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A somolyi templomrom 
Bevezetés, topográfiai kérdések 

Regöly határában, a 65-ös főút Tamási és Szakály közti szakaszától K-re kb. 400 m-re, a Somolyi-patak 
bal oldalán áll a középkori pécsi püspökség regölyi főesperességének egyetlen ránk maradt templomromja. 
(/. kép 1.) A patakba ÉNy felől egy kb. 300 m hosszú, időszakos ér folyik, „félszigetté" alakítva a középkori 
Somogy falunak helyet adó, 154,8 m tengerszint feletti magasságú dombot. (7. kép 2.) A templommarad
ványt Csonka torony, Török templom, Rác templom, Várrom, környékét Somó, Somol, Somoly néven 
ismerik, a régészeti irodalomban pedig Somoly, Somolyi templomrom néven ismert. A helyi szájhagyomány 
szerint aranyhintó van itt elásva,1 ennek köszönhető a rom legalább száz éve történő folyamatos bolygatása 
is. 

A középkori Somogy falu neve a 'som' főnévből -gy képző hozzáillesztésével alakult ki; somban gazdag 
területre utal. A 17. században feltűnő Somoly név a középkori elnevezésből végződéscserével alakult ki,2 

valószínűleg az ebben az időben megjelenő rác lakossággal. Csánki a falut Somogy és Somogyi néven is 
említi,3 pedig valószínű, hogy a Somogi írásmódban szereplő -i betű csupán az -y hangot helyettesíti, tehát 
ebben az esetben is Somogy lehetett az ejtési mód. 

Mivel a templomrom könnyű megközelíthetősége miatt jól ismert a környéken, történetéről ellenben 
csupán közhelyek élnek, a falura és templomára vonatkozó források összegyűjtése mellett szükségesnek 
érzem a korábbi történeti irodalomban felmerült, Somollyal kapcsolatos tévedések helyreigazítását is. 

Hőké Lajos Tolna megye műemlékeiről 1872-ben a Műemlékek Országos Bizottságához írt 
beszámolójában vitatta, hogy a regölyi határban álló templomrom a somolyi templom maradványa lenne, 
„holott a hajdani regöli archidiaconus templom romja, mely a többi romok elpusztulásával még egyedül 
áir\A Hőké állításának tévességét igazolja, hogy a középkori Regöly részben a mai település helyén feküdt, 
plébániatemplomát - amelyet korábban esetleg főesperesi templomként is használhattak - 1993-95-ben G. 
Vizi Márta kutatta.5 Nem lehetetlen, hogy valóban létezett a regölyi elöljáróság által 1864-ben Pesty Frigyes 
számára leírt egyház is, amellyel még biztosabban azonosíthatnánk az egykori főesperességi templomot: 
„Epületei közül egyedül egy kéttornyú templom említetik, mely 1715lk év körül lerontatván, anyagából a 
mostani regölyi templom épült. " 

A pápai tizedjegyzék 1333. évi adatát, amely szerint Sonoh község Ducleus nevű papja is szerepel az 
adófizetők között,7 Papp István volt tamási esperes-plébános Somogyra vonatkoztatta helytörténeti 
munkájában.8 Az eltorzított településnevet okozhatta az összeírok külföldi volta, ám ez nem elég indok az 
azonosítás megcáfolására. Komolyabb érv, hogy az említett névalak csupán egyszer szerepel a jegyzékben, 
pedig a regölyi főesperesség területéről öt összeírás is fennmaradt. Sonoh után környékbeli falvak állnak a 
listán, előtte azonban nem; valószínű, hogy valamelyik másik püspökség összeírásához tartozik. A 
tizedjegyzékben említett templomok nagy része még az Árpád-korban épülhetett, Somolyon viszont nem 
találtunk a ma is látható gótikus építkezést megelőző periódust, ezért Papp István feltevését nem fogadjuk el. 
Timár György a romot tévesen az egykori Szentlőrinc falu templomával azonosította a pápai tizedjegyzéket 
feldolgozó munkájában,9 pedig korábban a romot ő is Somoly templomának tartotta. 

A templomrom körül fekvő település Szentlőrinc faluval való azonosításának ellentmond a mai 
Kistavapuszta körül fekvő, elpusztult középkori Taba falu 1357. évi határjáró oklevele, amelyből kiderül, 

'TMFN 1981, 133: 22/336. 
2 KISS 1988, II. 487-488. (Somogyvár, Somolyi - patak) 
3 CSÁNKI 1897,448. 
4 HŐKÉ 1872 
5 HAVASSY - G. VIZI megjelenés alatt 
6 GAÁL - KŐHEGYI 1977, 297. 
7 MonVat 1/1,245. 
8 PAPP é. n. 185. 
9 TIMÁR 1999, 308-309. 
10 TIMÁR 1990,90. 
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hogy Szentlőrinctől É-ra feküdt Taba, tőle É-ra pedig Tah.11 Somogy feltételezhető középkori szomszédosai 
a következő települések voltak: E-on Tald (ma Regöly-Kisdád), K-en Régen (a mai Regöly), DK-en Szák 
(ma Regöly-Körtvélyesi-dűlő), Ny-on pedig Tah. 

A templomromot több, újabb térkép is hibásan várromként jelöli.12 

A falu története 

A templomot középkori oklevél nem említi, védőszentje sem ismert; írásos forrásban először csak 1721-
ben szerepel. A településre vonatkozó, nem nagy számú forrás összegyűjtése ezért is indokolt. 

Somogyot először 1389-ben említi oklevél: Zsigmond király ekkor iktattatta néhai Újlaki Kont Miklós 
nádor fiát, Bertalan mestert és rokonát Miklóst a falu birtokába.13 1405-ben a Simontornyát birtokló 
Kanizsaiak Somogyi János nevű miszlai jobbágya több tucat társával együtt Gyánton, a fehérvári johannita 
konvent birtokán hatalmaskodott; feltételezhetjük, hogy nem Somogy megyéről, hanem a hasonló nevű 
faluról, származási helyéről kapta nevét ez az ember.14 A Zsigmond király elleni bárói liga 1403-as veresége 
után az összesküvésben részt vett két Újlaki testvér - Kont Miklós nádor két unokája - nagy árat fizetett 
büntetlenségéért. 1406. január 10-én Zsigmond király Újlaki László hűtlenségét Garai Miklós 
közbenjárására, Imréét pedig 12000 aranyforint fejében megbocsátotta, ám mivel Újlaki Imre csak 3000 
forintot adott meg készpénzben, Somogy és Tolna megyei birtokait - így Somogy falut is - Zsigmond átvette 
tőle 9000 forint értékben.15 1407. június 2-án Ozorai Pipo főkincstartó, temesi és sókamaraispán és testvére, 
Firenzei Scolaris Máté szolgálataikért Zsigmond királytól Dalmad, Somogy, Marton, Kövesd és Somodor 
birtokokat kapták.16 1425-ben Ozorai Pipo a fehérvári káptalannak adta Somogy falu másik felét, mert 
engedélyt kapott arra, hogy a Boldogasszony tiszteletére szentelt koronázó-templomba temetkezhessen.17 A 
következő évben Zsigmond király megerősítette Ozorai Pipo intézkedését, amely szerint feleségére, 
Borbálára hagyta halála esetére Somogy és Tolna megyei javait, így Somogy falu másik felét is.18 1439-ben a 
fehérvári káptalan egyik Somogy falubeli jobbágya a káptalan megbízottjaként részt vett Hernádfalvi 
Antalnak és feleségének, Mekcsei Annának a szomszédos Tah faluba történő beiktatásakor.19 Az 1542. évi 
rovásadó-összeírás szerint a faluban 23 porta volt Palatich Jánosé, három porta pusztán állt,20 a szolgák 12 
dénárt fizettek.21 Palatich János, aki ebben az évben összesen 60 portával rendelkezett Tolna megye 
Kaposmenti járásában, később Zrínyi Miklós familiárisa, 1558-ban átmenetileg a szigetvári vár parancsnoka, 
később ura helyettese volt a főkapitányi székben.22 Az 1543-as dika-jegyzék szerint a pusztán álló falu 
birtokosa a fehérvári káptalan,23 a lakosok a törököktől való félelmükben elmenekültek.24 

