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ELŐSZÓ

A MŰEMLÉKJEGYZÉK TARTALMA

A magyarországi műemlékek hivatalos jegyzéke utoljára 1990-ben jelent meg két kötetben, 1988-ban lezárt kézirat alapján. 
A rendszerváltást követő tömeges utcanév, helyrajzi szám, tulajdonos és funkció változás miatt azonban kiadása a megjelenést 
követően hamarosan újra aktuálissá vált. Ennek előkészítése folyamán megfogalmazódott az az igény is, hogy az új jegyzék a 
korábbinál bővebb tartalommal jelenjék meg, és ne csak az adminisztratív-, hanem a művészettörténeti adatok is kerüljenek 
felülvizsgálatra.
A lehetséges módszerek megfontolása során egyértelművé vált, hogy az új műemlékjegyzéket csak a teljes állományrevízió alapján 
lehet kiadni. Ez 1996 és 2002 között 95 %-ban elkészült, rendszeres revízió folyik még Somogy- és Baranya megyében, hiány-
pótlás pedig az egyes jegyzékek szerkesztéséhez kapcsolódóan. A munkában mintegy harminc, elsősorban művészettörténész 
végzettségű munkatárs vett részt. Az egységes adatfelvétel biztosítása érdekében minden objektumról adatlapot kellett kitölte-
ni, kötött, illetve szabad szöveges mezőkkel. Az egységes terminológia érdekében az adatlapokhoz kitöltési útmutató készült. 
A revízió alapvetően helyszíni szemlére épült, és elsődleges feladata az objektumok tényleges helyszíni, illetve a földhivatali 
alaptérképeken történő azonosítása, valamint a szemrevételezéssel megállapítható értékek jegyzékszerű összeírása, továbbá az 
épületekről leolvasható építéstörténeti vázlat összeállítása volt. Nem volt feladat a részletes topográfiai leírás, sem az alapvető 
szakirodalmon túlmenő forráskutatás. A teljes műemlékállomány helyszíni szemlén alapuló, egységes szempontrendszer szerinti 
és lehatárolt idő intervallumon belül történő áttekintésére 1960 óta nem volt példa. Több műemlék tartozékainak, berendezé-
sének írásos és bőséges képi dokumentálására most került sor először. Így annak ellenére, hogy a begyűjtött anyag – minden 
erre irányuló intézkedés ellenére – kétségtelenül nem teljesen egységes, az országos állományrevízió olyan jelentős eredménye a 
műemlékvédelemnek, amelyre a további felügyeleti tevékenység és kutatómunka épülhet. Az adatlapok teljes tartalma a KÖH 
műemléki nyilvántartásának adatbázisába kerül, és ott szabályozott feltételek mellett kutatható.
A műemlékjegyzék az állományrevízió során összegyűjtött anyagnak csak egy meghatározott körét s emlékenként többnyire csak 
egy-egy fotót tartalmaz. Ennek ellenére több információt ad közre egy-egy emlékről, mint a korábbi jegyzék. Az ebből adódó 
terjedelmi következmények és más gyakorlati megfontolások együttesen eredményezték azt a döntést, hogy sorozat jelleggel, 
megyénként adjuk közre a műemlékek jegyzékét. A szövegek (leírások, attribúció, datálás) a revíziós adatlapok alapján íródtak, 
a jegyzék szerkesztői által esetenként szükségesnek ítélt kiegészítésekkel és módosításokkal. Az egyes szócikkek végén a revíziót 
végző munkatársunk monogramját adjuk meg.

A MŰEMLÉKJEGYZÉK CÉLJA

A jegyzék szerkesztésekor célunk az volt, hogy a védett emlékeknek ne csak területenként összegyűjtött felsorolását adjuk, hanem 
segítségével az objektumokat könnyen és egyértelműen azonosítani is lehessen. Hogy ez a látszólag természetes szempont milyen 
kitüntetett figyelmet érdemel, az éppen a revízió során vált nyilvánvalóvá. A helyrajzi számok, az utcanév és a funkció változásai, 
a bel-, illetve külterületek átminősítése miatt nem egy emlék azonosítása csak hosszabb kutatás eredményeként volt lehetséges.

Az azonosításnak három feltételét határoztuk meg:

1.) Legyen az emlék könnyen megtalálható: ennek érdekében a fontosabb belterületi emlékek esetében lehetőség szerint, a külte-
rületieknél kötelező jelleggel, az utca, házszám, helyrajzi szám szerepeltetése mellett szöveges orientációt is megadtunk.

2.) A leírás alapján legyen az objektum egyértelműen felismerhető. Az azonosítást segíti az egy jellemző nézetet ábrázoló fotó.
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3.) Amennyiben a védett objektum épületegyüttest alkot, és/vagy a védelem több helyrajzi számot érint, legyen egyértelmű, 
hogy az együttes milyen alkotóelemekből áll, és azok melyik helyrajzi számon helyezkednek el. A szöveges leírás ezek szerint a 
szempontok szerint készült, részletes épületleírás nem volt a célunk.
Nem célja a műemlékjegyzéknek egy-egy védett objektum valamennyi műemléki értékkel bíró tartozékának, illetve berendezé-
sének tételes felsorolása. E tekintetben a KÖH műemléki nyilvántartása az irányadó.

A MŰEMLÉKJEGYZÉK SZERKEZETE

Általános megjegyzések

A műemlékek településenként, településen belül pedig utcák szerint találhatók meg. Mind a települések, mind az utcák szoros 
betűrendben követik egymást.
A tájékozódást mutató segíti azoknál a településeknél, amelyeknél az emlékek száma vagy a leírások hossza miatt a teljes emlék-
anyagot nem lehet könnyen áttekinteni. A mutató a műemlék azonosításának megkönnyítését célozza. Csak olyan településrész-, 
objektum-, illetve intézmény neveket vettünk fel, amelyek a jelenlegi jegyzékszövegben szerepelnek, vagy az előző jegyzékben 
a maitól eltérő néven voltak megtalálhatók. Településrészekre a mutatóban lehet keresni. A belterületi településrészeken fekvő 
műemlékeket az adott utcához soroltuk, és a településrészt a leíró szövegben megemlítettük. A külterületi emlékek a település 
végén található, vastagon szedett „Külterület” alfejezetben szerepelnek, több nevesített külterület esetében azok betűrendjében, 
egyébként a helyrajzi számok növekvő sorrendjében.
Amennyiben egy objektumot műemlékpolitikai okból népi emlékként is nyilvántartunk, akkor ezt – a korábbi jegyzéktől eltérő 
módon – a leírás végén „népi műemlék” megjegyzéssel jelezzük.
Kérdőjellel jeleztük, ha a datálás vagy az attribúció szakirodalommal nem támasztható alá, vagy a szakirodalom kérdésesként 
kezeli.

A fejléc adatairól

1. Objektum neve – törzsszám

A fejléc első sora a műemlék eredeti rendeltetésének megfelelő nevet tartalmazza. Mögötte zárójelben templom esetében annak 
titulusa, más épületeknél indokolt esetben az eredeti rendeltetéstől eltérő, mai használatra utaló intézmény név (pl. városháza, 
múzeum, szálloda, oktatási intézmény hivatalos neve, stb.) olvasható.
A törzsszám (trsz.) a műemlék egyetlen soha nem változó adata. A gyors azonosítás, illetve a törzsszám szerinti keresés lehetősége 
végett az objektummal egy sorban, a fejléc jobb szélén kiemelten jelenik meg.
Összetartozó műemlék részek vagy történetileg egy együttest alkotó műemlékek sokszor külön törzsszámon lettek műemlékké 
nyilvánítva. Előfordulhat ezért, hogy egy fejléc alatt a leíró részben több, külön törzsszámmal rendelkező objektum szerepel. 
A törzsszámot ezekben az esetekben is az objektummal egy sorban tüntetjük fel.

2. Utca, házszám

Egy utcán belül, amennyiben a számozás ezt lehetővé teszi, először a templomot adjuk meg, ezt követi a parókia, majd egyéb 
objektumok, pl. szobrok következnek.
Házszám nélkül említünk egyes műemlékfajtákat (elsősorban templomokat), amennyiben a topográfiai azonosítás szempontjá-
ból a házszám közömbös vagy éppen zavaró.
Előfordul, hogy a műemlék nem köthető nevesített közterülethez. Az ilyeneket a település végéhez soroltuk, és a leírásban 
kitértünk a településen belül elfoglalt helyükre.
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3. Helyrajzi szám

Ha egy helyrajzi számon és egy címen (pl. temetőben) több, külön törzsszámmal védett objektum van, akkor az együttesre utaló 
műemlék megnevezés alatt a közös adatokat egyszer adjuk meg. Ezt követően külön címszavanként következik a műemlékek 
leírása. Ilyen esetben az emlékeket mutatóztuk. Ezt az eljárást követtük, tekintet nélkül arra, hogy a teljes együttes védett-e vagy 
sem. (Védett együttes mellett mindig törzsszám szerepel.)
Ha több helyrajzi szám is tartozik egy törzsszámhoz, akkor a fejlécben valamennyi számot feltüntettük. Amennyiben ilyen 
esetben több elemből álló műemlékről van szó, akkor a leíró részben minden külön említett elem után zárójelben megadjuk a 
vonatkozó helyrajzi számot. 

4. Stílus

A műemléket jelenleg meghatározó, domináns stílusjegy alapján került meghatározásra. Egyéb, érzékelhető stíluselemekre a leíró 
részben utalunk.

5. Datálás

A műemléket jelenleg leginkább jellemző építési dátum. Korábbi építési periódusokra, illetve későbbi átépítésekre a történeti 
részben utalunk, fennmaradt részletek esetén lehetőség szerint azokra vonatkoztatva.

A leírás

A műemlékek leírása tartalmilag öt szakaszból áll, amely folyamatos szövegként jelenik meg.
Az objektum topográfiai meghatározása a műemlék településen belüli vagy ahhoz viszonyított helyét adja meg, amennyiben ez 
az azonosításhoz nélkülözhetetlen, avagy azt segíti.
Az emlék jellegének leírása utal a környezettel való kapcsolatra (tájolás, beépítés módja, környező terepviszonyok, amennyiben 
ezek jellemzőek), alaprajzi elrendezésre, tömegre és a jellegzetes homlokzati elemekre (pl. rizalitok, erkélyek, stb.). Részletes 
homlokzatleírás nem volt cél.
Belső építészeti részletet csak akkor említünk meg, ha ez tartozékként jelentős, esetleg a datálás vagy a stílus meghatározás 
alapjául szolgált. Ezt követi az épület tartozékainak és berendezésének utalásszerű ismertetése (falfestés, üvegablak, berendezés), 
az adott elem után zárójelben az ismert mesterek nevével; az orgonát külön említjük, amennyiben hangszerként is műemléki 
értékkel bír. A mesternevekre, berendezésre történő utalás jelzésszerű, tételes információért a KÖH műemléki nyilvántartásához 
kell fordulni.
A leírást az építéstörténet lényegesnek ítélt momentumainak felsorolása követi, a fejléc tartalmának megismétlése nélkül. Csak 
olyan adatokat szerepeltetünk, amelyek az építéstörténet szempontjából meghatározóak. A leírásban az építész és az építtető 
nevére, illetve a kivitelezőre külön utalás történik zárójelben. Az épület egyes részleteire vonatkozó építési dátumokat lehetőség 
szerint a leíró részben, az egyes épületrészek leírása után közöljük.

Tolna megye műemlékeinek revíziójára 2000 és 2005 között került sor, a kéziratot 2006. május 30-án zártuk le. A műemlékjegy-
zék a KÖH hivatalos kiadványa, amely a Műemlékvédelmi Tudományos Intézet gondozásában jelenik meg.

2006. május 30.

Haris Andrea – Somorjay Sélysette
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RÖVIDÍTÉSEK

D – dél
É – észak
ev. – evangélikus
gör. kel. – görög keleti
hrsz. – helyrajzi szám
K – kelet
KÖH – Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
MJT - műemléki jelentőségű terület
MK – műemléki környezet
Ny – nyugat
r. k. – római katolikus
ref. – református
trsz. – műemléki törzsszám
u. – utca
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ALSÓBÖRZSÖNY > BONYHÁD

ALSÓHÍDVÉG > TENGELIC, KÜLTERÜLET

ALSÓNÁNA

R. k. templom (Nepomuki Szent János, volt gör. kel. szerb templom) 11070
Dózsa György u.
hrsz.: 207
barokk
1777 körül

Faluközpontban, kiteresedésben szabadon álló, egyhajós templom, Ny-i homlokzata 
elé kilépő toronnyal, poligonális szentélyzáródással, az oldalhomlokzatok keleti részé-
nek rizalitszerű kiugratásával, nyeregtetővel. A torony bejárata felett üres szoborfülke. 
A hajó D-i bejáratában faragott kapuszárnyak. Faboltozattal fedett belső, a hajóban 
figurális festésű dongaboltozat, a szentélyben festett félkupola. A hajó Ny-i végében 
fakarzat. Berendezés: 18–19. század. A szenteltvíztartón 1777-es évszám. Az egykori 
ikonosztázion Siklósról idekerült négy alsó képe (1740 körül, Hrisztoforosz Zefar köve-
tője) jelenleg Szentendrén, a Szerb Ortodox Egyházművészeti Múzeumban. A templo-
mot a rácok építtették (egykori titulusa: Isten Anyja elhunyta), akik 1920–1921-ben 
elhagyták a falut. 1947 óta: r. k. templom.

BT–GyA

ALSÓNYÉK

Ref. templom 4193
Árpád u. 5.
hrsz.: 5
barokk
1792

Utcavonalon szabadon álló, egyhajós templom, Ny-i homlokzata elé kilépő toronnyal, 
ívesen záródó hajóval, nyeregtetővel, D-i oldalán fallal kerített templomkerttel. Kapuja 
felett kőtábla latin nyelvű építési felirattal. Csehsüveg boltozatos toronyalj, síkfödémes 
hajó, mindkét végén fakarzattal. Berendezés: 18–19. század. Felújítva: 1962.

CsP

ALSÓPÉLPUSZTA > UDVARI, KÜLTERÜLET

ALSÓTENGELIC > TENGELIC, KÜLTERÜLET

APAR > APARHANT
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APARHANT

APAR

R. k. templom (Szent Bertalan apostol) 4078
Kossuth Lajos u. 8.
hrsz.: 1
barokk
1758–1785

Kiteresedésben szabadon álló, keletelt, egyhajós templom, Ny-i homlokzati toronnyal, 
a hajónál keskenyebb, nyújtott, poligonális záródású, támpilléres szentéllyel, a szentély 
É-i oldalához épült, félnyeregtetős sekrestye-oratóriummal. Kőkeretes Ny-i kapu, felet-
te háromszögű oromzat, a szemöldökgerendán és a felette lévő kőtáblán latin nyelvű, 
kronosztikonos építési (1785) és felújítási (1840 körül) feliratok. A Ny-i homlokzat 
karzatra nyíló hegedűablaka mellett kétoldalt egy-egy üres szoborfülke. A hajóban és 
a toronyaljban csehsüveg boltozat, a szentélyben élkereszt boltozat félkupolával, a sek-
restyében fiókos dongaboltozat. A hajó Ny-i végében oszlopos, csehsüveg boltozatos 
karzat. Orgona: 1861 (Komornyik Nándor); átépítve: 1866 (Unger Endre). Falképek: 
20. század. Berendezés: 18–19. század. A diadalív pillérjén a szentélyben nyugvó, 18. 
századi apari plébánosok emléktáblája. A szentély D-i falán az aparhanti temetőkben 
nyugvó, 19–20. századi lelkipásztorok emléktáblája. A 15. század eleji, gótikus, 1405-
ben említett, a Boldogságos Szűz tiszteletére szentelt prépostsági templomot 1758–
1785 között építették át gróf Apponyi Antal György kegyúr, Tolna vármegye főispánja 
és a hívek költségén.

CsP

HANT

R. k. templom (Szent Mihály) 4079
hrsz.: 437
késő barokk
1810

Főút melletti domboldalon szabadon álló, hosszú lépcsősoron át megközelíthető, egy-
hajós templom, a Ny-i homlokzata elé kilépő toronnyal, a hajónál keskenyebb, kosár-
íves záródású szentéllyel, a szentély É-i oldalán felülkontyolt nyeregtetős sekrestye-ora-
tóriummal. Csehsüveg boltozatos belső, a szentélyzáródás felett félkupola. A hajó Ny-i, 
bejárati végében karzat. Kifestés: 20. század. Berendezés: 18–19. század. Orgona: 1883 
(Angster József ). Toronysisak: 1900. Felújítva: 1962.

CsP

APÁTIPUSZTA > SZEDRES, KÜLTERÜLET
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ATTALA

Nepomuki Szent János-szobor 4450
Dózsa György u.
hrsz.: 388
copf
1793

Utak találkozásánál kiteresedő közterületen, a 4. számú ház előtt hasáb alakú alépítmé-
nyen, tabernákulum kiképzésű, volutás, fűzérdíszes talapzaton álló kőszobor: a szent 
papi ornátusban, kezeiben feszülettel, mellette két térdelő puttó-angyallal. A talapzat 
homlokoldalán a szent vértanúságát ábrázoló dombormű, alatta kettős monogram 
1793-as évszámmal.

CsJ

BÁRÁNYFOK – GEMENCI KIRÁNDULÓKÖZPONT > SZEKSZÁRD,  
KÜLTERÜLET

BÁTA

Nepomuki Szent János-szobor 4194
Fő u.
hrsz.: 476
copf
1807

A település főútja és a holt Duna-ág hídjához vezető út találkozásánál, teresedésben 
tabernákulum kiképzésű, szögletes volutás talapzaton álló, festett, a kezeiben feszületet 
tartó szentet papi ornátusban ábrázoló kőszobor. A talapzat homlokoldalán bojtdíszes 
feliratmezőben 1807-es évszám.

CsP

Ref. templom, iskola és lelkészlak együttese 11092
Fő u. 302, 304, 306.
hrsz.: 283, 256
historizáló
19. század második fele

A település D-i, Alszög nevű, reformátusok lakta részének központjában álló templom 
(hrsz.: 283) és egykori lelkészlak (hrsz.: 283), valamint iskola (hrsz.: 256) keskeny utcá-
val elválasztott, a főútra néző, nagyjából szimmetrikus együttese. Az utcavonaltól kissé 
beljebb álló, félkörívesen záródó, egyhajós templom, kontyolt nyeregtetővel, az ÉK-i 
(utcai) homlokzat elé enyhén kilépő toronnyal. A torony tengelyében nyíló bejárathoz 
kétkarú lépcső vezet. Síkmennyezetes belső, a hajó mindkét végén oszlopos, famellvé-
des karzat. Berendezés: 19. század második fele. 1828-ban emelt, az 1849-es tűzvészben 
leégett templom helyén épült az 1850-es években. ÉNy felől kocsi- és gyalogkapus 
téglakerítés köti össze az utcavonalon álló, téglalap alaprajzú, földszintes, felülkontyolt 
nyeregtetős lelkészlakkal. Egytraktusos, síkmennyezetes belső, részben 19. századi 
nyílászárók. Épült 1886–1892 között, a 20. században átalakítva. Udvarában hátul 
melléképület, alatta boltozott pince. A templomtól DK-re utcasarkon álló, L alapraj-
zú, földszintes, nyeregtetős iskolaépület. Egytraktusos, síkmennyezetes belső, részben 
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építéskori nyílászárók. Épült 1886–1892 között, a 20. században átalakítva. Múzeumi 
célú helyreállítása 2005-től folyamatban.

GI

BÁTAAPÁTI

Magtár (borászat) 10023
Hűvösvölgy u.
hrsz.: 185/1
barokk
1780 körül

Domboldalon, az utcavonaltól beljebb szabadon álló, téglalap alaprajzú, kétszintes 
épület, É felől kontyolt nyeregtetővel. K-i falával a domboldalhoz csatlakozik, amelybe 
belőle induló, több mint száz méter hosszú, kétágú pincerendszer vezet. Ny-i, utcai 
homlokzatán nyíló bejáratok. Alsó szintje pillérsorral két hajóra osztott, csehsüveg 
boltozattal, az emeleten gerendás famennyezet. Építtette az Apponyi család. A 20. szá-
zadban átalakítva.

PI

Apponyi-kúria 4080
Petőfi u. 29.
hrsz.: 33
késő barokk
1840 körül

Kerítés-, illetve támfallal részben körülvett udvaron, utcavonalon szabadon álló, tég-
lalap alaprajzú, földszintes, alápincézett, felülkontyolt nyeregtetős lakóház. A házhoz 
D felől csatlakozó, újrafalazott körítőfalban pilléres kapunyílás. Az udvari oldalon 
mellvédes, pilléres tornác. Egytraktusos, oldalfolyosós, részben átalakított, síkmennye-
zetes belső, részben építéskori nyílászárókkal. Gróf Apponyi Károly építtette. Felújítás, 
helyreállítás: 2005–2006-ban. Tőle Ny-ra téglalap alaprajzú, földszintes, félnyeregtetős 
gazdasági melléképület, amelynek hátfala támfalként szolgál az udvar meredek Ny-i 
részéhez. Innen pincék nyílnak a domboldalba. A kúriától D-re áll az Apponyi-család 
historizáló kápolnája (hrsz.: 32), 19. század utolsó harmada.

PI

BÁTASZÉK

Mutató
Kálvária és kápolna > Külterület

R. k. kápolna (Segítő Szűz Anya) 4196
Budai út
hrsz.: 1006
barokk
1762

Utcasarkon szabadon álló, egyhajós kápolna („Szűz Mária-kápolna”) egyenes záródású 
szentéllyel, oromfalas É-i homlokzata felett fa harangtoronnyal, a szentély felől kontyolt 
nyeregtetővel, a szentély Ny-i oldalához csatlakozó, félnyeregtetős sekrestyével, sík-
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mennyezetes belsővel. Falképek a szentélyben: 18. század vége. Berendezés: jellemzően 
18. század, részben a r. k. templomból áthozva. Felújítva: 1985. Falképek és berendezés 
kutatása: 2002. A kápolna Ny-i oldala mellett 19. század közepi kőkereszt korpusszal, a 
talapzaton Nepomuki Szent János domborművű alakjával, valamint újabb képoszlop.

TE

Uradalmi épület (lakóház) 4195
Budai út 7.
hrsz.: 647
klasszicista
1820 körül

Utcavonalon álló, D-i homlokzatával zártsorú beépítéshez csatlakozó, téglalap alap-
rajzú, emeletes, kontyolt nyeregtetős, alápincézett épület. Utcai homlokzatán eny-
hén kilépő, háromtengelyes középrizalit, emeletén kettős pilaszterekkel. Bejárata az 
udvari oldalon, megemelt, mellvédfalas, előtetős előtérből nyílik, alatta pincegádor. 
Kéttraktusos belső. Pincéje és földszintje csehsüveg boltozatos, az emelet síkmeny-
nyezetes, a lépcsőházban dongaboltozat. A szobákban kályhafülkék. Nyílászárók: 19. 
század. Építtette a Collegium Theresianum az alapítványi uradalom számvevőségének 
központjaként. Az 1980-as években homlokzatait felújították. Az udvarban, az É-i 
telekhatáron melléképület.

CsP

Uradalmi épület (iroda- és lakóház) 9191
Szabadság u. 2.
hrsz.: 843/4
historizáló
1900 körül

Nagyobb teresedésben, saroktelken, az utcavonalon szabadon álló, L alaprajzú, föld-
szintes, részben alápincézett, kontyolt nyeregtetős épület. A szárnyak találkozásánál 
lemetszett sarkon kéttengelyes, kontyolt nyeregtetős, tetőablakos rizalit, tetődíszek-
kel. Oldalhomlokzataihoz kerítésfal csatlakozik, a D-i falban pilléres kapuval. Udvari 
homlokzatának közepe előtt oszlopos fa tornác. Kéttraktusos, síkmennyezetes belső, 
az udvari traktus átalakítva. Részben építéskori nyílászárók. A D-i szárny alatt csehsü-
veg boltozatos pince. A Mária Terézia Akadémiai Alapítvány (Theresianum) építtette. 
1945 után átalakítva. Az udvarban két melléképület.

CsP

R. k. templom (Nagyboldogasszony) 10002
Szentháromság tér
hrsz.: 955
historizáló
1899–1903

Kerített kertben szabadon álló, a település látképét uraló, keletelt, háromhajós, kereszt-
házas, téglaburkolatos gótizáló templom, nyújtott, poligonális záródású szentéllyel, a 
Ny-i homlokzat elé épült toronnyal, a torony földszintjén nyíló, bélletes főkapuval. 
A főhajó nyeregtetővel fedett, a hozzá támpillérekkel csatlakozó, alacsonyabb mellékha-
jókon félnyeregtető, a keresztházon felülkontyolt nyeregtető. A toronyhoz É és D felől 
alacsonyabb lépcsőtornyok kapcsolódnak. A szentélyhez É felől kontyolt nyeregtetős 
Szent Sír-kápolna, D felől kontyolt nyeregtetős sekrestye csatlakozik. Bordás kereszt-
boltozatok, a hajó Ny-i végében karzat. Építéskori nyílászárók, kifestés és berendezés. 
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Falképek: Krikler József. Kifestés: Blaskovits Bátori Mihály. Üvegablakok: Walter Gida 
műhelye. Főoltár, mellékoltárok, szószék: Leivisch Róbert műhelye. Padok, gyóntató-
székek, papi székek: Germán Ferenc műhelye. Orgona: 1902 (Angster-orgonagyár), 
átépítve. Építész: Hofhauser Antal. Kivitelező: Raichl és Molcer cég, majd Szélig 
Gáspár. A kifestés restaurálva az 1980-as évek végén. Helyén állt az 1142-ben alapított, 
a tatárok által felégetett, majd 1347 körül újjáépített cikádori ciszterci apátság török 
korban részben elpusztult temploma és monostora. A romokra épült rá 1726–1750 
között a 20. század első éveiben elbontott barokk templom. A templomkertben bemu-
tatva az apátsági templom 1994–1996 között feltárt, 2001-ben helyreállított maradvá-
nyai. A templomkertben kőkereszt korpusszal, valamint 1848-as emlékmű, 1948.

TE

Szentháromság-oszlop 4199
Szentháromság tér
hrsz.: 768
copf
1794

Parkban, kovácsoltvas kerítéssel övezve, lépcsős alépítményen, hasáb alakú, magas 
lábazattal, erős zárópárkánnyal és sarkain füzérdíszes, volutás támokkal tagolt, olda-
lain domborművekkel díszített talapzaton álló, pilaszterekkel, tükrökkel és rozettákkal 
díszített, nyolcszögletű, felfelé sudarasodó, fejezetes pillér, tetején Szentháromság-szo-
borcsoporttal. A talapzat homlokoldala előtt oltárasztal. A talapzat sarkain, a pillér 
körül Szent Rókus, Szent Vendel, Szent Sebestyén és Szent Flórián szobrai, középen 
konzolon Immaculata-szobor. Bobok Pál plébános idején emelte a város polgársága. 
Restaurálva: 1995–1997.

CsP

Nepomuki Szent János-kápolna 6826
56-os számú főút mellett
hrsz.: 726
barokk
1718

A városon átvezető főút mentén falazott alépítményen álló, íves záródású szentélye felett 
kontyolt nyeregtetővel fedett kápolna, a törtvonalú oromzattal lezárt főhomlokzatot és 
az oldalhomlokzatokat áttörő, ráccsal lezárt nyílásokkal. Csehsüveg boltozatos belső, 
félkupolával fedett szentéllyel. Falazott menzán a felemelt kezeiben tartott feszülethez 
fohászkodó, papi ornátusban ábrázolt Nepomuki Szent János festett kőszobra, 18. szá-
zad közepe. A kápolna helyreállítva, a szobor restaurálva 1991-ben.

CsP

KÜLTERÜLET

Kálvária és kápolna 4197
56-os számú főút mellett
hrsz.: 0409/1
barokk
1780 körül

A városba vezető főút mellett, a településtől kb. 1 km-re DNy-ra, szabadon álló, össze-
tett alaprajzú együttes, amely egyesíti a kápolna és kálvária funkcióját. Az oszlopokkal 
három hajóra osztott kápolna homlokzatait pilléres mellvédfal koronázza, tetején járha-
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tó terasz Kálvária-szoborcsoporttal. A K-i bejárati oldalhoz kétoldalt háromkarú, fala-
zott oldalfallal kísért lépcső kapcsolódik, amely felvezet a teraszra. A félköríves szentély 
mögött, a Ny-i oldal elé torony épült. A főhajóban fiókos dongaboltozat, a mellékhajók 
Ny-i szakaszán csehsüveg boltozat, K-i szakaszán fiókos dongaboltozat. Sírkövek: 1812, 
1855 és 1872. Berendezés: jellegtelen. Kálvária-szoborcsoport: hasáb alakú talapzato-
kon Mária, Szent János és Mária Magdolna szobrai, 1780 körül, restaurálva 1995-ben; 
három kereszten (1816) Krisztus és a két lator újabb szobrai, restaurálva 1927-ben. Az 
épület felújítva 1992–1995 között. Az együttes K-i oldalához 16, kettő kivételével új 
keresztúti stáció vezet.

CsP

BIKÁCS

Ev. templom 4150
Szabadság tér
hrsz.: 1
barokk
1785–1786

A főút mellett szabadon álló, egyhajós, nyeregtetős templom, D-i homlokzata elé 
enyhén kilépő toronnyal, poligonális záródású szentéllyel, a torony tengelyében nyíló 
bejárat felett timpanonnal, a féloromzatok végén egy-egy kővázával. Síkfödémes belső. 
A hajó három oldalán karzat: a D-i oldalon orgonakarzat, a faoszlopos oldalkarzatok 
mellvédjének festett fatábláin az ótestamentumból és Jézus életéből vett jelenetek, 19. 
század eleje. Berendezés, faragott kapuszárnyak: 18. század vége. Cibóriumos szószék-
oltára egyedülálló a magyar emlékanyagban. Eredetileg haranglábbal épült, a torony, az 
orgonakarzat és a hajó D-i vége feltehetően 1829 körül épült (évszám az orgonakarzat 
boltívén). Felújítva: 1985.

CsI

BOGYISZLÓ

Ref. templom 4200
Kossuth Lajos u. 47.
hrsz.: 1180
késő barokk
1780–1811

Utcavonalon szabadon álló, egyhajós templom félköríves záródású hajóval, nyeregte-
tővel, D-i homlokzata elé enyhén kilépő toronnyal. K-i oldalán nyeregtetővel fedett 
előcsarnok, falában másodlagosan elhelyezett sírkő, Sarlay Gerson, 1863. Csehsüveg 
boltozatos belső, a hajó mindkét végén pilléres, boltozatos karzat, balusztrádsoros 
díszű mellvéddel. Berendezés: jellemzően építéskori. Orgona: 1892 (Angster József ). 
Az előcsarnok 1822-ben épült. Külső felújítva: 2005-ben. A telken áll még a lelkészlak 
épülete.

CsP
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BONYHÁD

Mutató
Alsóbörzsöny
Községháza > Szabadság tér 1.
Ladomány
Majos
Nunkovits–Honig-ház > Szabadság tér 2.
Perczel-kúria > Perczel Mór u. 9.; Perczel Mór u. 11.; Perczel Mór u. 44.; 

Alsóbörzsöny
Rinaldi-ház > Szabadság tér 1.
Völgységi Múzeum > Szabadság tér 2.
Zsinagóga > Ózsinagóga, Mártírok tere

Ev. lelkészlak (lakóház) 4082
Dózsa György u. 36.
hrsz.: 506/1
késő barokk
1816

Utcavonalon szabadon álló, téglalap alaprajzú, alápincézett, az utca felől egy-, az udvar 
felől kétszintes, felülkontyolt nyeregtetős, középrizalitos lakóház, udvari oldalán jel-
legtelen toldalékkal bővítve. Az utcai homlokzaton a gyülekezet első lelkésze, Borbély 
József főesperes (működött: 1816–1871) márvány emléktáblája. A gerendás födémű 
belsőben részben építéskori ajtók. A 20. században átalakítva. Felújítva: 2005.

PI

Ev. templom 4083
Dózsa György u.
hrsz.: 402/3
késő barokk
1795–1800

Az evangélikus iskola és tanítólakás épülete (trsz.: 4084) mögött, a telek belsejében 
szabadon álló, egyhajós templom, K-i homlokzata elé kilépő toronnyal, a Ny-i oldalon 
ívesen levágott sarkú hajóval, Ny felől kontyolt nyeregtetővel, a déli oldalon kőkeretes, 
zárókődíszes kapuval, a torony tengelyében nyíló, hasonló kialakítású kapuhoz veze-
tő lépcsősorral. A torony két oldalán egy-egy üres szoborfülke, a szögletes volutákban 
végződő féloromzatok szélén egy-egy kőváza. Csehsüveg boltozattal fedett belső. 
A hajó három oldalán fakarzat, kazettás mellvédjén figurális festéssel (a K-i oldalon 
orgonakarzat). Berendezés: jellemzően 1800 körüli. Keresztelőmedence: Gerhard 
Benjamin. A magyar címerrel díszített szószékoltár képe: Kasztenholz Károly adomá-
nya. Nagyharang: 1792. Építőmester: Schneiderhahn Fülöp. Felújítva: 2002.

CsP

Ev. iskola és tanítólakás 4084
Dózsa György u. 67.
hrsz.: 402/4
késő barokk
1800 körül

Az evangélikus templommal (trsz.: 4083) egy telken, utcavonalon, fésűs beépítésben 
telekhatáron álló, téglalap alaprajzú épület, az utcafronthoz képest visszaugró, erősen 
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átalakított, tornácos udvari homlokzattal, az udvari végfalhoz épült, keskenyebb tolda-
lékkal. A pilaszterekkel tagolt utcai homlokzat felett felülkontyolt nyeregtető, az orom-
zatban vakolatkeretben valószínűleg az egyik felújításhoz tartozó, 1833-as évszámmal. 
Udvari homlokzata átalakítva. Síkmennyezetes belső. Nyílászárók: 1872 körül.

CsP

Ózsinagóga 4087
Mártírok tere
hrsz.: 591
késő barokk
1795–1796

Egykor zsidók lakta tömb belsejében kialakult téren szabadon álló, téglalap alaprajzú, 
kontyolt nyeregtetős épület, Ny-i homlokzata előtt emeletes, oromfalas, nyeregtetős 
lépcsőházzal (a szélein törpepilléres oromfal csúcsán egykor a mózesi kőtáblákkal). 
A tér felőli, D-i homlokzaton aszimmetrikus helyzetű, törtvonalú párkánnyal lezárt, 
pilaszteres keretépítményben kőkeretes kapu, kopott, festett, héber betűs építési 
évszámmal. A bejárat mögött a női karzat alépítménye: keresztirányú, fiókos donga-
boltozatú folyosó, belőle Ny felé nyíló két boltozott helyiséggel. A K felé két kőkeretes 
bejáraton (egyik fölött festett, héber betűs építési felirat) át nyíló zsinagógai teret a 
tóraolvasó emelvényt közrefogó négy oszlopra, illetve a női karzaton álló pillérpárokra 
támaszkodó, kopott díszítőfestésű csehsüveg boltozatok fedik. A K-i falon oszlopos 
keretelésű tórafülke, körülötte festett stukkó függöny-baldachin. A tér Ny-i oldalán 
a női karzat homlokoldalát képező, oszlopos fakarzat, táblás mellvédje fölött gótizáló 
mellvédráccsal. Az 1764-ben épített, 1794-ben leégett első imaház helyett épült. 
Átépítve: 1820 és 1896 körül. A női karzatra vezető lépcsőház: 1896 körül, korábbi 
kőkeretes bejárat és csúcsívdíszű ajtószárnyak újbóli felhasználásával. Az 1980-as évek-
ben már pusztuló állapotú, magtárként használt épület boltozatának és tetőszerkeze-
tének megerősítése: 2001.

CsP

Lakóházak 9023
Perczel Mór u. 2–4.
hrsz.: a 2. sz.: 1342/1; a 4. sz.: 1342/2
a 2. sz.: késő barokk; a 4. sz.: historizáló
a 2. sz.: 18. század ; a 4. sz.: 19. század második fele

A 2. sz. utcavonalon, zártsorú beépítésben álló, téglalap alaprajzú, emeletes, É-i oldal-
homlokzata felett felülkontyolt nyeregtetejű épület, a földszintjén boltbejáratokkal 
átalakított, pilaszteres tagolású utcai homlokzat bal szélső tengelyében nyíló kapu-
val. Átalakított udvari homlokzatán, a középtengelytől eltolva a lépcsőház emeletes, 
félnyeregtetős bővítménye. Alaprajzi rendszere átalakítva.
A 4. sz. utcavonalon, zártsorú beépítésben álló, téglalap alaprajzú, emeletes, nyeregtetős 
épület, utcai, romantikus ízű homlokzatán középtájon nyíló kapuval. Teljesen átalakí-
tott udvari homlokzat, új tetőtéri ablakokkal. Alaprajzi rendszere átalakítva.

CsP
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Perczel-kúria (irodaház és Arany Sas patika) 4088
Perczel Mór u. 9.
hrsz.: 44
historizáló
20. század eleje

Az utcavonaltól kissé beljebb álló, téglalap alaprajzú, emeletes, kontyolt nyeregtetős, 
alápincézett épület. D-i falával a Perczel Mór u. 11. alatti épülethez (trsz.: 10201) kap-
csolódik, amellyel egykor egy épületet alkotott. Az É-i homlokzat hátsó sarkához épült 
kerítésfalban kőkeretes gyalogkapu és záró- és vállkővel tagolt kőkeretű kocsikapu, az 
épület É-i és K-i (udvari) homlokzatán több bejárat. A Ny-i, utcai homlokzaton az 
emeleti középső ablak felett íves oromzat csúcsdísszel, benne címer. Az udvari hom-
lokzaton a középtengelytől kissé eltolva erőteljesen kilépő, kontyolt nyeregtetős rizalit 
a főbejárattal, mögötte rácsos korlátú, kétkarú lépcső, az emeleti pihenőben falazott 
mellvédekkel. A pincében fiókos dongaboltozatok, a kéttraktusos földszint részben 
középfolyosóról megközelíthető helyiségeiben teknő- és dongaboltozatok, az ugyan-
csak kéttraktusos emeleten síkmennyezet. Nyílászárók: 19. század és 20. század eleje. 
Perczel József 1743-ban vásárolt birtokot Bonyhádon, ezután épült a földszintes kúria 
L alaprajzzal, több gazdasági melléképülettel. Az L É-i szárára a 19. században emeletet 
építettek, és a két szárny között átvezető ajtót elfalazták. Az emeletes szárny Ny-i és É-i 
homlokzatait a 20. század elején historizáló stílusban átalakították, nyílászáróit részben 
kicserélték. Középfolyosós elrendezését a 20. században részben átalakították. Felújítva: 
1962, 1980-as évek vége. Udvarában téglalap alaprajzú, földszintes, részben átalakított 
melléképület, felülkontyolt nyeregtetővel, 18. század.

CsP

Perczel-kúria (Bouquet-, ún. Buki-ház) 10201
Perczel Mór u. 11.
hrsz.: 39
barokk
1743 körül

Kerített saroktelken álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház. É-i falával a Perczel 
Mór u. 9. alatti épülethez (trsz.: 4088) kapcsolódik, amellyel egykor egy épületet alko-
tott. Ny-i homlokzata felett kontyolt, K-i homlokzata felett felülkontyolt nyeregtető, 
új tetőtéri ablakokkal. A K-i homlokzat eredeti ablakai helyén két új ajtó. A D-i hom-
lokzaton aszimmetrikus elhelyezésű, pilléres, timpanonos portikusz, mögötte kőkeretes 
bejárattal. Az ÉK-i épületrész alatt dongaboltozatos pince és jégverem. Kéttraktusos 
belső, nagyrészt teknőboltozatos, kályhafülkés helyiségekkel, a bejárati előtér és az ÉK-i 
sarok utóbb felosztott nagy helyisége csehsüveg boltozatos. Részben 18. századi nyílás-
zárók apácaráccsal. Perczel József 1743-ban vásárolt birtokot Bonyhádon, ezután épült a 
kúria L alaprajzzal, D-i homlokzatán portikusszal, több gazdasági melléképülettel. Még 
a 18. században K felé bővítették, majd az L É-i szárára (Perczel Mór u. 9.) a 19. század-
ban emeletet építettek, és a két szárny között átvezető ajtót elfalazták. Tulajdonosa a 20. 
század folyamán a Bouquet család volt. A 20. században a belsőt válaszfalakkal részben 
átalakították, nyílászáróit nagyrészt kicserélték. Felújítva: 1993–1995.

CsJ
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Lakóház 4089
Perczel Mór u. 18.
hrsz.: 1691
késõ barokk
1800 körül

Saroktelken, utcavonalon szabadon álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, felül-
kontyolt nyeregtetővel, az É-i oldal kerítésfalában kocsikapuval. Kéttraktusos, síkmeny-
nyezetes belső, dongaboltozatos pince. A 20. század elején az Ipar kávéház működött 
benne. Homlokzatai, alaprajzi elrendezése átalakítva.

CsP

Perczel-kúria (kollégium) 4090
Perczel Mór u. 44.
hrsz.: 1737
klasszicista
1820 körül

Utcavonalon, kerített parkban álló, U alaprajzú, földszintes, udvari szárnyain felülkon-
tyolt nyeregtetős épület. Az utcai homlokzata folytatásában emelt kerítésen gyalog- és 
kocsikapu nyílik, a kerítésfalban szoborfülke. A pilaszterekkel tagolt utcai homlokzat 
közepén timpanonos rizalit. Az utcai szárny alatt dongaboltozatos pince. Egytraktusos, 
oldalfolyosós, átalakított alaprajzi rendszerű, síkmennyezetes belső. Nyílászárók: 19. 
század első és második fele, 20. század. 1780 körül épült, átépítve 1820 körül, rész-
ben átalakítva a 20. században. Itt született 1811-ben Perczel Mór honvédtábornok. 
Felújítás, a nyílászárók részbeni cseréjével: 1990-es évek eleje. A kúria mögött áll a 
18. században épült, átalakított korábbi Perczel-kúria: téglalap alaprajzú, földszintes, 
felülkontyolt nyeregtetős épület, Ny-i oldalán félnyeregtetős toldalékkal. A parkban 
további újabb épületek.

