táblánként egységes léptékben) 
LXVII. t. Félkörös szentélyzáródású templomok 
1. Attala–Kenderföldek (Attala) 
2. Kajdacs–Sárvíz-part (Bélcs) 
3. Paks–Gyapa-Templomdomb (Gyapa) 
4. Tamási–Alsócseréngát (Henye I. periódus) 
 
LXVIII. t. Egyéb román kori templomok 
1. Szedres–Hidja-puszta (Hegyi) 
2. Báta–Régitemető-völgy (Báta I. periódus) 
3. Regöly–Sánc (Régen) 
4. Bölcske–Kis- és Nagy-Lesvölgy között (Hada) 
 
LXIX. t. Egyenes szentélyzáródású templomok 
1. Mecseknádasd–Szent István-kápolna (Nádasd III. periódus) 
2. Szakály–Tárkánypuszta-Tárkánymajor-dűlő (Tárkány) 
3. Döbrököz–Görcsényi-dűlő (Körcsmény) 
4. Sásd–Oroszló (Oroszló) 
 
LXX. t. Támpillér nélküli poligonnal záródó templomok 
1. Őcsény–Pusztagyörke (Györke) 
2. Dalmand–Sánci-dűlő (Dalmad) 
3. Tolna–Selyemgyár (Tolna–Szent Bertalan-kápolna) 
3. Regöly–Alsómajsapuszta (Majsa) 
 
LXXI. t. Poligonális szentélyzáródású templomok (teljes alaprajz) I. 
1. Törökkoppány–R. k. templom (Koppány) 
2. Regöly–Somoly (Somogy) 
3. Tamási–Alsócseréngát (Henye III. periódus) 



 311

 
LXXII. t. Poligonális szentélyzáródású templomok (teljes alaprajz) II. 
1. Felsőnyék–R. k. templom (Nyék) 
2. Hőgyész–Régi városháza (Hőgyész) 
3. Harc–Janyapuszta-Nagy-dűlő (Anya) 
4. Báta–Régitemetővölgy (Báta II. periódus) 
 
LXXIII. t. Poligonális szentélyzáródású templomok (csak szentélyük ismert) 
1. Szakály–R. k. templom (Szakály) 
2. Aparhant–R. k. templom (Apar) 
3. Iregszemcse–Szent János-kápolna (Ireg) 
 
LXXIV. t. Ál-háromhajós mezővárosi templomok 
1. Decs–Ete (Ete V. periódus) 
2. Mecseknádasd–Schlossberg (Nádasd II.) 
3. Cikó–Ó-templom (Széplak) 
 
LXXV. t. Kolostortemplomok, poligonális szentélyzáródással 
1. Báta–Klastromvölgy-Szentvér-templom (Báta) 
2. Somogydöröcske–Szentpál (Szentpál) 
3. Ozora–Barátkút-tér (Ozora) 
 
LXXVI. t. Egyéb kolostortemplomok 
1. Szekszárd–Béla tér, volt vármegyeháza (Szekszárd) 
2. Bátaszék–R. k. templom (Cikádor) 
 
LXXVII. t. Részben ismert alaprajzú templomok 
1. Nagyszékely–Régi ref. templom (Székely) 
2. Szekszárd–Palánk-Szentmiklós (Szentmiklós) 
3. Madocsa–Templom tér II. (Madocsa) 
4. Tamási–Szemcsepuszta (Szemcse) 
 
Az alaprajzok eredeti közlései 
LXXVIII. t. Félkörös szentélyzáródású templomok 
1. Attala–Kenderföldek (Attala): MNM Ad. 116. IX/1990. 
2. Kajdacs–Sárvíz-part (Bélcs): ÓDOR–K. NÉMETH 2005, 224. 3. kép A. 
3. Paks–Gyapa-Templomdomb (Gyapa): PVM Rég. Ad. leltározatlan 
4. Tamási–Alsócseréngát (Henye I. periódus): K. NÉMETH 2002, 155. 
 