Úgy tűnik, hogy a település évtizedekig néptelen volt, mert a simontornyai szandzsák 1546-ban 
meginduló tahrir-deftereiben először csak 1580-ban tűnik fel a tamási náhijéhez tartozó Somogy falu, név 
szerint felsorolt 29 nős és 17 nőtlen férfi lakójával; tíz év múlva a családi állapot megjelölése nélkül 35 férfit 
írtak össze.25 Az 1580-ban összeírt 46 férfi közül 17 megtalálható az 1590-es jegyzékben is^ a mindkét 
adatsorban megtalálható családnevek (Bacskó-Bacskod-Bacskor, Besnő-Besnői, Doson-Toson, Ihász, 
Horvát, Kazsa, Keszeg, Mátyás, Szabó, Varga) ekkor még magyar lakosságra utalnak, kivéve a Toson és az 
1580-ban összeírt Mecsárlik nevet. Ugyancsak az első névsorban találkozunk a falvakban nélkülözhetetlen 

11 AnjouOkm VI. 338. reg. 538. o. 
12 Pl. a 1: 10000-es EOTR-vetületű térkép, a térképlap száma: 34-324. 
13 ZsO I. 1266. reg. 
14 FEJÉR X/4. 447-450. 
15 ZsO II/l. 4374. reg.; WENZEL 1884,1. 10. reg. 15-18; MÁLYUSZ 1984, 55-56. Az iktatásról szóló parancslevél és jelentés: ZsO 

II/2. 5415. reg.; SZAKÁLY 1968, 18. 
16 ZsO II/2. 5529; WENZEL 1884,1. 15. reg. 19-24. Az iktatásra felszólító parancslevél: ZsO II/2. 5585. reg., a róla szóló jelentések: 

ZsO II/2. 5610. reg. és ZsO II/2. 5659. reg. Az iktatólevelek átírásai: ZsO II/2. 6489. reg. 
17 WENZEL 1884, III. 73. reg. 430-434. 
18 WENZEL 1884, IV. 75. reg. 613-616. 
19 HazaiOkm IV. 236. reg. 322. 
20Dical542. 
21 ÉRSZEGI 1978, 120. 
22 SZAKÁLY 1969, 43. 
23 MAKSAY 1990, 777. 
24Dical543. 
25 DÁVID 1982,235. 
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kovácsműhely meglétét bizonyító János kovács nevével, valamint a jobbágyok származási helyére utaló 
Kozsba és Adi nevekkel. Kospa elpusztult falu Tamási határában, a községtől D-re fekvő erdő Likashegyi
tisztásán,26 a szintén közeli, a defterekben Somoggyal többször együtt említett Ad puszta pedig valahol 
tárgyalt településünk közelében feküdt.27 

A magyar lakosság feltehetően a tizenötéves háború környékbeli harcai során menekült vagy pusztult el. 
1600. februárjában a törökök Simontornya alatt gyülekeztek Kanizsa ellen, 1602-ben pedig az osztrákok 
ostromolták eredménytelenül a várat.28 Az 1602-1603-as télen tatárok teleltek Szigetvár, Koppány, Mohács 
és Simontornya környékén; 9 a települések pusztulására bőven adódott lehetőség, bár Somogy szűkebb 
környékéről nincs adatunk. 

1622-ben először készült összeírás a Tolna és Somogy megyei Eszterházy-uradalmakról. Meglepő, hogy 
a simontornyai és az ozorai uradalomban is szerepel egy-egy Somoly nevű puszta;30 a két, hasonló nevű 
település később is szerepel azonos időben. A másik Somoly pontos helyét nem ismerjük, középkori 
forrásainkban sem találunk a környéken másik, hasonló nevű falut. Azonosíthatnánk a szintén a simontornyai 
szandzsák simontornyai náhijéjének 1565-ös és 1571-es tahrir-defterében szereplő Somogyi nevű faluval, ám 
ezt a települést a defterek elemzője Mucsi és Felső-Papdi közé lokalizálta,31 tehát a későbbi Eszterházy-
uradalmaktól elég távol feküdt. A több évben is előforduló, teljesen megegyező adatok ismeretében talán 
nem lehetetlen, hogy kétszer is összeírták ugyanazt a helyet; ennek azonban ellentmond, hogy 1669-75-ben 
mindkét települést eltérő nemzetiségűnek jelölték meg. 

A könnyebb átláthatóság érdekében táblázatban foglaltam össze a 17. századi adózási adatokat.32 

év falu írásmódja uradalom lakosság fizetett adó év falu írásmódja uradalom lakosság 

papucs (pár) kapca forint 
1622 Somoly puszta Ozora 
1622 Somoly puszta Simontornya 
1651-52 Somoly Ozora rác 2 + 10 
1651-52 Számoly Simontornya rác 2 + 10 
1658 Somogy Simontornya rác 1 + 7 
1667-68 Somoly Ozora 2 + 10 
1667-68 Szamoly Simontornya 2 + 10 
1669-75 Somo puszta Ozora magyar 
1669-75 Somoly Simontornya rác 1 + 10 

Nem tudjuk, hogy a 17-18. század fordulóján belül pontosan mikor néptelenedett el végleg Somoly, de 
1715-ben Eszterházy József gróf már ezt írta az újratelepítés előtt álló Regöly szállólevelében: „tudván..., 
hogy... eléghséges földje s határja nem leszen Regelly pusztámnak, azért Somoly és Kistaha nevű két 
pusztámat is hozzá adjungálni kívánom"'''?1' A középkori Somogy falu határa ettől az időtől tartozik a regölyi 
határhoz. 

A rom újkori említései 

1721-ben a regölyi egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint a regölyi határhoz csatolt Somos nevű pusztán 
egy igen régi templom romjai állnak, amelynek szentélye majdnem teljesen elpusztult, az É-i oldal egy 
ember magasságában, a D-i kétszer olyan magasan áll, a Ny-ra néző torony kétharmad részében megmaradt, 

26 TORMA 1981. 
27 CSÁNKI 1897, III. 413; DÁVID 1982, 134. 
28 KISS 1938, 82-83. 
29 HEGEDŰS 1979, 18. 
30 HEGEDŰS 1979,20-21. 
31 DÁVID 1982, 129. 
32 HEGEDŰS 1979, 34-35, 37, 41-42, 46. alapján Szakály Ferenc az 1675-ben megújított 1669-es összeírás szerint 10 forintot fizető, 

rácok lakta Somoly adóit a tamási uradalom adatainál közli: SZAKALY 1981, 275. 
33 A szállólevél szövegét 1865-ben a regölyi elöljáróság elküldte Pesty Frigyesnek, a helynévgyűjtő adatlapra másolva: GAÁL -

KŐHEGYI 1977, 297-298. Eredetije: Eszterházy Repositorium 35. Fasc. I. Nr. 201. 
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34 a védőszent azonban az idők folyamán feledésbe ment. A templom romjait feltüntette Magyarország első 
katonai felmérése 1784-ben Somoly rudera felirattal35 és Schnemann 1818-as térképe is.36 1824-ben, 
Moldoványi József leírása idején „a' Somolyi pusztán Gothus formára épült Templomnak egy az Orságút 
mellett egy kis völgyben látszató Tornya ' maradékja" látszott csupán.37 Egyed Antal 1828-ban Regölyröl írva 
valószínűleg a somolyi romot említi: Játhatni határában még egy régi Templomnak düledékeit is". Egy 
évvel később Bregovics Pál ezt írta a romról: ,y4 templom omladékai még most is látszanak. Fiatal koromban 
(1800 körül) még voltak falai tornyával együtt, melynek formája csakugyan régi időkre mutatott"} Fényes 
Elek 1851-ben az alábbiakat jegyezte fel: „Somolyi pusztán egy régi szentegyháznak a völgyből csak tornya 
látszik ki". 