CsP

Ref. templom 4091
Petõfi u. 14.
hrsz.: 522/2
késő barokk
1801

Az utcavonaltól beljebb szabadon álló, egyhajós templom, poligonális záródású hajóval, 
nyeregtetővel, a D-i homlokzatot koronázó, törtívű oromzattal. Az oromzat mögött fa 
huszártorony, sisakján évszámmal. A D-i homlokzaton törtvonalú, vázadíszes párkány-
nyal lezárt, pilaszteres keretépítményben kőkeretes kapu, felette kőtábla latin nyelvű 
építési felirattal és évszámmal. A belsőben stukkódíszes síkmennyezet, a bejárati olda-
lon fakarzat. Berendezés: 19. század. Torony: 1877. Felújítás: 1957. Belső felújítás, 
ablakok cseréje: 2001–2003. Telkén áll a fésűs beépítésű, földszintes, L alaprajzú, több-
ször átalakított parókia, 19. század (hrsz.: 522/1), valamint egy leválasztott telekrészen 
(Petőfi Sándor u. 12., hrsz.: 521) egy új lakóház.

CsP
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Izraelita szeretetház és maceszsütöde (kis téli imaház) 10145
Rákóczi u. 5.
hrsz.: 588/2 és 599
copf
1800 körül

Utcavonalon fésűs beépítésben, kerített telken szabadon álló, L alaprajzú, alápincé-
zett, földszintes, utcai szárnyán felülkontyolt nyeregtetős épület (hrsz.: 588/2), a 
pilaszterekkel tagolt utcai homlokzat szélső tengelyében nyíló kapuval. Az udvari 
szárnyhoz alacsonyabb, nyeregtetős gazdasági épület csatlakozik. Mindkét szárny udva-
ri oldalán oszlopos, árkádsoros tornác. Egytraktusos, síkmennyezetes belső, mindkét 
szárny alatt fiókos dongaboltozatos pincével. 1800 körül épült szeretetháznak. 1919-
ben Brauer József vaskereskedést nyitott benne, megváltoztatva az utcai homlokzat 
nyílásrendjét. Homlokzatai helyreállítva: 1990-es évek.
Az udvar DNy-i, Mártírok tere felőli sarkában téglalap alaprajzú, földszintes, kontyolt 
nyeregtetős maceszsütő (hrsz.: 599), síkmennyezetes belsővel, feltehetően a 18. század 
második feléből. A kicsiny, romos épületet az 1980-as években alapjáig visszabontva 
újjáépítették, a belsőt átalakították.

HR

R. k. templom (Szűz Mária szeplőtelen fogantatása) 4094
Szabadság tér
hrsz.: 59/1
barokk
1769–1782

A város főterének közepén szabadon álló, egyhajós templom, D-i homlokzata elé eny-
hén kilépő toronnyal, a hajónál keskenyebb, poligonális záródású szentéllyel, a szentély 
felől kontyolt nyeregtetővel, homlokzatain hegedűablakokkal. A szentélyhez Ny felől 
emeletes, nyeregtetős sekrestye-oratórium csatlakozik, Ny-i homlokzatának törtvonalú 
oromzata tetején Szent György-szoborral. A D-i homlokzaton a torony két oldalán, 
félköríves fülkékben Szent Péter és Mózes szobrai, a törtvonalú féloromzatok szélein 
egy-egy puttó figura. A torony tengelyében pilaszteres, timpanonos keretezésű kapu. 
A hajóban és a szentélyben csehsüveg-, a sekrestyében teknőboltozat. A hajó D-i végé-
ben csehsüveg boltozatos orgonakarzat. A hajó K-i falában a Perczel család másod-
lagosan elhelyezett sírkövei, 19. század. Falképek és kifestés: 1896 (Graits Endre). 
Berendezés: jellemzően 18. század vége; az egyik mellékoltárképen szignó: Schentz d. 
b. 1808; másik mellékoltárkép: 1868 (Kegyes József ). Építtette: Winkler Mihály plé-
bános. Alapkövének letétele 1769-ben. Felszentelte Esterházy Pál pécsi püspök 1782-
ben. A 19. században többször megújítva és átalakítva. Felújítva: 1956, 1963, 1965, 
1976–1977, 1989. Korábbi belső festés feltárása a diadalíven, a kisfestés restaurálása: 
2005-től.

CsP

Szentháromság-oszlop 4095
Szabadság tér
hrsz.: 59/5
késő barokk
1796

A város főterének É-i végében, kovácsoltvas kerítéssel övezett, nyolcszögletű alépítmény 
fölött magas lábazattal, erős zárópárkánnyal és sarkain pillérekkel tagolt, ívesen dombo-
rodó oldalain domborművekkel és évszámos felirattal díszített talapzaton álló, volutás 
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pilaszterekkel, puttókkal és puttófejekkel díszített, felfelé sudarasodó oszlop, tetején 
Szentháromság-szoborcsoporttal. A talapzat pillérein Szent Péter, Szent János, Szent 
Sebestyén és Szent Flórián, a homlokoldalon a gyermek Jézust tartó Keresztelő Szent 
János szobra. Az oszlop osztópárkányán, a homlokoldalon Immaculata-szobor, feje 
fölött koronát tartó angyalokkal. Állíttatta: Walter József bonyhádi orvos. Felújíttatta: 
Bajzonszky Pálné Riegel Paula, 1934. Felújítva: 1980-as évek. A két restaurálás alkal-
mával a szobrok egy részét újrafaragták.

CsP

Rinaldi-ház (Községháza) 4096
Szabadság tér 1.
hrsz.: 78/1
késő barokk
19. század eleje

A város főterének K-i térfalát alkotó, utcavonalon szabadon álló, szabálytalan T alap-
rajzú, emeletes, felülkontyolt nyeregtetős, részben alápincézett, hosszan elnyúló egykori 
községháza. Utcai homlokzatának földszintjén részben újrafaragott kőkeretű nyílások-
ban újabb üzletportálok, vaslemezzel borított, 19. század közepi spalettákkal, a két 
kőkeretes kapu felett konzolos, kovácsoltvas korlátos erkély. Az udvari oldal közepén 
a földszinten beüvegezett árkádívsoros, mellvédes folyosó. Az udvar DK-i részén kő 
konzolos függőfolyosó. Az utcai szárny a kapualjak között oldalfolyosós, egytraktusos, 
azoktól É-ra, illetve D-re kéttraktusos, az udvari keresztszárny egytraktusos. A föld-
szinti helyiségekben fiókos donga- és csehsüveg boltozatok, az emelet síkmennyezetes, 
a pincékben donga- és csehsüveg boltozat. Vas pinceajtók és belső nyílászárók: 18–19. 
század. Jelenlegi tömege három 18. századi épület összeépítésével, D-i irányú bővítésé-
vel és emeletráépítéssel a 19. században alakult ki. 1880 körül a térre néző homlokza-
tot historizáló stílusban átalakították. 1903-tól községháza. A 20. században többször 
átépítették, nyílászáróit, burkolatait részben kicserélték. Felújítva: 1981 és 1986–1988 
között.

PI

Nunkovits–Honig-ház (Völgységi Múzeum) 4097
Szabadság tér 2.
hrsz.: 89/3
késő barokk
1790 körül

A város főterének K-i térfalán szabadon álló, téglalap alaprajzú, egyemeletes, alápincé-
zett épület, felülkontyolt nyeregtetővel, az udvari homlokzat közepén nyíló, kőkeretes 
bejárattal. Az utcai homlokzaton attikafallal lezárt, háromtengelyes középrizalit, az 
emeleti középső ablak felett a Nunkovits család címerével. Kéttraktusos, részben közép-
folyosós belső, a földszinten és emeleten is nagyteremmel. A földszinten fiókos donga-
boltozatos, az emeleten síkmennyezetes helyiségek. Építtette báró Nunkovits György, 
1904-től tulajdonosa a Honig család volt. Felújítva: 1963, 1977, 1986, a homlokzati 
nyílászárók kicserélésével. 1986-tól múzeum. Tetőfelújítás: 2000.

CsP
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R. k. plébánia 4099
Szabadság tér 11.
hrsz.: 1317/1
romantikus
19. század közepe

Zártsorú beépítésbe illeszkedő, L alaprajzú, földszintes, nyeregtetős épület. Utcai, 
ívsoros párkánnyal díszített, aszimmetrikus helyzetű kapuval megnyitott homlokzatán 
Vörösmarty Mihály-emléktábla. Kéttraktusos utcai, egytraktusos, oldalfolyosós udvari 
szárny, síkfödémes helyiségekkel. A templomépítő Winkler Antal plébános által 1787-
ben épített, téglalap alaprajzú épület bővítésével és átalakításával jött létre. Udvari 
szárny: az 1990-es években újjáépítve.

CsP

Kórház (orvosi rendelő) 4086
Szent Imre u. 6.
hrsz.: 605/1
késő barokk
1782–1783

Az utcavonalhoz képest ferdén, szabadon álló, L alaprajzú, részben alápincézett, emele-
tes, felülkontyolt nyeregtetős épület, a pilaszterekkel és párkányokkal gazdagon tagolt 
Ny-i utcai homlokzat elé erőteljesen kilépő, felülkontyolt nyeregtetős középrizalittá 
alakított egykori portikusszal. Az udvari homlokzaton a földszinten íves, az emeleten 
architrávos, oszlopos tornác. Egy- és kéttraktusos belső, a földszinten csehsüveg bol-
tozatokkal és síkmennyezettel, az emeleten síkmennyezetekkel. Az 1781-es tűzvész 
után építtette Winkler Mihály plébános a beteg vagy vándorló iparos legények szá-
mára ispotályként, gazdasági szárnnyal. A 18. század végén főhomlokzata elé pilléres 
portikuszt, udvari oldalára tornácot építettek. Az 1800-as évek elején emeletráépítés, az 
udvari szárny végében félköríves lépcsőházzal, valamint a portikusz beépítése. Felújítva: 
1958–1959, a homlokzati architektúra leegyszerűsítésével, új ablakokkal. A gazdasági 
szárny 1964-ben összedőlt. Falkutatás: 1979, helyreállítva: 1989.

HR

Kálvária-kápolna (Hétfájdalmú Szűz) 4085
Temető (Kálvária-domb)
hrsz.: 2622/2
késő barokk
1817

Az Ermel–Vojnits-mauzóleumtól (trsz.: 11012) ÉK-re, domboldalon fekvő temető 
felső végében szabadon álló, egyhajós kápolna, homorúan ívelt lesarkítású szentélye 
fölött zömök toronnyal. Törtvonalú oromzattal koronázott Ny-i homlokzatának főpár-
kányán kő Kálvária-szoborcsoport. Kőkeretes, csúcsíves oromzatú kapuja felett volutás 
díszű kőtábla, festéssel takart építési évszámmal és latin felirattal. A hajóban fiókos 
dongaboltozat, a szentélyben félkupola. Elpusztult vagy meszeléssel takart kifestés, 
1896: Graits Endre (falképek), Vadász Béla (díszítőfestés). A hajóban Herger József 
szigetvári esperes plébános (†1929) sírtáblája. Berendezés: jellegtelen. A szentély külső 
falában kő sírkereszt, 18. század vége. Menradus Ferenc Konrád bonyhádi kereskedő 
felajánlásából kezdték építeni. A kápolnához vele közel egykorú, 14 keresztúti stáció 
vezet, oszlopos-timpanonos fülkéikben többször cserélt képek helyén új tűzzománc 
képekkel. Felújítva: 1985–1987, 1996.

CsP
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Ermel–Vojnits-mauzóleum 11012
Temető (Kálvária-domb)
hrsz.: 2622/2
historizáló
1905–1906

A Kálvária-kápolnától (trsz.: 4085) DNy-ra, domboldalon fekvő temető felső végé-
ben szabadon álló, neogótikus sírkápolna, kriptával, megközelítően négyzet alaprajzú 
hajóval és afölött emelkedő, nyolcszögű toronnyal, félkörívesen záródó szentéllyel. 
Kváderborítású, Zsolnay-pirogránit elemekkel díszített homlokzatain háromszögű 
oromfalakkal záródó rizalitok, ÉNy-i homlokzatán vimpergás kapuépítmény, csúcs-
íves, bélletes kapuval, az ívmezőben a Vojnits-család címerével. A toronyban kolos-
torboltozat, a szentélyben félkupola. Építéskori kifestés (Vadász Béla?), üvegablakok 
és berendezés. Ermel–Vojnits Erzsébet (†1903) sírkápolnájának épült (építész: Aigner 
Sándor). A kápolna előtt a Perczel-család tagjainak síremlékei, köztük Perczel Mór hon-
védtábornoké (†1899).

SK

ALSÓBÖRZSÖNY

Perczel-kúria 4081
Major
hrsz.: 3114/6
barokk
1743–1746

A Bonyhádról Mőcsény felé vezető főúttól Ny-ra, kis dombon, szabadon álló, téglalap 
alaprajzú, földszintes, nyeregtetős kúria, K-i végében alápincézett gazdasági szárnnyal. 
D-i homlokzata középső szakaszán pilléres, árkádívsoros, mellvédes lopott tornác. K-i, 
oromzatos homlokzatán a nevelőként évekig itt élt Vörösmarty Mihály emléktáblája. 
D-i homlokzatához kerítésfal csatlakozik, benne pilléres, kapuszárnyak nélküli kocsi- és 
gyalogkapu. Kéttraktusos belső, síkmennyezetes és boltozott helyiségek. Részben épí-
téskori nyílászárók. 1743–1746 között építtette az itt akkor birtokot szerző Perczel-
család. A 20. században átépítve. A kúriától D-re, a kerítésfalhoz csatlakozik az egykori 
magtár 1957 körül átalakított, bővített épülete. A magtárhoz L alaprajzú, egyszintes 
melléképület és kétszintes gazdasági épület kapcsolódik. A kúriától DNY-ra az egykori 
majorsághoz tartozó istálló, 1924 (hrsz.: 3114/4, 3114/5).

HR

LADOMÁNY

R. k. templom (Nepomuki Szent János) 10827
hrsz.: 3235
barokk
1733 körül

Az utcavonaltól beljebb szabadon álló, egyhajós templom, Ny-i homlokzata elé kissé 
kilépő toronnyal, poligonális záródású szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtető-
vel. Kőkeretes kapuja felett félköríves, mélyített faltükör, felirattal és 1899-es évszám-
mal. A kapu mellett I. világháborús emléktábla. A hajóban és a szentélyben is sík-
mennyezet, az előtérben csehsüveg boltozatok. A torony alatti, dongaboltozatos karzat 
széles nyílással és famellvéddel néz a hajóba. Berendezés: jellemzően 20. század, padok: 
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18. század. 1733-as összeírásban újonnan épültnek mondják. Felújítva: 1844, 1899, 
1995. A templomkertben: kőkereszt korpusszal, Mária alakjával, 1946.

CsP

MAJOS

Ev. templom 4120
Fõ u. 90.
hrsz.: 5094
barokk
1784

Az utcavonalon fésűs beépítésben álló lelkészlak mögött, azzal azonos telken, dombol-
dalon szabadon álló, egyhajós templom, poligonális záródású szentéllyel, a Ny-i hom-
lokzat elé kilépő toronnyal, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel. A zárópárkányán és 
a lanternás sisakon vázákkal díszített torony szögletes volutákban végződő, tobozdíszes 
féloromzatokkal kapcsolódik a hajó homlokfalához. A toronysisakon 1879-es és 1835-
ös évszámok. A toronyaljba nyíló, kőkeretes kapu felett fűzérdíszes kőtábla német nyel-
vű felirattal, fölötte koronás magyar címer. A D-i oldal közepén törtvonalú párkánnyal 
lezárt, pilaszteres keretépítményben kőkeretes bejárat, fölötte kőtábla német nyelvű 
építési felirattal és 1784-es évszámmal. A toronyaljban csehsüveg boltozat, a hajóban 
síkmennyezet. A hajó három oldalán karzat: falazott orgonakarzat és fa oldalkarzatok 
figurális kifestésű mellvéddel és rokokó vázákkal. Kifestés: 1938. Berendezés: jellem-
zően 18. század vége, a szószékoltár képe: 1784. Orgona: 1910 (Angster-orgonagyár). 
Harang: 1805. Kivitelező: Schneider Dániel. 1858-ban a tornyot a régi mintájára újra 
kellett építeni. Felújítva: 1910, 1935, 1946, 1954, 1973.

CsP

BONYHÁDVARASD

R. k. templom (Szent Jakab apostol) 4100
hrsz.: 115
késő barokk
1793

Utcák találkozásánál, dombon szabadon álló, egyhajós templom, DK-i homlokzata elé 
ívesen kilépő toronnyal, a hajónál keskenyebb, ívesen záródó szentéllyel, a szentély felől 
kontyolt nyeregtetővel, a szentély DNy-i oldalán emeletes, kontyolt nyeregtetős sekres-
tye-oratóriummal. A torony szögletes volutákban végződő, vázadíszes féloromzatokkal 
kapcsolódik a hajó homlokfalához. A tornyon nyíló, kosáríves záródású, kőkeretű kapu 
zárókövén 1793-as évszám. A hajóban csehsüveg boltozat, a szentélyben csehsüveg 
boltozat és félkupola. A hajó DK-i végében falazott karzat, csehsüveg boltozatos kar-
zataljjal. Falképek és kifestés: 18. század vége. Berendezés: jellemzően 18. század vége. 
Orgona: 1793 (Róth József ), átépítve. Építtette: gróf Apponyi Antal. Toronysisak: 
1850. A templom előtt kőkereszt korpusszal.

CsP
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R. k. kápolna (Mindenszentek) 4101
Temető
hrsz.: 122
késő barokk
1843

A település felett emelkedő dombon elterülő temetőben szabadon álló, egyhajós kápol-
na, DK-i homlokzata elé kissé kilépő toronnyal, íves szentéllyel, a szentély felől kontyolt 
nyeregtetővel. A torony szögletes volutákban végződő, vázadíszes féloromzatokkal kap-
csolódik a hajó homlokfalához. A hajóban csehsüveg boltozat, a szentélyben félkupola, 
a hajó bejárati oldalán oszlopokon álló, famellvédes karzat, síkmennyezetes karzataljjal. 
Berendezés: jellemzően 19. század. Kifestés: 19. század második fele. A hajó padoza-
tában három sírkőlap, az egyik vörös márványból Németh János kanonok plébánosé 
(†1858). A kápolna előtt öntöttvas ráccsal elkerített kőkereszt korpusszal, 19. század.

CsP

BORJÁD > KÖLESD

BÖLCSKE

Mutató
Szakáts-kastély > Szent András-puszta, külterület
Szent András-puszta > Külterület

Ref. templom 4152
Templom tér
hrsz.: 588
klasszicista
1844

A település központjában szabadon álló, egyhajós templom, Ny-i homlokzata elé kilépő 
toronnyal, a hajónál keskenyebb, íves apszissal, a D-i oldal előtt timpanonos, nyereg-
tetős előcsarnokkal, az apszis felől kontyolt nyeregtetővel. A torony tengelyében nyíló, 
keretes kapu zárókövén 1872-es évszám, felette felújítási tábla, 1895-ös évszámmal. 
A hajóban csehsüveg boltozat, az apszisban félkupola. A hajó Ny-i végében pilléres, 
csehsüveg boltozatos karzat, az apszisban hasonló orgonakarzat. Berendezés: építéskori 
(a Mózes-padon 1844-es évszám). Orgona: 1886 (Angster József ). Az 1719-ben hely-
reállított középkori templom lebontása után épült. 1872-ben tornyát magasították, 
homlokzatait historizáló elemekkel gazdagították. Felújítva: 1908, 1965, 1985.

CsI

Ref. iskola 4153
Templom tér 1.
hrsz.: 18
klasszicista
1852

A ref. templommal (trsz.: 4152) szemközti telken, utcavonalon szabadon álló, téglalap 
alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregtetős épület, átalakított utcai homlokzatának 
közepén oszlopos, timpanonos portikusszal, bejárata felett építési évszámmal. A sík-
födémes belső: eredetileg folyosóról nyíló két tanterem és tanítói lakás, a 19. század 
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végén egy tanteremmel bővítetve. A homlokzatok és ablakok helyreállítása: 1980-as 
évek. Utcai homlokzat felújítva: 2003.

CsI

R. k. templom (Szentháromság) 4151
Zrínyi u. 2.
hrsz.: 864/1
késő barokk
1792–1796

A főút mellett kisebb dombon szabadon álló, egyhajós, D-i homlokzati tornyos temp-
lom, nyeregtetővel, a hajónál keskenyebb, ívesen záródó szentéllyel, a szentély Ny-i 
oldalán emeletes, kontyolt nyeregtetős sekrestye-oratóriummal, K-i oldalán feltehetően 
későbbi, hasonló bővítménnyel, a torony tengelyében nyíló, záróköves díszű, kőkeretes 
bejárattal. A K-i homlokzat előtt a földön középkori faragott kövek. A hajóban csehsü-
veg-, a szentélyben csehsüveg boltozat és félkupola. A torony alatt csehsüveg boltozatos 
orgonakarzat, famellvéddel. Falképek: 20. század második fele (korábbi kifestés: 1861). 
Berendezés: 18. század vége, 19. század első fele. Főoltárkép: Falconer József Ferenc. 
Oltárképek restaurálva: 1874 (Kegyes József ). Orgona: 1886 (Angster Jószef ). A temp-
lom részben az 1180 táján alapított madocsai bencés apátság és templom (vö. trsz.: 
4567) köveiből épült. Felújítva: 1824, 1865 (évszám a toronysisakon), 1928, 1960, 
1985. A kertben római kori sírköveket bemutató kőtár.

CsI

KÜLTERÜLET

SZENT ANDRÁS-PUSZTA

Szakáts-kastély és melléképületei; kápolna 10404
Andráspuszta 10.
hrsz.: 0419/2, 0419/3, 0419/4, 0419/11, 0419/12, 0419/13, 0422
historizáló
1873

Egykori parkja megmaradt területén (hrsz.: 0419/11, 0422) szabadon álló, L alapraj-
zú, rövidebb szárnyán földszintes, hosszabb szárnyán emeletes, részben alápincézett, 
kontyolt nyeregtetős kastély (hrsz.: 0419/4). A hosszabbik szárny K-i homlokzatán 
óriáspilaszterekkel tagolt, timpanonnal lezárt középrizalit, kapuval. NY-i homlokzatán 
timpanonnal lezárt középrizalit, pilaszteres keretelésű kapuval. Mindkét szárny két-
traktusos, síkmennyezetes helyiségekkel. Részben 19. századi nyílászárók. Feltehetően 
földszintes, tornácos-oldalfolyosós, klasszicista kúria (1860 körül a Nagy család tulaj-
dona) bővítésével és átépítésével emelte 1873-ban a Szakáts család. A 20. században 
átalakítva.
A kastélytól ÉNy-ra kisméretű, romantikus stílusú kápolna (hrsz.: 0419/4), DK-i, 
oromzatos homlokzata felett kőoszlopos baldachin alkotta huszártoronnyal, félköríves 
záródású szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, mindkét oldalon nyeregte-
tős bővítményekkel. Kapuja felett címer. A belsőben historizáló, kazettás famennyezet, 
a bejárati oldalon fakarzat, az egykori oltár alatt kripta. Berendezése hiányzik. Épült 
1850 körül.
A kastélytól D-re istálló (hrsz.: 0419/12) és cselédlakások (hrsz.: 0419/13), É-ra a 
majorság gazdasági épületei (hrsz.:0419/2, 0419/3).

CsI
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CIKÓ

Mutató
Eszterpuszta > Külterület
Máriaszéplak > Külterület
Templomrom > Eszterpuszta; Máriaszéplak

R. k. templom (Szentháromság) 4102
Iskola tér
hrsz.: 3
barokk
1761–1784

Saroktelken szabadon álló, egyhajós templom, Ny-i homlokzata elé kilépő toronnyal, 
hajónál keskenyebb, kosáríves záródású szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregte-
tővel. A szentély É-i oldalához félnyeregtetős sekrestye, D-i oldalához félnyeregtetős 
kápolna, ennek K-i oldalához alacsonyabb, félnyeregtetős kriptalejárat kapcsolódik. 
A torony két oldalán, a hajó homorúan ívelt homlokfalain egy-egy üres fülke, a 
féloromzatok végén kő voluták. A torony tengelyében nyíló, kőkeretes kapu zárókö-
vén 1767-es, a zárókő szegélyén 1784-es évszám. A D-i homlokzaton aszimmetrikus 
helyzetű, kőkeretes bejárat. A hajóban csehsüveg-, a szentélyben fiókos dongaboltozat. 
A hajó Ny-i végében pilléres, csehsüveg boltozatos orgonakarzat. A szentélylépcső előtt 
Bonyhádi (Perczel) József és felesége, Gyulai Gál Katalin címeres, fehér márvány sír-
köve, 1763; alatta a Perczel család kriptája. Berendezés: jellemzően 18. század vége. 
A templomot 1761-ben, Perczel József kegyurasága idején kezdték építeni Elpusztult 
vagy elfedett kifestés: Perczel Zsigmond idején. Külső felújítva: 1964. Belső felújítva: 
1989; ekkor a főoltárkép (1910, Müller József ) helyére Szentháromság-szobrot (18. 
század) helyeztek.

CsP

Lakóház (általános iskola) 4105
Iskola tér 3.
hrsz.: 2
romantikus
1860 körül

Utcavonalon szabadon álló, L alaprajzú, földszintes, nyeregtetős épület. Lizénákkal 
tagolt, ívsoros párkánnyal zárt D-i homlokzatán aszimmetrikus helyzetű kapu. Az L 
rövidebbik szárának udvari oldalán a másik szárnyra is átforduló, utólag beüvegezett, 
falazott mellvédes, pilléres tornác. A síkfödémes belső eredeti alaprajzi rendszere telje-
sen átalakítva. Külső helyreállítás: 2000–2001.

CsP

Nepomuki Szent János-szobor 4104
Iskola tér
hrsz.: 437
barokk
18. század

Patakon átívelő híd új korlátjához illeszkedő, beton alépítményen álló, a kezeiben 
feszületet tartó szentet papi ornátusban ábrázoló, festett kőszobor.

CsP
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KÜLTERÜLET

ESZTERPUSZTA

Templomrom (Felső-Öregtemplom) 4103
Hátsódűlő
hrsz.: 0106/1
gótikus
15. század

Cikó és Ófalu között, elpusztult középkori település törtkőből épült, egykor egyha-
jós falusi temploma négyzetes Ny-i tornyának a hajó töredékes végfalával egybeépült 
maradványa, DNy-i és ÉNy-i sarkain haránt irányú, töredékes támpillérekkel. Az egy-
kor háromszintes torony Ny-i falán egymás felett egy résablak és egy rézsűs kávájú 
ablak, K-i falán az egykori hajóból a toronyaljba vezető bejárat kiszakadt nyílása, körü-
lötte vakolatfoltok, vörös festés nyomaival.

CsP

MÁRIASZÉPLAK

Templomrom (Ó-templom) 4106
hrsz.: 057
román
12. század második fele

A Dombóvár-Bátaszék közötti vasútvonal közelében, Cikótól kb. 2,5 km-re, egykor 
háromhajós, két homlokzati tornyos templom téglából falazott, egyenes záródású 
szentélyének és a hajó hozzá kapcsolódó K-i falának konzervált maradványai, néhány 
faragott kőelemmel, vakolatfoltokkal. A szentély K-i és D-i falán belülről elfalazott, fél-
köríves záródású, magas ablak, a K-i falon ívsoros párkány, fölötte vakárkádos oromfal 
maradványaival. A hajó végfala fölött hasonló vakárkádos oromfal jelentős maradvá-
nya. A részben újrafalazott diadalív mögött az új fémráccsal lezárt, dongaboltozatos 
szentélyt kápolnává alakították. É-i falában szegmensíves szentségfülke, a falazott oltár 
felett fa feszület korpusszal. A kápolna előtt kőkereszt korpusszal, 1854. Régészeti fel-
tárás: 1893. A középkori Széplak település egykori plébániatemploma. Évszázadok óta 
búcsújáró hely, a kápolnát benne a 20. század elején alakították ki.

CsP

CSICSÓ > HŐGYÉSZ, KÜLTERÜLET

CSIKÓSTÖTTÖS

R. k. templom (Szentháromság) 330
Hunyadi tér
hrsz.: 418/2
késő barokk
1789

A templomkertben szabadon álló, egyhajós templom, D-i homlokzata elé kilépő 
toronnyal, a hajónál keskenyebb, poligonális szentélyzáródással, a szentély felől kon-
tyolt nyeregtetővel, a szentély K-i oldalán nyeregtetős sekrestyével. A hajóban teknő-, 
a szentélyben csehsüveg boltozat és félkupola, a sekrestyében síkmennyezet. A hajó 
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D-i végében fém oszlopokon álló, famellvédes orgonakarzat. Falképek: 20. század. 
Berendezés: 18. század vége és 19. század. Felújítva 1976–1978 között. A templom-
kertben falazott fülkében festett Szent Vendel-szobor, 1789; kőkereszt korpusszal, 19. 
század; Szentháromság-oszlop, 19. század (?).

CsJ

Ev. templom 331
Szabadság u. 42.
hrsz.: 50
historizáló
1886

A lelkészlak mögött, magaslaton szabadon álló, egyhajós templom, Ny-i homlokzata 
elé enyhén kilépő toronnyal, a hajónál keskenyebb, poligonális záródású szentéllyel, 
a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, a torony tengelyében nyíló, keretelt kapuval. 
Síkfödémes hajó, félkupolával fedett szentély. A hajó három oldalán fém oszlopokon 
nyugvó, famellvédes karzat (a Ny-i oldalon orgonakarzat). Berendezés: 19. század vége. 
Felújítva: 1984. Előtte utcavonalon, fésűs beépítésben álló, L alaprajzú, földszintes, 
nyeregtetős lelkészlak: 1896-ban épült téglalap alaprajzzal, a 20. században az udvari 
szárnnyal bővítették és átalakították.

CsJ

DECS

Mutató
Mausz-kápolna > Külterület
R. k. kápolna > Külterület

Lakó- és gazdasági épület (Sárközi Tájház) 9275
Kossuth u. 34.
hrsz.: 566/2
klasszicista
1863

Utcavonalon fésűs beépítésben álló, földszintes, téglalap alaprajzú, nyeregtetős lakóház, 
hátsó folytatásában hosszú gazdasági szárnnyal, É-i oldalán jellegtelen toldaléképü-
lettel. Udvari, átalakított gazdasági keresztszárnya hozzáépült a 36. szám alatti, fésűs 
beépítésben álló, földszintes, téglalap alaprajzú épülethez (hrsz.: 566/1), és így közös 
udvart zárnak be. Utcai homlokzatához mindkét irányban kerítésfal csatlakozik, a 
DK-i, alacsonyabb falban pilléres kocsikapuval. A vakolatdíszes utcai homlokzat orom-
zatában 1863-as évszám. Az udvari oldalon oszlopos, mellvédes tornác. Egytraktusos 
belső, a tisztaszobában mestergerendás mennyezet, a többi helyiségben síkmennyezet. 
A hátulsó szoba alatt dongaboltozatos pince. A pincegádor fölötti helyiségben donga-
boltozat. Az utcai szobában szemes kályha, a konyhában szabadkéményes kemence. Két 
helyiségben a Sárköz népművészetét bemutató kiállítás. Az eredetileg téglalap alaprajzú 
épületet udvari, gazdasági szárnnyal bővítették. Felújítva, egyes melléképületek lebon-
tásával: 1952 után. 1955 óta tájház. Az udvari gazdasági szárny átalakítása: 1970-es 
évek. Felújítva: 1987. Népi műemlék.

CsP
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Ref. templom 4201
Öreg u.
hrsz.: 2
gótikus
15. század

Utcavonalon zártsorú beépítésben álló, egyhajós templom, Ny-i homlokzata előtt 
toronnyal, nyújtott, a hajónál keskenyebb, poligonális záródású, középkori szentéllyel. 
A torony és a hajó É-i és D-i homlokzataihoz L alaprajzú, földszintes, nyeregtetős lakó-
házak (Öreg u. 68. és 70.) csatlakoznak. A torony tengelyében nyíló, záróköves díszű, 
kőkeretes bejárat pilaszteres keretépítménye fölött magyar nyelvű feliratos kőtábla, 
1788-as építési évszámmal. A hajót és a szentélyt lépcsőzetes támpillérek támasztják. 
A hajó É-i homlokzatának két K-i pillérközében csúcsíves boltozati homlokív téglából 
helyreállított vonala. A D-i kapu felett feltehetően a szentélyből származó, II. Ulászló 
király halálára és a Dózsa felkelésre vonatkozó, latin nyelvű felirat 1516-ból. A hajó 
és a szentély D-i oldalának pillérközeiben egy-egy gótikus, átalakított záródású ablak. 
A hajóban és a szentélyben festett deszkafödém, a hajó Ny-i végében famellvédes orgo-
nakarzat. A szentély É-i falában az egykori sekrestye befalazott bejáratának egyenes záró-
dású, középkori kőkerete és egy szamárhátíves, kőkeretes szentségfülke. Berendezés: 18. 
század vége és 19. század. Az 1402-ben már említett, 1516-ban feltehetőleg átépített, 
bővített, a 18. századra romossá vált, gótikus templomot 1720-ban befedték, 1745-től 
átépítették. 1773-ban tűzvész pusztította, tornya 1788-ban épült. Toronysisak: 1907. 
Felújítva: 1908, 1939. Az 1970-es években lebontva a D-i oldalhoz épült előcsarnokot 
új oldalbejáratot alakítottak ki, lebontották a K-i karzatot, és visszaállították a D-i abla-
kok eredeti méretét. A torony és az utcai homlokzat felújítva: 1989–1990.

CsP

KÜLTERÜLET

R. k. kápolna (ún. Mausz-kápolna) 10148
hrsz.: 0109/53
historizáló
1891

A Decsről Szálkára vezető út mellett, Görögszó felett magaslaton (kilátással a Sárközre 
a Dunáig) szabadon álló, egyhajós kápolna, Ny-i homlokzata elé enyhén kilépő torony-
nyal, a hajónál keskenyebb, poligonális záródású szentéllyel, a szentély felől kontyolt 
nyeregtetővel. A tornyot támasztó féloromzatok végén pillérre állított váza. A torony 
tengelyében nyíló kapu szemöldökgerendáján építési évszám és az építtetők neve. 
A belsőben poroszsüveg födém. 1891-ben építtette a szálkai Michael és Anna Mayer. 
Nevét a húsvéti Emmausz-járásról kapta. A 20. század végére használaton kívül, romos. 
Helyreállítva: 1993.
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DIÓSBERÉNY

R. k. templom (Szent Imre herceg) 4228
Iskola u.
hrsz.: 108/2
barokk
1775

A temető melletti magaslaton szabadon álló, hosszú lépcsősoron át megközelíthető, 
egyhajós templom, Ny-i homlokzata elé ívesen kilépő toronnyal, a hajónál keske-
nyebb, íves záródású szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel. A szentély D-i 
oldalán nyeregtetős sekrestye, É-i oldalán félnyeregtetős kápolna. A torony volutás 
féloromzatokkal kapcsolódik a hajó homlokfalához. Csehsüveg boltozatos hajó, cseh-
süveg boltozattal és félkupolával fedett szentély. A hajó Ny-i végében pilléres, csehsüveg 
boltozatos orgonakarzat. Korábbi kifestés helyett újabb: 1976. A szentély festett üveg-
ablaka: 20. század. Berendezés: 18. század második fele, 19. század eleje. 1828-ban 
megújítva, tornyát feltehetően átépítették. Felújítva 1975–1976-ben.

CsJ

DOMBÓVÁR

Mutató
Dombói várrom > Külterület

R. k. templom (Jézus Szentséges Szíve) 4134
Arany János tér
hrsz.: 50/2
historizáló
20. század második fele

A település központjában szabadon álló, T-alaprajzú, kereszthajós templom, Ny-i 
végfalához épült, alacsony bővítménnyel. A keresztház egyformán alakított, tornyos 
véghomlokzatain kétoldalt egy-egy üres szoborfülke, a tornyok tengelyében kőkeretes 
bejárat. A főhajó K-i, timpanonos oromzattal lezárt homlokzata előtt kontyolt nyereg-
tetős bejárati építmény. A főhajóban betonelemek alkotta dongaboltozat, a kereszthajó 
D-i szakaszán csehsüveg boltozat, a keresztház két végén pilléres karzat. Berendezés: 
18, 19 és 20. század. A fő- és a két mellékoltár építményei: 18. század közepe, a főoltár 
képe áthelyezve az egyik mellékoltárra. Korábbi, 1725-ben épült templom helyén, her-
ceg Esterházy Miklós adományából 1757-re épült meg a Szent Lászlónak szentelt új, 
egyhajós templom, D-i homlokzati toronnyal, poligonális záródású szentéllyel, a Ny-i 
oldalon sekrestyével. Két mellékoltára és szószéke, herceg Esterházy Miklós adománya-
ként, 1760 körül Kismartonból került ide. Boltozat javítása: 1775. 1949–1950-ben a 
szentély elbontásával É-i és K-i irányban neobarokk stílusban bővítve, a sekrestye meg-
nagyobbítva, a főbejárat a K-i oldalra áthelyezve (építész: Kappéter István; terv: 1942). 
Felújítva: 1962. É-i torony: 1983. Belső felújítás az 1980-as években.

CsJ
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Szentháromság-oszlop 4135
Arany János tér
hrsz.: 50/3
késő barokk
1848

A r. k. templom D-i homlokzata előtt, romantikus öntöttvas kerítéssel övezett, hasáb 
alakú alépítmény fölött háromszög alaprajzú, sarkain volutás talapzaton álló, felfelé 
sudarasodó, felhőkkel díszített, fejezetes pillér, tetején Szentháromság-szoborcsoport-
tal (Pianono János pécsi kőfaragó, felállítva: 1848. június 15.). Restaurálva: 1980-as 
évek.

CsJ

Szent Flórián-szobor 4136
Erzsébet u.
hrsz.: 267
késő barokk
1813

Kiteresedésben, a 46. számú ház előtt öntöttvas kerítéssel övezett, négyzetes alépítmé-
nyen, fogsordíszes párkánnyal lezárt talapzaton álló, festett kőszobor, a szent római 
katonai viseletű, baljával lándzsát tartó, jobbjával dézsából egy égő házra vizet öntő 
alakjával. A talapzat homlokoldalán évszám. Sághy Pál jegyző költségén készült.

CsJ

Pál-ház 4137
Jókai u. 13.
hrsz.: 1392
historizáló
19. század második fele

Az utcavonaltól beljebb szabadon álló, L alaprajzú, földszintes, nyeregtetős lakóház. 
Lizénákkal és fejezetes pilaszterekkel gazdagon tagolt, konzolsoros főpárkánnyal lezárt, 
hosszú utcai homlokzat, kicserélt ablakokkal. Udvari homlokzatai átalakítva. A belső 
síkmennyezetes.

CsJ

Kossuth-emlékmű 10022
Szigeterdő
hrsz.: 1882/3
historizáló
1908–1927

Sokalakos domborműre és egy-, illetve kétalakos egységekre szétbontott emlékmű. 
A sétaút tengelyében, illetve mellette talapzaton Kossuth Lajosnak és az 1848-as első 
független magyar kormány minisztereinek életnagyságnál nagyobb szobrai ruskicai 
márványból. A monumentális dombormű alakjai a szabadságért a haza oltárán hozott 
áldozatot jelképezik, alépítményén kőtábla Petőfi Sándor „Élet és halál” című költe-
ményének első versszakával. Horvay János szobrász 1908-as tervpályázaton díjat nyert 
szoborcsoportját 1927-ben állították fel a Parlament előtt. Magas alépítményen állt 
a kilencalakos kompozíció, középen, megemelt talapzaton Kossuth Lajos szobrával. 
A középső öt figura mögötti mellvédfal hátoldalán volt a sokalakos dombormű. 1952-
ben pesszimista hangvétele miatt lebontották, 1959-ben Dombóvárra került, 1972-ben 
elemeire bontva felállították, 1998-ban felújították.
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A Szigeterdő D-i részén találhatók egy 10x10m-es alapterületű, a 13. században épült és 
a 16. században elpusztult lakótorony 2000–2001-ben feltárt maradványai is.

CsJ

KÜLTERÜLET

Dombói várrom (Gólyavár) 6827
hrsz.: 0350
–
14. század

A Dombóvár és Sásd közötti, 611. számú közút mentén, a Kapos hídjától DNy-ra kb. 
100 m-re, az ártérből kiemelkedő dombon álló, téglalap alaprajzú, vizesárokkal körül-
vett, Ny-i kaputornyos vár maradványai. Az épületből csak az É-i fal egyes szakaszai, 
közöttük egy több méter magas tömb és a DK-i sarok állnak magasabban. Ez utóbbin 
egy emeleti ablak kávája és a földszinti boltozat indítása látszik. Első említésének idején, 
1313-ban a Héder nembeli Kőszegieké. A király 1326-ban Csák nembeli Péternek és 
Istvánnak adta. Utódaik, a Dombai család, még a 16. század elején is birtokolták, és 
1520 körül reneszánsz stílusban átépíttették. 1536-ban Werbőczy Istváné, illetve Török 
Bálinté. A törökök 1543-ban foglalták el, 1686. évi visszafoglalása után az Esterházyaké 
(leírása 1692-ből). A 18. század közepén falait magtárépítkezéshez hordták el.

