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I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó neve: Farkas Zsuzsanna
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Farkas Zsuzsanna
Levelezési cím: 7054 Tengelic, Rákóczi F. u. 16.
Telefonszám: 74/ 432-419
E-mail cím: f.zsuzsa0228@gmail.com

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: Egykori templomos falu
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
□ agrár- és élelmiszergazdaság □ egészség és életmód □ épített környezet
□ ipari és műszaki megoldások X kulturális örökség □ sport □
természeti környezet □ turizmus
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Tengelic (Nyulas-tó) lelőhely: Hsz.: 0110/6a-b,
46° 32’ 585 N 18°43’ 39° E
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:
X települési □ tájegységi □ megyei □ külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Az 1960-as években Éry Kinga régész-múzeológus vezetésével feltárták a most is lakott
településünk Ötház nevű részétől kb. 1 km-re észak-keletre található honfoglalás kori temetőt,
melynek kora - a leletanyag alapján - a 10. század eleje és a század második felének közepéig
keltezhető (kb. 920-970.) . A temető mellett lévő falu- mely pontos helye nem ismertközössége a honfoglalók első két generációjához tartozott, lakói a köznéphez tartoztak.
Ettől a helytől 700-1000 m-re északra Temesi Mátyás egykori tengelici helytörténész (az iskola
akkori igazgatóhelyettese, a honismeretikör vezetője) találta meg az egyházas Tengelic falu
romjait, majd jelentette a megyei múzeumnan 1960-ban. Éry Kinga Csorba Csabával néhány
évvel később azonosította a leletek alapján a templom és falu helyét: „a Felsőtengelicre vezető
műúttól délre, a Nyulas-tótól nyugatra fekvő dombon kb. 150x250 méteres területen talált az
Árpád-kortól a 15. századig keltezhető cserepeket, a legmagasabb részen pedig azonosította a
sok kő-és téglatöredékkel jelzett templom helyét”. 1972-ben Farkas Dénes talált cserép-és
kerámiadarabokat egy vízlelőhely (patak) feletti dombon, a szántóföldön szanaszét heverve.
Ezeket dr. Mészáros Gyula múzeumigazgatóhoz vitte, aki később a helyszíni bejárásán is
megállapította, hogy az újkőkor, továbbá a rómaiak emlékeit és két középkori magyar falu
maradványait rejtette a föld. A leletek tanúsága szerint ezek a falvak már az Árpád-korban
léteztek és a török hódoltság idején pusztulhattak el. Koraiságukról egyebek közt XI-XII.
századbeli halfőző cserépbogrács-töredékek vallanak s azt, hogy a falu még a XVI. században
is létezett, egy grafitos edényperem is bizonyítja pajzs alakú benyomott bélyeggel; ilyen
kerámiákat Ausztriából szállítottak a középkorban a Dunántúlra. A helyi helytörténész
felfedezte egy templom habarcsos fundamentumának a sávjait is a körülötte lévő temető
romjaival, ahol sok emberi csontot is talált. 2011-ben K. Németh András a következőket írja
könyvében: „2002-es terepbejárásom szerint a templom törmeléke az északi tómeder nyugati
oldalán húzódó észak-déli irányú dombhát déli végén, kb. 30x30 méteres területen található”.
Ekkor apró tégla-, kerámiatöredék (középkori) valamint több, helyenként igen nagy méretű (45 kg-os) mészkő és kevés emberi csont került elő a területen. „Ekkor - folytatja a múzeológusrégész visszaemlékezését - valószínűleg legfeljebb néhány középkori kerámiatöredéket szedtem fel a
szántásból, hogy legyen a lelőhelyről néhány darab a múzeum gyűjteményében "mintaként".”. A falu
a templomtól északra, a domb legmagasabb részén állt. A templom környékén - ugyancsak a
talaj felszínén megtalált emberi csontokból – ő is egy temető helyére következtetett. Az első
helyszínen talált tárgyi bizonyíték a templomos falu létére és korára az 1995-ben a temető
helyén Farkas Dénes által szántás után, a templom felszínen lévő kő- és téglamaradványai között
megtalált III. István (1162-1172.) által veretett korjelző ezüst dénár (halotti obulus). Ez azért
fontos, mert szinte bizonyos, hogy valamelyik templom körül eltemetett csontváz mellől jutott a
felszínre, vagyis abban az időben, azaz a 12. század második felében már állt a templom. Az első

írásos emlék egy 1304-ben kelt oklevél, melyben Tengelic nevű települést templomos
községként említik. Újabb adattal, mely helységnévként említi egy 1320-ban kelt oklevélben
találkozunk: „Laurencius dictus Og de Tengelych”, majd 1357-ben „Johannes dictus Tengelic”,
egy évvel később „Tengelicz” helységnevet olvashatunk egy oklevélben. Az 1354-ben kelt
Tolna vármegyei oklevélben olvashatjuk családnévként Tengelicet: Thengelychi András, mely
szintén a Tengelic helység meglétére utal. Az is tény, hogy a Györgyi Bodó Ferenc birtokos
1517-es végrendeletében említett Szent Margit tiszteletére szentelt templom, mely építésének
befejezéséhez pénzt adott, azonos ezzel a most megtalált templommal.

A mohácsi csatavesztést követő török hódoltság idején, első alkalommal 1546-ban szerepel
Tengelic adózó községként a török által vezetett adózók listáján. A 150 éves török uralom alatt
a község történetét megbízható adatok hiányában nehéz követni. 1552-ben, majd 1580-ban
találkozunk ismét Tengelic nevével az adózók listáján, ezt követően – feltehetően –
elnéptelenedett, mert a későbbi adózó listákon már nem szerepel a neve. A török hódoltság
előtti évszázadokban ezen a helyen álló népes és gazdag Tengelic község a 17. század közepére
elszegényedett és lassan elnéptelenedett. A falu lakóinak elvándorlásával egykori templomával
együtt romhalmazzá vált a s csak a XVIII. század közepétől kezdték újra „belakni” a birtokokon
dolgozó cselédek és a parcellázások után odaköltöző telepesek nem messze ettől a helytől, azaz
a mai Tengelicen és szórványtelepülésein.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Mivel településünk történelmi múltjának fontos bizonyítéka, nem szabad megfeledkeznünk
róla. Ezért 2017 őszén emléktáblát avatott a község önkormányzata az értéktárral karöltve, mely
köré az egykori mészkőből épült templom még fellelhető köveit helyezték el.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)




Farkas Dénes, Temesi Ágnes: Tengelic története 2007.
Tolna Megyei Népújság, 1972. júl.7-én kelt száma
K. Németh András: A középkori Tolna megye templomai 2015. Szekszárd

III. MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális
dokumentációja




https://youtu.be/SmeGXZiLY68
https://youtu.be/TzlzFzMpr7o

Emlékhelyek felszentelése 2018.11.07.
Emlékhelyek avatása 2017.08.27.

https://www.youtube.com/watch?v=e5QZ0a8rpIw&t=75s Helytörténeti túra 2017 májusában
az egykori templomos falu helyéhez
A III. István által veretett korjelző ezüst dénár

Helytörténeti túrán a templomos falunál 2017 májusában Tengelic apraja-nagyja Farkas Dénes vezetésével

2017 augusztusában avattuk fel az egykor itt lévő templomos községre emlékeztető emléktáblát

2018 őszén történt meg az egykori templomos község emlékhelyének a megszentelése

2. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 1. § (1)
bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló
levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