A leírások alapján úgy tűnik, hogy 1800 körül még álltak az 1721-ben említett hajófalak, de az 1820-as 
évektől már csak a ma is látható tornyot említik. 

A templom kutatása 

A templom első régészeti szempontú megfigyelője Rómer Flóris volt, aki 1866-os útja során lerajzolta a 
romot. Ekkor a torony felső nyílásaiból még csak a záródás hiányzott, a nyolcszög három oldalával záródó 
szentély vonala is megállapítható volt.41 (7. kép 3.) Az OMvH Tervtárában található 1963-as dokumentáció 
szerint Rómer a templomot övező kerítés adatait is feljegyezte. Az alaprajzi vázlaton valóban találunk az 
épület körül egy vonalat, amelyhez azonban nem tartozik magyarázat; a lábban ('= 31,6 cm) megadott szám 
a következők: Ny-ra 16' (=5, 1 m), É-ra 29' (= 9, 2 m), K-re 15' (= 4,8 m), D-re 42' (=13,3 m). (1. kép 4.) 
Napjainkban körítőfalnak nyoma sem látszik, az adatokat inkább a templomdomb széleiként azonosíthatjuk, 
bár a templomdombtól D-re és Ny-ra kb. 5 m-re ma is határozott perem fedezhető fel. Közel száz év telt el, 
mire 1960-ban Mészáros Gyula terepbejárást végzett a rom körül.42 1963-ban Torma István járta be az épület 
környékét.43 

Ugyanebben az évben Mészáros Gyula a torony kiomlott ÉK-i sarkánál, a torony és a hajó találkozásánál 
előzetes kutatást végzett,44 majd H. Nándori Klára tervei alapján az OMF állagmegóvási munkákat végzett a 
téglából épült romon: a hiányos részeket - a falkoronát és a torony ÉK-i sarkát - téglával pótolták, de az 
eredeti szürke habarcstól jól megkülönböztethető színű, sötétebb habarcsot használtak.45 

1994. áprilisában Miklós Zsuzsa légifotókat készített a romról és a körülötte fekvő elpusztult falu 
helyéről.46 

A középkori Somogy falunak helyet adó domb a középkor előtt is lakott volt: Mészáros Gyula 1963-ban 
egy kora bronzkori (kisapostagi) edény peremtöredékét és római téglatöredéket talált, a lelőhely folyamatos 
szemmel tartása során középső bronzkori (mészbetétes) és római cserepeket is gyűjtöttem; az ásatás során 
előkerült egy római peremes tégla töredéke, amely valószínűleg a Somolyi-patak másik partján, a romtól 
DNy-ra fekvő elpusztult, római kori villa helyéről került ide. A villa anyagát valószínűleg teljesen 
széthordták, mire a templom felépült, hiszen kézenfekvőnek tűnt volna a közeli anyaglelőhely kiaknázása az 
építkezéshez. 

A rom körül fekvő középkori faluhely területén évek óta végzett terepbejárásaim eredményeként 
elmondható, hogy bár a falut csak 1389-ben említik először, temploma pedig gótikus, a középkori 
megtelepülés mégis jóval korábban kezdődött. Árpád-kori cserépbogrács-peremek, fenékbélyeges, bekarcolt 
hullámvonallal és az edény testén körbefutó csigavonallal díszített kerámia-töredékek a 11-12. századra 

M BRUSZTLE 1880, IV. 285. 
35 HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Térképtára, Bp. Magyarország 1. katonai felmérése Coll. XI. Sect. 28. 
36 SCHNEMANN 1818 
37 MOLDOVÁNYI 1824, 65. 
38 EGYED 1828, 51. 
39PAPPé. n. 185. 
40 FÉNYES 1851,1.285. 
41 RÓMER 1866, XIX. 174, 178. 
42 WMMM Ad. 76-73. (=MNM Ad. XVII. 481/1963.) 
43 Torma I. terepbejárása, 1963. okt. 19., 332. lelőhely 
44 MÉSZÁROS 1964; WMMM Ad. 98-73. (=MNM Ad. XVI. 410/1963) 
45 OMvH Tervtár. Lsz.: 8453-8454. A munkákról szóló rövid beszámolók: Műemlékvédelem 1963/4, 253, 1964/1, 47, 1964/2, 109; 

Magyar Műemlékvédelem IV. 1963-66 (1969) 235. 
46 MTA Rí Negatívok száma: 166187-166194. 
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keltezik a falu létrejöttét, amely a domb legmagasabb pontján álló templomot nagyjából félkörben, Ny-ról K 
felé vette körül, a két víz között fekvő D-i földnyelv érintésével. 

A templom ma is álló tornyának belmérete 1,5 x 1,75 m, Ny-K-i irányban enyhén nyújtott. Falai 85 cm 
vastagok, ENy-i és DNy-i sarkán 70 cm széles, 1,2 m hosszú támpillérek állnak, K-i falát a 70 cm vastag 
Ny-i hajófal alkotja. A pilléreket három helyen látták el rézsűs vízvetővel: a lábazat felett, a toronyfalhoz 
való csatlakozásnál valamint a kettő közti távolság közepénél. A torony alsó része mind a négy irányba 
nyitott, 1,1-1,4 m széles nyílásokkal, amelyek közül valószínűleg csak a K-i, a hajó felé néző nyílásban volt 
ajtó, a nyílás külső oldalain függőlegesen végigfutó, valószínűleg ajtótok számára készült bemélyedés 
alapján. A helyreállítás után a torony Ny-i fala 11, K-i fala kb. 12,5 m magas, a K-i oldal nyílásai alapján 
eredetileg háromszintes volt. A Ny-i oldal második szintjén kb. 0,2 x 1 m-es lőrésszerű nyílást, legfelső 
szintjén 1 m magasan megmaradt, rézsűs, kívül kb. 1 m, belül 40 cm széles ablakot találunk. Az É-i és D-i 
toronyfalon nincs nyílás, a K-i oldalon ellenben a toronyaljból a hajóba nyíló ajtó felett hármat is 
elhelyeztek. A legalsót az É-i és D-i hajófalcsonkok belső oldalán, közvetlenül azok sarkában ma is látható, 
karzattartó gerendafészkek vonala fölé igazították. A nyílásnak a rekonstrukció során kialakított 1,2 m-es 
magassága valószínűleg kisebb a középkorinál, mert a belső szintekre minden bizonnyal nem a toronyaljból, 
hanem a Ny-i karzatról jutottak be, az egykor feltehetőleg magasabb, a karzat járószintjéig leérő nyíláson 
keresztül. Minden oldalról való nyitottsága és falvastagsága alapján a tornyot nem tartjuk védelmi 
jellegűnek, elsősorban valóban harangtoronyként, esetleg irat- és kincstárként működhetett. A második szint 
1,7 m magas nyílását valószínűleg azért alakították ki, hogy a síkmennyezetes padlástérbe bejuthassanak a 
toronyból. A harmadik szint helyreállított nyílása a Ny-i oldalon látható párjával ellentétben 0,3 x 1,6 m 
nagyságú, lőrésszerű nyílás. A torony É-i, Ny-i és D-i falain, pillérein illetve a hajófalcsonkokon nagy 
felületeken megmaradt a világosbarna, homokos, középkori vakolat. (6. kép 1.) 