CsJ

DÖBRÖKÖZ

Várrom 4138
hrsz.: 1556
–
14. század

A Kapos folyó partján, az ártérből kiemelkedő dombon álló, megközelítően téglalap 
alaprajzú vár maradványai. Egykori alaprajzára a terep kiemelkedései és árkai utalnak, a 
várfalakból csak három magasabb téglacsonk maradt meg a Ny-i és a D-i oldalon. Első 
említésekor, 1309-ben a Héder nembeli Kőszegieké, később a Lackfiaké lett. 1397-től 
királyi vár, majd 1437-től zálogként a Rozgonyiak szerezték meg. A 15. század közepén 
Újlaki Miklós foglalta el, később a Mesztegnyői Szerecsenekhez jutott, akiktől 1534 
körül Werbőczy Istvánhoz került. A törökök 1543-ban foglalták el. 1687. évi visszafog-
lalása után a romokat magtárrá alakították, majd elbontották. Falmegerősítés: 2005.

BB

DUNAFÖLDVÁR

Lakóház 4154
Béke tér 1.
hrsz.: 4179
romantikus
1860 körül

Zártsorú beépítéshez illeszkedő, L alaprajzú, egyemeletes, alápincézett, kontyolt nye-
regtetős sarokház. A térre néző homlokzatának közepén háromtengelyes, nyeregte-
tős, ívsoros párkányú oromzattal záruló rizalit, középtengelyében kapuval. Az udvari 
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homlokzatok átalakítva. Oldalfolyosós alaprajzi elrendezés, a D-i szárny alatti pincé-
ben dongaboltozat, a földszinti helyiségekben csehsüveg-, a kapualjban vakolatdíszes 
keresztboltozatok, az emeleten síkfödém. A földszinten építéskori nyílászárók. Az udva-
ri oldalfolyosó eredetileg nyitott lehetett. A 20. században részben átalakítva.

CsI

Nepomuki Szent János-kápolna 4155
Fehérvári út
hrsz.: 1638
barokk
1763

Három út kereszteződésében szabadon álló kápolna, ívesen záródó szentéllyel, kontyolt 
nyeregtetővel, homlokzatán törtvonalú oromzattal. Felújított, kétszárnyú, copf vaska-
pu. A belsőben dongaboltozat és félkupola. Feltáratlan falkép: 18. század második fele. 
Építtette Magyar János. Felújítva: 1977. Mellette felújított kőkereszt korpusszal (hrsz.: 
1637), 19. század.
CsI

Kálvária 4156
Kálvária domb
hrsz.: 4332/2
késő barokk
18. század vége

Dombtetőn álló Kálvária szoborcsoport: középen tégla alépítményen amorf kőtömbön 
kiegészített kőkereszt hiányos korpusszal (19. század). Jobbján ívelten hasasodó talap-
zaton hiányos Mária-szobor (18. század vége), balra amorf kőtömbön egy kereszt töre-
déke. A szoborcsoporthoz vezető földút mentén klasszicizáló keresztúti stációk, öntött 
fémdomborművekkel (20. század). A kőkeresztet és a Mária szobrot 2005–2006-ban 
restaurálták.

CsI

Gör. kel. templom (Szentlélek eljövetele) 4157
Kossuth u. 7.
hrsz.: 1332
késő barokk
1788

Az utcavonaltól beljebb szabadon álló, egyhajós, DNy-i homlokzati tornyos templom, 
a hajónál keskenyebb, ívesen záródó szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel. 
Kőkerítésének ÉK-i szakasza helyreállítva, benne kis- és nagykapu, befalazott sírkő. 
A DNy-i homlokzaton a torony tengelyében vörös mészkő keretes kapu, eredeti vas 
szárnyakkal. A DK-i oldalhomlokzaton vörös mészkő keretes kapu kereszttel díszített 
zárókővel, a falban vörös mészkő sírkő 1782-ből, a fal mellé állítva további sírkövek. 
A hajóban csehsüveg boltozat, a szentélyben fiókos félkupola, a torony alatt csehsüveg 
boltozatos karzat, fa korláttal. Gazdag copf berendezés: 18. század vége; ikonosztázion 
képei: 1801 (Pavel Djurkovič), restaurálva: 1996–2003 között, visszahelyezésükre még 
nem került sor. A környéken 1718 után letelepült görög közösség építtette. Torony: 
1828. Évtizedek óta használaton kívül. Külső felújítva: 2000.

CsI
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Ref. templom és lelkészlak 11183
Kossuth Lajos u. 18., Ilona u. 3/a
hrsz.: 1197, 1199
historizáló
19. század vége

Az utcavonaltól kissé beljebb szabadon álló, egyhajós, Ny-i homlokzati tornyos, egye-
nes záródású templom, ÉK-i sarkához épült, félnyeregtetős toldalékokkal (gyülekezeti 
terem), utcai homlokzatához csatlakozó, gyalogkapus kerítésfallal (Kossuth Lajos u.18., 
hrsz.: 1199). Ny-i, ívsoros párkánnyal lezárt, törtvonalú oromzatos homlokzata közép-
tengelyében keretelt, magas tölcsérbélletben kapu, felette körablakkal. Csehsüveg bol-
tozatos előcsarnok, síkmennyezetes hajó, neobarokk grisaille festéssel: 19. század utolsó 
évtizede. A hajó Ny-i végében fakarzat, kazettás mellvéddel. Berendezés: jellemzően 19. 
század második fele. Keresztelőmedence: 1917. Az 1863-ban épült templomot (építész: 
Koczka Nándor; kivitelező: Scheier Mátyás) a 19. század végén neoromán stílusban 
átalakították. Belső felújítva: 1996. Külső felújítva: 2004.
A volt református iskola épülete (Ilona u. 3/b) K-i oldalához kapcsolódó, L alaprajzú, 
földszintes, alápincézett, kontyolt nyeregtetős lelkészlak (Ilona u. 3/a, hrsz.: 1197). 
Pilaszterekkel tagolt utcai homlokzatán aszimmetrikus helyzetű kapu, udvari oldalán 
részben beüvegezett, pilléres, mellvédes tornác. Egytraktusos belső, síkmennyezetes 
helyiségekkel. Épült a 19. század második felében.

GI

R. k. ferences templom (Szent Anna)  4158
Rákóczi u.
hrsz.: 1078
barokk
1737–1755

Zártsorú beépítésben, utcavonalon álló, K felé a ferences rendházhoz (trsz.: 4159) kap-
csolódó, egyhajós ún. Külvárosi templom, egyenes szentélyzáródással, a szentély felől 
kontyolt nyeregtetővel, a rendháznak a templomhoz épített Ny-i szárnyában sekres-
tyével és fölötte oratóriummal. D-i homlokzata jobb szélső tengelyében a hajó mellé 
épített homlokzati torony. A hajó homlokfalát aszimmetrikus, egyik végén volutás, 
törtvonalú oromzat koronázza, a karzatablak két oldalán egy-egy üres szoborfülke. 
A középtengelyben nyíló, kőkeretes, vázákkal díszített kapuhoz kétkarú lépcső vezet. 
Építéskori kapuszárnyak. A hajóban és a szentélyben csehsüveg-, a sekrestyében fió-
kos dongaboltozat. A hajó D-i végében boltozott, mellvédes orgonakarzat. Falképek 
és kifestés: 20. század (Leszkovszky György). Magas kvalitású, egységes berendezés: 18. 
század, a fafaragványok a szerzetesek munkái. A sekrestyeajtó felett a rendház refektóri-
umából származó Utolsó vacsora-kép, 18. század. A templomot a telken álló uradalmi 
épület helyén 1736-tól kezdték el építeni a ferencesek. Torony: 1786. A rendházban is 
pusztító, 1858. évi tűz után a szerzetesek Gyöngyösre költöztek. Ma plébániatemplom. 
Felújítva: 1960, 1981.

CsI
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Ferences rendház (r. k. plébániahivatal és Magyar László Gimnázium) 4159
Rákóczi u. 3., Templom u. 5.
hrsz.: 1079/1
barokk
1737–1790 körül

A ferences templom (trsz.: 4158) K-i oldalához kapcsolódó, saroktelken utcavonalon 
álló, eredetileg U alaprajzú, részben alápincézett, egyemeletes, kontyolt nyeregtetős 
épület (hrsz.: 1079/1), D-i, Rákóczi utcai homlokzatának a templom melletti szélső 
tengelyében kőkeretes kapuval. Udvarán vörös mészkőlappal fedett kút, visszatemet-
ve. Belsője egytraktusos, udvari oldalfolyosóval. A földszinten és részben az emeleten 
különböző típusú boltozatok, a refektóriumban stukkódíszes, fiókos donga-, a pincé-
ben dongaboltozat. A könyvtár berendezése és kifestése: 1790 körül. Részben építéskori 
kő padlóburkolat, 18. századi nyílászárók, apácaráccsal. Építése az 1750-es években 
kezdődött. Az 1858-ban pusztító tűzvészt követően a szerzetesek Gyöngyösre költöz-
tek. Ma Ny-i része a r. k. plébániáé, nagyobb része gimnázium (Templom u. 5.): a 20. 
században átalakítva, a 20. század végén az É-i oldalon emeletes szárnnyal bővítve, így 
az együttes a templommal négyszögletű udvart zár körbe.

CsI

Vár (Helytörténeti Múzeum) 4160
Rátkay köz 2.
hrsz.: 1030
műemlékileg helyreállítva: 1975

A település régi központjában, a Duna felől tégla várfalakkal övezett magaslaton álló, 
téglalap alaprajzú, négyszintes, kilátóteraszos, sátortetős, kőből épült ún. Török-torony, 
L alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregtetős toldaléképülettel. A bejárati fa kaputo-
rony mellett kétszintes pince. A homlokzatokon késő középkori részletek. A földszin-
ten hat zárkacella, fiókos dongaboltozattal fedve. 1510 körül épült. Több periódusban 
bővítve, átalakítva, a toldaléképület: 19. század eleje. 1858-ban leégett. Műemléki hely-
reállítás: 1975, azóta múzeum. A várudvaron 19. századi és 20. századi melléképületek 
– köztük az ún. ispán-ház –, és Magyar László Afrika-kutató szobra (Mészáros Mihály). 
Felújítása és a melléképületek helyreállítása megkezdve 2005-ben.

CsI

Szent Rókus-kápolna 4162
Rókus pincék
hrsz.: 898
barokk
1742

A ún. Rókus pincék között szabadon álló kápolna, Ny-i homlokzata elé épült torony-
nyal, a hajónál keskenyebb, íves záródású szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyereg-
tetővel. Kőkeretes, záróköves kapuja felett magyar nyelvű, feliratos vörös mészkő tábla, 
fohásszal és építési évszámmal. A hajóban csehsüveg boltozat, a szentélyen félkupola, a 
hajó bejárati oldalán fakarzat. Berendezés: 18. század; oltárkép: 1818. A pestisjárvány 
elmúltával épült Szent Rókus, Szent Rozália és Szent Sebestyén tiszteletére. Felújítva: 
1843, 1922. Előtte felújított kőkereszt korpusszal, 1835-ös évszámmal.

CsI
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Belvárosi r. k. templom (Szent Kereszt feltalálása és Szent Ilona) 4161
Templom-hegy
hrsz.: 992
barokk
1723–1725

A Templom u. felől hosszú lépcsősoron át megközelíthető, szabadon álló, egyhajós 
templom, Ny-i homlokzata elé kilépő toronnyal, a hajónál keskenyebb, íves záródású 
szentéllyel, É-i oldalán félnyeregtetős sekrestyével, a szentély felől kontyolt nyereg-
tetővel. Kapuja a toronyaljba nyílik, a D-i homlokzaton oldalbejárat, az É-i oldalon 
nyeregtetős kriptalejárat. A hajóban és a toronyaljban csehsüveg-, a szentélyben cseh-
süveg boltozat és félkupola, a hajó Ny-i végében pilléres, csehsüveg boltozatos orgona-
karzat, famellvéddel. Kifestés: 20. század. Berendezés: jellemzően 19. század második 
fele; klasszicista tabernákulum. A feltehetően II. Béla által alapított, a török időben 
elpusztult bencés apátság helyett építtette Mednyánszky apát (építész: Hölbling János). 
1757-ben tornya ledőlt. Helyreállíttatta 1763-ban: József hessen-darmstadti herceg, 
apát. Sekrestye: 1777. 1858-ban tűz pusztította, berendezése nagyrészt ezt követően 
készült. A II. világháborúban a szentély beomlott. Helyreállítva: 1961-re.

CsI

Szentháromság-szobor 4163
Templom-hegy
hrsz.: 992
rokokó
1755

A Belvárosi templomtól (trsz.: 4161) D-re, vaskerítéssel kerített, sarokpilléres, téglalap 
alaprajzú alépítmény fölött párkánnyal és lábazattal tagolt, alul kihasasodó talapzaton 
álló, alul kihasasodó, tömzsi pillér tetején angyalok és felhők között Szentháromság-
szoborcsoport. Az alépítmény két sarkán Szent Vendel és Szent Rókus újabb szobrai. 
A talapzat volutás alsó részének homlokoldalán Szent Rozáliát a barlangban ábrázoló 
dombormű, felső, ívelt részének homlokoldalán kartusban Immaculata-dombormű. 
A pillér homlokoldalán latin felirat, 1755-ös évszámmal. Felújítva: 1797. A két szent 
szobra újrafaragva.

CsI

DUNAKÖMLŐD > PAKS

DUNASZENTGYÖRGY

Ref. templom 11038
Rákóczi Ferenc u.
hrsz.: 1
historizáló
1885–1889

Parkosított kiteresedésben szabadon álló, egyhajós, poligonális záródású templom, 
ÉNy-i homlokzata elé kilépő toronnyal, a toronyaljba vezető, kőkeretes, zárókődíszes 
kapuja felett timpanonnal. DNy-i homlokzatán aediculás oldalbejárat. A toronysisakon 
1903-as évszám. A csehsüveg boltozatos toronyalj falán, kőtáblán magyar nyelvű építési 
felirat, 1781-es évszámmal. A hajóban stukkódíszes síkmennyezet, a hajó két végén 
vasoszlopokon nyugvó, famellvédes karzatok. Berendezés: jellemzően 18. század vége. 
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Orgona: 1909 (Soukenik János). 1781–1783 között épült, tornya 1786-ban készült el, 
1836-ban a tetőt, 1843-ban a torony tetejét javították, melybe 1847–1848-ban új órát 
szereltek. Jelenlegi formáját az 1885–1889 közötti átépítéskor nyerte. 2001–2002-ben 
felújítva.

GyA

DÚZS

R. k. templom (Szent György) 4139
Fõ u.
hrsz.: 74
késő barokk
1828

Teresedésben szabadon álló, egyhajós, D-i homlokzati tornyos templom, a hajónál kes-
kenyebb, félköríves záródású szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, a szen-
tély Ny-i oldalán kontyolt nyeregtetős sekrestyével. A hajóban csehsüveg-, a szentélyben 
csehsüveg boltozat és félkupola. A hajó D-i végében újabb fa orgonakarzat. Kifestés: 
20. század. Berendezés: 19. század; keresztelőkút: 1850, a hőgyészi r. k. templomból 
(trsz.: 4112). Felújítva: 1928. Sekrestye: 1936. Felújítva: 1980, ekkor bontották el a 18. 
századi főoltár építményét és a szószéket. Előtte kőkereszt: 1869.

CsJ

ÉRTÉNY

R. k. templom (Szent Márton) 4229
Béke tér
hrsz.: 353
barokk
1749–1761

Lépcsősoron át megközelíthető, magaslaton szabadon álló, egyhajós templom, D-i 
homlokzata elé épült toronnyal, a hajónál keskenyebb, félköríves záródású szentéllyel, a 
szentély felől kontyolt nyeregtetővel, a szentély Ny-i oldalán félnyeregtetős sekrestyével, 
a toronyaljon át nyíló bejárattal. A hajóban csehsüveg boltozat, szentélyben félkupola. 
A hajó D-i végében pilléres orgonakarzat. Az oltár előtti kriptában a Nunkovits és 
Juránits család temetkezőhelye. Falképek: 1954 (Heintz Henrik, Soós József ). 
Berendezés: jellemzően 18. század második fele. Főoltárkép: 1885. Orgona: 1890-es 
évek (Biebert József ). Külső felújítás: 1991. A templomtól K-re kovácsoltvas kerítéssel 
kerített Szentháromság-oszlop (1896) és újabb keresztúti stációk (hrsz.: 354/1).

CsJ

ESZTERPUSZTA > CIKÓ, KÜLTERÜLET
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FADD

Ref. templom 4202
Alvég u.
hrsz.: 230
késõ barokk
1787

Az Alvég u. 11. alatti lelkészlak mögött, azzal közös telken szabadon álló, egyhajós 
templom, Ny-i homlokzata elé kilépő toronnyal, ívesen záródó hajóval, kontyolt 
nyeregtetővel, a D-i oldalon aszimmetrikus elhelyezésű, nyeregtetős előcsarnokkal. 
A toronyaljba nyíló Ny-i kapu felett latin nyelvű építési tábla, kronosztikonnal. A sík-
mennyezetes hajó mindkét végén fakarzat (a K-i oldalon orgonakarzat). Berendezés: 
jellemzően 18. század vége. 1852-ben K-i irányban bővítették.

CsP

FELSŐHÍDVÉG > KÖLESD, KÜLTERÜLET

FELSŐNÁNA

Ev. templom 4107
Dózsa György u.
hrsz.: 1
késő barokk
1789–1791

A település főterén szabadon álló, egyhajós templom, ÉK-i homlokzata elé kilépő 
toronnyal, poligonális záródású szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel. 
A torony kővázákkal díszített, szögletes volutákban végződő féloromzatokkal kapcsoló-
dik a hajó homlokfalához. A toronyaljba nyíló bejárat felett kőtábla latin nyelvű építési 
felirattal, 1789-es kronosztikonnal. A DK-i oldalbejárat kőkeretének zárókövén 1789-
es évszám, szemöldökén német nyelvű felirat. Csehsüveg boltozatos toronyalj, stukkó-
díszes, síkfödémes hajó. A hajó három oldalán karzat: falazott, pilléres orgonakarzat, 
falazott oszlopokon álló, figurális festett díszű, famellvédes oldalkarzatok. Berendezés: 
18. század vége. 1868-ban a tetőt és a mennyezetet kicserélték, 1891-ben tornyát a régi 
mintájára újjáépítették, az épületet felújították. Toronyóra: 1927. Az 1970-es években 
a felső ablakokat cserélték.

CsJ

FELSŐNYÉK

Mutató
Deák-ház > Külterület
Középhegy > Külterület
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R. k. templom (Szent Lajos király) 4231
hrsz.: 9
historizáló
19. század

A temető mellett, magaslaton szabadon álló, egyhajós, keletelt, Ny-i homlokzati tor-
nyos templom, a hajónál keskenyebb, poligonális záródású szentéllyel, a szentély felől 
kontyolt nyeregtetővel, a szentély É-i oldalához épült, nyeregtetős sekrestyével, a hajót, 
a szentélyt és a sekrestyét támasztó, lépcsős támpillérekkel. A hajóban teknő-, a szen-
télyben csehsüveg boltozat és félkupola, a pilléres, dongaboltozatos Ny-i karzat felett 
csehsüveg-, a sekrestyében dongaboltozat. A szentélyben falképek: 1940. Berendezés: 
19. század. A 15. században épült templom falai álltak, boltozatai hiányoztak az 1722. 
évi visitatio jegyzőkönyve szerint. 1760-ban még pusztuló. Ezt követően helyreállít-
va: 1836 előtt (építtető: Batthyány Fülöp herceg). Felújítva, átalakítva: 1896, 1911. 
Toronysisak: 1896.

CsJ

R. k. plébániaház 8727
Kossuth u. 38.
hrsz.: 283/1
barokk
18. század

Utcavonalon álló, téglalap alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregtetős lakóház. Két kis 
kiülésű rizalittal tagolt utcai homlokzatához Ny felől kőbábos fedésű pillérben végződő, 
rövid kerítésfal csatlakozik, gyalogkapuval. Udvari homlokzatán pilléres, árkádsoros, 
elfalazott tornác. Dongaboltozatos pince. Egytraktusos belső, csehsüveg boltozatos és 
síkmennyezetes helyiségekkel. Részben 18. századi nyílászárók. Uradalmi épületnek 
épült, 1898-tól plébánia. A 19–20. században átalakítva.

CsJ

Ref. templom 4230
Kossuth u. 73.
hrsz.: 77
copf
1792

Az utcavonaltól beljebb szabadon álló, egyhajós templom, D-i homlokzata elé épült 
toronnyal, a hajónál keskenyebb, ívesen záródó apszissal, kontyolt nyeregtetővel, a 
K-i oldalhomlokzaton nyíló bejárat fölött konzolsoron nyugvó, ívelt timpanonnal, 
a toronyaljba vezető bejárat felett füzérdísszel és konzolsoron nyugvó timpanonnal. 
A hajóban csehsüveg boltozat, az apszisban félkupola, a hajó torony felőli végében 
pilléres, csehsüveg boltozatos orgonakarzat. Berendezés: 18. század vége–20. század. 
Keresztelőmedence: 1906. Orgona: 1885 (Országh Sándor). Lizénás-tükrös tagolású 
homlokzatai átalakítva a 19. század végén. Toronysisak: 1895. Felújítva: 1928.

CsJ
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KÜLTERÜLET

Pince-présház (ún. Deák-ház) 8404
Középhegy
hrsz.: 0399/2
–
19. század első fele

A településre D felől vezető főút melletti dombon álló, téglalap alaprajzú, földszin-
tes, nyeregtetős, vert falú pince-présház. Ny-i, bejárati oldala előtt kétoszlopos tornác. 
Előtérből nyíló, földbe vájt, tégla dongaboltozatos pince. Gerendás födém, részben 
eredeti nyílászárók. A világosi fegyverletétel után itt bujdosott Deák Ferenc és Vas 
Gereben. Az 1990-es években felújítva. Népi műemlék.

CsJ

FELSŐTENGELIC > TENGELIC, KÜLTERÜLET

GEMENCI KIRÁNDULÓKÖZPONT > SZEKSZÁRD, KÜLTERÜLET, 
BÁRÁNYFOK

GRÁBÓC

Gör. kel. szerb templom (Szent Mihály és Gábor arkangyalok) 4108
Zrínyi u. 49.
hrsz.: 2
1736–1741
barokk

Dombokkal övezett völgyben szabadon álló, egyhajós templom, Ny-i homlokzati 
toronnyal, a hajónál kissé keskenyebb, kosáríves záródású szentéllyel, nyeregtetővel. Az 
oldalhomlokzatok keleti részének rizalitszerű kiugratása felett a kupolát rejtő, lemet-
szett sarkú hasáb, sátortetejéből kiemelkedő lanternával. Az oldalhomlokzatok Ny-i 
tengelyében kőkeretes bejáratok, a D-i oldalhomlokzat rizalitján keretelt bejárat, felet-
te üres szoborfülke. A torony alatti előtérbe vezető Ny-i bejárat felett fülkében Szent 
Mihály arkangyal festett ábrázolása. A hajóban csehsüveg boltozat, illetve a kiszélesedő 
szakasz felett kupola. Gazdag falképdísz: 1784–1785 (falképek: Andrej Obrazil, kifes-
tés: Franz Florian Hoffmann). Berendezés: 18. század második fele. Ikonosztázion fala: 
1738 (Laubr János); képei: 1768 (Vasa Ostojić). A dalmát tengerpartról, Dragovićból 
1585-ben érkeztek ide az első ortodox szerzetesek. Az 1587-re elkészült, a 18. század-
ban többször feldúlt, korábbi templom helyén kezdték építeni a mai templomot 1736-
ban, torony nélkül. Felszentelés: 1741. Torony: 1761, 1795. 1885-ben a torony meg-
sérült, helyreállítása: 1922–1923. A templom helyreállítva, ikonosztázion és falképek 
restaurálva: 1983–1987. A templomtól D-re folyó patakon átívelő kőhíd mellett tég-
lalap alaprajzú, sátortetős, felújított kútház, emeletén az egykori kapus-szobával: 1786. 
A templomtól Ny-ra áll a kolostor (trsz.: 4108). A területen újabb melléképületek.

CsP
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Gör. kel. szerb apácakolostor 9946
Zrínyi u. 49.
hrsz.: 2
historizáló
1895

A gör. kel. templomtól (trsz.: 4108) Ny-ra szabadon álló, téglalap alaprajzú, emeletes, 
kontyolt nyeregtetős, részben alápincézett épület, két a K-i homlokzaton nyíló bejárat-
tal. Egytraktusos, oldalfolyosós, síkmennyezetes belső. Épült: 1787. Átalakítva: 1895, 
ekkor nyerte el jelenlegi formáját, falazták el árkádívsoros, nyitott oldalfolyosóját, 
változtatták meg nyílásrendjét. Belső átalakítva: 20. század. Felújítva: 1981–1987 és 
2002–2003.

CsP

A gör. kel. szerb templom és kolostor műemléki környezete (MK) 6843
hrsz.: 1, 7, 11, 89/1, 115

A gör. kel. templom és kolostor műemléki környezetét az alábbi nyomvonalak hatá-
rolják a az óramutató járásával egyező irányban haladva: a határvonal a templom és a 
kolostor 2. hrsz.-ú telkének Ny-i, É-i és K-i határán halad, átvág a 115. hrsz-ú patakár-
kon, K-ről és D-ről követi a megyei szociális otthon 1. hrsz.-ú telkének határát, majd a 
10. hrsz.-ú telek ÉNy-i sarkától a mondott telek D-i határán haladva elérkezik a József 
Attila u. 11. hrsz.-ú szakaszának K-i végéhez, az útszakasz D-i határán Ny felé eléri a 
7. hrsz.-ú telek DK-i sarkát, majd a mondott telek D-i és Ny-i határán haladva É felé 
átvág a József Attila u. 89/1. hrsz.-ú szakaszán, hogy az 1. hrsz.-ú telek Ny-i határán É-
nak haladva átvágjon a 115. hrsz.-ú patakárkon, elérve a 2. hrsz.-ú telek Ny-i határát.

GYÖNK

Mutató
Szabatonpuszta > Külterület

Lakóház és gazdasági épületek 10594
Magyarhegy u. 158.
hrsz.: 190
–
20. század eleje

Az utcavonalra merőlegesen, domboldalon álló, téglalap alaprajzú, földszintes, náddal 
fedett nyeregtetős lakóház, végfalához épült sertésóllal és füstölővel. Udvarában faszer-
kezetű kukoricagóré és lábas ól, kerekes kút. Népi műemlék.

CsJ

Ref. templom 4232
Rákóczi u.
hrsz.: 112
barokk
1775–1777

A Rákóczi u. 89. alatti lakóház mögötti telken szabadon álló, egyhajós templom, Ny-i 
homlokzata elé épült toronnyal, K felől poligonális záródású hajóval, kontyolt nyereg-
tetővel. A D-i homlokzat középtengelyében kőkeretes oldalbejárat, előtte két oszlo-
pon nyugvó előtető. A csehsüveg boltozatos, nyitott toronyalj keretelt bejárata felett 
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törtvonalú szemöldökpárkány alatt az itt állott korábbi ref. templom helyreállítására 
utaló, másodlagos elhelyezésű, latin nyelvű kőtábla, 1770-es évszámmal; a toronyalj 
hátfalán a hajóba nyíló, kőkeretes ajtó. A síkfödémes hajó K-i végében pilléres-íves, 
falazott mellvédű karzat, Ny-i végében hasonló, de az emeleten is pilléres-íves homlok-
falú orgonakarzat. Padok: 18. század vége; szószékkorona: 1786; úrasztala és Mózes-
szék: 1935 (Sebestyén Péter). Orgona: 1909 (Angster-orgonagyár). Toronyóra: 1855. 
A templomtól K-re áll az eredetileg, feltehetően a 18. század közepén, a Magyary-Kossa 
család kúriájának épült és a kastély (trsz.: 4233) elkészülte óta lelkészlakként használt, 
földszintes, téglalap alaprajzú, átalakított épület (Rákóczi u. 88.).

CsJ

Magyary-Kossa-kastély 4233
Táncsics u. 470.
hrsz.: 794/18
klasszicista
1830-as évek második fele

Az utcavonaltól beljebb szabadon álló, téglalap alaprajzú, alápincézett, emeletes, kon-
tyolt nyeregtetős épület. Óriáspilaszterekkel tagolt K-i homlokzatán két vörös mészkő 
keretes, felülvilágítós ajtó. Kéttraktusos, dongaboltozatos pince. Kéttraktusos belső, a 
földszint részben csehsüveg boltozatos, az emelet síkfödémes. Kétkarú lépcső, vörös 
mészkő lépcsőfokokkal. A helyiségekben kályhafülkék. Kifestés mindkét szinten: 19. 
század közepe és 20. század eleje. Részben építéskori nyílászárók. A községben bir-
tokos Magyary-Kossa Sándor építtette az 1830-as évek második felében, 1839-ben 
már kész. A kastély előtt a 19. század közepén gondozott kert volt, melléképületekkel. 
A 19. század végétől 1947-ig a Kővágó családé. A 20. században részben átalakították, 
a Ny-i homlokzaton ajtót nyitottak, a főhomlokzat középrésze előtti, vörös mészkőből 
készült teraszt elbontották, az alaprajzi rendszert részben megváltoztatták, egyes ajtókat 
kicseréltek, a mázas cserépkályhákat lebontották. A majorsági melléképületeket 1991 
után elbontották. Műemléki kutatás: 1988–1989. A kastélytól ÉK-re, az utcavonaltól 
beljebb neoromán stílusú kis templom (hrsz.: 793), a 20. század elején építtette dr. 
Kővágó Sándor.

CsJ

KÜLTERÜLET

SZABATONPUSZTA

Tehénistálló 9687
hrsz.: 0186/1
barokk
18. század

Az Uzd községből megközelíthető, D-i irányban kb. 7 km-re fekvő egykori majorság a 
Magyary-Kossa-uradalom része volt. A tehénistálló szabadon álló, földszintes, felülkon-
tyolt nyeregtetős épület, É-i hosszanti homlokzatán kőkeretes ajtóval. Kéthajós, pillér-
soros, csehsüveg boltozatos belső. A majorság egyéb épületeit folyamatosan bontják.

CsJ
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GYÖRE

R. k. templom (Keresztelő Szent János) 4109
Kossuth Lajos u. 17.
hrsz.: 13
klasszicista
1841–1844

Az utcavonaltól beljebb, kerített kertben szabadon álló, egyhajós templom, D-i hom-
lokzati toronnyal, a hajónál keskenyebb, egyenes záródású szentéllyel, Ny-i oldalán 
kontyolt nyeregtetős sekrestyével. Záróköves díszű, kőkeretes kapuja felett timpanon, 
majd kőtábla Scitovszky-címerrel és latin nyelvű, kronosztikonos építési felirattal. 
A hajóban és a szentélyben csehsüveg boltozat, a sekrestyében síkmennyezet. A hajó 
bejárati oldalán a pilléres, csehsüveg boltozatos karzatalj fölötti karzatnyílást kitölti az 
orgona. Falképek, kifestés: 1843 (Pethő Albert, szignált), restaurálva: 1994. A szentély 
falán Scitovszky János pécsi püspök felszentelési emléktáblája: 1844. Berendezés: jel-
lemzően 19. század közepe. Orgona: 19. század első harmada; átépítve: 1888 (Unger 
Endre). Az 1794-ben lebontott, középkori templom pótlására építtette a község földes-
ura, Scitovszky János. Alapkőletétel: 1841; felszentelve: 1844. Felújítva: 1962, 1994.

CsP

GYÖRKÖNY

Ev. templom 4165
Fõ u. 492.
hrsz.: 770
barokk
1796

Kiteresedésben szabadon álló, egyhajós templom, Ny-i homlokzata elé enyhén kilé-
pő toronnyal, poligonális záródású szentéllyel, kontyolt nyeregtetővel, a hajó mind-
két oldalán nyeregtetős bejárati előtérrel. A toronyaljba vezető, kőkeretes kapu felett 
kő emléktábla, 1917. A tornyot a hajó homlokfalához kapcsoló, volutában végződő 
féloromzatokon egy-egy kőváza. A belsőben csehsüveg boltozat. A hajó három oldalán 
karzat: pilléres, falazott orgonakarzat, valamint falazott oszlopos, klasszicista oldalkar-
zatok famellvéddel, 19. század közepe. Berendezés: 18. század vége, 19. század eleje. 
Orgona: 1822 (Märtz Ádám). Toronysisak: 1885.

CsI

Lakóház (német nemzetiségi tájház) 10920
Kossuth Lajos u. 325.
hrsz.: 264
–
19. század első fele

Utcavonalon, fésűs beépítésben álló, téglalap alaprajzú, náddal fedett nyeregtetős 
lakóház, végfalán tapasztott sövényfalas oromfallal. Utcai homlokzatához K felől desz-
kakerítés csatlakozik, kis- és nagykapuval. Az udvari homlokzaton faoszlopos tornác. 
Egytraktusos belső, a helyiségekben mestergerendás pórfödém. Népi műemlék.

CsI
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Pince-présház 10640
Pincehegy
hrsz.: 474
–
19. század

A szabálytalan elrendezésű, több száz présházból álló pincefalu É-i végén szabadon álló, 
téglalap alaprajzú, földszintes, náddal fedett nyeregtetős, tégla-, illetve vertfalú pince-
présház, oromfalas utcai homlokzattal, kétszárnyú, barokk bejárati ajtóval. Egytraktusos 
belső, a helyiségekben mestergerendás pórfödém. Tölgyfa lépcső vezet a téglaboltozatos 
pincébe. Népi műemlék.

CsI

GYULAJ

R. k. templom (Jézus Krisztus mennybemenetele) 4140
Iskola u.
hrsz.: 537
barokk
1752

Dombon szabadon álló, egyhajós templom, Ny-i homlokzata elé kilépő toronnyal, 
a hajónál keskenyebb, poligonális záródású szentéllyel, ennek D-i oldalán nyeregte-
tős sekrestyével, É-i oldalán emeletes, kontyolt nyeregtetős oratóriummal. Bejárat a 
toronyaljon át, a D-i homlokzat középtengelyében oldalkapu. A hajó homlokfalán, 
a torony két oldalán üres, félköríves záródású, kagylódíszes fülkék. A toronyaljban 
kereszt-, a hajóban csehsüveg-, a szentélyben csehsüveg boltozat és félkupola. A hajó 
Ny-i végében pilléres, csehsüveg boltozatos orgonakarzat. Neobarokk kifestés, falké-
pek a szentélyben: 20. század. Berendezés: 18. század második fele; főoltárkép: 1778; 
Szent Szív-mellékoltár, 1762, benne újabb Krisztus-szoborral. A templom D-i oldala 
előtt kőkereszt korpusszal és Szűz Mária alakjával, megfordított talapzatán 1838-as 
évszámmal; Szent Vendel-szobor, 1894; Szentháromság-szobor és Szent Antal-szobor, 
19. század vége.

CsJ

HANT > APARHANT

HARC

R. k. templom (Szent Mihály arkangyal) 4203
Fő u. 65.
hrsz.: 87
klasszicista
1824

Kisebb dombon szabadon álló, egyhajós templom, K-i homlokzati toronnyal, a hajó-
nál keskenyebb, egyenes záródású szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtővel, a 
szentély D-i oldalán nyeregtetős sekrestyével. A K-i homlokzaton nyíló bejárat felett 
feliratos kőtábla építési adatokkal, 1924. Csehsüveg boltozattal fedett belső, a hajó K-i 
végében csehsüveg boltozatos orgonakarzat. Berendezés: jellemzően 19. század első fele. 
1749-ben épült, Szent Mihály arkangyalnak szentelt kápolna helyén emelték a janyai 
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várrom (Sióagárd, trsz.: 4217) kőanyagának felhasználásával. Főoltárkép restaurálva: 
1908. Felújítva: 1924. A templomkertben: kőkereszt korpusszal, 19. század.

CsP

HŐGYÉSZ

Mutató
Csicsó > Külterület

Apponyi-kastély és parkja 4110
Ady Endre u. 2., Széchenyi u. 2.
hrsz.: 5, 6/1, 6/5, 6/6,
késő barokk
1784–1788

Főút mellett, kerítéssel körülvett tájképi parkban szabadon álló, négyzet alaprajzú, zárt 
udvaros, egyemeletes, részben alápincézett, nyereg-, illetve manzárdtetős kastély (hrsz.: 
6/6). A kerítésben pillérek között kocsi- és egy–egy gyalogkapu nyílik, a kastély DNy-i 
homlokzata előtt kapusház. Közép- és sarokrizalitokkal tagolt homlokzatok, az ÉK-i 
és DNy-i homlokzatok Apponyi-címeres timpanonnal lezárt középrizalitján kőkeretes 
kapuk, a DK-i homlokzat előtt újabb terasz. A pincében fiókos donga- és keresztbol-
tozat. A földszinten különböző típusú boltozatok; az emeleti folyosón fiókos donga, 
a helyiségek síkmennyezetesek, újabb stukkókkal. Fő- és melléklépcső vörös mészkő 
fokokkal. Az ÉK-i szárny Ny-i végében kétszintes, csehsüveg boltozatos kápolna; fal-
képek és berendezés: 18. század vége, 19. század. Helyreállítva, falképek restaurálva: 
1988–1990. Az oltárfalon fa feszületen a r. k. templomba (trsz.: 4112) átkerült korpusz 
(18. század második fele) bronz másolata. 18. és 19. századi nyílászárók. 1722–1733 
között építtette a Hőgyészen 1722-től birtokos Claudius Florimond Mercy gróf. 1734–
1767 között kisebb átalakítások. A hőgyészi uradalom 1773-tól az Apponyiak birto-
kában. Az épületet 1784–1788 között gróf Apponyi Antal György jelentős mértékben 
átépíttette. Ekkor alakították ki az új főbejáratot az ÉK-i homlokzaton, melyhez díszes 
lépcsőházat csatlakoztattak, és új kápolna épült. Feltehetően ekkor nyerték el a hom-
lokzatok jelenlegi formájukat. Építőmester: Georg Karl Zillach (?). 1785–1786-ban 
készült el a barokk kert. 1789-re tájkert készült, tervező: Ambros Leihn. 1858-1859-
ben felújítás Ybl Miklós vezetésével. 1890-ben udvari homlokzatokat átalakították, 
ekkor épült a DK-i szárny elé a lépcsőház és az É-i és Ny-i sarkok elé az íves zárter-
kély. A kastély 1940-ben leégett, ekkor pusztultak el az ebédlő stukkói, utána felújítva. 
1988–1990-ben és 2002-ben felújítva, részben átalakítva (kastélyszálló). Építészet- és 
kerttörténeti kutatás: 2000. Parkjában: védett platán (hrsz.: 6/1); kör alaprajzú Vénusz-
templom, homlokzati oszlopsorának gerendázatán fűzérdísszel, pilaszteres faltagolású 
belsejében falképekkel, copf, 1810 körül (hrsz.: 5); földbe vájt, boltozott körpince; 
újabb melléképület. 1927–1928-ban a Vénusz-templomba temették Apponyi Gézát és 
feleségét, maradványaik 1962-ben átkerültek a csicsói kápolnába (trsz.: 4111). A kas-
télytól ÉK-re ún. kiskastély (hrsz.: 6/5), 19. század: téglalap alaprajzú, emeletes, nyereg-
tetős épület, hosszanti oldalain nyereg-, illetve manzárdtetővel fedett középrizalitokkal, 
mellette újabb melléképületek.

CsJ
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Magtár 9884
Ady Endre u. 4.
hrsz.: 2/3
barokk
18. század második fele

Az utcavonaltól beljebb szabadon álló, hosszan elnyúló, háromszintes, részben alápin-
cézett, kontyolt nyeregtetős, hármastömegű magtár, szélesebb Ny-i és K-i, téglalap 
alaprajzú szakaszait összekötő, hosszú középrésszel, K-i végéhez épült újabb toldalékok-
kal. Utcai homlokzatához É felől kerítésfal csatlakozik, benne újabb kapu. Az összekötő 
szakasz alatt patak folyik keresztül, amely egykor a kastélypark tavát táplálta. A Ny-i 
szakasz alatt dongaboltozatos pince. A Ny-i szakasz földszintje kéttraktusos, keresztbol-
tozatos, két felső szintjén középpilléres, gerendás mennyezet. Az összekötő szakaszban 
vasbeton födémek minden szinten, újabb válaszfalak. A K-i szakaszban minden szinten 
középpilléres, gerendás mennyezet. Az 1783-as I. katonai felmérés már jelöli. A 20. 
században átalakítva. A telken még az egykori majorság részben egykorú, átalakított 
épületei és újabb melléképület. A magtárra merőleges, annak K-i végétől É felé húzódó, 
földszintes, kontyolt nyeregtetős épületben csehsüveg boltozatos helyiségek.

CsJ

R. k. templom (Szent Kereszt felmagasztalása) 4112
Fő u.
hrsz.: 737
késő barokk
1799

A község központja feletti dombon szabadon álló, lépcsősoron át megközelíthető, egy-
hajós templom, ÉK-i homlokzata elé kissé kilépő toronnyal, a hajó két oldalán emele-
tes, timpanonos sekrestye-oratóriummal és kápolna-oratóriummal, íves záródású szen-
téllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel. ÉK-i homlokzatán timpanonnal lezárt 
középrizalit, benne keretelt, felülvilágítós kapu, két oldalán szoborfülkék Szent István 
és Szent László újabb szobraival. A hajóban és a szentélyben csehsüveg boltozat. A hajó 
ÉK-i végében ikeroszlopokon álló, áttört korlátos, fűzérdíszes mellvédű orgonakarzat. 
Falképek a szentélyben: 1812 (F. Puh?), kifestés: 1813 (Michael Gajling). A diadal-
íven gróf Apponyi Antalra utaló, latin nyelvű, kronosztikonos, festett felirat, 1812-
es évszámmal. A szentély falán gróf Apponyi Antal emléktáblája, 1828. Berendezés: 
18. és 19. század. Főoltárkép: 1799 (Ferracuti). Fa feszület magas kvalitású, szürke 
fémből öntött, életnagyságú korpusszal, 18. század második fele: az Apponyi-kastély 
(trsz.: 4110) kápolnájából került ide 1945 után. 1722-ben még romos állapotban állt a 
középkori eredetű korábbi templom, a jelenlegitől ÉK-re, a mai Fő u. elején. 1733-ban 
helyreállították és bővítették, 1783-ban javították, a 19. század elején még állt. 1799-re 
készült el a mai templom (tervlap: 1797, Philipp Schneiderhan) gróf Apponyi Antal 
kegyúr és a hívek adományaiból. A karzat újjáépítése: 1855. 1934-ben megsérült a 
torony, utána helyreállítva. Külső-belső felújítás: 1899. Felújítva: 1949, 1960, 1990-
es évek. Előtte kőkereszt, 1902. A lépcsősor alján: Szűz Mária-szobor, 1947 (Sinkó 
András).