LXXIX. t. Egyéb román kori templomok 
1. Szedres–Hidja-puszta (Hegyi): terepbejárási vázlat 
2. Báta–Régitemető-völgy (Báta I. periódus): WMMM Rég. Ad. 590/1-99. 
3 .Regöly–Sánc (Régen): HAVASSY–VIZI 2004, 224. 3. ábra 
4. Bölcske–Kis- és Nagy-Lesvölgy között (Hada): SZELLE 1889, 354. 1. szám 
 
LXXX. t. Egyenes szentélyzáródású templomok 
1. Mecseknédasd–Szent István-kápolna (Nádasd III. periódus): G. SÁNDOR 1974, 182. 
176. kép 
2. Szakály–Tárkánypuszta-Tárkánymajor-dűlő (Tárkány): MIKLÓS 2004, 10. 
3. Döbrököz–Görcsényi-dűlő (Körcsmény): MIKLÓS 2004, 10. 
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4. Sásd–Oroszló (Oroszló): GOSZTONYI 1944, 144. 3. rajz 
 
LXXXI. t. Támpillér nélküli poligonnal záródó templomok 
1. Őcsény–Pusztagyörke (Györke): MIKLÓS 2002, 31. 
2. Dalmand–Sánci-dűlő (Dalmad): MIKLÓS 2004, 10. 
3. Tolna–Selyemgyár (Tolna–Szent Bertalan-kápolna): WMMM Rég. Ad. leltározatlan 
4. Regöly–Alsómajsapuszta (Majsa): Miklós Zsuzsa számítógépes rajza saját légifotója 
nyomán 
 
LXXXII. t. Poligonális szentélyzáródású templomok (teljes alaprajz) I. 
1. Törökkoppány–R. k. templom (Koppány): KÖH Tervtár 52393. 
2. Regöly–Somoly (Somogy): K. NÉMETH 2001, 64. 
3. Tamási–Alsócseréngát (Henye III. periódus): K. NÉMETH 2002, 155. 
 
LXXXIII. t. Poligonális szentélyzáródású templomok (teljes alaprajz) II. 
1. Felsőnyék–R. k. templom (Nyék): KÖH Tervtár 26070. 
2. Hőgyész–Régi városháza (Hőgyész) TMÖL T. 60. részlete nyomán készített sematikus 
ábra 
3. Harc–Janyapuszta-Nagy-dűlő (Anya): MIKLÓS 2002, 32. 
4. Báta–Régitemetővölgy (Báta II. periódus): WMMM Rég. Ad. 590/1-99. 
 
LXXXIV. t. Poligonális szentélyzáródású templomok (csak szentélyük ismert) 
1. Szakály–R. k. templom (Szakály): KÖH Tervtár 6862. 
2. Aparhant–R. k. templom (Apar): KÖH Tervtár 525. 
3. Iregszemcse–Szent János-kápolna (Ireg): KÖH Tervtár 2509. 
 
LXXXV. t. Ál-háromhajós mezővárosi templomok 
1. Decs–Ete (Ete V. periódus): VIZI-MIKLÓS 1999, 242. 7. kép 5. 
2. Mecseknádasd–Schlossberg (Nádasd II.): 
http://syrius.elte.hu/varak/mecseknadasdschlosste/schlossberg.htm légifotó nyomán 
készített sematikus ábra 
3. Cikó–Ó-templom (Széplak): BÉKEFI 1894, 8. 1. ábra 
 
LXXXVI. t. Kolostortemplomok, poligonális szentélyzáródással 
1. Báta–Klastromvölgy-Szentvér-templom (Báta): Sümegi József rajza. 
2. Somogydöröcske–Szentpál (Szentpál): GUZSIK 1986, 16. 6. ábra; GUZSIK–
FEHÉRVÁRY 1984, 78. Abb. 1. 
3. Ozora–Barátkút-tér (Ozora): NAGY 1969, 136-137. 3. ábra 
 
LXXXVII. t. Egyéb kolostortemplomok 
1. Bátaszék–R. k. templom (Cikádor): VALTER 2001, 199. 1. kép; 200. 2. kép 
2. Szekszárd–Béla tér, volt vármegyeháza (Szekszárd): KOZÁK 1974, 344-345. oldal közti 
képmelléklet 
 
LXXXVIII. t. Részben ismert alaprajzú templomok 
1. Nagyszékely–Régi ref. templom (Székely): KÖH Tervtár 
2. Szekszárd–Palánk-Szentmiklós (Szentmiklós): WMMM Rég. Ad. leltározatlan 
3. Madocsa–Templom tér II. (Madocsa): TÓTH 2001c, 379. 1. kép 
4. Tamási–Szemcsepuszta (Szemcse): K. NÉMETH 2005c (Rómer XIX. 62.) nyomán 
készített sematikus ábra 
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