1999. május elején észleltem, hogy 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.47 

Odor János 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. A kidobott földből néhány vasszög és több embercsont-töredék került elő.48 

Mivel a kincskereső gödrök régóta veszélyeztetik a lelőhelyet, 1999. augusztusában az alaprajz tisztázása 
végett rövid ásatást kezdtünk. Öt szelvénnyel kb. 50 m2 területet vizsgáltunk, ennek nagy része a szentélyre 
esett (2. kép). 

Feltártuk a torony nélkül 17 m belső hosszúságú és 5,25 m széles hajóval rendelkező gótikus téglaépület 
sokszögű, a nyolcszög három oldalával záródó, négy sarkán 110-120 cm hosszú támpillérrel megerősített, a 
hajónál kisebb 4,75 m szélességű szentélyét (5. kép, 6. kép 2., 7. kép / .), a középtengelytől kissé D-re 
csúszva épített, 2 m hosszú oltár kő-alapozásával. (7. kép 2.) A szentély alapozása - az 1. szelvényben feltárt 
támpillér köves-téglás alapozásával ellentétben - mindenhol téglából készült, az alapfalakat az egyes téglák 
elkülönítését megnehezítő vakolattal látták el. Az alapozás a feltárt részeken mindenütt legalább 1 m mély, a 
szentélyzáródás É-i részén, a két támpillér között elért bolygatatlan altalajon viszont 150-155 cm mély 
alapozás nyugszik. Érdekes, hogy az általánostól eltérően az alapfallal megegyező szélességű felmenő fal 
valamelyik irányban „elcsúszik" az alapozáson: az 5-8 cm széles alapozási ki- illetve beugrás ugyanakkor jól 
elkülöníti a kétféle falat. A szentély É-i részén az alapozás tetejét mindenhol megtaláltuk, helyenként 
azonban három felmenő téglasor is megmaradt. (8. kép 1.) A 3. szelvényben csak a zárófal D-i pillérén 
maradt meg két tégla az alapozáson túlnyúlva, a D-i szentélyfal is jobban károsodott, mint az É-i. (8. kép 2.) 
A szentély K-i zárófalát találtuk meg a legrosszabb állapotban; ezt a falat még a templom használata idején 
jelentős sérülés érte, mert másodlagosan felhasznált, töredékes téglákból rakták újra az elpusztult falat. A fal 
szélességének közepébe beépítettek egy pirosra festett vakolatos téglát is, amely korábban a szentély belsejét 
díszíthette. 

A hajó É-i oldalán, a 2. szelvénytől Ny-ra, 80 cm távolságban nyitott 4. szelvényben a feltételezett 
sekrestye K-i falának egy tégla híján teljesen kiszedett alapozási árkát tártuk fel 30 cm szélességben, 2,5 m 
hosszan. Mivel a fal É-D-i irányban hosszában részben a metszetfalban futott, É-ra pedig a metszetfalba 
nyúlt, ezért a fal szélességét és Ny-i valamint É-i részét (vagy azok helyét) már nem volt időnk kutatni. A 

K. Németh A. tbj. 1999. május 2. 
WMMM Ad. 611-2000. 
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szelvény DK-i sarkában megtaláltuk a 2. szelvényben feltárt szentélyfal folytatását, amely 0,5 m kihagyással 
Ny felé keskenyebb és sekélyebben alapozott, hat téglasor magasan megmaradt falban folytatódott. A 
szelvény ENy-i sarkában habarcsos, törött, újra felhasznált téglákból rakott három téglasor vastagságú, kb. 
1 m2-es járószintet tártunk fel, amely valószínűleg a 16-17. században, az épület részleges pusztulása után 
készülhetett. Érdekessége, hogy épen maradt É-i és Ny-i síkja mellett nem találtunk falat, amelyhez az 
egyenes vonalban rakott szintet igazíthatták volna. A téglafelület D-i és K-i része megsemmisült, de a 
metszetfalak tanúsága szerint nem kapcsolódott a sekélyen rakott téglafalhoz. 

A templomtorony közelében, attól K-re a hajó belsejében nyitott szelvénnyel az épület Ny-i karzatát K-i 
oldalról tartó pillért vagy pilléreket illetve azok alapozását kerestük, de kb. 1,5 m mélységig, tehát jóval a 
feltételezett középkori járószint alatt nem bukkantunk rájuk; az újkori bolygatás mindent megsemmisített. 

Boltozásra utaló bordákat nem találtunk, mégis feltételezhetjük a szentély boltozott voltát; a hajó biztosan 
síkmennyezetes volt a torony K-i oldalán látható gerendafészkek tanúsága szerint. 

A templom tájolása ÉK-DNy 75°, ami nem szokatlan, hiszen pl. a mai Pest megye 83 ismert középkori 
templomának több, mint a fele, 52 is ÉK-DNy tájolású.49 

A templombelsőt négyzet és ennek átlója mentén kettévágott háromszög alakú padlótéglákkal burkolták, 
ám a nagy mértékű újkori bolygatás miatt ezekből egyet sem találtunk eredeti helyén, járószintet nem lehetett 
megfigyelni. A téglák oldalai lefelé szűkülnek, a felfelé eső járófelület mérete: 26 x 21 x 5 cm; kisebb 
felületű részüket fektették habarcsba. Előkerült egy padlótégla-töredék kutyamancs lenyomatával is. 

A 2. és 3. szelvényben a meszelt vakolatdarabok mellett több, változatos, élénk színű festett 
vakolatdarabot is gyűjtöttünk, amelyek egykor a szentély belsejét díszíthették. Több darab került elő fehér
piros-bordó festésű csíkok töredékeivel, de előfordult rózsaszín-világosbarna-piros és világosbarna alapon 
piros csík is. 

A 4. szelvényben több rossz minőségű, barnás színű, kerek, ún. „köldökös" ablaküvegszem töredékét 
találtuk. Az egyetlen szegélytöredék alapján kiszerkeszthető ablakszemátmérő 10 cm. Az üveg nagyobb 
mértékű felhasználása a 15. században következett be, a visegrádi palota kerek ablakszemei is mind ekkor 
készültek;50 Somogy falu templomának bizonyos ablakait is ebben az évszázadban üvegezhették be. 

Egy idős regölyi adatközlő elmondása szerint a toronyból nyíló Ny-i bejárat D-i részén az 1940-es 
években kőből készült keresztelőmedence feküdt a földön. A Ny-i hajófal D-i részén ma is látható egy ovális 
alakú, az 1963-as felújítás során befalazott kiomlás a középkori falon, valószínűleg innen szakadhatott ki a 
csupán elmondásból ismert tárgy. 

Az előkerült leletek közül említést érdemel még a szentély DK-i részén kívül előkerült, 1,6 cm átmérőjű, 
nyílása felett körbefutó vonallal díszített rézgyűszű. 

Temefó 

Sírleírások:51 

l.sír: A szentélytől É-ra. A 2. szelvény É-i metszetfala alá nyúlik. Felnőtt férfi váza. Jobb alkarja és lába 
esett csak a szelvénybe, sípcsontja és szárkapocscsontja törött. Sm: 110 cm. Tájolás: Ny-K -35°. 

2.sír: A szentély záródásától É-ra. A váz a koponyától K-re a 2. szelvény K-i metszetfala alá nyúlik. Felnőtt 
nő koponyája, mellette más vázhoz tartozó szórványcsontok. A koponya teteje - szabályosságából 
következtethetően valószínűleg vágás miatt - hiányzik, a felső állkapocs fogai közvetlenül az orr alól 
nőttek. Lelet: 1 db koporsószeg. Ssz: 35 cm. Sm: 95-112 cm. Tájolás: Ny-K -28°. 