CsJ
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Zsinagóga 10202
Fő u. 21.
hrsz.: 463
késő barokk
1815

Nyeles telken, a Fő u. 23. szám alatti (hrsz.: 464), 1861-ben épült, egykori felekezeti 
iskola mögött álló, téglalap alaprajzú, kontyolt nyeregtetős zsinagóga épület, átalakított, 
lizénás tagolású homlokzatokkal. Az ÉNy-i homlokzat tengelyében két lépcsőfokkal 
megemelt, a női karzatra vezető lépcsőre nyíló, kőkeretes bejárat, felette konzolokkal 
alátámasztott, egyenes szemöldökpárkány. A DK-i homlokzat középtengelyében a tóra-
fülke rizalitszerűen kiugró tömege. A DNy-i és a DK-i homlokzatokhoz újabb földszin-
tes toldaléképületek csatlakoznak. Az ÉK-i oldalhomlokzaton nyíló bejáraton át meg-
közelíthető, síkfödémes belső tér, a korábbi U alaprajzú formából az ÉNy-i és DNy-i 
oldalon megmaradt karzattal. Telkét gróf Apponyi György adományozta a hitközség 
részére. A 20. század második felében átalakították, berendezését elvitték. A telekre 
vezető kapu mellett az egykori sahterház, a szomszéd telken az egykori rabbiház (hrsz.: 
460, 461, 462/1, 462/2).

CsJ

Tiszttartói lak 9858
Kossuth tér 7.
hrsz.: 926/1, 926/2 , 926/3, 926/4
copf
1780 körül

Szabadon álló, U alaprajzú, földszintes lakóház, utcai szárnyán nyeregtetővel, udvari 
szárnyain kontyolt nyeregtetővel (hrsz.: 926/2, 3). Utcai homlokzata timpanonnal 
lezárt középrizalitjában az eredeti bejárat elfalazása után kialakított keskeny ablak, két 
oldalán apácarácsos ablakok sora. Dongaboltozatos pince, különböző típusú boltoza-
tokkal fedett helyiségek, részben 18. századi nyílászárók. Valószínűleg az 1740-es évek-
ben épült Mercy gróf uradalmi tiszttartója számára, jelenlegi formáját az 1780 körüli 
átalakításkor nyerte. A 20. században részben átalakítva. Az udvarban három gazdasági 
melléképület (hrsz.: 926/1, 4), ebből kettő L alakban összeépített, 18. századi eredetű, 
átalakított homlokzatokkal, a harmadik újabb.

CsJ

Jószágkormányzói lak (Lichtenstein-kastély) 9143
Kossuth tér 8.
hrsz.: 925/1, 925/2, 925/3
barokk
1722–1773 között

Az utca felől téglakerítéssel kerített, copf fémvázákkal díszített pillérű, háromrészes 
kapuzaton keresztül megközelíthető kertben, az utcavonallal párhuzamosan szabadon 
álló, téglalap alaprajzú, egyemeletes, részben alápincézett épület, felülkontyolt nyereg-
tetővel (hrsz.: 925/1). A kéttraktusos földszinten csehsüveg- és fiókos dongaboltozatos 
helyiségek, az emeleten a DNy-i traktusban csehsüveg boltozatos helyiségek, a többi 
síkmennyezetes. A kastély előtt két a kerítés folytatásában az utcavonalra merőlege-
sen álló, téglalap alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregtetős, egytraktusos, átalakított 
melléképület (egykori kocsiszín és istálló). A DK-i telekhatáron álló épületben fiókos 
dongaboltozatú, az ÉNy-i oldalon álló épületben síkmennyezetes helyiségek. Az ura-
dalom jószágkormányzója részére 1722 után építtette gróf Claudius Florimond Mercy. 
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A Mercy és az Apponyi család közötti 1773-ban kelt adásvételi szerződésben említik 
először. 1818-tól a kancellária használta, az 1850-es években a számtartóság székhelye, 
1867-ben tiszttartói lak, 1872-ben számvevőségi központ. Az eredetileg feltehetően az 
utcára merőleges, egytraktusos, alápincézett épületet a 18. és 19. században bővítették 
és átalakították. 1927-től a herceg Lichtenstein család lakta, ekkor nyerték a homlokza-
tok neobarokk formájukat. 1945 után kisebb átalakítások. A melléképületeket a 19. és 
20. században lakás céljára átalakították. Parkját felparcellázták, jelenlegi kertjét közút 
(hrsz.: 925/2) választja el a Kertész u. 12. alatti újabb lakóház telkétől (hrsz.: 925/3). 
Kutatás, helyreállítás: 1999–2004.

CsJ

KÜLTERÜLET

CSICSÓ

R. k. templom (Szentháromság és Szűz Mária neve) 4111
hrsz.: 0129/3
barokk
1731–1745 körül

A Szakályról Hőgyészre vezető úttól kb. 500 m-re DNy-ra, völgyben kisebb dombon 
szabadon álló, egyhajós templom, Ny-i homlokzata elé kilépő toronnyal, poligonális 
záródású szentéllyel, É-i oldalához épült földszintes, felülkontyolt nyeregtetős egyko-
ri remetelakkal és kétszintes, kontyolt nyeregtetős sekrestye-oratóriummal. Tornyát 
volutás, vázadíszes féloromzatok fogják közre. A tornyon nyíló, kőkeretes kapu felett 
kagylódíszes fülke Mária-szoborral. A hajóban csehsüveg boltozat, a szentélyben 
félkupola, a Ny-i oldalon csehsüveg boltozatos karzat. Berendezés: 18. század. A hajó-
ban Claude Mercy de Argentau vörös márvány sírkőlapja, 1767. Az Apponyi-kastély 
parkjában álló Vénusz-templomból (trsz.: 4110) 1962-ben ide hozták gróf Apponyi 
Géza (†1927) és felesége, Széchenyi Paula (†1928) hamvait is. 1731-ben alapította 
Claudius Florimond Mercy, az építkezést feltehetően 1745 körül fejezte be Claude 
Mercy de Argentau. Külső felújítva: 1981.

CsJ

IREGSZEMCSE

Viczay-(Kornfeld-)kastély (Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézet) 4234
Bartók Béla u. 10.
hrsz.: 200, 199
historizáló
19. század vége

Részben téglafallal kerített parkban, szabadon álló, téglalap alaprajzú, egyemeletes, 
összetett tetőzetű, részben beépített tetőterű, közép- és sarokrizalitokkal tagolt épület. 
A kerítésfalban pillérek között kétszárnyú, kovácsoltvas kocsi-, illetve egy-egy egyszár-
nyú gyalogkapu. A Ny-i bejárati oldal középrizalitja előtt ívsoros kocsiáthajtó, rajta 
erkély. Mindkét szinten fiókos dongával fedett előterek és folyosó, síkfödémes helyi-
ségek. Oszlopdíszes, végein ívelt lépcső, bábos korláttal. A földszinti folyosón delfti 
csempeburkolatos kandalló, az emeleti előtérben klasszicista kályha. 1812-ben építtette 
a Viczay-család, klassszicista stílusban. A 19. század végén historizáló stílusban átalakí-
tották. 1917-től báró Kornfeld Móric tulajdona. 1968-ban leégett, ezt követően felújí-
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tás és részbeni átalakítás, tetőtérbeépítés. Külső felújítás: 1994. A kastély főhomlokzata 
előtt két 19. századi, négyzet alaprajzú, emeletes, kontyolt nyeregtetős lakóépület, a 
területen további, 19. és 20. századi melléképületek.

CsJ

R. k. templom (Kisboldogasszony) 4236
Petőfi Sándor u.
hrsz.: 358
barokk
1766

A településen áthaladó főút mellett kisebb emelkedőn szabadon álló, egyhajós temp-
lom, Ny-i homlokzata elé épült toronnyal, a hajónál keskenyebb, félkörívesen záródó 
szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, a szentély D-i oldalán nyeregtetős 
sekrestyével, É-i oldalán nyeregtetős oratóriummal. A hajó homlokfalán a torony két 
oldalán üres, kagylódíszes falfülkék. A bejárat a csehsüveg boltozatos toronyaljba nyílik, 
ahonnan kőkeretes, címeres zárókövű kapu vezet a hajóba. A hajóban csehsüveg-, a 
szentélyben csehsüveg boltozat és félkupola, a sekrestyében stukkómedaillonos csehsü-
veg-, az oratóriumban csehsüveg boltozat, a hajó Ny-i végében orgonakarzat. Falképek 
és kifestés: 20. század első fele (?). Berendezés: 18. század második fele. Orgona: 1879 
(Angster József ). Építtette Viczay Jób özvegye, Ebergényi Eszter.

CsJ

Kálvária-kápolna (Nepomuki Szent János) 4235
Petőfi Sándor u. 2.
hrsz.: 377
gótikus
15. század

A településen áthaladó főút mellett szabadon álló, egyhajós, nyeregtetős, kisméretű 
kápolna, kívülről szögben törő K-i fallal. Oromzatos Ny-i főhomlokzatánál keskenyebb 
és alacsonyabb hajóját támpillérek támasztják, az É-i oldalon befalazott (sekrestye-)ajtó 
vakolatba karcolt jelzése, a Ny-i homlokzaton nyíló bejárat fölött egykori diadalív 
félköríves átboltozásának vakolatban kihagyott téglasorával. A belsőben borda nélküli 
keresztboltozat. Berendezés: oltárépítmény (18. század eleje), benne Nepomuki Szent 
János-szobor (18. század vége). A kápolnát középkori templom 15. századi szentélyéből 
alakították ki, a diadalív befalazásával és a Ny-i fal átépítésével. Helyreállítva: 20. század 
második fele.

CsJ

IZMÉNY

Ev. templom 4113
Fõ u.
hrsz.: 64
késõ barokk
1784–1785

A falu felett emelkedő dombon, a Fő u. 30. telke mögött szabadon álló, egyhajós temp-
lom, Ny-i homlokzati toronnyal, poligonális záródású szentéllyel, a szentély felől kon-
tyolt nyeregtetővel. A toronyaljba törtvonalú szemöldökpárkány alatt nyíló, kőkeretes 
kapu szemöldökén és felette kőtáblán német nyelvű építési felirat 1785-ös évszámmal. 
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A torony vázadíszes féloromzatokkal kapcsolódik a hajó homlokfalához. A D-i oldal-
homlokzat középtengelyében kőkeretes oldalbejárat. Síkmennyezetes belső. A hajó 
három oldalán faoszlopos, mellvédes karzat. A mennyezeten stukkódísz. Berendezés: 
1780 körül. Orgona: 1905 (Angster-orgonagyár). Az 1928-as átépítéskor átalakították 
az oldalhomlokzatok ablakait, és lefestették a karzatmellvéd figurális festését. Felújítva: 
1996–1998.

CsP

KAJDACS

Sztankovánszky-mauzóleum 10203
József Attila u.
hrsz.: 581
historizáló
1876

Ligetes dombon szabadon álló, lépcsősoron keresztül megközelíthető, téglafalazatú, 
négyzet alaprajzú, három oldalán belül félköríves, kívül poligonális fülkékkel bővített 
mauzóleum, bejárati oldalán oszlopos, Sztankovánszky-címeres, oromzatos portikusszal, 
a kapu feletti ívmezőben Krisztust ábrázoló domborművel. A fülkepoligonok külső 
oldalai előtt kő fedlapok alatt a Sztankovánszky család sírhelyei, a homlokzati falakba 
illesztett kőtáblákra vésett feliratokkal. A középrész felett nyolcszögű kupoladob csege-
lyes kupolával, az oldalfülkék felett félkupolák. Festett, stukkódíszes belső, kismozaik 
padlóburkolat. Építéskori berendezéséből csak a padok és az oltár fa építményének 
alapja maradt meg. Sztankovánszky Imre (1798–1873), Tolna vármegye főispánja 
emlékére építtette fia, Sztankovánszky János (építész: Ybl Miklós és Ney Béla; kivitelez-
te: Sommer Béla kőszobrász, Kratzmann Ede üvegfestő, Scholtz Antal festő és Minnich 
oltárfaragó). A barokk eredetű Sztankovánszky-kastély (bővítés: 1893; építész: Ney 
Béla) azóta részben már beépült parkjának végében épült.

CsI

R. k. templom (Sarlós Boldogasszony) 4166
Tabán u.
hrsz.: 139
barokk
1753

Kisebb emelkedőn szabadon álló, egyhajós, Ny-i homlokzati tornyos templom, íve-
sen záródó szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, a szentély D-i oldalán 
sekrestyével, É-i oldalán bővítménnyel, a felújítások során erősen leszegényített hom-
lokzatokkal. A D-i hajófalhoz támaszkodnak a Hrabovszky család sírkövei, köztük 
Hrabovszky János 1848-as altábornagyé. A hajóban és szentélyben fiókos dongabol-
tozat, a sekrestyében síkmennyezet, az É-i toldalékban keresztboltozat, a hajó Ny-i 
végében famellvédes orgonakarzat. A hajóban a Sztankovánszky család emléktáblája. 
Berendezés: jellemzően 19. század második fele és vége. Orgona: 1894 (Angster József ). 
Építtette a birtokos Petrovszky család. 1894-ben bővítve és átalakítva, ekkor épült a 
sekrestye és a karzat. Felújítva: 1970, 1978. A templomkertben: 19. század eleji, barokk 
talapzaton újabb kőkereszt, fém korpusszal.

CsI
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KALAZNÓ

Ev. templom 4114
Fõ u. 36.
hrsz.: 43
késő barokk
1787–1790

A falu főutcája feletti dombon szabadon álló, egyhajós templom, É-i homlokzata elé 
kilépő toronnyal, poligonális záródású szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregte-
tővel. A toronyaljba nyíló, kőkeretes kapu szemöldökén német nyelvű építési felirat, 
felette hullámíves szemöldökpárkány alatt kő országcímer, mellette bekarcolt évszám: 
1789. A Ny-i homlokzaton kőkeretes oldalbejárat. A torony a hajó homlokfalához 
íves, vázadíszes féloromzatokkal csatlakozik, a torony két oldalán a hajó homlokfalán 
egy-egy négykarélyos nyílás. A belsőben síkmennyezet. A hajó három oldalán oszlopo-
kon álló karzat, figurális-jelenetes, festett famellvédjének festője feltehetően azonos a 
keszőhidegkúti ev. templom (trsz.: 4237) karzatának festőjével. Berendezés: 18. század 
vége. Felszentelve: 1790. Toronysisak: 1939. Felújítva: 1990-es évek.

CsJ

KAPOSPULA

R. k. templom (Szent Péter és Szent Pál) 4473
Szabadság u. 6.
hrsz.: 259
barokk
18. század

A templomkertben szabadon álló, egyhajós, Ny-i homlokzati tornyos templom, félkör-
ívesen záródó szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, a szentély D-i oldalán 
kontyolt nyeregtetős kápolnával, É-i oldalán félnyeregtetős sekrestyével, a toronyaljon 
át nyíló bejárattal. A toronyaljban és a hajóban csehsüveg-, a szentélyben csehsüveg bol-
tozat és félkupola, a sekrestyében dongaboltozat, a kápolnában síkmennyezet. A hajó 
három oldalán öntöttvas oszlopokon nyugvó karzat, öntöttvas korláttal. Berendezés: 
18. és 19. század. Kápolnája 1948-ban épült. Felújítva: 1948, 1966, 1970. Előtte kőke-
reszt korpusszal, 20. század (?).

CsJ

KATALINPUSZTA > TENGELIC, KÜLTERÜLET

KESZŐHIDEGKÚT

Ev. templom 4237
Kossuth Lajos u.
hrsz.: 138
késő barokk
1794–1795

A települést átszelő patak melletti dombon szabadon álló, egyhajós templom, D-i 
homlokzata elé kilépő toronnyal, poligonális záródású szentéllyel, a Ny-i homlokzat 
középtengelyében kőkeretes oldalbejárattal. A toronyaljba vezető, kőkeretes kapu felett 
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kőtábla német nyelvű építési felirattal és 1795-ös évszámmal. A kapu két oldalán I. 
világháborús emléktáblák. A hajóban csehsüveg boltozat, a szentélyben félkupola. 
A hajó három oldalán karzat, középen pilléres, falazott orgonakarzattal; az oszlopokon 
nyugvó két oldalkarzat figurális-jelenetes, festett famellvédjének festője feltehetően 
azonos a kalaznói ev. templom (trsz.: 4114) karzatfestőjével. Berendezés: 18. század 
vége. Tornyát a 19. század második felében átépítették. Felújítva, ablakok újrakészítve: 
1991. A templomtól DK-re lelkészlak (19. század) és újabb melléképület.

CsJ

KÉTY

R. k. kápolna (Mindenszentek) 4115
Rákóczi u.
hrsz.: 201
késő barokk
18. század vége

Domboldalon szabadon álló, ÉNy felé oktogonális bővítménnyel és poligonális záró-
dású szentéllyel megtoldott, egyhajós kápolna, az eredeti hajó DNy-i oldalán emeletes, 
kontyolt nyeregtetős sekrestye-oratóriummal. A bővítményen és a szentélyen kontyolt 
nyeregtető, a bővítmény felett fa huszártorony. Az oromzatos DK-i homlokzat közép-
tengelyében kőkeretes kapu. Az eredeti hajóban csehsüveg-, a sekrestyében fiókos 
dongaboltozat. A hajó DK-i végében pilléres, falazott karzat, áttört fa mellvédráccsal. 
A hajó ÉK-i falában Bogyay György (†1835) és felesége (†1830) fekete márvány sírkö-
vei. Berendezés: jellegtelen. Főoltárkép: 18. század vége, áthelyezve a DNy-i hajófalra. 
1995–1996-ban az eredeti szentélyt elbontották, és a hajót oktogonális térrésszel és új 
szentéllyel bővítették.

CsP

KISDOROG

R. k. templom (Szent Lőrinc vértanú) 4117
Kossuth Lajos u.
hrsz.: 57
klasszicista
1809

A település felett domboldalon szabadon álló, lépcsősoron át megközelíthető, egyhajós 
templom, É-i homlokzati toronnyal, a hajónál keskenyebb, egyenes záródású szentély-
lyel, annak mindkét oldalán emeletes, kontyolt nyeregtetős bővítménnyel, a hajó és a 
szentély felett kontyolt nyeregtetővel. Az É-i homlokzaton attikafal és timpanonnal 
záródó oromfal. A toronyaljba nyíló, kőkeretes kapu mellett üres szoborfülkék. Az 
oldalhomlokzatok középtengelyében kőkeretes bejáratok. A belsőben fiókos dongabol-
tozat. A hajó É-i végében orgonakarzat. Berendezés: 19. század eleje. Fő- és mellékol-
tárképek: 1814 (Josef Schöfft). A lépcsősor melletti támfalból nyílik a Dőry család krip-
tája, bejárata felett a család címere, a bejárat mellett fém kereszt korpusszal. Felújítva: 
1959, 1972; födém- és tetőszerkezet megerősítés, külső felújítás: 2006.

CsP
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R. k. plébániaház 4116
Kossuth Lajos u. 50.
hrsz.: 44
késő barokk
1793

Utcavonalon fésűs beépítésben álló, téglalap alaprajzú, a terepszintet követve föld-
szintes, illetve utcai homlokzata felől emeletes, nyeregtetős lakóház. Utcai, tört ívű 
oromzattal lezárt homlokzatához É felől újabb vaskerítés, D felől kerítésfal csatlakozik, 
gyalogkapuval. A kerti homlokzaton keretelt bejárat, amelyhez a kertből lépcső vezet. 
Síkmennyezetes belső. Homlokzatait, nyílászáróit többször átalakították.

CsP

KISMÁNYOK

Ev. templom 11076
Kossuth Lajos u. 53/a
hrsz.: 168
késő barokk
1785–1801

Az utcavonaltól kissé beljebb szabadon álló, egyhajós templom a DK-i homlokzat elé 
kilépő toronnyal, poligonális záródású szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyereg-
tetővel. A toronyaljba nyíló, váll- és zárókővel díszített kőkeretű kapu felett szemöl-
dök-timpanon. A DNy-i oldalhomlokzat középtengelyében hasonló kőkeretű kapu, 
fölötte egyenes szemöldökpárkány. A toronysisakon évszámok: 1788, 2002. Toronyóra: 
1792 (Heinrich Haas). A hajóban és a toronyaljban csehsüveg boltozat, a szentélyben 
félkupola. A hajó DK-i végében falazott orgonakarzat, kétoldalt faoszlopokon álló, 
famellvédes oldalkarzatok, a kartusokban olajnyomatokkal. Berendezés: 19. század 
eleje; a szószékoltár építménye és a szószék hangvetője: 1800 (Josef Kausser), oltárkép: 
19. század vége. Az oltár mögött a falban Michael Weiss tanító és kántor (1697–1774), 
valamint felesége, Susanna Weissin (1714–1774) kő emléktáblája. Orgona: 1807–1908 
(Róth József és Marschall József ). Harang: 1810 (Peter Weinbert). Alapkőletétel: 1785. 
Felszentelve: 1801. A település vagyonos családjai építtették. Az 1950–1960-as évek-
ben a papi padokat, az oltárt és a karzatokat átfestették. Tető- és toronyfelújítás: 2002.

SzM

KISSZÉKELY

R. k. templom (Szent György) 4238
Szabadság u.
hrsz.: 332
késő barokk
1823

A település főutcája felett dombon szabadon álló, egyhajós, D-i homlokzati tornyos 
templom, poligonális záródású szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, 
a szentély K-i oldalához épült sekrestyével, a karzataljba nyíló, kőkeretes bejárattal. 
A hajóban csehsüveg-, a szentélyben csehsüveg boltozat és félkupola, a sekrestyében 
csehsüveg boltozat. A hajó D-i végében, a torony alatt két oszloppal támasztott széles 
dongaboltozat fölött orgonakarzat. Falképek és kifestés: 19. század. Berendezés: 19. 
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század közepe és második fele. A településen kívül álló korábbi templom helyett 1823-
ban épült. Torony: 19. század vége.

CsJ

KISTORMÁS

Ev. templom 4204
Temetőhegy
hrsz.: 1
barokk
1776–1781

Dombtetőn szabadon álló, egyhajós templom, DNy-i homlokzata elé kilépő toronnyal, 
poligonális záródású szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, az ÉNy-i oldal-
homlokzat középtengelyében nyíló, kőkeretes kapuval. A toronyaljba nyíló kőkeretes 
kapu fölött trapéz alakú, latin nyelvű építési tábla, 1776-os és 1777-es évszámmal. 
A síkmennyezetes belsőben pilléres, falazott orgonakarzat (a korábbi orgona hiányzik) 
és falazott oszlopokon nyugvó, famellvédes oldalkarzatok. Falképek, kifestés: 19. század 
(?). Berendezés: 18. század vége. Alapkőletétel: 1776. Felszentelve: 1777. A torony az 
1781-es türelmi rendelet után épült. A második világháború utáni kitelepítés ered-
ményeként a gyülekezet lassan megszűnt, a templom jelenleg használaton kívül. Az 
1980-as években a toronyfedélszék megsérült, 1993-ban ideiglenesen lefedve. Külső, 
belső felújítva: 1999–2000. 2005-ben súlyos szerkezeti repedések jelentek meg a temp-
lomon. A szentély mögötti téglafalban Johann Baugloff (†1926) sírkápolnája.

CsJ

KOCSOLA

R. k. templom (Szent Anna)  4142
hrsz.: 196/2
késő barokk
1783

Temető felett szabadon álló, lépcsősoron megközelíthető, egyhajós templom, Ny-i 
homlokzata elé ívesen kilépő toronnyal, a hajónál keskenyebb, poligonális záródású 
szentéllyel, annak É-i oldalán oratóriummal, D-oldalán sekrestyével, a szentély felől 
kontyolt nyeregtetővel, a toronyaljba vezető bejárattal. A D-i homlokzat középtenge-
lyében keretelt oldalbejárat. A hajóban csehsüveg-, a szentélyben csehsüveg boltozat és 
negyedkupola. A hajó Ny-i végében pilléres, falazott orgonakarzat. Falképek és kifes-
tés: 1919, feltehetően korábbi falképek és kifestés fölött. A mennyezeten stukkódísz. 
Berendezés: 18. század vége. A hívek építtették és adták berendezését. Tornya későbbi. 
Felújítva: 1917, 1960. A templomhoz vezető út mellett Szentháromság-oszlop (hrsz.: 
197), 1911, 2005-ben átfestve; a templom D-i oldala mellett (hrsz.: 196/1) oszlopra 
állított Szűz Mária-szobor, 20. század eleje. Szondázó falkutatás: 2004.

CsJ

KOVÁCSI > TEVEL, KÜLTERÜLET
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KÖLESD

Mutató
Borjád
Felsőhídvég > Külterület
Jeszenszky-kastély > Felsőhídvég, külterület

Ref. templom 4207
Kossuth tér
hrsz.: 125
késő barokk
1788

A település központjában, dombon, a ref. lelkészlakkal (trsz.: 4206) közös telken szaba-
don álló, egyhajós templom, DK-i homlokzata elé kilépő toronnyal, poligonális záró-
dású hajóval, a végfal felől kontyolt nyeregtetővel. A toronysisakon évszámok: 1902, 
1998. A toronyaljba nyíló, záróköves díszű, kőkeretes kapu felett kőtábla latin nyelvű 
építési felirattal és évszámmal. A DNy-i oldalhomlokzat középtengelyében hasonló 
kőkeretű kapu. Síkfödémes belső, a hajó mindkét végén pilléres, falazott karzat (a DK-i 
oldalon orgonakarzat). Berendezés: 18. század vége. Felújítva 1902-ben, ekkor készült 
a toronysisak, amelyet 1998-ban az eredeti mintájára újrakészítettek.

CsI

Ref. lelkészlak  4206
Kossuth tér 6.
hrsz.: 125
késő barokk
18. század vége

A ref. templom (trsz.: 4207) alatt, azzal közös telken szabadon álló, L alaprajzú, föld-
szintes, ÉK-i végfala felett csonkakontyolt nyeregtetejű lelkészlak, udvari homlokzata 
előtt végigfutó, mellvédes, oszlopos tornáccal. ÉK-i, oromfalas végfalán Kálmán Dezső 
pap-író emléktáblája. Az egytraktusos belsőben síkfödém, egy helyiségben mester-
gerendás pórfödém. Részben 19. század végi nyílászárók, egy ablak eredeti ráccsal. 
A templommal egyszerre épülhetett, átalakítva a 19. században.

CsI

Uradalmi vendéglő (Kismegyeháza) 4208
Kossuth tér 12.
hrsz.: 386
barokk
1780 körül

Fallal körülkerített területen szabadon álló, téglalap alaprajzú, egyemeletes, magas kon-
tyolt nyeregtetős épület. A DNy-i homlokzat középtengelyében nyíló bejárat mögött 
átmenő folyosó, a tőle ÉNy-ra eső épületrész földszintje középfőfalas, a DK-i rész föld-
szintje kéttraktusos, középfolyosós; az eredetileg hasonló emeletet a nagyterem kialakí-
tásakor átalakították. A földszinten fiókos donga-, kereszt- és csehsüveg boltozatok, az 
emeleten változatos boltozatú és síkfödémes helyiségek. A DK-i rész alatt különböző 
járószintű, dongaboltozatos pincék. Az Apponyi család építtette vendéglőnek, később 
megyegyűléseket tartottak benne. A 19–20. században alaprajzi rendszerét és nyílás-
kiosztását átalakították, az udvarban álló kocsiszínt elbontották. Felújítva: az 1960-as 
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években művelődési ház céljára. majd 1999-ben. Falkutatás, szerkezet-megerősítés: 
2005. Az udvarban: átalakított gazdasági melléképület.

CsI

BORJÁD

Petőfi emlékméhes 10866
Petőfi Sándor u.
hrsz.: 1525
–
19. század első fele

A Petőfi Sándor u. és a Sió–Kapos-csatorna között, nagy parkban szabadon álló, tégla-
lap alaprajzú, földszintes, téglafalú, náddal fedett, nyeregtetős épület. D-i hosszoldala 
felől nagyobbrészt nyitott részében a méhészet eszközeinek bemutatója, az épület végén 
egyedül zárható helyiségben Petőfi-emlékszoba. 1845 őszén Petőfi Sándor a borjádi 
Sass-kúria vendége volt. Az épület már nem áll, csak a méhes – a költő kedvenc tartóz-
kodási helye – maradt meg. Népi műemlék.

CsI

KÜLTERÜLET

FELSŐHÍDVÉG

Nepomuki Szent János-kápolna  4205
hrsz.: 090
barokk
1770

A Jeszenszky-kastélytól (trsz.: 8156) mintegy 150 méterre É-ra álló, pusztuló kápolna, 
D-i homlokzatához ívesen csatlakozó toronnyal, poligonális záródású szentéllyel. A D-i 
homlokzat konzolsoros timpanonnal lezárt bejárati középrizalitjában kőkeretes kapu. 
A torony a hajó homlokfalához szögletes volutákban végződő féloromzatokkal csatlako-
zik. A hajóban csehsüveg boltozat, a szentélyben félkupola. A hajó D-i végében festett 
mellvédű, falazott karzat. Falképek és kifestés: 18. század vége. Berendezése hiányzik, 
kriptája kifosztva. Építtette Hiemer János, akit 1810-ben ide temettek. Homlokzata 
felújítva a 19. század második felében.

CsI

Jeszenszky-kastély 8156
hrsz.: 090
barokk
1760 körül

A Paksról Kölesdre vezető országútról 1 km-es földúton megközelíthető, egykori 
majorság elvadult park közepén álló, L alaprajzú, földszintes, nyeregtetős, központi 
épülete. Az L hosszabbik, K-i szárának Ny-i homlokzata középtengelyében zárókö-
ves kőkeretű kapu, K-i homlokzatán aszimmetrikus elhelyezésű, kiemelt magasságú, 
nyeregtetős rizalit, előtte a kertből lépcsőn át megközelíthető terasszal. A K-i szárny 
egytraktusos, oldalfolyosós, a rizalit mögött díszteremel, a sokszorosan átalakított hom-
lokzatú É-i szárny szintén egytraktusos; mindkét szárnyban síkmennyezetes helyiségek. 
Nyílászárók: néhány építéskori, jellemzően 1880 körüli. Falképek (részben feltárva): 
jellemzően 1780 körül, a díszteremben II. József vadászbalesetét ábrázoló, rokokó fres-
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kók. Építtette Hiemer Ignác, a 19. század közepén már a Jeszenszky családé, utolsó 
tulajdonosa a Bernáth család. 1760 körül épült a két téglalap alaprajzú épület (az É-i 
gazdasági célra, a K-i a kastély) és az udvar körül még két gazdasági épület. Többszöri 
átalakítás után az 1870–1880-as években a homlokzatokat historizáló stílusban átala-
kították, ekkor épült össze egy nyaktaggal a K-i és az É-i szárny; a belsőt historizáló 
stílusban kifestették. A kastélytól kb. 100 méterre Ny-ra Szentháromság-oszlop, fona-
tos kőkerítéssel kerítve: kronosztikonos feliratú talapzat, rajta obeliszk kettős címerrel, 
fejezetének tetején Szentháromság-szoborcsoporttal. Állíttatta Hiemer János és Szalkári 
Anna 1805-ben. A kastélytól kb. 150 méterre É-ra áll a kápolna (trsz.: 4205). A terü-
leten még az egykori majorsághoz tartozó, részben egykorú, átalakított gazdasági épü-
letek.

CsI

KÖZÉPHÍDVÉG > TENGELIC, KÜLTERÜLET

KÖZÉPTENGELIC > TENGELIC, KÜLTERÜLET

KURD

R. k. templom (Szent Lőrinc) 4143
Petőfi u.
hrsz.: 1
barokk
1765

Az utca felől kőfallal kerített kertben szabadon álló, egyhajós templom, Ny-i hom-
lokzata elé kilépő toronnyal, félkörívesen záródó szentéllyel, a szentély felől kontyolt 
nyeregtetővel, a szentély D-i oldalán kétszintes, nyeregtetős kápolna-oratóriummal, 
É-i oldalán félnyeregtetős sekrestyével. A toronyaljon át megközelíthető hajóban cseh-
süveg-, a szentélyben fiókos dongaboltozat és félkupola, a hajó Ny-i végén pilléres, 
falazott orgonakarzat. A hajó mennyezetén falkép: 20. század második fele. Berendezés: 
18. század második és 19. század első fele. A berendezés nagyrészt 1882 után a pécsi 
székesegyházból került ide: az egykori Keresztelő Szent János-oltár átalakított építmé-
nye, szobrai nélkül: 1777 (Franz Xaver Sintz); Szent Borbála-mellékoltár, képe: 1846 
(Johann Ender); Szent Anna-mellékoltár, képe: 1846 (Zichy Mihály); átalakított szó-
szék, 1742 (Johann Georg Hillebrand). Orgona: 1895 (Angster József ). A diadalív 
alatt Morvai József káplán (†1805) sírkőlapja. Kápolna-oratórium, toronysisak: 1873. 
Felújítva: 1965, 1986.

CsJ

LENGYEL

Szent Flórián-szobor 4119
hrsz.: 82/1
késő barokk
1800

A r. k. templomhoz vezető út mentén, a templomkertben lépcsős alépítményen hasáb 
alakú, homlokoldalán szögletes volutákkal díszített, hátoldalán 1800-as évszámot hor-
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dozó talapzat, rajta a szent égő házra edényből vizet öntő, római katonai öltözetű, álló 
alakja. Javítások, restaurálás nyomaival.

CsP

Apponyi-kastély (Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző Iskola) 4118
Petõfi Sándor u. 5.
hrsz.: 16
historizáló
1878 körül

Kerített, nagykiterjedésű, értékes növényállományú parkban (hrsz.: 14) szabadon 
álló, U alaprajzú, emeletes, összetett manzárdtetős, É-i és D-i homlokzatain közép- és 
sarokrizalitokkal tagolt kastély (hrsz.: 16). A kerítésben K felől pilléres, kovácsoltvas 
gyalog- és kocsikapuk nyílnak. A főszárny É-i, udvari homlokzata középtengelyében 
manzárdtetős bejárati előépítmény, előtte két oszlopon konzolos, bábos erkély. Az U 
szárainak találkozásánál a lépcsőházak manzárdtetős bővítményei. A D-i, kerti hom-
lokzat középtengelyének földszintjén pilléres, emeletén oszlopos, íves nyílású, tim-
panonnal és vázadíszes attikafallal lezárt, manzárdtetős portikusz. A kastély részben 
alápincézett, a pincében fiókos dongaboltozattal. Egytraktusos belső. A földszinten 
az É-i előépítmény mögötti előcsarnokban hevederes dongaboltozat, az oldalfolyosó 
részben boltozott, a helyiségek nagyrészt síkmennyezetesek, a K-i szárny É-i végében 
egy csehsüveg boltozatos helyiség. A Ny-i szárnyban kolostorboltozatos kápolna, a 19. 
század első felében készült kifestés feltárt részleteivel. Az emeleti helyiségek síkmeny-
nyezetesek, a középrészen díszterem. A lépcsőházakban öntöttvas korlátok. Részben 
építéskori nyílászárók. A lengyeli uradalmat az Apponyi-család 1790-ben vásárolta 
meg. A kastélyt gróf Apponyi József építtette 1824–1829 között, klasszicista stílusban. 
A park fáit Sedlmayer bécsi kertész telepítette 1824-től. A kastélyt gróf Apponyi Sándor 
1878 körül historizáló stílusban átalakíttatta. Tetőzete 1905-ben leégett, 1906-ban 
újjáépítették, részben átalakították (építész: Fellner Sándor). Belső átalakítva: 1956. 
Felújítva: 1979, tetőfelújítás: 2000–2001. A parkban a kastélytól Ny-ra timpanonos 
portikuszú lovarda (hrsz.: 15), 19. század első fele, mellette gazdasági melléképületek. 
A kastélytól K-re újabb épületek, mellettük tanulópárt ábrázoló szobor: 1972 (Dabóczy 
Mihály). A kastélytól D-re copf obeliszk; 1824-ben hozatta ide gróf Apponyi Antal 
kölesdi birtokáról; 1974-ben magyar és német nyelvű feliratait újravésték. Tőle Ny-ra 
pilléres, nyerstégla-falazatú víztorony, 19. század vége. A kastély É-i homlokzata előtt 
gróf Apponyi Sándor bronz mellszobra, 2001.

PI

Apponyi Sándor-féle borpince 9874
Petõfi Sándor u. 10.
hrsz.: 51
barokk
1790 körül

Domboldalba épített, téglalap alaprajzú, földszintes, nyeregtetős borház és abból nyíló 
több ágú, falazott, dongaboltozatos, az ágak találkozásánál csehsüveg boltozatos pince, 
K-i, utcai homlokzatának nyílászárói felett szegmensíves, nyerstégla szemöldökpárká-
nyokkal. Az épülettől É-ra kisebb, téglalap alaprajzú, földszintes, nyeregtetős, hasonló 
homlokzattagolású melléképület áll. Az Apponyi-család 1790-ben vásárolta meg a 
lengyeli uradalmat, ezt követően épült a pince. Elnevezését az utolsó Apponyi tulajdo-

LENGYEL 59

4118

9874



nosról nyerte. A két épület homlokzatalakítása a 19. század végéről származhat. 1991: 
födém- és tetőszerkezet cseréje.

HR

Majorsági lakó- és gazdasági épületek 9859
Dózsa-major
hrsz.: 21/1
–
19. század első fele

A település magjától É-ra, dombon fekvő majorság gazdasági épületei és a személyzet 
lakóépületei. A tehénistálló, ún. svájcerej téglalap alaprajzú, földszintes, felülkontyolt 
nyeregtetős épület. A DK-i homlokzat középtengelyében emeletes, felülkontyolt nye-
regtetős rizalit, két keretelt, felülvilágítós ajtóval, mindkét oldalán egy-egy enyhén 
kiülő, kontyolt nyeregtetős, kisebb rizalit, bejárattal és a padlásszinten szénaledobó 
nyílással. Az ÉNy-i homlokzat középtengelyében falazott lépcsőfeljáró. A belsőben egy-
hajós, csehsüveg boltozatos istálló, az épület két végén egy-egy dongaboltozattal fedett 
helyiség. A középrizalit emeletén lakószoba. A svájci mintájú istálló 1810-ben épült 
(építész: Vedres József ). Tőle Ny-ra téglalap alaprajzú, földszintes, nyeregtetős gondozói 
lak, T alaprajzú, emeletes, nyeregtetős lakóház és L alaprajzú, földszintes, felülkontyolt, 
illetve nyeregtetős magtár (hrsz.: 21/1). További melléképületek a terület DNy-i részén: 
magtár, lakóház és kocsiszín (hrsz.: 18/28). Az Apponyi-család 1824-ben megkezdett 
kastélyépítkezése után épülhettek a majorság épületei, egy részük a 19. század végén.

PI

LADOMÁNY > BONYHÁD

MADOCSA

Ref. templom 4167
Templom tér
hrsz.: 1
késő barokk
1803–1806

Szabadon álló, egyhajós templom, É-i homlokzata elé kilépő toronnyal, ívesen záródó, 
kontyolt nyeregtetős hajóval. A toronyaljba vezető főbejárat záróköves díszű kőkerete 
fölött konzolokkal alátámasztott szemöldökpárkány, a torony melletti féloromzatokon 
egy-egy kőváza. A torony lábazatában másodlagosan beépített, középkori faragvány, 
a D-i oldalán keskeny rézsűs ablak. A D-i oldalhomlokzat középtengelyében a főbe-
járathoz hasonló kapu. A toronyaljban kereszt-, a hajóban csehsüveg boltozat, a hajó 
É-i és D-i végében pilléres, stukkódíszes mellvédű karzatok (a D-i oldalon orgonakar-
zat), az egyiken karcolt 1806-os évszám. Berendezés: jellemzően 19. század eleje; vörös 
márvány keresztelőkút: 1906. Helyén állt a Bikács nem Farkas nádor által 1180 táján 
alapított bencés nemzetségi monostorának először 1343-ban említett, Szent Miklós 
tiszteletére szentelt, háromhajós, Ny-i toronypáros, feltehetően három félköríves apszi-
sú temploma, amelynek falai 1721-ben még épek (1792–1796 között köveiből épült 
a bölcskei r. k. templom, trsz.: 4151). A lebontott apátsági templom egyik, megmaga-
sított tornyához épült hozzá a jelenlegi templom hajója 1803–1806 között. Felújítva: 
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1958, 1977. 1975-ben az apátsági templom É-i főfalát és a monostorépületek egy részét 
feltárták, majd visszatemették.

CsI

MAGYARKESZI

R. k. templom (Szent Mihály) 4239
Hősök tere 13.
hrsz.: 992
barokk
1742

Lépcsősoron keresztül megközelíthető, magaslaton szabadon álló, egyhajós, Ny-i 
homlokzati tornyos templom, a hajónál keskenyebb, félkörívesen záruló szentéllyel, a 
szentély felől kontyolt nyeregtetővel, a szentély É-i oldalán félnyeregtetős sekrestyével. 
A Ny-i homlokzat enyhén kilépő középrizalitjában a karzataljba vezető, kőkeretes kapu, 
a karzatablak két oldalán fülkében újabb szobrok, a féloromzatokon egy-egy kőváza. 
A hajóban csehsüveg-, a szentélyben csehsüveg boltozat és félkupola, a sekrestyében 
fiókos dongaboltozat. A toronyban a hajó felé nyíló, csehsüveg boltozatos orgona-
karzat. Falképek és kifestés: 1942. Üvegablakok: 20. század. Berendezés: jellemzően 
18. század második fele. Orgona: 1883 (Angster József ). A felvezető lépcsősor mellett 
Szentháromság-szobor 1924-ből. A templomtól K-re L alaprajzú, földszintes, kontyolt 
nyeregtetős, 18. századi, átalakított és bővített plébániaház, régebbi szárnyában donga-
boltozatos, mellvédes árkádsorú udvari folyosóval.

CsJ

MAJOS > BONYHÁD

MÁRIASZÉPLAK > CIKÓ, KÜLTERÜLET

MEDINA

Gör. kel. (szerb) templom (Szent Lélek eljövetele) 4209
Kossuth u. 23.
hrsz.: 438
klasszicista
1853

Kerített kertben szabadon álló, egyhajós, Ny-i homlokzati tornyos templom, a hajónál 
keskenyebb, poligonális záródású szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel. 
A timpanonnal lezárt Ny-i homlokzat középtengelyében a toronyaljba nyíló kőkeretes 
bejárat, a karzatablak mellett egy-egy félköríves, üres fülke. A hajóban csehsüveg- és fió-
kos dongaboltozat, a torony alatt a hajó Ny-i végébe nyíló, famellvédes orgonakarzat. 
Építéskori berendezés. Ikonosztázion képfala: 19. század közepe; képei: 1854 körül; 
restaurálva: 2000. A templom felújítva: 1965, 1988. Tetőfelújítás: 1994–1996. A belső 
festés felújítása: 2000–2001. A templomkertben: volutás talapzaton álló kőkereszt a 
bajai temetőből, 19. század első fele.

CsJ
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Ref. templom 4210
Petõfi u. 38.
hrsz.: 167
Késő barokk
1787–1789

Utcavonalon szabadon álló, egyhajós templom, DK-i homlokzata elé kilépő torony-
nyal, poligonális záródású, kontyolt nyeregtetős hajóval. Toronyaljba nyíló, kőkeretes 
bejárat, az ÉK-i oldalhomlokzat középtengelyében hasonló kapu. A hajó É-i sarkain 
egy-egy támpillér. Dongaboltozatos belső, a hajó mindkét végében újabb fakarzat (a 
DK-i oldalon orgonakarzat). Berendezés: nagyrészt 18. század vége; úrasztala: 1860. 
Építette torony nélkül: Szőner Ferenc kőművesmester. 1837-ben megnagyobbították, 
ekkor épült a torony is. Toronysisak: 1890.

CsJ

R. k. kápolna (Kisboldogasszony) 4212
Rákóczi u.
hrsz.: 362
barokk
18. század második fele

A Rákóczi u. 18. számú ház melletti földúton megközelíthető, szabadon álló, egyha-
jós, D-i homlokzati tornyos kápolna, poligonális záródású szentéllyel, a szentély felől 
kontyolt nyeregtetővel. A D-i főhomlokzat középtengelyében záróköves díszű, kőke-
retes kapu, fölötte törtvonalú szemöldökpárkánnyal. A hajóban csehsüveg boltozat, a 
szentélyben félkupola, a bejárati oldalon fakarzat. Berendezés: 18. század második fele. 
A hajó padozatában Kápolnay Antal (†1830) feliratos, vörös márvány sírlapja (1848). 
A török kiűzése után a Medina szomszédságában fekvő Kápolnapuszta a Paur család 
birtoka lett, itt építtette a kápolnát Kápolnai Paur János; a 19. század elején nagyobbí-
totta Kápolnay Antal.

CsJ

Apponyi-kúria (általános iskola) 4211
Rákóczi u. 21.
hrsz.: 358
klasszicista
1840 körül

Nyeles telken szabadon álló, földszintes, alápincézett kúria. A téglalap alaprajzú, kon-
tyolt nyeregtetős középső rész Ny-i főhomlokzatának középtengelyében pilléres, timpa-
nonos, nyeregtetős kocsiáthajtó, a K-i kerti homlokzaton középrizalit. A D-i végfalhoz 
keskenyebb, nyeregtetős nyaktaggal manzárdtetős toldalék kapcsolódik. Egytraktusos 
belső, síkfödémes helyiségek. Nyílászárók: részben 19. század. Az Apponyi-család 1840 
körül szerezte meg Kápolnapusztát, ekkor építtette a kúriát. Az 1930-as években D-i és 
É-i irányban egy-egy szimmetrikus, keskenyebb, manzárdtetős toldalékkal bővítették, 
homlokzatait átalakították. 1945 után az új funkciónak megfelelően átalakították, nyí-
lászáróit részben cserélték. Az É-i toldalékot az 1980-as években lebontották.

CsJ
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MISZLA

Lakóház  10665
Bikádi u. 83.
hrsz.: 271
–
19. század közepe

Az utcavonaltól beljebb, telekhatáron álló, téglalap alaprajzú, földszintes, vertfalú, nád-
dal fedett nyeregtetős lakóház, az utca felé oromzattal és pilléres homlokzati tornácnyí-
lással. A belsőben döngölt földpadló, mestergerendás famennyezet. Részben építéskori 
nyílászárók. A konyha szabadkéményét az 1980-as években elbontották. A telek végé-
ben, a partfalba vájva boltozott pince. Népi műemlék.

CsJ

R. k. templom (Szentháromság) 4240
Fő u.
hrsz.: 612
barokk
1754

Saroktelken, a mellékutca vonalán álló, Ny-i homlokzati tornyos, keletelt templom, a 
hajónál keskenyebb, íves záródású szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, a 
szentély D-i oldalán kontyolt nyeregtetős oratóriummal, É-i oldalán kontyolt nyereg-
tetős sekrestyével. A torony két oldalán szögletes volutákban végződő féloromzatok. 
A toronyaljba nyíló, kőkeretes bejárat fölött erőteljes szemöldökpárkány. A hajóban 
csehsüveg-, a szentélyben fiókos dongaboltozat és félkupola. A torony alatt a hajóba 
nyíló, falazott orgonakarzat. Az oratórium falában Nemeskéri Kiss János (†1808) és 
felesége, Forintosházi Forintos Jozefa (†1829) vörös márvány sírkőlapjai. Berendezés: 
18. század második fele. Orgona: 1901 (Rieger Testvérek). Építtette: Nemeskéri Kiss 
Sándor. Felújítva: 1803, 1860. A hajó nagyobb, K-i részét a település téglából emelt, 
lizénás homlokzattagolású, román kori temploma alkotja, és a szentély Ny-i szakasza is 
középkori eredetű. Az 1696-ban pusztuló és elhagyott épület csontkamráját 1995-ben 
az É-i fal mellett feltárták, majd visszatakarták. Ezt a templomot újították fel, maga-
sították meg, illetve bővítették K-i és Ny-i irányban 1754-ben. A templomkertben: 
késő barokk Szent Flórián-szobor, talapzatán 1810-es évszámmal; Szent Vendel-szobor, 
talapzatán 1913-as évszámmal.

CsJ

Ref. templom és lelkészlak 4241
Fő u. 291
hrsz.: 609/1, 609/2
késő barokk
1789–1791

Az utca felől fallal kerítve szabadon álló, egyhajós templom, D-i homlokzata elé kilépő 
toronnyal, poligonális záródású hajóval, kontyolt nyeregtetővel (hrsz.: 609/1). A bel-
sőben stukkódíszes síkmennyezet, a hajó mindkét végében fakarzat. Berendezés: 18. 
század vége. Orgona: 1869 (Országh Sándor). Torony: 1808. A toronysisakon 1870-es 
évszám. Felújítva: 1973, 1994–2000.
A templomtól K-re áll az azzal egykorú, utcavonalra épült, téglalap alaprajzú, földszin-
tes, felülkontyolt nyeregtetős lelkészlak (hrsz.: 609/2), utcai homlokzatához Ny felől 
csatlakozó, pilléres gyalogkapuval, illetve léckerítéssel. A kerti homlokzat középtenge-
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lyében nyíló bejárat előtt pilléres, mellvédes, kontyolt nyeregtetős portikusz. Részben 
építéskori nyílászárók.

CsJ

MŐCSÉNY

Mutató
Zsibrik

R. k. templom (Szent Péter és Szent Pál apostolok) 4121
Béke u.
hrsz.: 12
barokk
1767

A település feletti dombon lévő temetőben, lépcsősoron át megközelíthető, szabadon 
álló, egyhajós templom, D-i homlokzata elé kilépő toronnyal, a nyeregtetős hajónál 
keskenyebb, kosárívesen záródó, kontyolt nyeregtetővel fedett szentéllyel, a szentély 
Ny-i oldalán félnyeregtetős sekrestyével, a toronyaljba nyíló bejárattal. A hajóban cseh-
süveg boltozat, a szentélyben fiókos félkupola, a sekrestyében fiókos dongaboltozat. 
A hajó D-i végében oszlopokon nyugvó, síkmennyezetes, famellvédes orgonakarzat. 
Berendezés: 19. és 20. század. Építtette a bonyhádi Kliegl család. Előtte kőkereszt kor-
pusszal.

CsP

ZSIBRIK

Német telepesház 11030
Petőfi Sándor u. 28.
hrsz.: 469
–
18. század második fele

Településközpontban, az utcavonaltól beljebb álló, téglalap alaprajzú, földszintes, nye-
regtetős lakóház, Fachwerk-szerkezetű oromfalakkal, az udvari oldalon faszerkezetű 
„kódisállás” mögött nyíló bejárattal. Egytraktusos, síkmennyezetes belső. Az udvarban 
gazdasági melléképület. Az 1990-es években műemlékileg felújítva. Népi műemlék.

JB

MÖZS > TOLNA

MUCSFA

Ev. templom 4122
Dózsa György u.
hrsz.: 303
barokk
1786–1787

Kisebb dombon szabadon álló, egyhajós templom, D-i homlokzati toronnyal, 
poligonális záródású szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel. A főhomlok-
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zat enyhén kilépő középrizalitjának tengelyében kőkeretes kapu, szemöldökpárkányán 
félköríves, vázadíszes, keretelt oromzattal, az ívmezőben német nyelvű zsoltáridézet. 
A K-i oldalhomlokzat középtengelyében kőkeretes kapu, szemöldökpárkányán félkör-
íves, keretelt oromzattal, az ívmezőben német nyelvű felirat. A torony vázadíszes, tört-
vonalú féloromzatokkal kapcsolódik a hajó homlokfalához. A belsőben stukkódíszes 
síkmennyezet. A hajó három oldalán karzat: pilléres, falazott, famellvédes orgonakarzat 
és faoszlopokon álló, famellvédes oldalkarzatok. Berendezés: jellemzően 18. század 
vége. A szószékoltár hangvetője alatt az épület száz éves jubileumáról megemlékező fel-
irat: 1887. Keresztelőmedence: 1873. Legkisebb harang: 1745 vagy 1755 (Steinstock 
József ). Főhomlokzata historizáló stílusban átalakítva. A torony felújítva: 1886, 1939. 
A templom felújítva: 1958, 1998.

CsP

MUCSI

R. k. templom (Szent István király) 4144
Jókai Mór u.
hrsz.: 606
copf
1783

A település feletti dombon szabadon álló, hosszú lépcsősoron át megközelíthető, 
egyhajós templom, ÉK-i homlokzati toronnyal, a hajónál keskenyebb, ívesen záródó 
szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, a szentély É-i oldalán kétszintes 
sekrestyével, D-i oldalán kétszintes oratóriummal. ÉK-i, timpanonos főhomlokzata 
középtengelyében keretelt kapu, felette erőteljes szemöldökpárkány és latin nyelvű, fel-
iratos tábla, a karzatablak két oldalán fülkékben újabb szobrok. A hajóban csehsüveg-, 
a szentélyben csehsüveg boltozat és félkupola, a sekrestyében és az oratóriumban fiókos 
teknőboltozat. A torony alatt csehsüveg boltozatos, a hajóba benyúló orgonakarzat. 
Kifestés: 20. század. Berendezés: jellemzően 18. század vége. Főoltárkép: 1899 (Graits 
Endre). A szentélyben Szent Valerius ereklyéje, amelyet gróf Apponyi Antal hozott 
1825-ben Rómából. Építtette gróf Apponyi György és fia, gróf Apponyi Antal. Az 
1930-as években a karzatot megnagyobbították. Felújítva: 1960, 1980. A templom-
kertben: kőkereszt, 19. század.

CsJ

Szent Flórián-szobor  4145
Dózsa György u. 69. előtt
hrsz.: 312/2
barokk
1795

A Dózsa György út 69. előtt volutás, párkánnyal lezárt, homlokoldalán 1795-ös 
évszámmal jelzett talapzaton a szent égő házra dézsából vizet öntő, dús redőzetű 
köpenybe burkolt, álló alakja.

CsJ
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NAGYDOROG

Ref. templom 4168
Kossuth u. 71.
hrsz.: 52
copf
1774

Kerített saroktelken szabadon álló templom, Ny-i homlokzata elé épült toronnyal, 
poligonális záródású, kontyolt nyeregtetős hajóval, a D-i oldalhomlokzat előtt bejárati 
építménnyel. A toronyaljba nyíló, kőkeretes kapu felett törtvonalú szemöldökpárkány. 
A toronysisakon 1884-es évszám. Síkmennyezetes belső, a hajó mindkét végében fala-
zott pilléreken nyugvó fakarzat. Berendezés: 18. század vége. Orgona: 1880 (Szalay 
Károly). A szószék mellett a falon kőtábla: magyar nyelvű építési felirat, 1774-es 
évszámmal. A templom 1720-ban emelt imaház helyén épült, Bezzegh falu (ma puszta) 
1733-ban már romos, középkori temploma köveinek felhasználásával. Torony: 1788. 
Felújítva: 1994–1998.

CsI

NAGYKÓNYI

R. k. templom (Keresztelő Szent János) 4242
Város u.
hrsz.: 88
barokk
1774

Templomkertben szabadon álló, egyhajós, D-i homlokzati tornyos templom, a szen-
tély felől kontyolt nyeregtetővel, poligonális záródású szentéllyel, a szentély K-i oldalán 
kontyolt nyeregtetős sekrestyével, Ny-i oldalán emeletes, kontyolt nyeregtetős oratóri-
ummal. A D-i homlokzat középtengelyében lépcsőn át megközelíthető, keretelt kapu, 
a karzatablak két oldalán fülkékben újabb szobrok. Csehsüveg boltozatos hajó, a szen-
télyben fiókos dongaboltozat és félkupola, az oratóriumban fiókos dongaboltozat, a 
sekrestyében síkmennyezet. A hajó D-i végében pilléres, falazott orgonakarzat. Kifestés: 
18. század vége. Berendezés: jellemzően 18. század vége. A templom 1734-ben már állt, 
jelenlegi formáját valószínűleg az 1774-es felújításkor nyerte. Toronysisak 1877-ből. 
Belső felújítva 1948-ban, külső helyreállítás az 1990-es években.

CsJ

NAGYMÁNYOK

Nepomuki Szent János-szobor 4123
Petõfi u.
hrsz.: 632/2
barokk
18. század vége

Híd szomszédságában, a 65. számú ház telkén elkerítve, hasáb alakú talapzaton álló, a 
kezeiben feszületet tartó szentet papi ornátusban ábrázoló, festett kőszobor.

CsP
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R. k. plébániaház 4124
Táncsics u. 7.
hrsz.: 390/2
barokk
1786

A r. k. templom szomszédságában, az utcavonaltól kissé beljebb, kerített telken szaba-
don álló, téglalap alaprajzú, földszintes, csonkakontyolt nyeregtetős, alápincézett épü-
let, É-i végéhez támaszkodó, keskenyebb, nyeregtetős toldalékkal. Kéttraktusos, sík-
mennyezetes belső. Nyílászárók: részben 18. század vége, 19. század eleje. Homlokzatai 
átalakítva. Felújítva: 1984.

CsP

NAGYSZÉKELY

Ref. templom épületegyüttese 4243
Rákóczi u.
hrsz.: 490
1. gótikus; 2. késő barokk
1. 13–14. század; 2. 1789–1801

A település központjában, találkozó utakkal övezett kisebb dombon, részben kerített 
kertben álló két összeépült templom: egyhajós, középkori eredetű, keletelt templom 
részben elbontott szentélyéhez DK-i sarkával hozzáépült, szintén egyhajós, barokk 
templom.
A téglalap alaprajzú, nyeregtetős, korábbi épület hajója és szentélye alkotta DK-i sarok-
ban a hajó homlokzatának síkjából kilépő, D felől lépcsőzetes támpillérekkel megtá-
masztott torony, a támpillérek közébe épült, félnyeregtetős bejárati előtérbe nyíló ajtó-
val, fölötte feliratos restaurálási táblával, 1861-es és 1923-as évszámokkal. A hajó D-i 
homlokzatának középtengelyében csúcsíves, élszedett kőkeretű kapu, a D-i és a Ny-i 
falon újkori ablakok között egy-egy félköríves, rézsűs ablak. A hajóban síkmennyezet, 
az apszisban dongaboltozat, a hajó Ny-i végében falazott oszlopokon nyugvó fakar-
zat. A hajó D-i falában kis falfülkék, a diadalív É-i falában kőkeretes fülke. 1789-ben 
átalakították, szentélyét részben elbontották, valószínűleg ekkor épült a torony, amelyet 
később gótizáló stílusban átépítettek. Felújítva: 1861, 1923.
A késő barokk templom félköríves záródású hajója kontyolt nyeregtetős, a DK-i hom-
lokzat elé kissé kilépő tornya vázadíszes féloromzatokkal kapcsolódik a hajó homlokfa-
lához. A toronyaljba nyíló, szemöldökgyámos, füzérdíszes kőkeretű kapu felett feliratos 
márványtábla 1801-es évszámmal. Az ÉK-i oldalhomlokzat középtengelyében kőkere-
tes kapu, felette kőtábla olvashatatlan felirattal és 1789-es évszámmal. A DNy-i oldal-
homlokzaton aszimmetrikus helyzetű, kőkeretes bejárat. A hajóban csehsüveg boltozat, 
az apszisban félkupola. A hajó mindkét végén pilléres, falazott, síkmennyezetes karzat. 
Berendezés: 18. század vége. Szószék, úrasztala és padok: Németh József és Török János. 
Orgona: 1926 (Angster-orgonagyár). Építtették a német ajkú reformátusok 1789–1801 
között, gróf Limburgh-Styrum uradalmának támogatásával. A templom előtt az I. és II. 
világháborúban elesettek emlékoszlopa.
Az együttes felújítva: 2002–2006.

CsJ
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Lakóház 10024
Táncsics u. 17.
hrsz.: 814/1
–
1880 körül

Fésűs beépítésben utcavonalon álló, téglalap alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregte-
tős, vertfalú lakóház, utcai homlokzatán újabb nyílászárókkal, az udvari oldalon osz-
lopos, részben mellvédes tornáccal, helyenként építéskori nyílászárókkal. Egytraktusos 
belső, mestergerendás famennyezettel. Az udvarban gazdasági melléképület és pince. 
Népi műemlék.

CsJ

NAGYSZOKOLY

R. k. templom (Szent György) 4244
Deák Ferenc u. 330.
hrsz.: 263
barokk
1748

Főút melletti dombon szabadon álló, egyhajós, keletelt templom, Ny-i homlokzata elé 
épült toronnyal, a hajónál keskenyebb, ívesen záródó szentéllyel, annak É-i oldalához 
épült sekrestyével, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, a tornyon nyíló bejárattal. 
A hajóban csehsüveg-, a szentélyben csehsüveg boltozat és fiókos félkupola, a boltoza-
tokon stukkódísz. A sekrestyében keresztboltozat. A hajó Ny-i végében pilléres, falazott 
orgonakarzat. Berendezés: 18. század vége. Felújítva: 1960. Belső felújítva: 1990-es 
évek. A település középkori eredetű templomát 1730 körül még a reformátusok hasz-
nálták, 1748-ban építették át a katolikusok. A templom előtt kőkereszt korpusszal, 
1904. A templomtól D-re nálánál később épült, L alaprajzú, kontyolt nyeregtetős, 
síkmennyezetes parókia.

CsJ

NÉMETKÉR

R. k. templom (Szent Kereszt felmagasztalása) 4169
Szabadság u. 39.
hrsz.: 404
késő barokk
1818

Utcavonalon szabadon álló, egyhajós, D-i homlokzati tornyos templom, a hajónál 
keskenyebb, sarkain lekerekített, egyenes záródású szentéllyel, a szentély felől kontyolt 
nyeregtetővel, a szentély K-i oldalához épült, kontyolt nyeregtetős sekrestyével. A D-i 
homlokzat enyhén kilépő középrizalitjának középtengelyében kőkeretes kapu, felette 
erőteljes szemöldökpárkány, a toronysisakon 1896-os évszám. A hajó K-i oldalhom-
lokzatán szalagkeretes bejárat. A hajóban csehsüveg boltozat, a szentélyben félkupola, 
a hajó D-i végében csehsüveg boltozatos karzat. Berendezés: jellemzően 19. század. 
Orgona: 1905 (Angster-orgonagyár). Tornya 1896-ban épült, homlokzatai a 19. 
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század második felében átalakítva. Külső felújítás: 1990-es évek. A templomkertben: 
Szentháromság-oszlop és kőkereszt korpusszal és Mária-domborművel, 19. század.

CsP

OZORA

Mutató
Esterházy-méntelep > Kulapuszta, külterület
Kulapuszta > Külterület

R. k. templom (Szent István király) 4245
Szabadság tér
hrsz.: 1747
barokk
1728–1749

A község központjában, részben fallal kerített kisebb magaslaton szabadon álló, lép-
csősoron keresztül megközelíthető, egyhajós templom, az ívesen formált DNy-i hom-
lokzatból kilépő toronnyal, poligonális záródású szentéllyel, a szentély felől kontyolt 
nyeregtetővel, a szentély két oldalán emeletes, kontyolt nyeregtetős sekrestyével és 
oratóriummal. A hajó torony melletti, homorú homlokfalszakaszain egy-egy üres, fél-
köríves záródású, köténydíszes fülke. A torony vázadíszes féloromzatokkal csatlakozik a 
hajó homlokfalához, a toronysisakon 1877-es évszám. A tornyaljba volutás, kőkeretes 
kapu nyílik, fölötte törtvonalú szemöldökpárkánnyal, a toronyaljból a hajóba vezető, 
kőkeretes ajtó zárókövén 1749-es évszám. A DK-i oldalhomlokzaton aszimmetrikus 
helyzetű, kőkeretes bejárat. A hajóban síkmennyezet, a szentélyben csehsüveg boltozat 
és félkupola. A hajó DNy-i végében pilléres, falazott orgonakarzat. A sekrestyében és 
az oratóriumban fiókos dongaboltozat. Berendezés: 18. század második fele. Építész: 
Johann Georg Wimpassinger, tervrajz: 1728. Oratórium: 1738. Felszentelés: 1740. 
A hajó mennyezete: 20. század második fele. Felújítva: 1965, 1977. Tőle DK-re állt 
a középkori plébániatemplom, amely a vár 1537. évi ostromakor leégett, 1722-ben 
romos. A templom előtt szobor: Mária a gyermekkel, 1865. A templomkertben: kőke-
reszt sérült korpusszal, 1874; I. világháborús emlékmű.

CsJ

Várkastély 4246
Várhegy u.
hrsz.: 1596
gótikus
1416–1423 között

A r. k. templomtól (trsz.: 4225) K-re, a Cinca patak mellett emelkedő dombon szaba-
don álló, négyszög alaprajzú, zárt udvaros, kétemeletes, földszintjének külső homlok-
zatain rézsűs kialakítású, nyeregtetős épület. A DNy-i, főbejárati homlokzat közép-
tengelyében timpanonnal lezárt, kis kiülésű rizalit, benne félköríves, kőkeretes barokk 
kapuval. Az ÉNy-i homlokzat földszintjén, jobbról a második tengelyben félköríves, 
profilozott kőkeretű, gótikus kapu, első emeletén hosszú, konzolokra támaszkodó, zárt 
erkélyfolyosó faszerkezetű tömegrekonstrukciója (hátfalában ülőfülkék). Az ÉK-i hom-
lokzat első emeletének K-i végében két zárt erkély faszerkezetű tömegrekonstrukciója 
(a szélső erkély hátfalában ornamentális festésű, gótikus ülőfülkék, a homlokzat közepe 
felé eső, egykor a várkápolnához tartozó erkély belső falfelületein 15. századi, figurá-
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lis falfestés maradványai), mellettük szegmentíves, kőkeretes, gótikus ablak. A DK-i 
homlokzat első emeletén fél szinttel eltolva két-két szegmentíves, kőkeretes, gótikus 
ablak. Az ÉNy-i udvari homlokzat előtt középkori, árkádíves folyosó rekonstruált rész-
letei. A DNy-i szárny udvari homlokzata előtt kétszintes, pilléres, árkádíves barokk 
folyosó. Valamennyi külső és udvari homlokzat második emeletén magtárablakok. 
A helyiségekben különböző típusú boltozatok, illetve síkmennyezet, az ÉK-i és a DK-i 
szárnyakban rekonstruált boltozatok vasbetonból. A DNy-i bejárat feletti emeleti helyi-
ségben rokokó kifestés, 18. század közepe. A belsőudvaros, négyzetes alaprajzú palota 
és az azt övező, négysaroktornyos várfal alkotta erősséget 1416–1423 között emeltette 
Ozorai Pipo temesi ispán. Az 1510-es években Hédervári Ferenc nándorfehérvári bán 
reneszánsz stílusban részben átépíttette. A végvári harcok idején török vár. 1688-as 
összeírás szerint csak három oldala állt, a DNy-i szárny félig ledőlt; a 17. század végére 
romos. 1729–1733 között herceg Esterházy Pál Antal építtette újjá U alaprajzzal, a 
DNy-i szárnynak csak a földszintjét hagyva meg, benne új, kőkeretes kapuval. Ekkor 
bontják el a középkori boltozatokat, falazzák be a nyílásokat. 1733-tól a vár az ozorai 
Esterházy-uradalom központja, irodákkal, tisztviselői lakásokkal, illetve magtárral és 
börtönnel. A 18. század közepén épül ki emeletesre a DNy-i szárny. Régészeti feltárás 
és épületkutatás: 1981-től. Műemléki helyreállítás: az 1980-as évek közepétől 2003-ig. 
A rokokó kifestés restaurálása: 2002. Benne: Illyés Gyula Emlékkiállítás.
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KÜLTERÜLET

Esterházy-méntelep együttese 10204
Kulapuszta
hrsz.: 0556/10
barokk
1739–1744

A községen kívül, a 61-es főútról leágazó közút és a Sió-csatorna közötti területen mén-
telep épületei: négy U alakban elhelyezkedő, téglalap alaprajzú, földszintes, nyeregtetős 
lakó-, illetve gazdasági épület. A Ny-i oldalon áll az ún. kastély. Átalakított K-i hom-
lokzatán a középtengelytől balra záróköves kőkeretű, félköríves záródású kapu, előtte 
pilléres, nyeregtetős kocsiáthajtó és hozzá csatlakozó, nyitott szín. Átalakított alaprajzi 
rendszerű belső, csehsüveg boltozatos, illetve síkmennyezetes helyiségekkel. A kaputól 
balra berendezett kovácsműhely. Részben építéskori nyílászárók. Vele szemben a K-i 
oldalon cselédház, átalakított Ny-i homlokzatán elfalazott tornác, a középtengelyben 
kocsiáthajtó kosáríves záródású kőkerettel. Átalakított alaprajzi rendszerű belső, külön-
böző típusú boltozatokkal fedett, illetve síkmennyezetes helyiségek, stukkódíszes, cseh-
süveg boltozatos kapualj. Részben építéskori nyílászárók. Az udvar É-i szélén, egymás 
mellett két istállóépület, oszlopsorokkal három hajóra osztott, csehsüveg boltozatos 
belső térrel. Az udvar közepén magtár (20. század eleje), körülötte újabb melléképü-
letek. Herceg Esterházy Pál Antal építtette az együttest 1739–1744 között. Két 1740 
körüli tervlap szerint téglalap alaprajzú, kettős udvar körül földszintes épületegyüttest 
terveztek. Ettől végül eltérve hét, egymáshoz nem csatlakozó épületet emeltek téglalap 
alakú udvar köré rendezve, az É-i és a D-i oldalon két-két, háromhajós istállóval, közé-
pen lovardával. Az épületeket a 19. és 20. században különböző mértékben átalakítot-
ták, a kastély D-i részét lebontották. Az ugyancsak lebontott lovarda és a két D-i istálló 
helyén újabb melléképületek.
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ŐCSÉNY

Ref. templom 4214
Hősök tere 1.
hrsz.: 1
barokk
1782

A település központjában szabadon álló, egyhajós templom, K-i homlokzata elé 
enyhén kilépő toronnyal, hullámíves végfala felől kontyolt nyeregtetővel fedett hajó-
val. A toronyaljba vezető, záróköves kőkeretű bejárat ajtószárnyain 1900-as évszám. 
A torony melletti féloromzatokon egy-egy kőváza. A D-i oldalhomlokzat előtt aszim-
metrikus helyzetű bejárati előtér, a kőkeretes kapu fölötti oromzatban kőtáblán latin 
nyelvű, kronosztikonos építési felirat az építési évszámmal. Síkmennyezetes, stuk-
kódíszes hajó, mindkét végében pilléres, csehsüveg boltozatos karzat, faoszlopokon 
nyugvó, flóderezett famellvéddel. Berendezés: nagyrészt 18. század vége. Orgona: 
1904 (Angster-orgonagyár). Torony: 1795. Toronyóra: 1811. Torony javítása: 1856. 
Eredetileg kazettás, festett famennyezete volt, a festett barokk padokat 1904-ben 
flóderezték. A templomkertben: világháborús emlékmű.
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PAKS

Mutató
Bezerédj Általános Iskola > Deák Ferenc u. 6.
Cseh–Vigyázó-kúria > Deák Ferenc u. 2.
Daróczy-kúria > Anna u. 16.
Deák-ház > Deák Ferenc u. 4.
Dunakömlőd
Erzsébet szálló > Szent István tér 2.
Korniss-kúria > Deák Ferenc u. 6.
Mádi Kovács-kúria > Deák Ferenc u. 2.
Novák-kúria > Deák Ferenc u. 11.
Paksi Képtár > Szent István tér 2.
Római kori katonai tábor > Dunakömlőd, külterület
Szeniczey-ház > Szentháromság tér 5.
Szeniczey-kúria > Deák Ferenc u. 4.
Városi Múzeum > Deák Ferenc u. 2.

Daróczy-kúria (általános iskola) 4170
Anna u. 16.
hrsz.: 1029
klasszicista
1840 körül

Nagyméretű, DK felől támfallal kerített telken utcavonalon álló, U alaprajzú, föld-
szintes, kontyolt nyeregtetős épület, K-i vége alatt alagsor-pincével. Hosszú, É-i utcai 
homlokzata tagolatlan. Kerti homlokzatának végein rövid keresztszárnyak, a középten-
gelyben oszlopos-pilléres, timpanonnal lezárt kocsiáthajtó. Egytraktusos, oldalfolyo-
sós, síkmennyezetes belső. Az 1880-as években Ybl Miklós tervei szerint átalakították, 
ekkor bővítették a keresztszárnyakkal. 1976. évi felújítása során a belsőt új válaszfalak-
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kal átalakították, az ablakokat az eredetiek mintájára újrakészítették. Az épülettől D-re, 
a telken áll még a Korniss-kúria (trsz.: 4177.)

CsI

Lakóház (egykori szegényház) 4171
Anna u. 17.
hrsz.: 1064/1, 1064/2
késő barokk
18. század vége – 19. század eleje

Három utca közrefogta telken, magaslaton szabadon álló, L alaprajzú, földszintes 
lakóház, D-i, Anna utcai homlokzata felett kontyolt nyeregtetővel (hrsz.: 1064/1). 
Átalakított D-i homlokzatán enyhén kilépő középrizalit. Az L hosszabbik szárának 
udvari oldalán íves árkádsorú, mellvédes, válaszfalakkal utóbb szétszabdalt tornác. Az 
utólag befalazott árkádíveket újabb nyílások törik át, innen nyílnak a belső síkmennye-
zetes helyiségei. A ház D-i végén lévő, korábban az egykor itt működő szegényház közös 
termeként szolgáló nagyobb helyiségben barokkos kályhafülke. Újabb nyílászárók és 
burkolatok. A D-i épületmag a 18–19. század fordulóján épülhetett, utána többször 
átalakították és bővítették. Telekhatárokon épült egykori kerítésfalát és kosáríves kapu-
ját elbontották. A 1064/2 hrsz-on használaton kívüli vízműtárgy.
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Cseh–Vigyázó-, majd Mádi Kovács-kúria (Városi Múzeum) 4175
Deák Ferenc u. 2.
hrsz.: 1017/1
klasszicista
1830–1840 körül

Saroktelken utcavonalon álló, téglalap alaprajzú, földszintes, részben alápincézett, 
nyeregtetős épület, É-i oldalán kontyolt nyeregtetős toldalékkal. Hosszú, Ny-i utcai 
homlokzata tagolatlan. A kerti homlokzaton enyhén kilépő sarokrizalitok és a közép-
tengelytől balra timpanonos lezárású rizalit, az ebben nyíló kőkeretes ajtóhoz pilléres, 
mellvédfalas, vaskorlátos, kétkarú lépcsőfeljáró vezet. Alaprajzi rendszere a D-i végén 
kéttraktusos, máshol egytraktusos, oldalfolyosós. A pincében donga-, illetve porosz-
süveg boltozat. A főépület síkmennyezetes, a toldalék csehsüveg boltozatos. Részben 
klasszicista nyílászárók. Feltehetően a helyén állt a 18. századi ferences rendház és 
kápolna. Több periódusban épült: D-i magja 18. századi, ezt a 19. század második 
negyedében É-i irányban bővítették, új udvari homlokzatot alakítva ki. 1945 után bel-
sejét új válaszfalakkal átalakították. 1990-ben a D-i egykori nagyteremben falfestést 
tártak fel: 1810 körül és 19. század közepe. Helyreállítva: 1994–1995. 1995-től múze-
um. Pincéjében kőtár: a Korniss-kúria (trsz.: 4177) falaiból kibontott kőfaragványok és 
a Szentháromság-oszlop (trsz.: 4186) eredeti szobrai.
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Szeniczey-kúria (ún. Deák-ház) együttese 4176
Deák Ferenc u. 4.
hrsz.: 1021
késő barokk
18. század vége

Saroktelken utcavonalon álló, téglalap alaprajzú, földszintes, részben alápincézett 
épület, felülkontyolt nyeregtetővel, É-i végén toldalékkal. DK-i, lekerekített sarkán 
Deák Ferenc emléktáblája 1927-ből. Udvari oldalán íves árkádsorú, mellvédes, részben 
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elfalazott tornác. A pincében dongaboltozat. Kéttraktusos belső, változatos boltoza-
tú, illetve síkfödémes helyiségekkel, kályhafülkékkel. Nyílászárók: 19. század közepe 
és vége. Homlokzatait többször átalakították. Felújítva, átalakítva 1965-ben. Pilléres, 
újabb gyalog- és klasszicista kocsikapuval áttört kerítés kapcsolja a Ny-i telekhatáron 
álló, téglalap alaprajzú, földszintes, oromzatos D-i homlokzata felett felülkontyolt 
nyeregtetős lakóépülethez. Udvari homlokzatán klasszicista ikerpillérek között nyílik a 
bejárat. Kéttraktusos, újabb válaszfalakkal átalakított belsőjében síkfödémes helyiségek, 
19. század végi ablakok. Feltehetően a 19. század második negyedében épült, később 
átalakítva. Az udvarban melléképület.
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Korniss-kúria (Bezerédj Általános Iskola) 4177
Deák Ferenc u. 6.
hrsz.: 1029
klasszicista
1840 körül

Nagyméretű, DK felől támfallal kerített telken szabadon álló, téglalap alaprajzú, föld-
szintes, kontyolt nyeregtetős, beépített tetőterű kúria. D-i homlokzata középtengelyé-
ben pilléres-oszlopos, timpanonnal lezárt portikusz, bal szélén egy tengely szélességben 
kilépő oldalszárny. Kéttraktusos, részben középfolyosós belső. A középtengelyben 
teknőboltozatos helyiség, a többi síkfödémes. A középpilléres pincében hevederekre 
támaszkodó, fiókos dongaboltozatok. Magja egy a 17–18. század fordulóján emelt, két-
traktusos, alápincézett épület volt, amelyet a 18. században kétszer bővítettek. Az 1840 
körüli átépítéskor kapta klasszicista homlokzatát. 1896-ban átalakítva iskola céljára: 
bejárat fölött emléktábla. A pince és a portikusz kivételével 1986–87-ben lebontva, 
majd 1989-ben újjáépítve; ekkor kerültek elő a részben a középkori kalocsai székes-
egyházhoz, részben a 15. századi paksi obszerváns ferences kolostorhoz tartozó, másod-
lagosan beépített kőfaragványok (jelenleg a Városi Múzeumban). 1994–1995-ben új 
szárnnyal bővítették. Az épülettől É-ra, a telken áll még a Daróczy-kúria (trsz.: 4170).
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Lakóház (rendelőintézet) 4178
Deák Ferenc u. 7.
hrsz.: 16
historizáló
19. század közepe

Zártsorú beépítésben álló, L alaprajzú, utcai szárnyán emeletes, udvari szárnyán föld-
szintes, nyeregtetős épület. Az udvari szárnyhoz alacsonyabb gerincmagasságú, új tol-
dalék csatlakozik. É-i, utcai homlokzatán enyhén kilépő középrizalit, benne kosáríves 
keretelésben felülvilágítós kapu. Udvari homlokzata előtt emeletes, kontyolt nyeregte-
tős bővítmény. Az udvari szárny egy szakaszán beüvegezett, kosáríves árkádsor, előtte 
mellvédes, pilléres, vaskorlátos terasz. A főszárny egytraktusos, oldalfolyosós, összenyit-
va a Deák Ferenc u. 7/a alatti épülettel (trsz.: 4179). A főszárny földszintjén különbö-
ző típusú boltozatokkal fedett helyiségek, emeletén és az udvari szárnyban síkfödém. 
Részben 19. századi nyílászárók. Öntöttvas lépcsőkorlát, 19. század második fele. 
Feltehetően 19. század eleji, földszintes lakóház többszöri bővítésével és átalakításával 
jött létre, jelenlegi homlokzata a 19. század közepén alakult ki.
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Lakóház (rendelőintézet) 4179
Deák Ferenc u. 7/a
hrsz.: 16
historizáló
19. század vége

Zártsorú beépítéshez csatlakozó, K-i végfalával a Deák Ferenc u. 7. alatti épületnek 
(trsz.: 4178) támaszkodó, téglalap alaprajzú, emeletes, nyeregtetős épület. Kettős 
pilaszterekkel tagolt utcai homlokzat. Bejárat az udvari homlokzaton, mellette újabb 
terasz. Belseje összenyitva a Deák Ferenc u. 7. alatti épülettel. Mindkét szinten síkfödé-
mes helyiségek, részben 19. század végi nyílászárók. Jelenlegi formáját feltehetően 19. 
század közepén épült, klasszicista lakóház 19. század végi átalakításával nyerte.
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Novák-kúria (Művészeti Iskola)  4180
Deák Ferenc u. 11.
hrsz.: 13
barokk
18. század

Ny-i végfalával zártsorú beépítéshez illeszkedő, téglalap alaprajzú, emeletes, K-i hom-
lokzata felett felülkontyolt nyeregtetős épület (ún. Pongrácz-ház). A utcavonalon kerí-
tésfal csatlakozik hozzá, kapuval. É-i, utcai homlokzatán enyhe kiülésű középrizalit. 
Udvari homlokzatának középtengelyében oszlopos-pilléres kocsiáthajtó, zárt, üvege-
zetett, timpanonos lezárású emeleti szinttel. Mellette földszintes, nyeregtetős toldalék-
szárny. A földszinten különböző típusú boltozatokkal fedett helyiségek, az udvari bejá-
rati előtérben a mennyezeten stukkók, az emeleten síkfödém. A nyílászárók nagyrészt a 
19. század harmadik negyedéből. Az épület jelenlegi formáját feltehetően 18. századi, 
földszintes lakóház több periódusban történt átalakításával nyerte; a kocsiáthajtó épít-
mény a 19. század második feléből. Felújítása, átalakítása megkezdve 2005-ben. A K-i 
telekhatáron újabb melléképület.
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Kúria (orvosi rendelő) 10146
Deák Ferenc u. 22.
hrsz.: 1055
copf
19. század eleje

Egykori parkja megmaradt részén, előkertes beépítésben szabadon álló, téglalap alap-
rajzú, földszintes, felülkontyolt nyeregtetős épület. D-i homlokzata középtengelyében 
kosáríves nyílásokkal áttört, kontyolt nyeregtetővel fedett, csehsüveg boltozatos bejá-
rati építmény, copf korlátráccsal. Külső lejáraton át elérhető, óvóhellyé alakított pince. 
Kéttraktusos, részben középfolyosós belső, donga- és teknőboltozatos helyiségekkel, 
kályhafülkékkel. Részben még 19. század végi nyílászárók. Feltehetően a 18. század 
végén, a 19. század elején épült késő barokk stílusban. Jelenlegi homlokzati vakolatdí-
szét a 19. század végén történt átalakítás folytán nyerte.
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Szent Vendel-kápolna 4172
Dózsa György u. 83.
hrsz.: 3332
klasszicista
19. század eleje

A Dózsa György u. 83. alatti házhoz ajtóval áttört kerítésfallal csatlakozó, utcavona-
lon álló, kisméretű, félkörívesen záródó kápolna nyeregtetővel. Páros lizénákkal tagolt, 
timpanonnal lezárt főhomlokzatán egyszerű kapu. (Egy 1963-ban készült felvétel még 
fejezetes pilasztereket mutat a homlokzaton.) Síkmennyezetes belső. Falazott oltármen-
za, kisebb oltárkép: Szent Vendel, 19. század. 18. századi alapítású kápolna (építte-
tő: Haffner János, 1746) helyén épülhetett a 19. század elején, felújítva 1869-ben. 
Mellette: 1900 körül készült kőkereszt helyén műkő kereszt fém korpusszal 2002-ből.
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Lakóház (általános iskola)  4173
Kossuth u. 2.
hrsz.: 863
klasszicista
1828

Utcavonalon szabadon álló, U alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregtetős épület. 
Utcai, K-i homlokzatán széles kapu, fölötte félköríves záródású, üres szoborfülke. Az 
utcai szárny kaputól D-re eső része egytraktusos, oldalfolyosós elrendezésű, síkfödémes 
helyiségekkel. A kaputól É-ra lévő rész egytraktusos, részben oldalfolyosós, egyik utcai 
helyiségében csehsüveg boltozattal. Nagyrészt 19. századi nyílászárók. Az utcai szárny 
D-i része 1828-ban épült, az É-i feltehetően a 19. század közepén, oldalfolyosója későb-
bi toldalék. Mindkettőhöz újabb udvari szárnyak csatlakoznak.
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Kúria 4174
Kossuth u. 13.
hrsz.: 895, 896
késő barokk
18. század vége

Saroktelken, részben támfallal kerített magaslaton szabadon álló, U alaprajzú, külön-
böző gerincmagasságú, nyeregetős, illetve kontyolt és felülkontyolt nyeregtetős szár-
nyak alkotta, földszintes épület, a támfalban DK-ről nyíló pilléres kapuval. A területet 
középen fal választja ketté. A középső szárny belső oldalán mellvédes, részben befala-
zott árkádsoros tornác. Síkfödémes helyiségek új válaszfalakkal és új nyílászárókkal. 
Feltehetően a 18. század végén épült, téglalap alaprajzú, egytraktusos, oldaltornácos 
kúria (hrsz.: 895) több periódusban történt bővítésével és átalakításával jött létre. Az 
udvarban két melléképület.
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R. k. kápolna (Szent Rókus és Szent Sebestyén)  4185
Rókus u.
hrsz.: 1147
barokk
1780–1781

A Duna partján emelkedő dombon szabadon álló, egyhajós, Ny-i homlokzati tornyos, 
keletelt kápolna, a hajónál keskenyebb, félkörívesen záródó szentéllyel, a szentély felől 
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kontyolt nyeregtetővel. Bejárata körül mélyített faltükrök. Hajójában csehsüveg bolto-
zat, boltozott toronyalj, a szentélyben félkupola. Gazdag kifestés: 19. század első fele. 
Berendezés: 18. század vége, 19. század eleje. Építtette: Pummerschein Dávid. Felújítva 
1820–1830 körül. 1830-tól a Vigyázó család temetkezési helye (a hajó padlójában a 
Vigyázó család vörös márvány sírkőlapja). Külső-belső felújítás: 1999-től. A kápolna 
előtt: kőkereszt korpusszal, 1854, állíttatta Fughsz Mihály.