3.sír: A szentélyzáródástól É-ra. A 2. szelvény É-i metszetfala által vágott sír. Idős nő váza. Csak 
agykoponyája, alsó állkapcsa és jobb combcsontja maradt meg. A sírban illetve rajta 3 tégla volt. Sm: 
125-145 cm. Tájolás: Ny-K -20°. 

49 TARI 2000, 224. 
50 MESTER 1997, 10, 19. 
51 A leírásokban a sírok tájolásánál megadott + jel a NY-K tengelytől É, a - jel pedig a (mégis) D felé mért eltérést jelöli. A 

sírleírásoknál nem tértünk ki a sírfoltokra, mert ezeket nem lehetett megfigyelni. Minden vázat háton fekvő, nyújtott helyzetben 
találtunk, ezért ezt sem írtuk le minden esetben. Amelyik leírásban nem szerepel sírszélesség vagy vázhossz, ott ezek az adatok 
nem voltak mérhetők. Az általános bolygatottság miatt csak a bolygatatlan állapotot jeleztük külön. A sírleírásokban szereplő 
rövidítések: Sm = sírmélység, Ssz = sírszélesség, Vh = vázhossz. 
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4.sír: A szentély É-i falán kívül, közvetlenül mellette. 2-2,5 éves Infans I. jó megtartású váza és töredékes 
koponyája. Bolygatatlan. Lelet: 1 koporsószeg. Vh: 77 cm. Ssz: 35 cm. Sm: 124-148 cm. Tájolás: Ny-K 
-25°. 

5.sír: A szentélybelsőben. A combcsontok feletti része a 2. szelvény Ny-i metszetfala alá nyúlik, térdtől 
lefelé rókalyuk bolygatta meg és tüntette el a csontokat, csak a két combcsontot bonthattuk ki. Sm: 175— 
182 cm. Tájolás: Ny-K -32°. 

ó.sír: A szentély záródásától É-ra. A 2. szelvény K-i metszetfala, és a sírtól É-ra fekvő 3. sír földbabája által 
vágott váz két ágyékcsigolyája, medencéje, rajta ujjcsontokkal valamint jobb comb- és sípcsontja. Sm: 
155-170. Tájolás: Ny-K -43°. 

7.sír: A szentélyzáródástól É-ra. Kb. 50-60 éves férfi földben deformálódott koponyatöredékei és hiányos 
váza. Lelet: 1 koporsószeg. Vh: 160 cm. Sm: 192 cm. Tájolás: Ny-K +8°. 

8.sír: A szentélyzáródás É-i részének haránt irányú fala mellett kívül, vele párhuzamosan. 4-5 éves Infans I. 
jó megtartású hosszúcsontjai. Sm: 188 cm. Tájolás: Ny-K +18°. 

9.sír: A 4. és az 1. sír között. Kb. 40 év feletti férfi alsó végtagjának közepes megtartású csontjai és egy 14-
15 éves juvenis combcsontja. Ssz: 60 cm. Sm: 146-168 cm. Lelet: 4 koporsószeg. Tájolás: Ny-K -35°. 

lO.sír: A 8. sír alatt, a szentélyzáródás É-i részének haránt irányú fala és az ennek valamint a K-i zárófalnak 
a találkozásánál épült támpillér szögletében fekvő sír. 18-20 éves férfi jó megtartású, hiányos koponyája 
és vázcsontozata. lO.b. sír: Kb. 4 éves Infans I. koponya- és vázcsonttöredékei. Lelet: 2 db öntött bronz 
ruhakapocs. Vh: 177 cm. Ssz: 40 cm. Sm: 189-208 cm. Tájolás: Ny-K -20°. 

ll.sír:A 9. sírtól D-re, annak mélységében fekvő sír. 8-9 éves Infans II. lábszárcsontjai. Lelet: 1 db 
koporsószeg. Sm: 170-180. Tájolás: Ny-K 0°. 

12.sír: A szentélybelsőben, a K-i zárófal mellett, tőle Ny-ra, a 2. és a 3. szelvények tanúfala alá nyúlik. Kb. 
2-4 éves Infans I. alsó végtagjának és medencéjének csontozata. A megmaradt bal femur a proximalis 
harmadban erősen görbült, epiphysise aránytalan, robusztus, valószínűleg patológiás elváltozás 
következtében. Lelet: 1 db bronztárgy. Ssz: 62 cm. Sm: 118-140 cm. Tájolás: Ny-K -33°. 

A sírfeltárások összegzése 

A templom körüli temetőből 12 sírt tártunk fel, mindet a 2. szelvényben. Az altalajig csak a 2. szelvény 
DK-i részében, a két támpillér közti területen jutottunk. Mivel a sírok egy része nem esett pontosan a 
szelvénybe, mélységük pedig megakadályozta a rábontást, ezeket dokumentálás után nem szedtük fel. A 
templom körüli temetőkben szokásos többrétegű temetkezés miatt a metszetfalak alá futó sírok több, alattuk 
fekvő, esetleg teljesen a szelvényben fekvő sír teljes kibontását is megakadályozták. Az említett okok miatt a 
tucatnyi sírból csak hét (4, 7-12) került múzeumba, ezekből bolygatatlan váz csak a közvetlenül a szentélyfal 
mellé temetett 4. és a szűz talajon fekvő 10. sír volt. Érdekes, hogy nem nagy sűrűségben kerültek elő a 
sírok, bár a temetőnek a templomhoz legközelebbi részében kutattunk. Feltűnő a bolygatott vázak nagy 
száma, még a felszínhez legközelebb eltemetetteknél is, akikre pedig talán nem került újabb elhunyt. 

Minden sír nagyjából ÉK-DNy tájolású volt, tehát a templommal megközelítőleg párhuzamosan feküdtek 
az eltemetettek. Koporsó famaradványát figyeltünk meg a 2., 3. és a 9. sírnál, de a többi sírban is megtaláltuk 
a hasonló temetkezésre utaló vas koporsószegeket. A 2. sír koponyáját három oldalról másodlagosan 
felhasznált téglákkal rakták körül; a törött, habarcsos felületű téglák miatt bizonyos, hogy a 2. sírban nyugvó 
embert a templom részleges pusztulása után temették el, a pusztulás révén hozzáférhetővé vált építőanyagot 
felhasználva. Ez a temetkezés volt a legmagasabban fekvő sír, egyben talán a legkésőbben földbe helyezett 
is; a templom pusztulása pedig talán a török hódítással hozható kapcsolatba. A szentélybelsőben előkerült 
12. sír gödrének K-i oldalára egy egész és egy fél padlótéglát támasztottak, tetején is találtunk padlótéglákat. 

Melléklet csak két sírban került elő: a 12. sírban, a gyermekváz koponyájának helyén kis, szabálytalan 
alakú bronztárgyat, a 10. sírban pedig egy pár bronzból öntött, nyolcágú csillag alakú (amelyből ez egyik ág 
a fuggesztőlyuk), apró lyukakkal áttört, felső végükön lyukkal illetve az ehhez kapcsolódó kis csappal 
ellátott ruhakapcsot találtunk. A tárgyak bontás közben sajnos kimozdultak eredeti helyükből, a jobb oldalra 
hajló koponya alsó részének jobb oldaláról kerültek elő. Igen hasonló alakú, de a somolyiaknál sokkal 
díszesebb és ezüstből öntött kapcsok kerültek elő a nemrég feltárt Ete mezőváros templomához tartozó 
temetőből, amelyek azonban a párizsi kapcsokhoz hasonlóan visszahajló füllel és nem csappal záródnak. A 
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feltáró régészek analógiák alapján a 15-16. századra teszik az egyszerűbb, díszítetlen, de formailag a somolyi 
kapocspártól eltérő (háromszög alakú) kapcsok korát.52 

Összegzés, rekonstrukciós kísérlet,párhuzamok 

Rekonstrukció 

A templom rekonstrukciós rajzát az ásatási eredmények, az 1963-as helyreállításkor készült nézeti rajzok 
és fényképek alapján Rácz Miklós régész- és építészhallgató készítette (3. kép), az értelmezésnél az ő leírását 
is felhasználtam. 