CsI

Szentháromság-oszlop 4186
Szentháromság tér
hrsz.: 1028
klasszicista
1818

Háromszögű teresedés közepén, újabb vasráccsal elkerített, felmagasított területen négy 
oldalán timpanonnal lezárt talapzat, négy sarkán Szent Sebestyén, Szent Flórián, Szent 
Rókus és római katonaszent szobrával, a középen álló obeliszk tetején Szentháromság-
szoborcsoporttal. A talapzat homlokoldala előtt oltárépítmény. Megújítva 1896-ban 
majd 1998-ban, ekkor a szobrokat újrafaragták, az eredeti szobrok jelenleg a Városi 
Múzeumban (trsz.: 4175).

CsI

Lakóház (Szeniczey-ház) 4187
Szentháromság tér 5.
hrsz.: 1741
klasszicista
19. század elsõ fele

Utcavonalon, saroktelken szabadon álló, L alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregtetős 
épület. Fejlemezes pilaszterekkel tagolt utcai homlokzatok, lekerekített D-i sarokal, 
a DK-i homlokzaton nyíló bejárattal. Átalakított udvari homlokzatai előtt oszlopos, 
architrávos folyosó. Egytraktusos belső, az utcai szárnyban két boltozott, egyébként 
síkfödémes helyiségek. Részben 19. századi nyílászárók, az utcai homlokzaton helyen-
ként klasszicista ráccsal. Az utcai szárny a 18. század végén, a 19. század elején épült, az 
udvari szárny valamivel későbbi. A 19. és a 20. században többször átalakítva. Az udvari 
szárny végében működött a Neumann-féle kékfestő műhely.

CsI

Erzsébet szálló (Paksi Képtár) 4181
Szent István tér 2.
hrsz.: 22
klasszicista
1820 körül

A városközpontban szabadon álló, L alaprajzú, egyemeletes, részben alápincé-
zett, kontyolt nyeregtetős épület. Térre néző főhomlokzatán timpanonnal lezárt, 
óriáspilaszterekkel tagolt, széles középrizalit, középtengelyében kapuval, felette konzo-
lokon nyugvó, vasrácsos erkéllyel. Az egytraktusos udvari szárny földszintjén félköríves 
záródású, utólagosan beüvegezett árkádsor mögött csehsüveg boltozatos oldalfolyosó. 
A középfolyosós utcai szárny földszinti helyiségei különböző típusú boltozatokkal 
fedettek, az udvari szárny csehsüveg boltozatos, illetve síkfödémes, az emeleten síkfö-
dém. A lépcsőházban dór pilaszterek és oszlopok. Részben még építéskori nyílászárók, 
a lépcsőházi folyosószakaszon eredeti kőburkolat. Vendégfogadónak épült, a régebbi 
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udvari szárny síkfödémes magjához kapcsolták utólag a főszárnyat. Az 1970-es években 
felújítva, belül újabb válaszfalakkal átalakítva.

CsI

Bazársor 4184
Szent István tér 7.
hrsz.: 980/1, 980/2, 980/3
historizáló
1860 körül

Utcavonalon szabadon álló, téglalap alaprajzú, földszintes, lapos tetős épület, magas 
attikafallal. A tető járófelülete egyben a mögötte emelkedő r. k. templom járdaszintje. 
Ikerpilaszterekkel tagolt homlokzatán 11 egyenes záródású, keretelt üzletajtó, részben 
újabb nyílászárókkal. Az attikafalon a korábbi r. k. templomból származó, festett 
kőszobrok: Szent Vendel, Szent Flórián és Nepomuki Szent János, 18. század, valamint 
egy későbbi kőkereszt korpusszal. Egytraktusos belső. Az üzlethelyiségekben donga- és 
csehsüveg boltozatok.

CsI

Kálvária-kápolna (Szent Kereszt felmagasztalása) 4191
temető
hrsz.: 1536
késő barokk
1815 körül

Az ún. Ótemetőben, magaslaton szabadon álló, kör alaprajzú, kúptetővel fedett ún. 
Ótemetői kápolna, D-i homlokzata elé kilépő toronnyal, melynek második szintje 
deszkaépítmény, zsindellyel fedett toronysisakkal. Kosáríves záródású bejárata felett 
1815-ös építési évszám. Kupolás belső tér. Berendezés: jellemzően 19. század, klasszi-
cista padok. Haffner Fülöp felajánlásából 1809-ben kezdték építeni. 1970-ben tornya 
és boltozata megrongálódott, utána újjáépítve. Bejárata előtt Kálvária-csoport, 19. 
század eleje.

CsI

Ref. templom 4188
Templom tér
hrsz.: 950/1
késő barokk
18. század vége

Kisebb magaslaton szabadon álló, egyhajós, Ny-i homlokzati tornyos templom, tégla-
lap alaprajzú hajóval, kontyolt nyeregtetővel. D-i oldalán kontyolt nyeregtetős bejárati 
előtér. A torony tengelyében nyíló Ny-i bejárat felett kőtábla a torony építési feliratával 
és 1793-as évszámmal. A hajó síkfödémét két sorban faoszlopok tartják. A hajó Ny-i 
végében fakarzat, K-i végében falazott, famellvédes karzat. Berendezés: nagyrészt 18. 
század vége. Orgona: 1880 (Országh Sándor). A templom 1808-ban leégett, 1816-ban 
helyreállították. Külső felújítva: 1978.

CsI
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Lakóház (általános iskola) 4189
Templom tér 6.
hrsz.: 1011
historizáló
19. század közepe

Utcavonalon szabadon álló, téglalap alaprajzú, földszintes, nyeregtetős épület. Térre 
néző, kompozit fejezetes pilaszterekkel tagolt homlokzatának D-i sarka lekerekített. 
Síkfödémes belső, 19. századi nyílászárók. A 19. század elején épült, a 19. század köze-
pén romantikus stílusban átalakítva. Az 1960-as években belül egyetlen helyiséggé 
alakították, az udvari oldalon lévő oromzatos, pilléres portikuszát beépítették, az udvar 
felé toldalékokkal bővítették.

CsI

R. k. kápolna (Krisztus feltámadása) 4190
újtemetõ
hrsz.: 2292
klasszicista
1850–1857

Temető közepén, magaslaton álló ún. Újtemetői kápolna, a hajónál keskenyebb, félkör-
íves záródású szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel. D-Ny-i homlokzatát 
a bejárat előtt pilléres-oszlopos portikusz alkotja, timpanonja fölött kis középtorony-
nyal. A hajóban csehsüveg boltozat, a szentélyben félkupola. A bejárati oldalon karzat, 
deszka mellvéddel. Berendezés: 19. század; oltárképen szignó: F. Stromayer M. 1861. 
A falban az épület alapkövét letevő Grósz József plébános (†1857) sírköve. A bejárat 
előtt kőkereszt korpusszal, talapzatán domborművű Máriával, 1860-ból, valamint 
Bánkódó Magdolna-szobor, mindkettő Bartalits Mihály pécsi szobrásztól.

CsI

DUNAKÖMLŐD

R. k. templom (Szent Imre) 4164
Béke u.
hrsz.: 8267
klasszicista
1826

A falu feletti dombon kiképzett teraszon szabadon álló, hosszú lépcsősoron át megkö-
zelíthető, egyhajós templom. A terasz alatt kápolna felülvilágítós bejárattal. A templom 
timpanonnal lezárt, pilaszteres tagolású K-i homlokzatához D felől torony csatlakozik. 
A kőkeretes K-i kapu felett vakolattáblában 1826-os évszám. A nyeregtetővel fedett 
hajónál keskenyebb, ívesen záródó szentély D-i oldalán sekrestye. A hajóban csehsü-
veg boltozat, a szentélyben félkupola. A hajó bejárati oldalán karzat. Berendezés: 19. 
század, részben építéskori. Építtette a Királyi Egyetemi Alap (építész: Tallherr József ?; 
kivitelező: Fichtner János). 1856-ban tűzvész pusztította. 1890-ben tornyát le kellett 
bontani, az új torony 1928-ban épült. Felújítva: 1974, 1995–1996.

CsI
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KÜLTERÜLET

Római kori katonai tábor maradványai 11140
01044/1
–
1–5. század

Dunakömlődtől K-re, a Bottyán-sánc (Sánc-hegy) löszfennsíkján, a faluból felvezető 
Sánchegy utcán közelíthetőek meg az antik Lussoniummal azonosítható római kori 
segédcsapattábor feltárt maradványai. A Bottyán-sánc fennsíkja keleti oldalát a Duna 
elmosta, ezért a tábornak ma már csak a Ny-i fala, valamint az É-i és D-i fal Ny-i része 
maradt meg. Látható az erőd feltárt D-i kapuja, a kapun átvezető É-D-i út marad-
ványa, a D-i erődfal mögötti, fa oszlopsoros katonai barakk és az É–D-i útra ráépült 
torony falmaradványa. Lussonium római kori erődje a Kr. u. 1. század közepén épült. 
A legkorábbi palánkperiódust, egy mindeddig elő nem került első kőperiódus után, 
további jelentős kőépítkezések követték a késő római korban; ezek a feltárt É-i kapu és 
D-i kapu zónájában helyezkednek el. A kapun át az erőd belsejébe bevezető É–D-i útra 
a 4. század végén, az 5. század első felében ráépítettek egy 10x9 m kiterjedésű, 2,3 m 
falvastagságú kőtornyot. Helyreállítva: 2002–2003.

NL

PÁLFA

R. k. templom (Szent Péter és Szent Pál) 4192
Kossuth L. u.
hrsz.: 1
késõ barokk
1789

Kertben szabadon álló, egyhajós, Ny-i homlokzati tornyos templom, a hajónál keske-
nyebb, sarkain legömbölyített, egyenes záródású szentéllyel, a szentély felől kontyolt 
nyeregtetővel, a szentély D-i oldalán kontyolt nyeregtetős sekrestyével, É-i oldalán kon-
tyolt nyeregtetős bővítménnyel. A Ny-i homlokzat enyhén kilépő, timpanonos lezárású 
középrizalitjában kőkeretes kapu. A hajóban és a szentélyben csehsüveg boltozat, a hajó 
Ny-i végében csehsüveg boltozatos orgonakarzat. Berendezés: 18. század vége. Orgona: 
1880 körül (Unger Miklós). Épült gróf Apponyi György kegyúr jóvoltából. Felújítva: 
1961, 1977, 1982. A templomkertben kőkereszt korpusszal és Mária domborművű 
alakjával; a talapzat felirata szerint 1868-ban állíttatták a helybeliek.

CsJ

PÁRI > TAMÁSI
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PINCEHELY

R. k. templom (Sarlós Boldogasszony) 4249
Vörösmarty Mihály tér 9.
hrsz.: 1
barokk
1778

A településen átvezető főút mellett szabadon álló, egyhajós templom, Ny-i homlokzata 
elé kilépő, a hajóhoz homorúan ívelt falszakaszokkal és volutás féloromzatokkal kap-
csolódó toronnyal, a hajónál keskenyebb, félköríves záródású szentéllyel, a hajón és a 
szentélyen kontyolt nyeregtetővel, a szentély D-i oldalán emeletes, kontyolt nyeregtetős 
sekrestyével, a toronyaljba nyíló, záróköves kőkeretű bejárattal. A hajóban csehsüveg-, 
a szentélyben csehsüveg boltozat és félkupola, a hajó Ny-i végében karzat. Falképek: 
1977. Berendezés: jellemzően 18. század vége. Főoltárkép: Franz Lochbieler, restaurál-
va: 1868 (Krausz). Orgona: 1899 (Angster-orgonagyár). Épült Ivanics János helybeli 
plébános hagyatékéból, herceg Esterházy Antal kegyúr és a hívek adományából. 1762-
ben épült az első templom, amelyet 1771-ben javítottak. 1778-ban épült tornya és 
kórusa, ugyanebben az évben leégett, az év végére kijavították. 1792-ben újra leégett, 
majd helyreállították. Felújítva: 1862, 1925, 1977. A templom előtt Szűz Mária és 
Szent József kő szobrai; állítatta Magyarosi Ferenc 1906-ban.

CsJ

R. k. kápona (Nepomuki Szent János)  4248
Szentkúti dűlő
hrsz.: 3115
barokk
1742 előtt

A faluból Gyönk felé vezető út feletti szőlődomb oldalában, dűlőút mellett szabadon 
álló kápolna, ÉNy-i oromzatos főhomlokzattal, a hajónál keskenyebb, félköríves szen-
téllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, a törtvonalú oromfal mögött kicsiny fa 
harangtoronnyal, a főhomlokzat középtengelyében nyíló, kőkeretes bejárattal. A hajó-
ban csehsüveg boltozat, a szentélyben félkupola. Kifestés: 18. század. Mellette: talapza-
ton Nepomuki Szent János-szobor, 18. század; kőkereszt csonka korpusszal, 1926.

CsJ

REGÖLY

R. k. templom (Szent György) 4251
Rákóczi u.
hrsz.: 295
barokk
1754

A település központjában, utcákkal határolt kis dombon szabadon álló, egyhajós temp-
lom, Ny-i homlokzata elé kilépő toronnyal, a hajónál keskenyebb, poligonális záródású 
szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, a szentély D-i oldalán sekrestyével. 
A hajóban fiókos donga-, a szentélyben fiókos dongaboltozat és félkupola. A hajó Ny-
i végében fiókos dongaboltozatos orgonakarzat. Kifestés: korábbi festés fölött 1938 
(Vass Bertalan), restaurálva: 2004. Berendezés: 18. század második fele. Építéséhez 
hozzájárult herceg Esterházy Antal. Felújítva: 1978–1979. A templomkertben: roman-
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tikus talapzaton Szentháromság-oszlop (1801), Nepomuki Szent János-szobor (1835), 
Kálvária-szoborcsoport (1830–1832).

CsJ

KÜLTERÜLET

Templomrom 4250
Somolyipuszta
hrsz.: 040/2
gótikus
14. század

Regöly határában, a településtől Ny-ra, mezőgazdasági terület közepén, kisebb emelke-
dőn álló, egykor körítőfallal övezett, keletelt, feltehetően poligonális szentélyzáródású 
templom rommaradványa: három szint magasságig megmaradt, két lépcsős támpil-
lérrel megtámasztott Ny-i torony, a hajó Ny-i falának maradványaival. Az É-i és D-i 
oldalakon csúcsíves nyílásokkal megnyitott torony Ny-i homlokzatán háromszögben 
záródó bejárati nyílás, felette résablak, a toronyaljból a bejárathoz hasonló nyílás vezet 
az egykori hajóba. Az elpusztult Somogy falu egykori plébániatemploma, amely esetleg 
már a 15. században, de inkább a 16. században pusztult el. Feltárás és állagmegóvás: 
1963.

CsJ

SÁRPILIS

Ref. templom 4216
Kossuth u. 8.
hrsz.: 30
késõ barokk
1797

Szabadon álló, egyhajós templom, K-i homlokzata elé kilépő toronnyal, ívesen záródása 
felől kontyolt nyeregtetejű hajóval, a D-i oldalhomlokzat középtengelyében oromfalas, 
nyeregtetős bejárati előtérrel. Főhomlokzatához D felől kerítésfal csatlakozik. A torony-
aljba nyíló bejárat felett feliratos kőtábla. Csehsüveg boltozatos toronyalj, síkmennye-
zetes hajó, a hajó mindkét végében fejezetes fémoszlopokon álló fakarzat. Berendezés: 
18. század vége. Orgona: 1899 (Szalay Gyula). Toronysisak: 1948.

CsP

SÁRSZENTLŐRINC

Ev. templom 4252
Petőfi Sándor u.
hrsz.: 127
barokk
1774–1775

Az utcavonaltól beljebb, a 39. és 45. szám alatti épületek közötti saroktelken szaba-
don álló, egyhajós templom, Ny-i homlokzata elé kilépő toronnyal, poligonális záró-
dású szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, az É-i homlokzathoz épült, 
zárt előépítménnyel. A D-i homlokzat előtt pilléres, nyeregtetős, nyitott, boltozott 
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bejárati előtér, timpanonjában 1880-as évszámal. A torony vázadíszes féloromfalakkal 
csatlakozik a hajó homlokfalához. A toronyaljba vezető bejárat kőkeretén füzérdísz, 
fölötte fogrovatos szemöldökpárkány, a toronyalj hátfalán a hajóba nyíló, kőkeretes 
ajtó. A belsőben stukkódíszes síkfödém. A hajó három oldalán karzat: a Ny-i oldalon 
falazott pilléres orgonakarzat, kétoldalt faoszlopokon nyugvó oldalkarzat, famellvéd-
jén részben feltárt, figurális festéssel. Berendezés: jellemzően 1770-es évek. Oltárkép: 
19. század vége. A szószék mögött a falon festett zsoltáridézet, 1775-ös évszámmal 
és 1775-ös kronosztikonnal. 1774-ben kezdték az építkezést, 1775-ben szentelték fel 
a templomot. Tornya 1790 körül épült. Régi harangja 1818-ból (Eberhard Henrik). 
Felújítva: 1875–1880; a torony ekkor nyerhette jelenlegi formáját, ekkor flóderozták és 
aranyozták a szószékoltárt, és készítették a mennyezeti stukkókat.

CsI

Lakóház (Petőfi emlékház) 4256
Petőfi Sándor u. 12.
hrsz.: 289
késő barokk
1800 körül

Utcavonalon fésűs beépítésben álló, L alaprajzú, földszintes, felülkontyolt nyeregtetős 
lakóház. K-i oldalához pilléres, falazott kerítésfal csatlakozik gyalog- és kocsikapuval. 
Utcai homlokzatán Petőfi Sándor domborművű bronz portréja és emléktábla. Udvari 
oldalán L alakban futó, pilléres, falazott mellvédes tornác. Egytraktusos belső, síkfö-
démes helyiségek. Az udvari szárnyban két háromosztatú lakás, a szobákban búbos- és 
rakott kemencék, mindkét konyhában szabadkémény, rakott tűzhely. 19. századi és ere-
deti mintára készített nyílászárók. A jegyző háza volt, 1831–1832-ben itt lakott Petőfi. 
Felújítva: 2001-ben. Népi műemlék.

CsI

Ev. gimnázium (lakóház) 4255
Petőfi tér 1.
hrsz.: 117
–
1930 körül

Kiteresedésben szabadon álló, U alaprajzú, földszintes, alápincézett, kontyolt-, illet-
ve felülkontyolt nyeregtetős épület. Főhomlokzatán két emléktábla és tondó Petőfi-
portréval. Az L alakú korábbi része udvari oldalán téglapilléres, famellvédes tornác. 
Síkfödémes helyiségek, az egyik helyiségben pórfödém, néhány építéskori nyílászáró, a 
konyhában a szabadkémény lezárva. Feltehetően 1790 körül épült ev. gimnáziumnak, 
1869-ig iskola. Az L alaprajzú épület több periódusban átalakítva, D-i irányban újabb 
szárnnyal bővítve. Jelenlegi formáját az 1930 körüli átalakításkor nyerte. 1832–1833-
ban itt tanult Petőfi Sándor.

CsI
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Hajdú-ház 4254
Petõfi tér 2.
hrsz.: 327
–
–

A kiteresedésben 1800 körül épült, késő barokk lakóházat 1990-ben lebontották, 
helyén új épületek.

CsI

SIMONTORNYA

Ferences rendház 4259
Szent István u. 3.
hrsz.: 29/1, 29/2
barokk
1728–1754

A r. k. ferences templom (trsz.: 4258) D-i oldalához épült, utcavonalon álló, téglalap 
alaprajzú, zárt udvaros, egyemeletes, részben alápincézett, nyereg-, illetve félnyeregtetős 
épület. Ny-i homlokzata bal szélső tengelyében néhány lépcsőfokkal megemelt, 
szegmentíves nyílás mögött záróköves kőkeretű kapu. Átalakított homlokzatok, a 
K-i szárny udvari homlokzata előtt utólagos lépcsőtoldalék. Egy-, illetve kéttraktusos 
belső, a folyosókon fiókos dongaboltozat, a helyiségekben változatos típusú boltozatok. 
A folyosókon és az emeleti helyiségekben részben eredeti burkolatok. Falkép az É-i 
szárny emeletén, az elfalazott oratóriumnyílás mellett: 18. század második fele. Néhány 
építéskori nyílászáró. A refektóriumban 18. századi stukkók, faburkolat és kályha. Az 
építkezés kezdete: 1728; a tervrajzokat, egyes iparosmunkákat a rendtagok készítették. 
A 20. század elején a ferencrendiektől a kapisztránusok vették át a rendházat. A 19. 
és 20. században átalakítva, nyílászárók, burkolatok részben cserélve. Kutatás: 2001; 
homlokzatfelújítás: 2002.

CsJ

R. k. ferences templom (Szent Simon és Júdás Tádé apostolok) 4258
Szent István u. 4.
hrsz.: 30
barokk
1728–1760

A ferences rendház (trsz.: 4259) É-i oldalához épült, utcavonalon álló, egyhajós, Ny-i 
homlokzati tornyos templom, a hajónál keskenyebb, egyenes záródású szentéllyel, a 
szentély felől kontyolt nyeregtetővel. A Ny-i homlokzat középtengelyében vázadíszes 
párkánnyal lezárt, oszlopos kőkeretű kapu, 1760-as évszámmal. A hajóban csehsüveg-, 
a szentélyben csehsüveg boltozat és félkupola. A hajó Ny-i végében pilléres–íves, cseh-
süveg boltozatos, falazott orgonakarzat. Falképek és kifestés a hajóban és a szentély-
ben: 1770 körül, a szentély ÉNy-i falán: 1944 (Kékessi Márton). A hajóban márvány 
kriptafedlap 1737-ből, Herczegh Márton Illés adománya a ferences testvéreknek. 
Barokk kő szentélyrekesztő korlát. Berendezés: jellemzően 18. század második fele. 
A főoltárt Hrabovszky Antalné Kiszeli Judit adományozta. Alapkőletétel: 1728; bolto-
zás: 1734. 1734-ben a Szent Adalbertnek szentelt templomban már misét mondanak. 
1768-ban a templom Szent Simonnak szentelve. 1944-ben felújítás, a falképek, kifestés 
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restaurálása. A II. világháborúban megsérült torony helyreállítása: 1970. A templom 
előtt kőkereszt, aranyozott korpusszal: 1890.

CsJ

Vár (Vármúzeum) 4261
Vár tér
hrsz.: 1447
reneszánsz
1508–1509

A településközpontban szabadon álló, támpilléres, lőréses védőfallal részben kerített, U 
alaprajzú, síkvidéki vár, amely a Ny-i belső védőfal maradványaival téglalap alakú udvart 
zár közre. Az É-i szárny maradványai felett modern, lapostetős kőtár, a K-i és D-i szárny 
között a lépcsőház tömbje. A D-i szárny a kaputorony kétemeletes és az öregtorony 
háromemeletes tömbjéből áll. A kontyolt nyeregtetővel fedett öregtorony középtenge-
lyében három szinten kőkeretes, szemöldökpárkányos, keresztosztós, rekonstruált rene-
szánsz ablakok, a földszinti ablak szemöldökén vésett 1508-as évszám. A nyeregtetővel 
fedett kaputorony bejáratának szemöldökgerendája felett töredékes Buzlay-címerkő, 
1509-es évszámmal. A K-i, egyemeletes, nyeregtetős palotaszárny homlokzatának 
mindkét szintjén négy-négy, a D-i homlokzaton levőkkel azonos reneszánsz ablak, a 
homlokzat közepén 18. századi, vaskos falcsonk. A két szint között két 14. századi, 
gótikus ikerablak. A D-i és K-i szárnyak udvari homlokzatai előtt reneszánsz loggia két 
szint magasságig rekonstruált, bemutatott részletei. Az egytraktusos szárnyakban vál-
tozatos típusú boltozatokkal fedett helyiségek, gótikus, reneszánsz, barokk tartozékok. 
A vár első említése: 1277, Salamon fia Simon alországbíró szabályos négyszög alaprajzú 
magánvára. 14. század második fele: a Lackfiak a K-i oldalon új palotaszárnyat építet-
tek. 1447–1448-ban Farkas László budai bíró részben újjáépíttette: új védőöv, az É-i 
oldalon új épületszárny, az udvari homlokzat előtt árkádos folyosó. 1508–1509-ban 
Buzlay Mózes új D-i szárnyat emeltetett, a gótikus árkádsort elbontatta, és kétszintes, 
reneszánsz loggiát építtetett. A töröktől való visszafoglalás (1686) után, 1702–1704 
között gróf Styrum Limburg Miksa erődítménnyé alakíttatta át. 1764-től uradalmi 
magtár. A 19. században toldaléképületekkel bővítették. Feltárás: 1960-tól; műemléki 
helyreállítás: 1964–1975.

CsJ

A vár műemléki környezete (MK) 6639
hrsz.: 27 (Mészáros u.) egy szakasza, 29/1, 29/2, 30, 31/1, 31/2, 32, 33, 42 (Beszédes 
Ferenc u.) egy szakasza, 789/1, 789/2, 790/1, 790/2, 791, 792/1, 792/2, 793, 794, 
795, 796, 797/1–14, 798, 1413 (Petőfi u.) egy szakasza, 1414 (Várkert u.) egy sza-
kasza, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444/1, 1444/2, 1445/1 (Vár tér), 1445/2, 1446, 
1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453 (Templom u.), 1454, 1455, 1456/1, 1456/2, 
1457, 1458, 1459, 1460, 1461 (Szent István u.), 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 
1467, 1468/2, 1468/3, 1468/4 (Mátyás király u.)

A vár műemléki környezetét az alábbi nyomvonalak határolják a az óramutató járásával 
egyező irányban haladva: É-on az 1436/2. hrsz.-ú telek Ny-i határvonala meghosz-
szabbításának és a Petőfi Sándor u. középvonalának metszéspontjától indul és a Petőfi 
Sándor u. középvonala mentén K-i irányba halad tovább a Mátyás király utca középvo-
nalán. Az 1495/2. hrsz.-ú telek K-i határvonalának meghosszabbításánál D-nek fordul, 
áthalad a Beszédes Ferenc utcán, majd az 50. hrsz.-ú telek Ny-i határvonalán haladva 
keresztezi a 30. hrsz.-ú telket, és elérve a Mészáros utca középvonalát DNy-nak fordul. 
Elérve a Szent István u. középvonalát D-nek fordul. A 789. hrsz.-ú telek DK-i sarkán 

84 SIMONTORNYA

4261



Ny-nak fordul, és a Sió partján haladva eléri a 797/1. hrsz.-ú telek DNy-i sarkát, és itt 
É-nak fordul. A 797/13., a 797/12., a 797/11. hrsz.-ú és a 798. hrsz.-ú telkek NY-i 
határvonala mentén eléri a Várkert u.-t. Áthaladva a Várkert u.-n eléri az 1440. hrsz.-ú 
telek DK-i sarkát, Ny-nak fordulva a mondott telek Ny-i határvonala mentén É-nak 
tart, és a 1436. hrsz.-ú telek, majd a 1436/2. hrsz.-ú telek Ny-i határvonala mentén 
haladva visszacsatlakozik a kiindulási ponthoz.

Szentháromság-oszlop 4260
Vár tér
hrsz.: 1445/2
copf
1790 körül

Párkánnyal lezárt, sarkain pillérekkel tagolt, négyzetes hasáb alakú talapzaton álló, felfe-
lé enyhén sudarasodó, felső részén angyalokkal díszített pillér, volutás, füzérdíszes feje-
zetének tetején Szentháromság-szoborcsoporttal, a talapzat pillérein Szent Sebestyén, 
Szent Flórián, Szent Katalin és Nepomuki Szent János szobraival. A homlokoldalon 
Szent Rozáliát ábrázoló dombormű, előtte oltárépítmény.

CsJ

SIÓAGÁRD

Mutató
Janyavár > Külterület

Lakóház és gazdasági épületek (Tájház) 8885
Zrínyi u. 31.
hrsz.: 289
–
1880 körül

Az É-i telekhatáron, az utcavonalra merőlegesen álló, téglalap alaprajzú, földszintes, 
vertfalú, náddal fedett, a hátsó végfalán felülkontyolt nyeregtetős épület. Utcai orom-
zata deszkázott. A lakóházhoz kocsiszín és istálló csatlakozik. A háromosztatú belsőben 
döngölt padló és mestergerendás famennyezet, középen szabadkéményes konyha, az 
egyik szobában tapasztott kemence. A lakóház és a mellette az utcavonallal párhuza-
mosan álló, téglalap alaprajzú, földszintes „kisház” között léckerítés és kapu. A kisház 
udvari homlokzata előtt oszlopos, mellvédes lopott tornác, végfalához téglafalazatú 
pajta csatlakozik (1925). Az udvarban lábakon álló, faszerkezetű ól. A lakóházat és a 
kisházat később részben átalakították, nyílászáróit kicserélték, az udvarban gazdasági 
épületeket bontottak el. Helyreállítva, berendezve: 1980-as évek. Népi műemlék.

CsJ

KÜLTERÜLET

Janyavár romjai (Leányvár) 4217
hrsz.: 0152/19
–
15. század

A községtől északra, a Sárvíz melletti dombtetőn álló erődítés maradványai. Alaprajzi 
elrendezésére csak a terepnyomok utalnak. A várszerűen megerősített udvarház vagy 
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kastély egy négyzetes épületből és hozzá É-ról csatlakozó, körülkerített udvarból állha-
tott. A helység nevét 1093-ban említik először „villa Anya” néven. A 14. század végén 
a györgyi Bodó család birtoka. A várat valószínűleg Bodó Gergely építtette a 15. század 
közepén. Okleveles említése 1510-ből, amikor új adományként Bodó Ferenc kapta II. 
Ulászlótól. A török 1543-ban foglalta el. A 17. században a Bosnyák család birtoka 
volt.

BB

SZABATONPUSZTA > GYÖNK, KÜLTERÜLET

SZAKÁLY

R. k. templom (Mindenszentek) 4262
Kossuth u.
hrsz.: 2
barokk
1743–1748

Kerített kertben szabadon álló, egyhajós, keletelt templom, Ny-i homlokzata elé kissé 
kilépő toronnyal, a hajónál keskenyebb, poligonális záródású, K és D felől támpil-
lérekkel megtámasztott szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, a szentély 
É-i falához épült sekrestye-oratóriummal. A toronyaljba nyíló bejárat felett és a kon-
zolsoros főpárkány középrésze felett egy-egy konzolsoros timpanon, a torony melletti 
falszakaszokon egy-egy kerek nyílás, felettük üres fülkék, a torony szögletes volutákban 
végződő féloromzatokkal kapcsolódik a hajó homlokfalához. A hajóban csehsüveg-, a 
szentélyben csehsüveg boltozat és félkupola. A hajó Ny-i végében pilléres-íves, falazott 
orgonakarzat. Kifestés: Gebauer Ernő (1938). Berendezés: jellemzően 18. század máso-
dik fele. Orgona: 1905 (Angster-orgonagyár). 15. századi, gótikus templom szentélyé-
nek felhasználásával épült 1743–1748 között, tornya 1796-ban épült. Felújítva: 1909, 
1939. Előtte Kálvária-szoborcsoport: 18. század.

CsJ

Lakóház (Kapos–Koppány Menti Tájház) 9007
Rákóczi u. 340.
hrsz.: 384/1
–
19. század

Fésűs beépítésű, előkertes, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, oromzatos utcai 
homlokzattal, felülkontyolt, zsupfedeles nyeregtetővel, oszlopos homlokzati tornácnyí-
lással. Az utcai homlokzaton díszesen faragott oromdeszkák. Az utca felől deszkakerítés 
kis- és nagykapuval. Egytraktusos belső, mestergerendás, deszkaborítású födém, dön-
gölt padló. A ház végében istálló és pajta, az udvarban pince és gazdasági épületek. Az 
eredetileg füstös konyhás házat a 19. században az utca felé egy lakóhelyiséggel bőví-
tették, konyháját szabadkéményessé alakították. Többszöri átalakítás után helyreállítás: 
1980-as évek. Udvarában rekonstruált pince, ólak, szín és polyvás. Népi műemlék.

CsJ
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SZAKCS

Pince-présház 4147
Öreghegy
2441
–
1800 körül

A település központjától kb. 5 km-re É-ra, szőlődombon szabadon álló, téglalap alap-
rajzú, földszintes, vertfalú pince-présház, sövényfonásos hátsó oromfala felett felülkon-
tyolt, náddal fedett nyeregtetővel. Kétosztatú belsejében döngölt padló és gerendás 
fafödém. A szobában mázatlan cserép kemence. Az első helyiségből nyíló pince mélyen 
benyúlik a ház mögé. Népi műemlék.

CsJ

R. k. templom (Szent Kereszt feltalálása) 4146
Petőfi Sándor tér
hrsz.: 1
barokk
1730–1753

A település központjában dombon, kerített kertben szabadon álló, egyhajós, Ny-i 
homlokzati tornyos templom, poligonális záródású szentéllyel, a szentély felől kon-
tyolt nyeregtetővel, a szentély É-i oldalán félnyeregtetős sekrestyével. A főhomlokzat 
középtengelyében a toronyaljaba nyíló, szemöldökgyámos, záróköves díszű, kőkeretes 
kapu; a karzatablak két oldalán üres, félköríves fülkék; a torony melletti féloromzatok 
szélein szögletes voluták, rajtuk kővázák. A hajó D-i homlokzatán záróköves díszű, 
kőkeretes oldalbejárat, a Ny-ról második ablak felett részben kibontott, csúcsíves, 
bélletes, kőkeretes ablak. A hajóban csehsüveg-, a szentélyben csehsüveg boltozat és 
félkupola. A hajó Ny-i végében a torony teréhez kapcsolódó, öntöttvas oszlopokon 
álló orgonakarzat. Falképek: 1954 (Heintz Henrik). A hajó D-i falában Szokoli József 
kompolti apát, szakcsi esperes-plébános (†1772) figurális, vörös márvány síremléke. 
Berendezés: főoltárkép: 1954 (Krasznai Lajos); főoltár építménye, orgonaszekrény: 
18. század második fele; mellékoltárok: 1896; Mária-szobor, keresztelőkút: 18. szá-
zad. A karzat alatt kőből faragott, török mosdómedence. A feltehetően a 13. század 
végén, a 14. század elején csúcsíves ablakokkal épült templomot 1544-ben a törökök 
felgyújtották, a török hódoltság idején nem használták. Falai és másodlagosan beépített 
kőfaragványai felhasználásával épült az új templom, fa toronnyal és karzattal (építész: 
Matthias Kayr). 1810-ben téglából torony épült, és a hajót kőből épült karzattal bőví-
tették. 1865-ben a torony és a tető leégett, utána helyreállították. 1896-ban Graits 
Endre kifestette a szentélyt, 1902-ben készült a vasoszlopokon álló karzat. Felújítva: 
1954, 1965. Másodlagosan beépített, középkori kőfaragványok megfigyelése: 1987. 
A templomkertben Szentháromság-oszlop, 1873; kőkereszt, sérült korpusszal, 1800 
körül; kőkereszt, 1936. A kerítésfalban keresztúti stációk, 1916.

CsJ
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SZÁLKA

R. k. templom (Szent József) 4125
Kossuth Lajos u.
hrsz.: 1
késő barokk
1797

A település központjában, kisebb dombon szabadon álló, lépcsősoron keresztül meg-
közelíthető, egyhajós templom, D-i homlokzati toronnyal, a hajónál keskenyebb, egye-
nes záródású szentéllyel, annak K-i oldalán félnyeregtetős sekrestyével, a szentély felől 
kontyolt nyeregtetővel. A D-i homlokzat enyhe kiülésű középrizalitjában nyíló bejárat, 
a két oldalsó falszakaszon félköríves, üres fülkék, felettük szemöldökpárkány. A hajó 
oldalhomlokzatain két-két lépcsős támpillér. A hajóban, a szentélyben és a sekrestyében 
csehsüveg boltozat, a hajó déli végében csehsüveg boltozatos orgonakarzat. Berendezés: 
jellemzően 18. század vége. Feltehetően korábbi, középkori templom falait felhasználva 
építtette Batthyány József bíboros-hercegprímás. Felújítva: 1864, 1922, 1933, 1997. 
1922-ben készült a toronysisak, 1933-ban, majd 1961-ben a belső festés.
Az út túloldalán, az utcavonaltól beljebb, részben kőfallal kerített saroktelken áll a 
plébániaház (hrsz.: 238/1): földszintes, téglalap alaprajzú, kontyolt nyeregtetős, alápin-
cézett épület, kerti homlokzata előtt oszlopos, mellvédes tornác. Kéttraktusos, síkmeny-
nyezetes belső, részben 19. századi nyílászárók. Épült 1843-ban, megújítva 1878-ban.

CsJ

SZÁRAZD

Ev. templom  4263
Béke u.
hrsz.: 143
copf
1787–1788

A fésűs beépítésben álló, L alaprajzú, földszintes, nyeregtetős lelkészlak (Béke u. 98.) 
mögött, azzal közös telken, kisebb dombon szabadon álló, ÉK-i homlokzati tornyos 
templom, poligonális záródású szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel. 
A toronyaljba nyíló bejáratot toszkán pilaszteres aedicula keretezi. A torony szögletes 
volutákban végződő, ovális nyílásokkal áttört féloromzatokkal csatlakozik a hajó hom-
lokfalához. Csehsüveg boltozatos toronyalj, stukkódíszes, síkmennyezetes belső. A hajó 
három oldalán faoszlopokon nyugvó, kazettás mellvédű fakarzat. Berendezés: nagyrészt 
18. század vége. Felszentelés: 1788. Toronysisak: 1887.

CsJ

SZEDRES

Mutató
Apátipuszta > Külterület
Kajmádpuszta
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KAJMÁDPUSZTA

Balogh-(Illés-)kastély 9938
hrsz.: 801/1
1928
historizáló

A 63-as főúttól Ny-ra, kb. 700 m hosszú bekötőúton megközelíthető, kerített park-
ban álló kastély. Téglalap alaprajzú, alápincézett, földszintes, nyeregtetős épület, 
középtengelyében földszintes, manzárdtetős keresztszárnnyal, É-i és D-i végén eme-
letes, kontyolt nyeregtetős keresztszárnyakkal. A K-i homlokzat timpanonos lezárású 
középrizalitjában aediculás keretelésű, felülvilágítós bejárat. Egytraktusos, oldalfolyosós 
belső, síkmennyezetes helyiségek, a végszárnyakban poroszsüveg boltozat. A pincében 
dongaboltozat. Az épület magja egy feltehetően a 19. század közepén épült, földszin-
tes, oldalfolyosós kúria volt. Jelenlegi tömege és homlokzatai az 1928-as átépítéskor 
alakultak ki. Az államosítás előtti utolsó tulajdonosa az Illés család volt. Kutatás: 1994. 
Felújítva, átalakítva, bővítve: 1994–1995. A kastély körül 19. századi majorsági épü-
letek: ÉK-re, illetve ÉNY-ra az egykori cselédházak, DK-re istálló, tőle D-re magtár. 
A 20. század második felében a majorság számos melléképületét lebontották.

PI

KÜLTERÜLET

APÁTIPUSZTA

R. k. kápolna (Nepomuki Szent János) 4218
hrsz.: 044/3
késő barokk
1832

A település feletti fennsíkon szabadon álló, Ny-i homlokzati tornyos kápolna, a szentély 
felől kontyolt nyeregtetővel, a fő- és az oldalhomlokzatokon három, illetve egy-egy ívvel 
megnyitott toronyaljjal. A karzatablak két oldalán egy-egy íves szoborfülke, az egyikben 
Szent Flórián fej nélküli kőszobra, a másikból hiányzó Szent Vendel-szobor 1985-ben 
még a helyén volt. A tornyot közrefogó, volutás féloromzatokon kővázák. A toronysisa-
kon 1832-es évszám. A hajóban csehsüveg boltozat, a szentélyben félkupola; építéskori 
kifestés. A hajó bejárati oldalán romos karzat. A berendezés hiányzik, a kápolna kifoszt-
va, üresen áll. Épült 1832-ben. A területen állnak még az egykori majorság épületei: a 
kápolnától ÉK-re a feltehetően a 19. század közepén klasszicista stílusban épült Fiath-
kastély, tőle D-re a kiskastély és egyéb melléképületek. Apátipuszta a Gindly-családé 
volt, utolsó tulajdonosa a báró Fiath-család volt. 1965-ben az épületeket részben átala-
kították, több melléképületet elbontottak.
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Mutató
Augusz-ház > Széchenyi u. 36, 38, 40.
Babits Mihály Emlékház > Babits Mihály u. 13.
Balassa János Megyei Közkórház > Ferenc Kórház, Béri Balogh Ádám u. 4.
Bárányfok – Gemenci kirándulóközpont > Külterület

SZEDRES – SZEKSZÁRD 89

9938

4218



Belremete > R. k. kálvária-kápolna és stációk, Kápolna tér
Bogár-tanya > Szőlőhegy u. 52–54.
Előhegy > Nedekovics-tanya, Cserfa u.
Ferenc Kórház > Béri Balogh Ádám u. 4.
Fogadó > Dózsa György u. 9.
Garay János Ének-zenei Általános Iskola > Garay tér 9.
Garay Szálló > Szegzárd Szálló, Széchenyi u. 29–31.
Gemenci kirándulóközpont > Külterület
Iskola > Garay tér 9.
Kálvária-kápolna és stációk > R. k. kálvária-kápolna, Kápolna tér
Kápolna > R. k. kálvária-kápolna és stációk, Kápolna tér
Kamarás-ház > Kadarka u. 16.
Kiállítási Pavilon > Milleniumi Pavilon, Bárányfok – Gemenci kirándulóközpont, 

külterület
Kórházi kápolna > Szent János és Pál kápolna, Béri Balogh Ádám u. 2.
Kőcímer > Szent István tér 26.
Krehmüller-ház > Bezerédj István u. 1.
Liszt Ferenc Zeneiskola > Augusz-ház, Széchenyi u. 36, 38, 40.
Megyeháza > Béla király tér 1.; Kőcímer, Szent István tér 26.
Megyei Múzeum > Szent István tér 26.
Milleniumi Pavilon > Bárányfok – Gemenci kirándulóközpont, külterület
Múzeum > Szent István tér 26.
Művészetek Háza > Zsinagóga, Szent István tér 28.
Nagyvendéglő > Táncos Nagyvendéglő, Széchenyi u. 25.
Nedelkovics-tanya > Cserfa u.
Őrffy-ház > Dózsa György u. 9.
Plébániaház > R. k. plébániaház, Béla király tér 9.
Plébániatemplom > R. k. plébániatemplom, Béla király tér
Présház > Béri Balogh Ádám u. 91/a; Béri Balogh Ádám u. 91/b; Béri Balogh Ádám 

u. 91/c; Béri Balogh Ádám u. 92.; Béri Balogh Ádám u. 92/a; Béri Balogh Ádám 
u. 93.; Cserfa u.

R. k. kálvária-kápolna és stációk > Kápolna tér
R. k. plébániaház > Béla király tér 9.
R. k. plébániatemplom > Béla király tér
Szegzárd (Garay) Szálló > Széchenyi u. 29–31.
Szentháromság-oszlop > Béla király tér
Szent János és Pál kápolna > Béri Balogh Ádám u. 2.
Táncos Nagyvendéglő > Széchenyi u. 25.
Tanya > Csatári u.; Nedelkovics-tanya, Cserfa u.; Bogár-tanya, Szőlőhegy u. 52–54.
Templom > R. k. plébániatemplom, Béla király tér
Templomrom > Megyeháza, Béla király tér 1.
Tiszttartói ház > Széchenyi u. 23.
Városháza > Béla király tér 8.
Wosinsky Mór Megyei Múzeum > Szent István tér 26.
Zsinagóga > Szent István tér 28.
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Babits Mihály szülőháza (Babits Mihály Emlékház) 4061
Babits Mihály u. 13.
hrsz.: 1499
copf
1780–1800 körül

Utcavonalon szabadon álló, az utcavonallal párhuzamos, téglalap alaprajzú, egyeme-
letes, felülkontyolt nyeregtetős utcai szárnyból és rá merőleges, a telekhatáron az 
átmenő telek végéig hosszan elnyúló, téglalap alaprajzú, földszintes, nyeregtetős udvari 
szárnyból álló lakóház. Enyhén kilépő középrizalittal tagolt, konzolsoros főpárkánnyal 
koronázott utcai homlokzatához jobb felől a kerítésfalban nyíló kapu csatlakozik, mel-
lette Babits-emléktábla. A telek É-i végét és K-i oldalát magas kőfal határolja. Az utcai 
szárny földszintje és emelete is kéttraktusos, síkmennyezetes helyiségekkel. Részben 
építéskori nyílászárók, az emeleti lépcsőpihenőben copf fa lépcsőkorlát. Az udvari 
szárny egytraktusos, síkmennyezetes helyiségekkel. Babits-emlékkiállítás és Dienes 
Valéria-emlékszoba. Az korábban „öreg Kelemen-ház”-ként ismert épület utcai szárnya 
1780–1800 körül épült, az udvari szárny későbbi. Felújítva, a múzeumi funkciónak 
megfelelően átalakítva: 1967, 1979. Az udvarban Babits Mihály ülő bronzszobra: 1981 
(Farkas Pál).

VL

R. k. plébániatemplom (Krisztus Mennybemenetele) 4064
Béla király tér
hrsz.: 1788
barokk
1802–1806

Széles lépcsőn keresztül megközelíthető, szabadon álló, egyhajós, D-i homlokzati 
tornyos, íves szentélyzáródású, kontyolt nyeregtetős templom, az oldalhomlokzatok 
középtengelyében lépcsősen előreugró rizalitokkal, a szentély Ny-i és K-i oldalán 
kétszintes bővítményekkel. A D-i főhomlokzat óriáspilaszterekkel tagolt, oromzattal 
lezárt középrizalitjának tengelyében felülvilágítós kapu, a torony alsó szintjén fülké-
ben Krisztus-szobor, a féloromzatokon kővázák. A hajóban és a szentélyben csehsüveg 
boltozat. A hajó déli végében pilléres, árkádos orgonakarzat. Falképek: 1854 (Durlach 
József ), restaurálva, kiegészítve 1928-ban (Gróh István). Üvegablakok: 1905 (Tury 
Gyula). Berendezés: 19. század eleje, szószék: Buck József. Az 1794-es tűzvészben 
elpusztult egykori apátsági templom helyett építtette Szluha György apát (építész: 
Tallherr József; kivitelező: Schmitt Vencel). Felújítva: 1888. 1925-ben tűzvészben 
elpusztult a tető és a torony, 1928-ra helyreállítva (építész: Diczenty László). Felújítva: 
1983–1992. Falképek és kifestés restaurálása: 1983, 1987–1988.

VL

Szentháromság-oszlop 4065
Béla király tér
hrsz.: 1787
barokk
1753

Áttört mellvéddel nyolcszög alakban kerített, lépcsőzetes alépítményen háromszög 
alaprajzú, sarkain volutás pillérekkel tagolt talapzaton álló, angyalfejekkel díszített, 
felfelé sudarasodó, volutás fejezetű obeliszken Szentháromság-szoborcsoport. A talap-
zat három oldalán latin nyelvű, 1740-es évszámot kiadó, kronosztikonos feliratok. 
A talapzat sarkain Szent Rókus, Szent Sebestyén és Tolentinói Szent Miklós szobra, 
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a D-i oldal előtt vasráccsal kerített fülkében Szent Rozália fekvő szobra. Az obeliszk 
oldalán, konzolon Immaculata-szobor. Az 1738–1740 közötti pestisjárvány emlékére 
állították. Restaurálva: 1972–1973, 1976, 1984.

VL

Megyeháza és templomrom  (Tolna megyei Levéltár; Liszt Ferenc emlékkiállítás, 
irodák) 4063

Béla király tér 1.
hrsz.: 1820/1
klasszicista
1828–1833

Körítőfallal kerített, szabadon álló, közel négyzetes alaprajzú, körbeépített udvaros, 
egyemeletes, illetve É-i oldalán a talaj lejtését követve háromszintes, nyeregtetős épület. 
Óriáspilaszterekkel tagolt, triglifes főpárkánnyal koronázott homlokzatok, a Béla térre 
néző Ny-i főhomlokzat középtengelyében hat dór oszlopos, timpanonos portikusz, a 
K-i homlokzaton háromtengelyes középrizalit, a D-i homlokzaton a nagytermet magá-
ba foglaló, timpanonnal koronázott középrizalit. A sarkain nyolcszögletűre lemetszett 
udvar homlokzatain beüvegezett, félköríves árkádsor. Egytraktusos, oldalfolyosós 
belső, a földszinten különböző típusú, stukkódíszes boltozatokkal fedett helyiségek, 
a portikusz mögött dór oszlopokkal három hajóra osztott előcsarnok. Építéskori nyí-
lászárók. Az egykori középkori bencés apátság területén álló épületeket Tolna megye 
1783-ban megvásárolta, és megyeháza céljára bővíttette és átépíttette (építészek: Jung 
József és Hacker József ). 1794-ben leégett, utána helyreállították, majd helyén épült 
fel a jelenlegi megyeháza (építész: Pollack Mihály; kivitelező: Stann [Stamm] Jakab). 
Átalakítva: 1895. Felújítva, átalakítva: 1959–1968, 1973–1985. Udvarán ókeresztény 
sírkápolna alapfalait ásták ki 1945-ben. Az udvaron az 1061 körül I. Béla király által 
alapított bencés apátság centrális alaprajzú, kilencosztású, később több alkalommal 
megrongálódott, a 14. és 15. században jelentősen átépített, a török hódoltság alatt 
várrá alakított, a 17. század végén, a 18. század első felében újjáépített és plébánia-
templomként működő, 1794-ben leégett templomának feltárt és konzervált maradvá-
nyai. Feltárás, konzerválás: 1968–1972. A templom előkerült kőfaragványai, valamint 
az udvari kút oromrészéről származó kőcímer (trsz.: 4066) jelenleg a Wosinszky Mór 
Megyei Múzeumban (trsz.: 4076). A megyeháza D-i homlokzata előtti előkertben 
Bezerédj István bronz mellszobra (1941).

VL

Városháza 4067
Béla király tér 8.
hrsz.: 1741
szecessziós
1908

A Béla tér és a Munkácsy Mihály u. sarkán, csatlakozó beépítésben álló, közelítően U 
alaprajzú, egyemeletes, nyeregtetős épület. A térre néző homlokzat középrizalitjának 
földszintjén pilléres kocsiáthajtó, a törtvonalú oromzatban a város címere, a szélső 
tengelyek fölött kupolatetős tornyocskák. Egyszerű, átalakított udvari homlokzatok, 
a főszárny udvari homlokzatát timpanon koronázza. Pilléres, csehsüveg boltozatos elő-
csarnok, a földszinti helyiségekben fiókos dongaboltozat és síkmennyezet, az emeleti 
helyiségekben síkmennyezet, a díszteremben stukkódíszes tükörboltozat. Az emeletes 
városháza 1842–1846-ban épült L alaprajzon, klasszicista stílusban (tervezte: Tormay 
Károly megyei főorvos és Huber Henrik). 1908-ban bővítették, átalakították, ekkor 
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nyerték a homlokzatok szecessziós kialakításukat (építész: Diczenty László). A D-i 
udvari szárny az 1970-es években épült. Felújítva, a belső átalakítva: 1985 és 1992.

VL

R. k. plébániaház 4068
Béla király tér 9.
hrsz.: 1785
barokk
1775

Zártsorú beépítésben álló, U alaprajzú, egyemeletes, nyeregtetős épület, az átalakított 
utcai homlokzat balról második tengelyében nyíló, kőkeretes, kosáríves záródású kapu-
val. Mindkét szint egytraktusos, oldalfolyosós. A földszinti folyosó dongaboltozattal, a 
kapualj és a helyiségek fiókos dongaboltozattal fedettek, az emelet síkfödémes. Részben 
18. századi nyílászárók. Építtette: Rodt Ferenc Konrád bíboros, szekszárdi apát. Az 
1794-es tűzvész után helyreállították. Az 1826-os tűzvészben megsérült, 1827-ben 
helyreállították. Az eredetileg L alaprajzú épületet újabb toldalékszárnyakkal bővítet-
ték, udvari árkádívei egy részét befalazták, belsejét részben átalakították. Udvarában 
újabb, földszintes melléképület. Felújítva: 1986.

VL

Szent János és Pál kápolna (Kórházi kápolna) 4069
Béri Balogh Ádám u. 2.
hrsz.: 1876/1
barokk
1778

Az utcavonaltól beljebb álló, D-i oldalán a kórház épületéhez (trsz.: 4070, hrsz.: 
1876/2) íves fallal csatlakozó kápolna, téglalap alaprajzú, kontyolt nyeregtetős hajóval, 
az annak É-i oldalán lévő, téglalap alaprajzú, kontyolt nyeregtetős szentéllyel és a kettő 
találkozásánál toronnyal. A toronyaljba nyíló bejárat konzolos szemöldökpárkánya 
feletti fülkében 18. századi Szent Flórián-szobor másolata (eredetije a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeumba került). A torony mögött kupolás előtér, a hajóban és a szentélyben 
csehsüveg boltozat. Falképek és díszítőfestés: 19. század eleje és 19. század vége. Német 
telepesek alapították 1778-ban, 1802-től a kórház kápolnája. Az eredetileg téglalap 
alaprajzú hajóból, szentélyből és az ahhoz a Ny-i oldalon csatlakozó toronyból álló épü-
letet a 19. század első felében D felé a mai hajóval bővítették, belőle átjárót nyitottak 
a kórház felé, és a szentélyt áthelyezték az egykori hajóba. Kutatás, falképek feltárása: 
1982. Helyreállítás kezdete: 1985. Falkutatás: 2001.

VL

Ferenc Kórház (Balassa János Megyei Közkórház) 4070
Béri Balogh Ádám u. 4.
hrsz.: 1876/2
késő klasszicista
1872

Zártsorú beépítésben álló, a Szent János és Pál kápolnához (trsz.: 4069, hrsz.: 1876/1) 
D felől csatlakozó, L alaprajzú, egyemeletes, nyeregtetős épület. A Ny-i, Béri Balogh 
Ádám utcai szárny dísztelen utcai homlokzatán háromtengelyes, enyhe kiülésű 
középrizalit bejárattal, zárópárkánya felett egyenes vonalú attika, TOLNAVÁRMEGYE 
KÖZKÓRHÁZA felirattal. Az utcai szárny mindkét szintje kéttraktusos, a földszinten 
különböző típusú boltozatokkal fedett, az emelet síkmennyezetes helyiségekkel. Az 
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udvari homlokzatok és belső részben átalakítva, helyenként még építéskori nyílászá-
rókkal. Az 1802-ben adományokból felépült és Ferenc császárról elnevezett, két kórte-
remből álló kórház helyén 1842-ben nagyobb kórházat építettek, amelyet 1860-ban és 
1872-ben bővítettek. Ekkori a jelenlegi utcai homlokzat, és ekkor épült az É-i udvari 
szárny, amelyet 1899-ben bővítettek, az 1950-es években átalakítottak. 1896–1897-
ben D felől újabb emeletes szárnnyal bővítették (építész: Szukup Adolf ); ez az 1960-
as években leégett, helyén új szárnyat emeltek. Udvarában újabb melléképületek. 
Felújítva: 1981, 1994.

VL

Présház 8936
Béri Balogh Ádám u. 91/a
hrsz.: 4881
-
19. század vége

Hat, szorosan egymás mellé épült présházból álló „tanyacsokor” legészakibb háza, 
utcavonalon álló, téglalap alaprajzú, náddal fedett nyeregtetős épület, oromzatos utcai 
homlokzattal. Leégett, 1987-ben újjáépítették. Tőle É-ra léckerítéssel elkerítve 19. szá-
zadi kőkereszt korpusszal (hrsz.: 4880). Népi műemlék.

VL

Présház 8937
Béri Balogh Ádám u. 91/b
hrsz.: 4881
-
19. század vége

Hat, szorosan egymás mellé épült présházból álló „tanyacsokor” É felől második háza, 
utcavonalon álló, téglalap alaprajzú, náddal fedett nyeregtetős épület, oromzatos utcai 
homlokzattal. 1987-ben felújítva. Népi műemlék.

VL

Présház 8938
Béri Balogh Ádám u. 91/c
hrsz.: 4881
-
19. század vége

Hat, szorosan egymás mellé épült présházból álló „tanyacsokor” É felől harmadik háza, 
utcavonalon álló, téglalap alaprajzú, kontyolt nyeregtetős épület, oromzatos utcai hom-
lokzattal. 1987-ben felújítva. Népi műemlék.

VL

Présház 8940
Béri Balogh Ádám u. 92.
hrsz.: 4885
-
19. század vége

Hat, szorosan egymás mellé épült présházból álló „tanyacsokor” D felől második háza, 
utcavonalon álló, téglalap alaprajzú, náddal fedett nyeregtetős épület, oromzatos utcai 
homlokzattal. Népi műemlék.

VL
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Présház 8939
Béri Balogh Ádám u. 92/a
hrsz.: 4884
 -
19. század vége

Hat, szorosan egymás mellé épült présházból álló „tanyacsokor” D felől harmadik háza, 
utcavonalon álló, téglalap alaprajzú, náddal fedett nyeregtetős épület, oromzatos utcai 
homlokzattal. Népi műemlék.

VL

Présház 8941
Béri Balogh Ádám u. 93/a
hrsz.: 4886
-
19. század vége

Hat, szorosan egymás mellé épült présházból álló „tanyacsokor” legdélibb háza, az 
utcavonaltól kissé beljebb álló, téglalap alaprajzú, náddal fedett nyeregtetős épület, 
oromzatos utcai homlokzattal. Népi műemlék.

VL

Krehmüller-ház (Városi Önkormányzat Okmányiroda) 4062
Bezerédj István u. 1.
hrsz.: 1784
klasszicista
1800 körül

Zártsorú beépítésben álló, téglalap alaprajzú, egyemeletes, nyeregtetős lakóház. 
Földszintjének vakolatsávozott, faltükrös kialakítású utcai homlokzatán aszimmetrikus 
helyzetű kapu, mellette az itt született Tormay (Krehmüller) Béla állatorvos professzor 
(1839–1900) portrédomborműves bronz emléktáblájával. Az udvari homlokzat közép-
tengelyében kosáríves bejárat. Mindkét szint kéttraktusos, a földszinten fiókos donga- 
és csehsüveg boltozatos, az emeleten síkfödémes terekkel. Részben építéskori nyílászá-
rók. Az É-i telekhatáron a főépület udvari homlokzatához csatlakozó, új toldaléképület. 
Az udvarban újabb melléképületek. A főépület utcai homlokzata a 19. század második 
felében historizáló stílusban átalakítva. Felújítva: 1964, 1986. Belső átalakítva: 1985. 
Az 1830–1840 között épült, vakárkádsoros homlokzatú, földszintes udvari mellékszár-
nyat 2003-ban elbontva helyén 2003–2004-ben új udvari szárnyat emeltek.

VL

Tanya 4071
Csatári u.
hrsz.: 5130
-
19. század közepe

A Csatári szőlőhegy tanyákból és présházakból álló együttesének legészakibb háza. 
Hátsó telekhatáron álló, téglalap alaprajzú, földszintes, nyeregtetős lakóház, amely D-i 
oldalfalával a szomszéd házhoz támaszkodik. Udvarát tégla kerítésfal határolja. K-i, 
udvari homlokzata jobb oldalán pilléres tornác. Népi műemlék.

VL
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Nedelkovics-tanya (présház és lakóház) 4073
Cserfa u.
hrsz.: 6748
klasszicista
1820–1830 között

Az Előhegy településrészen szabadon álló, téglalap alaprajzú, földszintes, felülkontyolt 
nyeregtetős, alápincézett épület, K-i főhomlokzata előtt néhány lépcsőfokkal meg-
emelt, oszlopos, timpanonos, nyeregtetős portikusszal. Kéttraktusos, síkmennyezetes, 
átalakított belső. A portikuszt 1890 körül építtette Boda Vilmos. Az eredeti présházat a 
Nedelkovics család alakította át lakóházzá az 1930-as években. Homlokzati nyílászárók 
kicserélve az 1960-as években. Felújítva: 1982.

VL

Fogadó (Őrffy-ház) 4072
Dózsa György u. 9.
hrsz.: 1814
klasszicista
19. század eleje

É és K felől fallal kerített telken, É-i telekhatáron, lejtős terepen szabadon álló, téglalap 
alaprajzú, az utca (Ny) felé alagsor és kétszintes, a kert felé földszintes, részben alápin-
cézett, manzárdtetős lakóház. DNy-i sarkához pilléres kerítés csatlakozik, gyalog- és 
kocsikapuval. A D-i oldalhomlokzat középtengelyében aedikulás keretelésű bejárat. 
A kerti (K-i) homlokzat középtengelyében kontyolt nyeregtetős bővítmény, törtvona-
lú oromzattal lezárt bejárata felett Őrffy-címerrel. Kéttraktusos belső, síkmennyezetes 
helyiségek, újabb válaszfalak. Fogadónak épült, majd az Őrffy család tulajdonában volt. 
Felújítva: 1979. A telken áll még az egykori intézői lak, átalakítva.

VL

Iskola (Garay János Ének-zenei Általános Iskola) 4074
Garay tér 9.
hrsz.: 1830
historizáló
1878–1879

A Garay tér és a Vár köz sarkán álló, K felől zártsorú beépítéshez illeszkedő, L alap-
rajzú, egyemeletes, nyeregtetős épület. A Garay téri, rusztikázott falsávokkal és 
sarokarmírozással tagolt, POLGÁRI FIÚ – LEÁNY ISKOLA feliratú, lépcsőzetes 
attikafallal lezárt homlokzat középtengelyében aediculás keretelésű, vasrácsos lunettájú 
kapu. A Vár köz felőli szárny végében újabb toldaléképület. Egytraktusos, oldalfolyosós 
belső, a földszinti helyiségekben különböző típusú boltozatok. A kapualj csehsüveges 
szakaszokra osztott boltozatán historizáló kifestés. Polgári iskola céljára épült (építész: 
ifj. Stann Jakab; építőmester: Wittinger Sándor). Homlokzatok helyreállítása: 1965. 
Belső helyreállítása: 1992. A kapualji díszítőfestés feltárása, restaurálása: 2001.

VL

96 SZEKSZÁRD

4073

4072

4074



Kamarás-ház 6644
Kadarka u. 16.
hrsz.: 732
késő barokk
1820 körül

A Kadarka u. és a Nefelejcs köz sarkán, részben terméskő fallal kerített telken szaba-
don álló, téglalap alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregtetős lakóház. A Ny-i, kerti 
homlokzat ablakain copf vasrácsok. Az É-i homlokzaton nyíló bejárat előtt kerti pavi-
lon. Átalakított alaprajzi rendszer, tükörboltozatos helyiségek, 19. századi nyílászárók. 
Építtette Augusz Antal, később a Kamarás család tulajdona volt. Több periódusban 
bővítve, részlegesen felújítva 1986-ban.

VL

R. k. kálvária-kápolna (Angyalok királynője) és stációk 4075
Kápolna tér (Belremete)
hrsz.: 1065/1, 1065/2
barokk
1758–1778

Hullámíves oromzatú, barokk kapuépítmény kétszárnyú kapuján át bejárható kertben 
dombon szabadon álló, hosszú lépcsősoron keresztül megközelíthető kápolna, ÉK-i 
homlokzata elé enyhén kilépő toronnyal, poligonális záródású szentéllyel, a szentély 
felől kontyolt nyeregtetővel, a DNy-i oldalon sekrestyével. A torony tengelyében nyíló 
kőkeretes kapu feletti ívmezőben 1778-as évszám. Az ÉNy-i oldalhomlokzaton üres 
szoborfülke. Fiókos dongaboltozatos hajó és szentély. A hajó bejárati oldalán egyetlen 
íven nyugvó, falazott, famellvédes karzat. Kifestés: 18. század második fele; falképek 
és kifestés: 1900 (Dani József ). Berendezés: 18. század vége. Egykori remetekápolna 
helyén épült 1758-tól. Toronysisak: 1940. A kápolnától kb. 50 méterre Ny-ra két sor-
ban keresztúti stációk, 18. század vége, valamint három újabb kereszt.

VL

Tiszttartói ház 10245
Széchenyi u. 23.
hrsz.: 1827
barokk
18. század vége – 19. század eleje

Zártsorú beépítésben álló, téglalap alaprajzú, egyemeletes, kontyolt nyeregtetős, 
tetőtérbeépítéses, részben alápincézett épület. Átalakított homlokzatain 19. század 
végi és 20. századi nyílászárók. Kéttraktusos, középfolyosós belső. Földszintjén fiókos 
dongaboltozatos helyiségek, megosztott terű, egykori nagyteremmel. Az emeleten sík-
mennyezetes helyiségek. Egykor a Szekszárdi Közalapítványi Uradalom tiszttartói háza. 
Kutatás: 1988. Felújítás: 1988–1991.

VL

Táncos Nagyvendéglő 10147
Széchenyi u. 25.
hrsz.: 1829/2, 1829/3, 1829/5, 1829/6, 1829/7
klasszicista
1810 körül

Zártsorú beépítésben álló, téglalap alaprajzú, egyemeletes, nyeregtetős épület, átalakí-
tott utcai homlokzatának jobb szélső tengelyében nyíló kapuval. Földszintjén boltoza-
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tos helyiségek, emelete síkmennyezetes. Emeletén stukkópárkánnyal díszített, újabb 
galériával megosztott egykori színház- és bálterem. Az 1810 körül épült nagyvendéglőt 
Szekszárd nagyközség 1889-ben vásárolta meg az alapítványi uradalomtól. Emeletét a 
Szegzárd szálló (trsz.: 10141) építésekor, 1893-ban összenyitották annak emeletével 
(építészek: Lechner Ödön és Pártos Gyula), ezt követően itt működött Szekszárd első 
színháza. Felújítva, átalakítva: 1987–1989. Az udvaron újabb épületek.

VL

Szegzárd (Garay) Szálló 10141
Széchenyi u. 29–31.
hrsz.: 1829/2, 1829/3, 1829/5, 1829/6, 1829/7
historizáló–szecessziós
1889–1893

A Garay tér és a Széchenyi u. sarkán álló, zártsorú beépítéshez illeszkedő, L alaprajzú, 
egyemeletes, nyeregtetős épület, sarkán oszlopokra támasztott, kupolás zárterkéllyel. 
A Garay térre néző homlokzat középrizalitját Szekszárd város pirogránitból készült 
címerével ékesített, SZEGZÁRD feliratú, törtvonalú oromzat zárja. A homlokza-
tok földszinti homlokzat sávja átalakítva, újabb üzletportálokkal. A síkmennyezetes 
belső eredeti kiképzését csak a lépcsőház őrzi, amely az emeleten átvezet a Táncos 
Nagyvendéglő (trsz.: 10147) színház- és báltermébe. Az egykori nagyvendéglő átala-
kításával és bővítésével épült meg 1893-ra, építészek: Lechner Ödön és Pártos Gyula. 
Átalakítva: 1987, 1989–1991. Az udvaron újabb melléképületek.

VL

Augusz-ház együttese (Liszt Ferenc Zeneiskola) 4077
Széchenyi u. 36, 38, 40.
hrsz.: 1919/10
romantikus (36. szám)
1866 körül
klasszicista (38. szám)
19. század eleje
késő barokk (40. szám)
1794 után

A 36. szám alatt csatlakozó beépítésben álló, tagolt alaprajzú, nyeregtetős lakóház. Az 
utcavonallal párhuzamos, egyemeletes szárnyához D felől kétemeletes keresztszárny 
csatlakozik, annak É-i oldalán az utcavonaltól beljebb álló, pártázatos lezárású lépcsőto-
ronnyal. Poligonális falpillérekkel tagolt, pártázatos attika- és oromfalakkal koronázott 
homlokzatok. Földszintjén különböző típusú boltozatokkal fedett helyiségek. 18. szá-
zadi lakóház romantikus stílusban átépítve és bővítve (tervlapok: 1866; építész: Hans 
[Johann] Petschnig). A 20. század második felében hátsó, K-i homlokzatát és belsejét 
átalakították.
A 38. szám alatt zártsorú beépítéshez illeszkedő, téglalap alaprajzú, egyemeletes, nye-
regtetős lakóház. Emeletén pilaszterekkel tagolt utcai homlokzatának földszintjén 
egyenes záródású, kőkeretes kocsibejárat, két oldalán egy-egy kőkeretes gyalogkapuval, 
valamint emléktábla Liszt Ferenc bronz domborműves portréjával (1931). A hármas 
bejárati rendszernek megfelelően a földszintet két dór oszlopsorral három hajóra osz-
tott, lapos dongaboltozatú kocsiáthajtó és passzázs alkotja. A 19. század elején épült, 
1841-től mintegy száz éven át kaszinó. Emeletének alaprajzi rendszerét a 20. század 
második felében átalakították.
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A 40. szám alatt É-i oldalával zártsorú beépítéshez illeszkedő, téglalap alaprajzú, egy-
emeletes, kontyolt nyeregtetős, beépített tetőterű sarokház. Földszintjén szegmensíves 
nyílások alkotta árkádsor. Épült az 1794-es tűzvész után, mint Elefánt fogadó. Későbbi 
tulajdonosa, báró Augusz Antal, Tolna megye alispánja gyakran látta vendégül benne 
Liszt Ferencet, aki 1846-os első látogatása után többször járt a városban. A 20. szá-
zad második felében átalakították, földszintjén árkádsort nyitottak, az emelet alaprajzi 
rendszerét megváltoztatták, 1994-ben tetőterét beépítették.
Az együttest 1983–1985 között és 1988-ban felújították.

VL

Wosinsky Mór Megyei Múzeum 4076
Szent István tér 26.
hrsz.: 2707
historizáló
1899–1901

Parkban szabadon álló, U alaprajzú, emeletes, kontyolt nyeregtetős, neoreneszánsz stí-
lusú épület. Vakolatkváder borítású földszint felett pilaszterekkel és tükrökkel tagolt, 
sávozott emelet, a fogrovatos főpárkány alatt pirogránit frízzel. Oldalszárnyakkal közre-
fogott, D-i főhomlokzata középtengelyében néhány lépcsőfokkal megemelt, aedikulás 
keretelésű főbejárat, hátsó- és oldalhomlokzatain szoborfülkék és domborművek, a K-
i oldalhomlokzaton kontyolt nyeregtetős középrizalit, az egyik oldalszárnyon építési 
emléktábla. Az egytraktusos belsőben poroszsüveg boltozatos oldalfolyosó és síkmeny-
nyezetes helyiségek. Márványoszlopos árkádívek mögött nyíló, bábos korlátú főlépcső. 
A díszes vasajtajú könyvtár mennyezetén díszítőfestés. Díszes, építéskori ajtók. A Tolna 
Vármegyei Múzeum székhelyeként, 1899 táján kezdődött tervezés eredményeként, 
épült 1900–1901-ben (építészek: Schikedanz Albert és Herzog Fülöp). Felújítva, rész-
ben átalakítva: 1963, 1966, 2005.

VL

Kőcímer 4066
Szent István tér 26.
barokk
1750 körül

A megyeháza (trsz.: 4063) udvari kútjának oromrészéről származó, két részből álló 
kőcímer a Wosinsky Mór Megyei Múzeum (trsz.: 4076) Ny-i oldalszárnyának föld-
szintjén: kagyló motívumokkal és volutákkal díszített, ovális pajzs, benne Szent István 
és Szent Imre álló alakja Magyarország címerpajzsával, felette levél- és gyöngysordíszes, 
zárt korona.

VL

Zsinagóga (Művészetek Háza) 9000
Szent István tér 28.
hrsz.: 2710
historizáló
1896–1897

Szabadon álló, téglalap alaprajzú, kontyolt nyeregtetős épület. A K-i végfalon a tórafül-
ke rizalitszerűen kiugró, íves záródású tömegét két oldalról alacsony, kontyolt nyeregte-
tős bővítmények veszik közre. Poligonális pillérekkel tagolt, kerámiatéglákkal burkolt, 
terrakotta elemekkel díszített homlokzatok. A Ny-i homlokzaton pártázatos lezárású 
középrizalit, félköríves, bélletes bejárattal, a karzatszinten négy körablak alkotta, karéjos 
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nyíláscsoport. Síkmennyezetes belső, az oszlopdíszes tórafülkében félkupola. Építéskori 
díszítőfestése lefestve. Belső terében az egykori U alaprajzú női karzat kannelúrázott, 
karcsú vasoszlopai dekorációként megtartva. A szekszárdi zsidó hitközség építtette (épí-
tész: Johann Petschnik [Petschnig] grazi műegyetemi tanár; kivitelező: Lélig Gáspár). 
A II. világháborút követően használaton kívül. Felújítva, az új funkció érdekében a 
jellegétől teljesen megfosztott belső tér átalakításával: 1988–1989.

VL

Bogár-tanya (lakóház és présház) 8460
Szőlőhegy u. 52–54.
hrsz.: 5742
-
19. század vége

Deszkakerítésű telken két szabadon álló, az utcára merőleges, téglalap alaprajzú, föld-
szintes, náddal fedett nyeregtetős épület, oromzatos homlokzattal. Az 52. szám alatti, 
utcavonalon álló volt a lakóház, a tőle D-re álló, 54. szám alatti, az utcavonaltól beljebb 
álló pedig a présház. Mindkettőben szőlőműveléssel kapcsolatos tárgyak kiállítása. Népi 
műemlék. Másolata a Szentendrei Szabadtéri Múzeumban, 2005-ben felépítve.

VL

KÜLTERÜLET

BÁRÁNYFOK – GEMENCI KIRÁNDULÓKÖZPONT

Milleniumi Pavilon (Kiállítási Pavilon) 9190
hrsz.: 0145/1
historizáló
1896

A Gemenci Kisvasút Bárányfok állomásánál szabadon álló, közelítően kereszt alaprajzú, 
felülkontyolt nyeregtetején csúcsdíszes, fa épület. Bejárata a főhomlokzat középtenge-
lyében álló, felülkontyolt nyeregtetővel fedett előépítményen nyílik, amelynek oromza-
tos homlokzata előtt faragott oszlopokon lombfűrészelt díszű, árkádos tagolású erkély-
szerkezet áll. Frigyes főherceg uradalmi sörpavilonjának épült az 1896-os Milleniumi 
Országos Kiállításra. Többszöri áthelyezést követően jelenlegi helyére az 1980-as évek-
ben került. Felújítva: 1988, majd 2002: ekkor létesítették a galériát a belsőben.

VL
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Esterházy-vadászkastély (Miklósvár) 4266
Hársfa u. 7.
hrsz.: 1793/1, 1793/2, 1793/3, 1793/4
barokk
1777–1779

Pilléres kerítéssel határolt, kovácsoltvas kapun át bejárható parkban szabadon álló, zárt-
udvaros elrendezésű, négyzet alaprajzú, alápincézett kastély (hrsz.: 1793/1), amelyet 
egy U alaprajzú, egyemeletes, kontyolt nyeregtetős rész és egy keskenyebb, U alakú, 
földszintes, nyeregtetős egység alkot. ÉK-i emeletes, hét tengelyes főhomlokzata közép-
tengelyében kőkeretes, lunettás kapu. A földszintes szárny udvari homlokzatain kosár-
íves nyílású, mellvédes tornác. Egytraktusos, oldaltornácos, illetve oldalfolyosós föld-
szint, az emelet kéttraktusos. A földszinti helyiségekben különböző típusú boltozatok 
és síkmennyezet, az emeleten síkmennyezet, a folyosón kelheimi kőburkolat. Az ÉNy-i 
szárny egy helyiségében copf kifestés: 1779 (Friedrich Roth és Franz Meyer). Részben 
építéskori nyílászárók. Esterházy Miklós herceg építtette. Az eredetileg egyszintes épü-
letet 1817-ben bővítették, az ÉK-i szárnyra emeletet építettek. Felújítva: 1987–1994. 
Az egykori park területén melléképület és újabb lakóházak (Hársfa u. 9/a, 9/b; hrsz.: 
1793/2, 1793/3).

CsJ

R. k. Rozália-kápolna (Kálvária-kápolna) 4264
hrsz.: 1590
barokk
1742

A Tamásiból Hőgyész felé vezető főút melletti dombon, a Nagyhorhos út alatt sza-
badon álló, egyhajós kápolna, Ny-i homlokzata elé épült kis toronnyal, a hajónál 
keskenyebb, poligonálisan záródó szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, 
a torony tengelyében nyíló bejárattal. A torony osztópárkánya felett építési és felújítási 
évszámok. A hajóban fiókos dongaboltozat, a szentélyben félkupola. Berendezés: 18. 
századi oltárkép. Korábbi, 1542-ben emelt kápolna szentélyének 18. századi bővítésével 
épült. Torony: 1896. Felújítva: 1974. A kápolna mellett kő Szent Vendel-szobor, 19. 
század első fele. A kápolnával szemközti domboldalon, az út túloldalán pusztuló mész-
kő Kálvária szoborcsoport, 18. század (hrsz.: 1660).

CsJ

R. k. templom (Nagyboldogasszony) 4265
Szabadság u.
hrsz.: 839
barokk
1735–1745

Két díszes kovácsoltvas kapun keresztül bejárható, téglakerítéssel kerített kertben sza-
badon álló, lépcsősoron keresztül megközelíthető, egyhajós templom, Ny-i homlokzata 
elé épült toronnyal, félkörívesen záródó, a hajónál keskenyebb szentéllyel, a szentély 
felől kontyolt nyeregtetővel, a szentély É-i oldalán sekrestyével. A tornyon kagylódí-
szes szoborfülkében Szűz Mária-szobor, a hajó torony melletti homlokfalain egy-egy 
kagylódíszes szoborfülke Szent István vértanú, illetve Szent Lőrinc szobrával, az orom-
falakon Szent István és Szent László szobrai. A hajó D-i homlokzatán aszimmetrikus 
elhelyezésű, kőkeretes bejárat. A toronyalj csehsüveg boltozatos, a hajóban csehsüveg-, 
a szentélyben fiókos dongaboltozat és fiókos félkupola. A hajó Ny-i végében hullámíves 
homlokfalú, pilléres, falazott orgonakarzat. A sekrestyében stukkódíszes dongaboltozat. 
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A D-i bejáratnál a település középkori templomának oszlopfőjéből kialakított szentelt-
víztartó. Üvegablakok: 20. század. Újabb kifestés alatt részben feltárva a korábbi kifes-
tés, 1789–1795 (Büchner Xaver Ferenc). Berendezés: nagyrészt 18. század második 
fele; baldachinos főoltár: 1776 (Hebenstreit József műhelye). Főoltár- és mellékoltár-
képek: 1938 (Olaszi Sándor). 1719-ben: a középkori eredetű templom helyreállítása. A 
jelenlegi templom 1735–1745 között épült. A főhomlokzat előtt kőkereszt korpusszal 
és Mária alakjával: 1898.

CsJ

KÜLTERÜLET

Vízimalom 9045
Cseringát
hrsz.: 0661
-
1912

A város szélén, Tamási központjától 2 km-re D-re, a Cseringát patak melletti ligetes 
területen szabadon álló, téglalap alaprajzú, kétszintes, nyeregtetős épület, az ÉNy-i 
oldalához épült, félnyeregtetős melléképülettel. A főépület homlokzatain téglából fala-
zott párkányok és tégla keretelésű, szegmentíves ablakok és ajtók. Mindkét épületben 
gerendás famennyezet. Gépi meghajtásal is üzemeltethető, felülcsapós vízimalomként 
épült, a melléképületben gépteremmel. Berendezését 1952-ben elszállították.

CsJ

PÁRI

R. k. templom (Szent Mihály) 4247
Nagy u.
hrsz.: 36
barokk
18. század második fele

Kisebb emelkedőn, részben kőfallal kerített kertben szabadon álló, egyhajós templom, 
Ny-i homlokzata elé épült toronnyal, a hajónál keskenyebb, poligonális záródású szen-
téllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, a szentély É-i oldalán kétszintes sekres-
tye-oratóriummal. A hajónak a torony melletti homlokfalain egy-egy félköríves, üres 
fülke. A hajóban csehsüveg-, a szentélyben csehsüveg boltozat és félkupola. A hajó 
Ny-i végében falazott, pilléres, csehsüveg boltozatos orgonakarzat, mellvédjén festett 
fűzérdísz és két évszám: 1763, 1904. Falképek és kifestés: 18. század vége. Berendezés: 
18. század második fele. Orgona: barokk; átépítve: 1864 (Unger Miklós). 1737-ben 
már állt templom a községben. 1768-tól épült a jelenlegi templom, 1772-ben még 
nincs befejezve. A templomkertben II. világháborús emlékmű.