Az ásatás során felszínre került jelenségek közül a legnehezebben értelmezhető a toronyból induló 
hajófalak 60 cm-es és a feltárt szentélyfalak 80-85 cm-es különböző szélességének illetve a hajó 5,25 m-es és 
a szentély 4,75 m-es belső szélességének a kérdése. A szélesség eltérése abból adódhat, hogy a hajó és a 
szentély között létezett egy pont, ahol a két, különböző szélességű fal találkozott és ahol a belső falsíkok 
megtörtek; ez legegyszerűbben a diadalívnél képzelhető el. 

További problematikus kérdés a 4. szelvényben feltárt, sekélyen alapozott téglafal viszonya a 
szentélyfalhoz: lehetséges, hogy - ha a kiszedett alapozási árkot elfogadjuk a sekrestyefal maradványaként -
a sekrestyéből a templomba nyíló ajtó utólagos elfalazásával került ide. Kérdéses, hogy a feltételezett 
sekrestye Ny-i fala hol kapcsolódott a hajófalhoz; erre vonatkozóan a májusban feltárt támpillér és az 
arányos elrendezés figyelembe vételével született a rekonstrukciós elképzelés. 

A D-i oldalt is bizonyosan megerősítették támpillérrel az É-i pillérrel szemben, és ettől K-re is állhatott 
egy pillér, akkor is, ha volt D-i kapu. A támpillérek a feltárt szentély- és a ma is álló toronypillérekhez 
hasonlóan kb. 1 m szélesek, 100-120 cm hosszúak, rézsűs vízvetővel ellátottak lehettek. 

Az elképzelt csúcsíves D-i kapu magassága a Ny-i toronynyíláséval, szélessége pedig a toronyaljból nyíló 
Ny-i bejáratéval egyezik meg. A D-i oldalon feltüntetett, a toronyablakok méreteivel egyező nagyságú 
ablaknyílások azokhoz hasonlóan rézsűs bélletűek, de a toronyablakok egyenes lezárásával szemben 
könyöklőjük is rézsűs. A D-i oldal - feltárás hiányában - természetesen csupán egy egyszerű, ám 
valószínűsíthető lehetőség. 

A falpárkány lenyomata megmaradt a Ny-i hajófal csonkján, 6,8 m magasságban. A tetőgerinc 
rekonstruált magassága 10,5 m, a torony párkánymagassága kb. 13,5 m az ablakok felső részének arányos 
kiegészítése után. Az oromfalakra feltehetően nem fedett rá a tető, a rekonstrukciós rajzon az oromfalak 
lépcsőzetes lezárásúak 

A rajzon látható meredek, nyolcszögletes, alul vízcsendesítővel ellátott toronysisak egy lehetséges forma; 
a templomot fazsindellyel fedhették, mert tetőcserepeket nem találtunk az ásatás során. 

Párhuzamok 

Mivel megyénk az elpusztult templomok feltárása terén igen rossz helyzetben van, a középkori Somogy 
falu plébániatemplomának részben ismert alaprajzához nehéz párhuzamot találni. Van azonban az egykori 
regölyi főesperesség területén néhány olyan - többnyire a barokk korban újjá- vagy átépített - templom, 
amelynek szentélye a somolyihoz hasonlóan gótikus stílusjegyeket visel: poligonális kiképzésű és 
támpillérekkel megerősített. 

Az elsőként említett templomon folyt ugyan műemléki kutatás, felmérések híján azonban főleg saját 
felvételeimre támaszkodhatok leírásánál. A ma Somogy megyei, a pápai tizedszedések idején még 
megyénkhez tartozó Somogyszil későgótikus, a barokk idején átépített temploma több szempontból is a 
somolyi templomrom rokona. Bár az épület méretei nagyobbak, de szintén háromszintes, a hajónál 
ugyancsak keskenyebb tornyát ENy-i és DNy-i sarkain szintén három vízvetővel ellátott támpillérek 
támasztják. A tornyot ma barokk toronysüveg fedi, oldalait a K-i oldal kivételével 3-3 nyílás (minden szinten 
l-l) töri át. A toronyba ma Ny-ról léphetünk be, a toronyaljból nyílik a templom bejárata is, D-i bejárat 
nincs. A somolyinál hosszabb szentélye szintén a nyolcszög három oldalával záródik; É-i és D-i oldalán 
egyaránt 3-3 pillér díszíti, ahogy mindkét hajófalat is. Az 1484-ben Buzlay Mózes Fejér megyei ispán által 

VIZl - MIKLÓS 1999, 223; 256, 21. kép 8-11. 
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az alapoktól kezdve megjavíttatott templom53 a torony több részlete, a szentélyzáródás és arányai miatt 
mindenképpen említést érdemel. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül ugyanakkor azt, hogy az épületen ma is 
látható későgótikus részleteket éppen ekkor alakíthatták ki; mindez a somolyi templom pontos keltezéséhez 
segítséget nyújthat. 

A ma is álló templomtoronyhoz részben jó párhuzamot szolgáltat a Tamásitól Ny-ra, Szemcsepusztán 
Rómer Flóris által 1866-ban lerajzolt gótikus toronyrom-részlet.54 A mára nyomtalanul elpusztult toronyból 
ekkor a - nem pontosan 135°-os szögben álló - támpillérrel megerősített DK-i toronysarok még létezett, kb. 
1 m hosszú faldarabok álltak a Ny-i és a D-i toronyfalból, a találkozásuknál épült pillér is hasonló 
hosszúságú volt. A hajó valószínűleg itt is szélesebb volt a toronynál, mert az ismert Ny-i toronybejárat 
helye alapján kb. legfeljebb csak 3 m széles lehetett a torony, tehát a somolyi templomtoronynál alig 
szélesebb. A rajzon jól látható a támpillér alsó vízvetője 1,5 m magasan, kb. 3,2 m magasságban pedig a 
Somolyon nem létező, visszaugratva kiképzett, háromlépcsős párkány. 

Méretben és a szentélyzáródás szögében is a középkorban Tolna megyéhez tartozó, akkor Koppánynak 
nevezett Kozák Károly által kutatott törökkoppányi templom áll legközelebb a somolyihoz: a 23,25 m hosszú 
belmérettel rendelkező csarnoktemplom szentélyrésze 9,5 m hosszú, belső szélessége 5,75 m, tehát kb. 25%-
kal nagyobb a somolyinál. A koppányi templom alaprajza abból a szempontból is rokon a somolyi templom 
rekonstruált alaprajzával, hogy hajó- és szentélyfala nem azonos vastagságú; az eltérő szélességű falak a 
diadalívnél találkoznak. Koppány esetében a középkori hajófal vastagabb (1 m), mint a szentély kb. 80 cm 
széles fala, míg Somoly esetében a szentélyfal vastagabb. A koppányi templom szentélypilléreinek 
hosszúsága (kb. 120 cm) nagyjából megegyezik a somolyi adatokkal, bár jóval keskenyebbek (kb. 50 cm) 
azokénál. A K-i zárófalakhoz csatlakozó É-i és D-i, haránt irányú falak szöge mindkét esetben 45°. (4. kép 
3.f 

Az egykori regölyi főesperesség területén még egy, a nyolcszög három oldalával záródó szentélyű 
templomot találunk, a felsőnyékit. Alaprajza gótikus, falkutatás még nem tisztázta felmenő részének építési 
kérdéseit. Hajójának 14 x 7, szentélyének 10 x 7 m a belmérete, sarkain és D-i oldalának közepén 80-90 x 
140-150 cm nagyságú támpillérek állnak, ÉK-i pilléréhez és a diadalív külső támpilléréhez épült a középkori 
alapokon nyugvó újkori sekrestye. (4. kép 2.)56 

A környékbeli, poligonális záródású templommaradványok összegyűjtésekor említést érdemel az egykori 
Henye falu plébániatemplomának legújabban - Tamási határában - feltárt, második, gótikus periódusa, 
amelyet szintén négy támpillérrel megerősített, a nyolcszög három oldalával záródó szentéllyel láttak el; a 
szentély belső hossza 4,2, szélessége 4-4,6 m.57 

Közelsége okán említem a mai szakályi templomnak a hatszög három oldalával, 60°-os oldalakban 
záródó, 10 m hosszú, 5,6 m széles, tehát a somolyinál szintén nagyobb gótikus szentélyrészét, amelyet 70-80 
cm széles, 120-140 cm hosszú támpillérek támasztanak.58 

Tolna megye más részeiről a somolyihoz hasonló, a nyolcszög három oldalával záródó szentéllyel épített 
templomok közül csupán a ma is álló apari templom,59 az Odor János által a bátai Régitemető-völgyben 
feltárt, eddig közöletlen plébániatemplom gótikus periódusát60 és a szintén nemrégiben Miklós Zsuzsa és 
Vizi Márta által kutatott Ete mezőváros méreteiben jóval nagyobb templomának 4. és 5., a 14-16. századra 
keltezett periódusát említhetjük.61 Miklós Zsuzsa légifotós kutatással gyarapította a megyéből ismert 
poligonális záródású egyházak számát: Sióagárd határában, Anyavár közelében készített, egyedülálló 
felvételén a növényzetben jól kirajzolódik a szentélyzáródás.62 

Bár az említett épületek nem mindegyike tartozik a somolyi templom szorosabb alaprajzi és méretbeli 
rokonságába, de stílusukat és építési idejüket tekintve mégis egy csoportot képeznek; a Tolna megyei 
középkori templomkutatás mai állapotában talán nem felesleges ezen emlékek számbavétele. 

5JTHEINER1860, II. 497. 
54 RÓMER 1866, XIX. 62. 
55 OMvH Tervtár, lsz.: 52393. Kozák Károly ásatása, 1975. 
56 OMvH Tervtár, lsz.: 26070. Koppány Tiborné kutatása, 1978. 
57 Odor János Gábor ásatása, 2000. 
58 OMvH Tervtár, lsz.: 6862. Stippek József felmérése, 1945. 
59GENTHON 1959, 14. 
60 Odor János Gábor közöletlen ásatása, 1998. 
61 VIZI - MIKLÓS 1999,213-215. 
62 Miklós Zsuzsa szíves szóbeli közlése. A felvételt 2000. június 22-én készítette. 
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Keltezési problémák 

Az épületnek eddigi ismereteink szerint egyetlen építési periódusa van, ezen túl csupán a megsérült K-i 
zárófal kijavításáról tudunk. A ma is álló, támpillérekkel megerősített templomtornyot a hivatalos 
műemlékjegyzék kora gótikusnak, a 14. század elején építettnek tartja,63 pontosabb szűkítés nélkül 14. 
századi keltezés is előfordul.64 Véleményem szerint az építés ennél később, a 15. század végéig terjedő 
időben, de akár a 16. század elején is történhetett, amennyiben ezt a gazdasági és a politikai-hadi helyzet 
megengedhette. Az építkezés feltételezett korának egy részéből rendelkezünk forrásokkal a falu történetéből; 
nem kizárt, hogy a templom építése az Újlakiakhoz vagy Ozorai Pipohoz köthető, aki egy névtelen, 15. 
századi firenzei életrajzírója szerint 180 kápolnát építtetett.65 Igaz ugyan, hogy ez a krónikás egyéb adataiban 
megbízhatatlan, az viszont tény, hogy Pipo Ozorán ferences kolostort alapított, az itteni plébániatemplomot 
pedig gazdagon támogatta.66 A lehetséges keltezések közül a 15. század második felét tartom 
legvalószínűbbnek; ne feledjük, hogy a falusi építészetben a század utolsó harmadában következett be a 
török kor előtti utolsó fellendülés a késő gótika jegyében, amelyet viszonylag sok fennmaradt emlék is 
bizonyít.67 

Az építés idejének megjelölése után a pusztulásról kellene szólni, ha rendelkeznénk pontos adatokkal. A 
feltárás kapcsán ismertetett szentélyzárófal-pusztulás ugyanúgy történhetett még a középkori használat 
idején, mint esetleg a törökök 1543-44. évi végleges megjelenése kapcsán. A középkori pusztulás mellett 
szól a kidőlt fal másodlagosan felhasznált téglákból történt visszafalazása, ami a 16. század második fele 
magyar lakosságának helyzetét ismerve inkább a török hódítás előtt következhetett be. Az épület romlásának 
fokozatait csak a 18. század elejétől követhetjük. Nem szakrális célra feltehetően a török korban is 
használták, főleg a 17. századi rác megtelepedés idején; erre utalhat a valószínűleg az egykori sekrestye 
helyén (sekrestyében?) feltárt, másodlagosan felhasznált téglákból kialakított padlószint. 

További feladatok 

A 4. szelvényben megfigyelt, nehezen magyarázható jelenségek további kutatásokat igényelnének, ezek 
hiányában csak nagy bizonytalanság mellett vállalkozhatunk a templom rekonstrukciójára. Kérdéses a 
sekrestyefal maradványaként értelmezett kiszedett alapozási árok folytatása, É-i kiterjedése és Ny-ra való 
befordulásának valószínűsíthető helye, tehát a feltételezett sekrestye mérete és a templomfallal való 
viszonya, esetleges periodizációs kérdései. Eldöntetlen maradt a hajó és a szentély kapcsolatának, a diadalív 
létének, a hajófalindítás és a feltárt szentélyfal eltérő vastagságának kérdése. Nem tudjuk továbbá, hogy csak 
a Ny-i oldalról, a toronyaljból nyílt-e bejárat az épületbe, vagy a D-i oldalon is létezett kapu. 

Egy későbbi, kiterjedtebb kutatás minden bizonnyal választ adhat az itt felvetett bizonytalanságokra és 
vitás kérdésekre.68 

Műemlékek 1990, 1116. 
GENTHON 1959, 280; megjegyzem, hogy Genthon tévesen írja, hogy „gót támpilléres tornya ép, két méter magasságban álF\ 
hiszen szinte valóban ép, de ez kb. 11-12 m magasságot jelent. Szintén a 14. századra keltezi: MÉSZÁROS 1964. 
VADAS 1987, 10. 
ENGEL 1987, 54, 75. 
MAROSI 1975, 42. 
E helyen szeretném megköszönni a fizetés nélkül, baráti segítségből is lelkesen dolgozó régészhallgatók: Batizi Zoltán, Botár 
István, Füredi Ágnes, Rácz Miklós, Rácz Tibor, Tóth Boglárka (ELTE) és más szakos egyetemisták: Hoppal Bulcsú Kál (PPKE) és 
Tenkei/Zsuzsanna (GATE) valamint Kovács Imre (Tamási Béri Balogh Ádám Gimnázium) munkáját. Miklós Zsuzsának (MTA 
Rí) a/fégifotók kölcsönadásáért, Mende Balázs Gusztávnak (MTA RI) a 4. és a 7-12. sírok embertani anyagának feldolgozásáért, 
Koppány Tibornak (OMvH) a felsönyéki alaprajz közlésének engedélyezéséért, Rácz Miklósnak a rekonstrukciós rajz készítéséért, 
lektoromnak Tari Editnek (Kossuth Múzeum, Cegléd) pedig értékes megjegyzéseiért tartozom köszönettel. Köszönetet mondok az 
ásatást anyagilag támogató Koltai Tamásnak, a Tolna Megyei Közgyűlés elnökének, aki elnöki különkeretéböl támogatta 
munkánkat, Kaczián Jánosnak, a Tolna megyei Honismereti Szövetség vezetőjének, és Regöly község Önkormányzatnak az anyagi 
támogatásért, Deák Istvánnénak, a Tamási Honismereti Alapítvány vezetőjének a támogatások megszerzésében nyújtott 
segítségért, Vas Istvánnak, a Regölyi Mezőgazdasági Szövetkezet elnökének a lelőhely kitisztításában, megközelíthetővé tételében 
és visszatemetésében nyújtott segítségért; a Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft. is hozzájárult munkánk sikeréhez. Végezetül 
megköszönöm konzulensem, a munkát folyamatosan figyelemmel kísérő Odor János Gábor sokoldalú segítségét és az anyag 
feldolgozásra való átengedését valamint az ásatáshoz szállást és gépkocsit biztosító szüleim kitartó támogatását. 
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András K. Németh 

Die Ruinen der Kirche von Somoly 

In der Nähe der Landstrasse 65, in der Gemarkung der Ortschaft Regöly auf der von zwei Armen des 
Baches Somoly umflossenen Landzunge wurden die Ruinen der Kirche von dem Zerstörten mittelalterlichen 
Dorf Somogy gefunden. Obwohl die Ortschaft erst in einer Urkunde im Jahre 1338 erwähnt wurde, lassen 
die bei der Geländebegehung zum Vorschein gekommenen Keramikfunde darauf schliessen, dass die 
Ortschaft schon in der Arpaden-Zeit bestand. Zu der Zeit der ersten Erwähnung der Siedlung, wurde sie vom 
König Zsigmond an zwei Familienmitglieder der angesehenen Familie Újlaki als Lehen gegeben. Wegen der 
Beteiligung an einem Aufstand der Barone gegen den König verloren Imre und László Újlaki im Jahre 1406 
das Gut. Mit mehreren anderen Landgütern zusammen wurde die Ortschaft dann an Pipo von Ozora belehnt, 
der im Jahre 1425 der Basilika in Fehérvár die Hälfte des Gutes geschenkt hat, da er durch die Gunst des 
Königs das Recht erhielt, sich in der Krönungskirche bestatten zu lassen. Aufgrund einer Steuerkonskription 
aus dem Jahre 1542 wurde zu dieser Zeit nach 25 Fronhöfen im Dorf Steuer bezahlt. Ein Jahr später war 
schon die Ortschaft wegen türkischer Angriffe völlig entvölkert. 

In den Konskriptionen am Ende des 16. Jahrhunderts tauchte zwar der Name Somogy wieder auf, aber 
während des fünfzehnjährigen Krieges am Anfang des 17. Jahrhunderts verhessen endgültig die ungarischen 
Einwohner die Siedlung. In den Registern der Eszterházy-Güter im Komitat Tolna wurden zwischen 1622 
und 1675 ausschliesslich Serben im Dorf registriert, das man zu dieser Zeit schon Somoly nannte. Bei der 
Neusiedelung von Regöly im Jahre 1715 wurde das Dorf Somoly an diese Ortschaft angeschlossen. 

Laut einem kirchlichen Protokoll aus dem Jahre 1722 war der Kirchturm zu jener Zeit fast unversehrt, die 
nördliche Mauer des Schiffes erreichte Manneshöhe, die südliche sogar zwei Maneshöhe, das Chor war aber 
völlig zerstört. Dies lässt darauf schliessen, dass die Kirche nicht während der türkischen Herrschaft, sondern 
erst im 18. Jahrhunderts vernichtet wurde, weil die Neuankömmlinge sie als Baumaterial verwendeten. 
Nachdem der Museumdirektor Gyula Mészáros eine archäologische Forschung durchgeführt hatte, wurde die 
Kirche im Jahre 1963 von der Denkmalschutzbehörde wiederhergestellt. Auf dem von den Schatzjägern oft 
aufgesuchten Gelände verrichtete der Verfasser im Jahre 1999 eine weitere Ausgrabung. 

Bei der Forschungsarbeit wurde das vieleckige, 4,75 m breite Chor der mit dem Turm insgesamt 19,5 m 
langen und 5,25 m breiten Kirche freigelegt. Das Chor war je in den Ecken mit einem 110-120 cm langen 
Stützpfeiler versehen, und man fand auch das Ziegelfundament des 2 m langen Altars. Die Mauern der 
Kirche sind stellenweise und nur bis zu einer Höhe von drei Ziegelsteinen erhaltengeblieben. Dass die 
östliche Abschlusswand des Chors mit gebrauchten Ziegeln neu gemauert wurde, weist darauf hin, dass die 
Kirche noch während der Benützungszeit beschädigt worden war. 

Der Boden der Kirche war mit quadratischen und dreieckigen Ziegeln belegt, aber wegen der 
neuzeitlichen Plünderungen lag keine mehr von diesen auf der originalen Stelle. Aus dem Schutt des Chors 
kamen gemalte, bunte Putztrümmel zum Vorschein. 

Einige Fensterglasscherben deuten darauf hin, dass manche Fenster verglast waren. Da keine 
Gewölbebogen gefunden wurden, muss das Schiff eine ebene Decke gehabt haben. 

Auf dem Gräberfeld um die Kirche herum wurden 12 Gräber freigelegt. Zwei da von waren nach der 
Zerstörung der Kirche mit Schuttziegeln eingerahmt, in einigen Fällen konnten die Spuren von einem Sarg 
festgestellt werden. Die Toten wurden fast ausschliesslich ohne Beigaben bestattet, nur in einem einzigen 
Grab konnte ein Paar Fibel aus Bronze entdeckt werden. 

Auf der nördlichen Seite der Kirche wurde wahrscheinlich der Graben des Fundaments der örtlichen 
Mauer der Sakristei entdeckt. Wegen Zeitmangel konnte die archäologische Forschung an der westlichen 
und nördlichen Seite der Kirche nicht fortgesetzt werden. In der Nähe des Turms im Kircheninneren 
versuchte man die Stützpfeile zu der westlichen Empore bzw. deren Fundament zu entdecken, bis zu einer 
Tiefe von 1,5 m konnten aber nicht eimal deren Spuren gefunden werden. 
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1. kép: 1 : A lelőhely Tolna megyében. - 2: A középkori település környezete. - 3 : Rómer Flóris rajza a 
templomtoronyról. - 4: A Rómer Flóris által készített alaprajz. 



2. kép: A feltárt szelvények összesítő alaprajza. 1 : Kiszedett alapozási árok. - 2: Feltárt alap- és felmenő 
falak. -3 :Álló falak 
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3. kép: A templom rekonstrukciós rajza. Rajz: Rácz Miklós. 
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4. kép: A nyolcszög három oldalával záródó templomok alaprajzai a középkori Tolna megye nyugati 
feléből. 1: Regöly-Somoly. - 2: Felsőnyék (OMvH Lsz.: 26070)- 3: Törökkoppány. (OMvH Lsz.: 52393) 
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5. kép: A szentély ásatási alaprajza a sírokkal. Jelmagyarázat: 1: habarcsos felület, 2: a felmenő fal 
legalsó téglasora, 3: a felmenő fal alulról második téglasora, 4: a felmenő fal alulról harmadik téglasora. 
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6. kép: 1: A templomtorony. - 2: A feltárás képe keletről. 



7. kép: 1: A szentély az oltáralapozással. - 2: Az oltáralapozás. 



8. kép: 1: A szentély északi része. - 2: A szentély déli része. 
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