CsJ

TENGELIC

Mutató
Alsóhídvég > Külterület
Alsótengelic > Külterület
Felsőtengelic > Külterület
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Katalinpuszta > Külterület
Középhídvég > Külterület
Középtengelic > Külterület

KÜLTERÜLET

ALSÓHÍDVÉG

Jeszenszky-kastély 9141
hrsz.: 0290/4
historizáló
1887

A 63. számú főközlekedési út Szedres felé vezető szakaszáról D-re leágazó bekötőútról 
megközelíthető, az egykori majorság központjában, parkban szabadon álló, téglalap 
alaprajzú, részben alápincézett, földszintes, kontyolt nyeregtetős kastély. Vízszintesen 
sávozott, pilaszterekkel tagolt homlokzatok, a hosszoldalakon a középtengelytől 
eltolt rizalitokkal, az épület D-i végén kontyolt nyeregtetős, erőteljesen kilépő, íves 
attikafallal kiemelt sarokrizalitokkal. A hosszoldalak rizalitjaiban nyíló ajtók, előttük 
néhány lépcsőfokkal megemelt, mellvédes teraszok, a Ny-i oldalon a bejárati rizalit 
feletti attikafalon 1887-es évszám. A D-i keskeny homlokzaton a sarokrizalitok között 
nyíló bejárat. A pincében dongaboltozat. Kéttraktusos belső, síkfödémes helyiségek, 19. 
századi nyílászárók. Egyes helyiségekben terrazzo burkolat. Feltehetően szimmetrikus, 
kéttraktusos, középfolyosós elrendezésű, klasszicista épület átalakításával és bővítésével, 
a homlokzatok egységesítésével jött létre. Mellette 19. és 20. századi melléképületek.

CsI

ALSÓTENGELIC

Gindly–Benyovszky-kúria (szociális otthon) 4219
hrsz.: 0405
klasszicista
1840 körül

A Paks–Kölesd közút mentén, parkban szabadon álló, téglalap alaprajzú, földszintes, 
részben alápincézett, kontyolt nyeregtetős épület. Lizénákkal tagolt homlokzatain az 
ablakok fölött vállpárkányon ülő, félkörös ívmezők. A Ny-i főhomlokzat középtenge-
lyében pilléres-oszlopos, timpanonnal lezárt, nyeregtetős portikusz, mögötte néhány 
lépcsőfokkal megemelve felülvilágítós bejárati ajtó. A K-i homlokzaton pilaszteres, 
oromzatos középrizalit, középtengelyében néhány lépcsőfokkal megemelt felülvilágítós 
ajtó. A D-i oldalhomlokzaton két bejárat. Közép-, illetve fűtőfolyosós alaprajzi elren-
dezés, a tengelyben nagytermek. Dongaboltozatos pince, a helyiségekben síkfödém. 
Nyílászárók: 1870–1880 körül. 1860-ban Gindly Rudolf, később a Benyovszky család 
tulajdonában. Mellette újabb melléképületek.
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FELSŐTENGELIC

Gindly–Benyovszky-kastély (Kiss István szobrászművész emlékmúzeuma) 9900
hrsz.: 069
klasszicista
1802

A Paks–Kölesd közútról kb. 800 m hosszú bekötőúton megközelíthető egykori urada-
lom gazdag növényzetű parkban szabadon álló, központi épülete. A kastélytól Ny-ra 
nagykiterjedésű tó (hrsz.: 054). U alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregtetős kastély, 
É-i szárnyához épült toldalékkal. Vízszintesen sávozott, enyhe kiülésű rizalitokkal 
tagolt homlokzatain az ablakok és vakablakok szemöldökeit alkotó osztópárkány fölött 
félkörös ívmezők. A K-i főhomlokzat előtt pilléres-oszlopos, timpanonnal lezárt, nye-
regtetős kocsiáthajtó, a hátfalán nyíló bejárattal. A timpanonban Gindly-címer, 1802-
es, bekarcolt évszámmal. A Ny-i homlokzat előtt nagyméretű, műkőmellvédes terasz, a 
homlokzat tengelyében bejárati ajtó. A D-i homlokzaton pincelejáró, bábos kőkorlát-
tal. A szobai traktus alatt boltozott pince. Síkmennyezetes helyiségek kályhafülkékkel, 
a középső szárnyban oldalfolyosóról nyíló szobák, részben klasszicista nyílászárók. Két 
szobában a mennyezeten falképek, 19. század. Az U É-i szárához toldott szoba 1860-
ban már állt. Az épület 1870 körül átalakítva, ekkor építhették a kocsiáthajtót és egysé-
gesíthették a homlokzatokat. Az építtető Gindly család 19. század végi kihalása után a 
Benyovszky családé. A kastélytól D-re melléképület.

CsI

KATALINPUSZTA

Schell-kastély 9140
hrsz.: 0370/9
historizáló
1870–1890

A Paksról Kölesdre vezető országútról kb. 1 km hosszú bekötőúton megközelíthető 
egykori Katalin major központi épülete. Ősfás parkban szabadon álló, H alaprajzú, 
földszintes, illetve É-i szárnyán emeletes, részben alápincézett épület, részben beépí-
tett tetőtérrel. A főszárny felett nyeregtető, tetőablakokkal, a keresztszárnyak felett 
manzárdtető tetőablakokkal. A főszárny K-i homlokzatán enyhén kilépő, manzárdte-
tős, attikafallal lezárt középrizalit, középtengelyében triglifes párkányzatú aedikulával 
keretelt, néhány lépcsőfokkal megemelt bejárat. A főszárny Ny-i homlokzatán enyhén 
kilépő, manzárdtetős, áttört attikafallal lezárt, pilaszterekkel hangsúlyozott középrizalit, 
középtengelyében vasszerkezetű előtető alatt néhány lépcsőfokkal megemelt bejárattal. 
A D-i keresztszárny ÉNy-i sarkánál É felől nyíló kápolna-bejárat, törtvonalú szemöl-
dökpárkány alatt kopott címerrel. Az É-i keresztszárny K-i oldalán attikafalas, man-
zárdtetős, timpanonnal lezárt, emeletén áttört mellvédű, íves árkádokkal megnyitott 
középrizalit; Ny-i oldalán vasszerkezetű előtető alatt aszimmetrikus helyzetű bejárat. 
Kéttraktusos belső, síkfödémes helyiségek, az emeletes szárny lépcsőházában szecessziós 
stukkódísz, szalonjában szecessziós cserépkályha. A D-i keresztszárnyban kis kápolna. 
19. századi nyílászárók. Feltehetően 19. század eleji, földszintes, klasszicista kúria bőví-
tésével és átalakításával jött létre. Építtette Jeszenszky Kálmán. 1945 előtti utolsó tulaj-
donosa a báró Schell család volt. Körülötte 19. és 20. századi melléképületek.
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KÖZÉPHÍDVÉG

Bernrieder-kastély 9142
hrsz.: 0300/13
historizáló
19. század vége

A Paksról Kölesdre vezető országúttól kb. 400 m-re, parkban szabadon álló, T alapraj-
zú, összetett tömeg- és homlokzatképzésű, részben alápincézett, kontyolt nyeregtetős 
kastély. É-D-i irányú, hosszabbik szárnya földszintes, É-i véghomlokzatán vas előtető 
alatt néhány lépcsőfokkal megemelt bejárattal. Középtengelyében magasabb, konzolos 
párkányzatú és megemelt tetőgerincű, kontyolt nyeregtetős keresztszárny, amelynek 
csupán rizalitszerűen kiugró homlokzatai közül a Ny-it sarokarmírozás hangsúlyozza. 
Az emeletes, kontyolt nyeregtetős, sarokarmírozott D-i keresztszárny D-i homlok-
zatának középtengelyében néhány lépcsőfokkal megemelt főbejárat, vas előtetővel. 
Középfolyosós, síkfödémes belső, 19. század végi nyílászárók. Feltehetően 19. század 
eleji, földszintes, klasszicista kúria bővítésével jött létre, ekkor épült D-i emeletes szár-
nya, egységesítették homlokzatait, és cserélték ki nyílászáróit. A kastélytól D-re szabály-
talan U alaprajzú, földszintes, felülkontyolt nyeregtetővel fedett, egykori tiszttartói ház. 
Feltehetően a 19. század elején épült L alaprajzzal, később átalakították, hozzáépítve a 
harmadik, rövidebb szárnyat. A kastélytól É és DK-re cselédházak, gazdasági épületek, 
kerti lak, 19. század.

CsI

KÖZÉPTENGELIC

R. k. kápolna (Szeplőtelen Fogantatás) 4220
hrsz.: 021
barokk
1775

Középtengelic ÉK-i szélén, magaslaton szabadon álló, Ny-i homlokzati tornyos, trapéz 
oromzatos, poligonális szentélyzáródású kápolna, a fő- és oldalhomlokzatokon egy-egy 
ívvel megnyitott, csehsüveg boltozatos toronyaljjal. A toronyaljból nyíló, kőkeretes 
kapuja felett törtvonalú szemöldökpárkány, alatta stukkóból formázott, rokályos díszű, 
kettős címer. A hajóban fiókos dongaboltozat, a szentélyben félkupola. A szentély 
hátfalán falkép: 2000. Berendezés: padok, 19. század. Építtette a Tengelicen birtokos 
Gindly család. A torony feltehetően később épült. Felújítva: 1860, 2000. Tőle D-re 
kőkereszt korpusszal, 19. század (?). A kápolnától távolabb D felé, vele közös telken, 
ősfás parkban szabadon álló, T alaprajzú, földszintes, alápincézett, hosszabbik szárnyán 
kontyolt nyeregtetős, rövidebbik, É-i szárnyán manzárdtetős Csapó-kastély. A hosszab-
bik szárny hosszoldalainak középtengelyében timpanonos bejárati előépítmények, a K-i 
oldalon a timpanonban címer. Kéttraktusos, síkmennyezetes belső, egyes helyiségekben 
faburkolat és stukkódísz. Részben építéskori nyílászárók. Csapó Dániel hozományul 
kapta Középtengelicet, amikor feleségül vette Gindly Katalint, ekkor már állt a kápolna 
és egy kúria. A kastélyt 1819–1820 között Csapó Dániel építtette, klasszicista stílus-
ban (építész: Pollack Mihály). 1895-ben átalakították, É-i keresztszárnnyal bővítették, 
homlokzatait egységesítették (építész: Fellner Sándor). A kastélytól ÉNy-ra a majorság 
megmaradt épületei, 19. század: három istálló, tiszttartói ház és cselédházak.

HR
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TEVEL

Mutató
Kovácsi > Külterület
R. k. kápolna > Külterület

R. k. kápolna (Szent Rókus és Szent Rozália) 4127
Kápolna u.
hrsz.: 308
barokk
1739

Kiteresedésben kisebb emelkedőn szabadon álló, egyhajós kápolna, Ny-i homlokzata 
elé kissé kilépő toronnyal, poligonális záródású szentéllyel. A torony alatt nyíló, kőkere-
tes kapuja felett festett felirat. A torony szögletes volutákban végződő féloromzatokkal 
kapcsolódik a hajó homlokfalához. A hajóban csehsüveg boltozat, a szentélyben 
félkupola. Berendezés: jellemzően 20. század. Felújítva: 1821, 1867, 1892, 1937. 
A kápolna mellett: kőkereszt korpusszal és Mária alakjával, 19. század közepe; Szent 
Rókus-szobor, 19. század második fele.

CsP

R. k. templom (Szentháromság)  4128
Petőfi u.
hrsz.: 671
késő barokk
1794–1797

A település legmagasabb pontján szabadon álló, hosszú lépcsősoron át megközelíthető, 
egyhajós templom, a K-i homlokzat elé kissé kilépő toronnyal, poligonális záródású 
szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, a szentély D-i oldalán kontyolt nye-
regtetős sekrestyével. Az óriáspilaszterekkel tagolt főhomlokzaton a torony tengelyében 
nyíló, váll- és záróköves, kőkeretes kapu, felette mélyített tükör, majd szalagkeretes 
lantablak, két oldalt a hajó homlokfalán egy-egy fülkében Alexandriai Szent Katalin 
és Szent József szobra. A torony szögletes volutákban végződő féloromzatokkal kapcso-
lódik a hajó homlokfalához. A hajó D-i és É-i oldalhomlokzatainak középtengelyében 
záróköves kőkeretű, fémszárnyú ajtók. A hajóban csehsüveg-, a szentélyben csehsüveg 
boltozat és félkupola, a sekrestyében teknőboltozat. A hajó K-i végében díszes fejezetű 
márványoszlopokon álló, csehsüveg boltozatos, hullámosan ívelt homlokfalú, falazott 
orgonakarzat. A szentély falképei: 1842 (Boros Nepomuk János); a hajó kifestése: 19. 
század vége. Üvegablakok: 19. század. Berendezés: 18. és 19. század. Orgona: 1837 
(Märtz Ádám); átépítve: 1890 (Unger Miklós). Korábbi, 1727–1729 között emelt 
templom helyén építtette a jobbaházi Dőry család (építész: Jakob Faulhammer). 
1831-ben tűzvész pusztította, helyreállítva 1843-ra vagy 1848-ra. 1880-as földrengés 
nyomán a boltozatok és az É-i főfal helyreállítása. Tetőszerkezet és toronysisak cseréje: 
1927. Felújítva: 1965, 1985. A templomkertben: Nepomuki Szent János-szobor és 
Szent Flórián-szobor, mindkettő talapzatán 1750-es évszámmal; szobrokkal díszített 
Szentháromság-oszlop, 1890-es évek; I. és II. világháborús emlékmű.
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KÜLTERÜLET

R. k. kápolna (Tizennégy segítőszent: „Vierzehn Nothelfer Kapelle”) 4129
hrsz.: 012/20
barokk
1750

A településtől DNy-ra, a 65. számú főközlekedési út melletti kisebb dombon szabadon 
álló, kisméretű, félkörívesen záródó kápolna. Törtvonalú oromzattal záruló, Ny-i hom-
lokzatán kosáríves, kőkeretes nyílás, felső felén kovácsoltvas apácaráccsal megnyitott 
ajtóval. Dongaboltozatos belső, falazott oltárasztal, jellegtelen berendezés. Felújítva: 
2003.

CsP

KOVÁCSI

R. k. templom (Szent László-kápolna) 4126
hrsz.: 0165/3
késő barokk
1802

Teveltől D-re, a néhány épület alkotta, 1928-ig önálló Kovácsi településen szabadon 
álló, egyhajós templom, DNy-i homlokzata elé kissé kilépő toronnyal, poligonális záró-
dású szentéllyel. A torony szögletes volutákban végződő féloromzatokkal kapcsolódik a 
hajó homlokfalához. A torony tengelyében nyíló, szögletes voluták alkotta szemöldök-
gyámokkal díszített, kőkeretes bejárat fölött kőtáblán 1873-as évszám. A torony karzat-
ablaka mellett kétoldalt egy-egy üres fülke. A hajóban csehsüveg boltozat, a szentélyben 
félkupola. Falkép: 1803. Az 1990-es évektől használaton kívül, berendezését a padokon 
és az oltárasztalon kívül elvitték. Felújítva: 1873. Mellette kőkereszt korpusszal, 19. 
század második fele.

CsJ

TOLNA

Mutató
Mözs

R. k. kálvária-kápolna (Hétfájdalmú Szűz) 4222
Deák Ferenc u. 53.
hrsz.: 2773
késő barokk
1779

A településen áthaladó főút mentén, az út felől támfallal határolt kisebb emelkedőn sza-
badon álló, DK-i homlokzati tornyos kápolna, a hajónál keskenyebb, poligonális záró-
dású szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel. A DK-i főhomlokzat közép-
tengelyében nyíló bejárat felett kerámia tábla Tolna mezőváros ábrázolásával, 1779-es 
évszámmal, MARC TOLNAU felirattal. A főhomlokzat timpanonja felette a törtvona-
lú féloromzatok szélén pillérekre helyezett vázák. A hajóban csehsüveg-, a szentélyben 
dongaboltozat. Berendezés: jellemzően 19. század. Épült 1739–1748 között, 1765-ben 
kifosztották, 1779-ben átépítették és bővítették. 1814-ben még fa tornya volt, feltehe-
tően ez után épült a jelenlegi torony és a DK-i homlokzat. A kápolna mögött keresztúti 
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stációk (19–20. század) és kőkereszt korpusszal,1859 (Gianone János). A kápolnát, 
valamint a kereszt és a stációk előzményeit Markmiller Bertalan állíttatta.

CsP

Festetics-kastély 4225
Festetich u. 1.
hrsz.: 427
rokokó
18. század második fele

DK felől téglafallal kerített saroktelken, utcavonalon szabadon álló, L alaprajzú, föld-
szintes, nyeregtetős lakóház. Az L udvari szárának hátsó végéhez alacsonyabb gerinc-
magasságú, keskenyebb, felülkontyolt nyeregtetővel fedett toldalékszárny csatlakozik. 
A falsávokkal tagolt utcai homlokzaton aszimmetrikus elhelyezésű, volutás fejezetű, 
rokályos díszű pilaszterek által tartott íves párkány alkotta rizalitban kosáríves, széles 
bélletében rozettákkal díszített, kőkeretes kapu, fölötte gazdag, rokályos stukkódísz. 
Egytraktusos belső, csehsüveg boltozatos kapualj, az udvari oldalon folyosó, csehsüveg 
boltozatos helyiségek. A korábban gróf Wallis Olivér majd gróf Apponyi Lázár tulajdo-
nában lévő tolnai uradalmat 1742-ben vásárolta meg gróf Festetics József. Ezt követően 
épült a kastély. 1844-ben leégett, utána megújítva.

CsP

Nepomuki Szent János-szobor 4224
Festetich u.
hrsz.: 210/1
barokk
1720

Kiszélesedő utcatorkolatban, a Festetich u. 1. előtt, erőteljes lábazati- és zárópárkánnyal 
ellátott, ívesen hasasodó talapzaton álló kőszobor: a szent papi ornátusban (ruházatán 
festéknyomok), kezeiben kereszt korpusszal. A talapzat homlokoldalán Wallis-címer. 
Állíttatták gróf Wallis Olivér és gróf Wallis Ferenc kegyurak.

CsP

Szent Sebestyén-szobor  4221
Kaszárnya u.
hrsz.: 47/2
késő barokk
19. század eleje

Kiteresedésben, a Kaszárnya u. 73. laktanyaegyüttesének főbejárata előtt négyzetes 
hasáb alakú talapzaton álló, sérült kőszobor: az ágyékkötőt és sarut viselő, facsonkhoz 
kötözött szent a testbe fúródott vasnyilak maradványaival, mellette római katonai sisak. 
A talapzat homlokoldalán donációs felirat, 1912-es évszámmal. A szobor feltehetően a 
19. század elején, historizáló stílusú talapzata 1912-ben készült.
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R. k. templom (Nagyboldogasszony) 4223
Kossuth u. 30.
hrsz.: 589/1
barokk
1769–1773

Utcavonalon szabadon álló, egyhajós, DNy-i homlokzati tornyos templom, a hajónál 
keskenyebb, poligonális záródású szentéllyel, a szentély ÉNy-i oldalán nyeregtetős sek-
restyével, DK-i oldalán félnyeregtetős oratóriummal. A hajó és a szentély is kontyolt 
nyeregtetővel fedett. A DNy-i főhomlokzat középrizalitjának tengelyében oszlopos, 
puttó- és vázadíszes, törtvonalú oromzatú keretelésben néhány lépcsőfokkal meg-
emelt főkapu, keretének zárókövén REGINAE COELI felirattal, fölötte az oromzat-
ban Tolna mezőváros kőcímerével, annak két oldalán 1773-as évszámmal. A kapuzat 
fölött lant alakú karzatablak, mellette kétoldalt egy-egy fülkében Szent László és Szent 
István kőszobra (szobrász: Mitthas Ferenc). A középrizalitot lezáró, törtvonalú párkány 
íve alatt Batthyány-címer. A torony osztópárkányán kővázák, a torony két oldalán a 
féloromzatok oldalpillérein Szent Péter és Szent Pál szobra (szobrász: Mitthas Ferenc). 
A hajó DK-i oldalhomlokzatán kőkeretes bejárat. A hajóban csehsüveg-, a szentélyben 
csehsüveg boltozat és félkupola. A hajó DNy-i végében domborúan ívelt homlokfalú, 
falazott orgonakarzat. Kifestés és falképek: 1859 (Durlach József ); ezek átfestve: az 
apszisban: 1939 (Éber Sándor), lefestve az 1995–1997-es restauráláskor; a hajóban: 
1907 (falképek: Sándor Béla; kifestés: Cserna Károly), később átfestve. Berendezés: 
nagyrészt 18. század utolsó harmada. Szószék és mellékoltárok: 1773. Keresztelőkút: 
1777–1781. Márvány főoltár: 1859 (szobrász: Gianone János, adományozta: Rosmayer 
Ferenc). 1722-ben a plébánia telkén állt még a ferencesek által részben helyreállított 
régi templom, Páduai Szent Antalnak szentelve. 1729-ben a településnek nincs plébá-
niatemploma. Az 1742-re elkészült új templom 1762-ben leégett, feltehetően ennek 
helyén épült 1769-től kezdődően a jelenlegi templom (építtető: Batthyány József 
kalocsai érsek). Felújítva: 1800 körül, 1853–1858, 1962. Kapuzata restaurálva: 1986. 
Külső felújítva: 1996–1997. Belső felújítva, falképek és kifestés átfestve: 1995–1997. 
Az utca vonalában a templomtól ÉNy-i irányban Szűz Mária és Szent József, DK-
i irányban Szent Flórián egyforma nyolcszögű hasáb alakú talapzatra állított szobra, 
1859 (Gianone János) és egy kőkereszt korpusszal, 1850-es évek (Gianone János műhe-
lye). Mindegyik szobor felújítva 1998-ban. A templomkertben: Szűz Mária-szobor, 19. 
század eleje, felújítva 2002-ben

CsP

R. k. plébániaház 8804
Kossuth u. 31.
hrsz.: 589/1
barokk
1765 körül

A r. k. templommal azonos telken, tőle ÉNy-ra, utcavonalon szabadon álló, L alap-
rajzú, földszintes, utcai szárnyán nyeregtetős, udvari szárnyán kontyolt nyeregtetős 
épület. Az utcai szárny DK-i végfalához a telket megosztó kerítésfal csatlakozik, benne 
oromzatos gyalogkapuval. Mindkét szárny egytraktusos, oldalfolyosós elrendezésű. Az 
utcai szárny folyosója és helyiségei csehsüveg boltozattal, illetve fiókos dongaboltozat-
tal fedettek, az ebédlő mennyezetén stukkódísz. Az udvari, gazdasági szárny folyosóját 
fiókos donga fedi, helyiségei síkmennyezetesek. Az udvari szárny alatt dongaboltozatos 
pince. Nyílászárók: részben 19. század eleje és második fele, az utcai homlokzatokon 
20. századiak. Az épület eredetileg udvari homlokzata előtt pilléres, mellvédes tornác-
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cal és szabadkéményes konyhával épült. A 19. és 20. században átalakítva. A telken 
melléképület.

CsP

Szentháromság-oszlop 4226
Szentháromság tér
hrsz.: 607/1
copf
1823

Kovácsoltvas kerítéssel övezett, hasáb alakú, erőteljes lábazattal és párkánnyal ellátott, 
sarkain volutás támokkal tagolt talapzaton álló, felfelé keskenyedő, fejezetes pillér, 
homlokoldalának felső részén fém koronát tartó angyalokkal, tetején Szentháromság-
szoborcsoporttal. A talapzat oldalain domborművek Szent Kristóf, Szent György, Xavéri 
Szent Ferenc és Gáspár János helyi plébános (1808–1848) ábrázolásaival, a saroktámok 
fölött Passaui Szent Valentin, Szent Sebestyén, Szent Donát és Szent Vendel szobrai, 
valamint a homlokoldalon konzolon Immaculata-szobor; a homlokoldal előtt oltárasz-
tal. A talapzat latin nyelvű felirata szerint 1823-ban állították. Magyar nyelvű felirata 
szerint 1882-ben újíttatta Bartil Antal, ugyanekkor készült a kovácsoltvas kerítés is. 
Restaurálva: 1980-as évek.

CsP

MÖZS

R. k. templom (Keresztelő Szent János) 4213
Szent István u.
hrsz.: 1
klasszicista
1821

Az utcavonaltól beljebb, kiteresedésben szabadon álló, Ny-i homlokzati tornyos 
templom, a hajónál keskenyebb, egyenes záródású szentéllyel, ennek D-i oldalán 
kontyolt nyeregtetős sekrestyével. A hajó és szentély is kontyolt nyeregtetővel fedett. 
Az óriáspilaszterekkel tagolt, triglifes párkány fölött timpanonnal lezárt Ny-i főhom-
lokzat középtengelyében kőkeretes kapu, kétoldalt kosáríves fülkékben Szűz Mária és 
Szent József kőszobrai. A hajó mindkét oldalhomlokzatának középtengelyében kőke-
retes oldalbejáratok. A hajóban, a sekrestyében és a szentélyben csehsüveg boltozat. 
A hajó Ny-i végében pilléres-íves, falazott orgonakarzat, kereszt- és dongaboltozatok-
kal. Falképek: 20. század. Berendezés: részben építéskori és 19. század második fele. 
Főoltárkép: 1891 (Graits Endre). Építész: Stann Jakab (?) Építtette a Tanulmányi 
Alapítvány, felszentelte Kremm Alajos pécsi nagyprépost. A főhomlokzat előtt az utca 
vonalában: vasráccsal elkerített kőkereszt korpusszal, talapzatán 1833-as évszám.

CsP
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TOLNANÉMEDI

Ref. templom 4267
Fő u. 11.
hrsz.: 363
klasszicista
1849

Az utca felől pilléres téglakerítéssel kerített kertben szabadon álló, egyhajós, É-i 
homlokzati tornyos templom, egyenesen záródó hajóval, kontyolt nyeregtetővel. 
Síkmennyezetes belső, a hajó É-i végében falazott, csehsüveg boltozatos karzat. 
Berendezés: részben 19. század. A 20. században többször felújítva. Kertjében a 19. 
században téglalap alaprajzzal épült, a 20. században L alakúvá bővített, földszintes, 
kontyolt nyeregtetős lelkészlak áll.

CsJ

UDVARI

Mutató
Alsópélpuszta > Külterület

Ev. templom 11058
Batthyány u.
hrsz.: 48
klasszicista
1847 körül

A falu legmagasabb pontján, az utcavonaltól beljebb szabadon álló, egyhajós templom, 
D-i homlokzata elé kissé kilépő toronnyal, a hajónál keskenyebb, félköríves szentéllyel, 
a szentély felől kontyolt nyeregtetővel. A toronysisakon 1847-es évszám. A toronyaljba 
nyíló, kőkeretes bejárat felett timpanon, benne 1929-es évszám. A K-i oldalhomlokzat 
középtengelyében kőkeretes oldalbejárat, fölötte lapos timpanonnal. A toronyaljban és 
a hajóban csehsüveg boltozat, a szentélyben félkupola ablakfiókokkal. A hajó három 
oldalán toszkán oszlopokon nyugvó, famellvédes karzat. Berendezés: 19. század közepe. 
Orgonaház: 1900 körül (Szalay Gyula). Középső harang: 1848. A templom felújít-
va: 1929. A német lakosság kitelepítése óta, a 20. század második felében pusztuló. 
A tetőhéjazat cseréje: 2001.

GyA

R. k. templom (Nagyboldogasszony) 4268
Petõfi u.
hrsz.: 260
késő barokk
1807

Három utca kereszteződésében kialakult teresedés közepén, kerítéssel körbevett kisebb 
emelkedőn szabadon álló, egyhajós templom, DK-i homlokzata elé enyhén kilépő 
toronnyal, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, a hajónál keskenyebb, félkörívesen 
záródó szentéllyel, annak K-i oldalán nyeregtetős sekrestyével. A torony tengelyében 
kőkeretes bejárat, zárókövén 1807-es évszámmal. A hajóban csehsüveg-, a szentélyben 
csehsüveg boltozat és félkupola. A hajó DK-i végében falazott, csehsüveg boltozatos 
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orgonakarzat. Berendezés: 19. század; neogótikus főoltár. Felújítva: 1968. Előtte kőke-
reszt korpusszal és Mária alakjával, talapzatán felirat 1872-es évszámmal.

CsJ

KÜLTERÜLET

ALSÓPÉLPUSZTA

R. k. kápolna 11210
0163/65
klasszicista
1860 körül

Alsópélpuszta határában szabadon álló, téglalap alaprajzú, nyeregtetős kápolna. 
Háromszögű oromzattal képzett, toszkán pilaszterekkel tagolt Ny-i főhomlokzatát 
konzolsoros főpárkány zárja, középtengelyében felülvilágítós kapu nyílik. Az oromzat 
mögött fa huszártorony. Síkmennyezetes belső, alatta kripta. Egykori berendezéséből 
csak az oltárasztal és egy padsor maradt meg. Az egykori alsópélpusztai kúria kápolnája-
ként építtette Zichy László neje, Széchenyi Mária az 1860-as években. A kápolna körül 
sírkert sírokkal, 19. század második fele.

GyA

VÁRALJA

Ref. templom 11059
Kossuth u.
hrsz.: 127
késő barokk
1802–1807

Kisebb emelkedőn szabadon álló, egyhajós templom, DK-i homlokzata elé kissé 
kilépő toronnyal, félkörívesen záródó hajóval, a DNy-i oldalon bejárati előtérrel. 
A toronyaljba nyíló, aedikulás keretelésű, félköríves kapu vállpárkánnyal díszített kőke-
retének zárókövén 1802-es évszám, a DNy-i előépítmény hasonló kőkeretű bejáratának 
zárókövén is 1802-es évszám. A toronysisakon 1907-es évszám. A hajó DNy-i falán 
fatábla 1907-ből, az építési jubileumra és az épület felújítására vonatkozó felirattal. 
Csehsüveg boltozatos toronyalj, síkmennyezetes hajó. A hajó DK-i és ÉNy-i végében 
festett mellvédű fakarzatok. Fakonzolok által tartott famennyezet, rajta vászonra festett, 
ornamentális díszítés. Berendezés: jellemzően építéskori. Orgona: 1844; átépítve: 1880 
(Lesnyik–Kész-műhely). Harang: 1817. Felújítva: 1907, 1994. A telken még újabb 
épületek.

GyA
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VÁRDOMB

R. k. templom (Nepomuki Szent János) 4227
Kossuth Lajos u.
hrsz.: 387
barokk
1787

Az utcavonaltól beljebb szabadon álló, egyhajós templom, K-i homlokzata elé eny-
hén kilépő toronnyal, a hajónál keskenyebb, ívesen záródó szentéllyel, a szentély felől 
kontyolt nyeregtetővel, a szentély É-i oldalán félnyeregtetős sekrestyével. A K-i főhom-
lokzat középtengelyében nyíló bejárat felett törtvonalú szemöldökpárkány és 1987-es 
(eredetileg 1836-os) évszám, a zárópárkány alatt fülkében szobor: Mária gyermekével. 
A D-i homlokzat középtengelyében oldalbejárat. Csehsüveg boltozatos toronyalj, sík-
mennyezetes belső. A hajó K-i végében fa orgonakarzat, mellvédjén az Utolsó Vacsora 
jelenete: 16. század (?), áthozva a tolnai ferences kolostorból. Berendezés: jellemző-
en 1800 körül. Főoltárkép: 1886 (Graits Endre). Építtette a Theresianum Akadémia 
Alapítványa. 1836-ban tűzvész pusztította, utána megújítva.

CsP

VÁRONG

R. k. templom (Nepomuki Szent János) 4148
Fő u.
hrsz.: 75
barokk
1775

Magaslaton szabadon álló, egyhajós templom, D-i homlokzata előtt álló toronnyal, 
a hajónál keskenyebb, ívesen záródó szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtető-
vel, a szentély Ny-i oldalán félnyeregtetős sekrestyével, a toronyaljba nyíló bejárat-
tal. A hajóban csehsüveg-, a szentélyben csehsüveg boltozat és félkupola. A hajó D-i 
végében újabb fa orgonakarzat. Berendezés: részben 18. század vége. Előtte kőkereszt 
korpusszal, 1938.

CsJ

VARSÁD

Ev. templom 4269
Ady Endre u.
hrsz.: 413
barokk
1786

A településen átvezető főút mellett szabadon álló, egyhajós templom, K-i homlokzata 
előtt álló toronnyal, a poligonális záródású szentély felől kontyolt nyeregtetejű hajóval. 
A torony tengelyében nyíló, kőkeretes kapu felett kőtábla latin nyelvű építési felirat-
tal és 1786-os évszámmal. A D-i homlokzat középtengelyében kőkeretes oldalbejárat. 
Csehsüveg boltozatos toronyalj, a hajóban és a szentélyben stukkódíszes síkmennyezet. 
A hajó három oldalán karzat: a hajó K-i végében pilléres, falazott orgonakarzat, az osz-
lopokon nyugvó oldalkarzatok famellvédesek, figurális festésű kazettákkal. Berendezés: 
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nagyrészt építéskori; oltárkép: 19. század vége. A szószékoltár felett kőtábla német nyel-
vű építési felirattal és 1786-os évszámmal. A papi pad oromzatán Szeniczei Bárány Pál 
lelkész festett címere, német nyelvű felirattal és 1792-es évszámmal. Toronysisak: 1855. 
A torony felújítva: 1990-es évek vége. A külső felújítva: 2004–2005.

CsJ

ZÁVOD

Szent Flórián-szobor  4130
Kossuth Lajos u.
hrsz.: 86
késő barokk
1783

Kereszteződésben, a r. k. plébániaház (trsz.: 4131) telkének hátsó sarkánál, lábazattal 
és párkánnyal tagolt, alul volutákkal díszített, hasáb alakú talapzaton álló, az egyik 
kezében összetekert zászlót tartó, másik kezével dézsából égő házra vizet öntő, római 
katonai öltözetű szentet ábrázoló, festett kőszobor. A talapzat homlokoldalán latin 
nyelvű, kronosztikonos felirat, 1783-as évszámmal.

CsP

R. k. plébániaház 4131
Rákóczi u. 136.
hrsz.: 88
barokk
1761

Saroktelken, az utcavonaltól beljebb szabadon álló, földszintes, alápincézett, téglalap 
alaprajzú, nyeregtetős lakóház, előkert mögötti, oromzatos utcai homlokzatán tornác-
bejárattal. A kerti homlokzat középtengelyében a pilléres, mellvédes tornácra vezető, 
mellvédfalas lépcső. Kéttraktusos belső, fiókos dongaboltozattal és síkmennyezettel 
fedett helyiségek. A pincében fiókos dongaboltozat. A 19. és 20. században átalakítva.

CsP

R. k. templom (Keresztelő Szent János születése)  4132
Székely u.
hrsz.: 1
barokk
1764–1768

A település É-i végén dombon szabadon álló, egyhajós templom, D-i homlokzata elé 
kilépő toronnyal, a hajónál keskenyebb, egyenes záródású szentéllyel, a szentély felől 
kontyolt nyeregtetővel, a szentély Ny-i oldalán nyeregtetős, oromzatos sekrestye-ora-
tóriummal. A toronyaljba nyíló kapu felett háromszögű oromzat. A K-i homlokzaton 
aszimmetrikus elhelyezésű, szalagkeretes oldalbejárat. A toronyaljban fiókos dongabol-
tozat, a hajóban és a szentélyben csehsüveg boltozat, a sekrestyében és az oratóriumban 
fiókos dongaboltozat. A hajó D-i végében falazott, pilléres, keresztboltozatos orgona-
karzat. A 18. századi és későbbi kifestés lemeszelve. Berendezés: 18. század második fele. 
Orgona: 1779 (Janicsek József ); átépítve: 19. század vége (Unger Endre). 1700 körül a 
német telepesek a település régi templomát felújították. A jelenlegi templom építésének 
kezdete: 1764. Építtette a gróf Mercy család, felszentelte 1768-ban Wittmann József 
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pécsi kanonok. 1768-ban a szentélyt Kelemen plébános kifesttette. A templomkertben 
kőkereszt, Immaculata- és Szent Vendel-szobor.

CsP

ZOMBA

R. k. templom (Szent István király) 4133
Alkotmány u. 3.
hrsz.: 3
barokk
1765

A temető előtt dombon szabadon álló, hosszú lépcsősoron keresztül megközelíthető, 
egyhajós templom, D-i homlokzata elé enyhén kilépő toronnyal, poligonális záródású 
szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, a szentély mindkét oldalán kétszin-
tes, kontyolt nyeregtetős bővítményekkel. A bővítmények földszintjén kápolna, illetve 
sekrestye és kocsiáthajtó, emeletükön oratórium. A toronyaljba nyíló kapu fölött tört-
vonalú szemöldökpárkány. A torony melletti féloromzatokon vázák. A toronyaljban 
donga-, a hajóban csehsüveg-, a szentélyben csehsüveg boltozat és félkupola. A hajó 
D-i végében falazott, pilléres orgonakarzat, mellvédjén felújítási évszám: 1923. A dia-
dalíven festett, latin nyelvű felirat, kronosztikonjában építési évszámmal. A 18. századi 
kifestés átfestve 1923-ban. Üvegablakok: 1942. Berendezés: 18. század második fele; 
oltárképek: 1773 előtt (Baumgartner Norbert kapucinus szerzetes). Szószék felújítva: 
1900. Orgona: 1888 (Országh Sándor). Építtette jobbaházi Dőry Ádám, Tolna várme-
gye alispánja. Felújítva, bővítve 1840-ben, ekkor alakították át és építettek emeletet a 
bővítményekre. Felújítva: 1923. A lépcsősor aljában öntöttvas kerítéssel kerített, fel-
újított Szentháromság-oszlop, 1893. A temetőben (hrsz.: 8) a Dőry család kriptája és 
síremlékei.

CsJ
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012/20 Tevel 107
021 Tengelic 105
040/2 Regöly 81
044/3 Szedres 89
057 Cikó 28
069 Tengelic 104
090 Kölesd 57
0106/1 Cikó 28
0109/53 Decs 30
0129/3 Hőgyész 49
0145/1 Szekszárd 100
0152/19 Sióagárd 85
0163/65 Udvari 112
0186/1 Gyönk 43
0290/4 Tengelic 103
0300/13 Tengelic 105
0350 Dombóvár 33
0370/9 Tengelic 104
0399 Felsőnyék 41
0405 Tengelic 103
0409/1 Bátaszék 14
0419/2–4 Bölcske 26
0419/11–13 Bölcske 26
0422 Bölcske 26
0556/10 Ozora 70
0661 Tamási 102
01044/1 Paks 79
1 Aparhant 10
 Bikács 15
 Dunaszentgyörgy 37
 Felsőnána 39
 Grábóc 42
 Kistormás 55
 Kurd 58
 Madocsa 60
 Őcsény 71
 Pálfa 79
 Pincehely 80
 Szakcs 87
 Szálka 88
 Tolna 110
 Závod 114
2 Cikó 27
 Decs 30
 Grábóc 41, 42
 Szakály 86
2/3 Hőgyész 47

3 Cikó 27
 Zomba 115
5 Alsónyék 9
 Hőgyész 46
6/1 Hőgyész 46
6/5–6 Hőgyész 46
7 Grábóc 42
9 Felsőnyék 40
11 Grábóc 42
12 Mőcsény 64
13 Györe 44
 Paks 74
14 Lengyel 59
15 Lengyel 59
16 Lengyel 59
 Paks 73, 74
18 Bölcske 25
18/28 Lengyel 60
21/1 Lengyel 60
22 Paks 76
27 Simontornya 84
29/1–2 Simontornya 83, 84
30 Sárpilis 81
 Simontornya 83, 84
31/1–2 Simontornya 84
32 Simontornya 84
33 Bátaapáti 12
 Simontornya 84
36 Tamási 102
39 Bonyhád 18
42 Simontornya 84
43 Kalaznó 52
44 Bonyhád 18
 Kisdorog 54
47/2 Tolna 108
48 Udvari 111
50 Csikóstöttös 29
 Simontornya 84
50/2 Dombóvár 31
50/3 Dombóvár 32
51 Lengyel 59
52 Nagydorog 66
57 Kisdorog 53
59/1 Bonyhád 20
59/5 Bonyhád 20
64 Izmény 50
74 Dúzs 38
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75 Várong 113
77 Felsőnyék 40
78/1 Bonyhád 21
82/1 Lengyel 58
86 Závod 114
87 Harc 45
88 Nagykónyi 66
 Závod 114
89/1 Grábóc 42
89/3 Bonyhád 21
108/2 Diósberény 31
112 Gyönk 42
115 Bonyhádvarasd 24
 Grábóc 42
117 Sárszentlőrinc 82
122 Bonyhádvarasd 25
125 Kölesd 56
127 Sárszentlőrinc 81
 Váralja 112
138 Keszőhidegkút 52
139 Kajdacs 51
143 Szárazd 88
167 Medina 62
168 Kismányok 54
185/1 Bátaapáti 12
190 Gyönk 42
196/1 Kocsola 55
196/2 Kocsola 55
197 Kocsola 55
199 Iregszemcse 49
200 Iregszemcse 49
201 Kéty 53
207 Alsónána 9
210/1 Tolna 108
230 Fadd 39
238/1 Szálka 88
256 Báta 11
259 Kapospula 52
260 Udvari 111
263 Nagyszokoly 68
264 Györköny 44
267 Dombóvár 32
271 Miszla 63
283 Báta 11
283/1 Felsőnyék 40
289 Sárszentlőrinc 82
 Sióagárd 85
295 Regöly 80
303 Mucsfa 64
308 Tevel 106

312/2 Mucsi 65
327 Sárszentlőrinc 83
332 Kisszékely 54
353 Értény 38
354/1 Értény 38
358 Iregszemcse 50
 Medina 62
362 Medina 62
363 Tolnanémedi 111
377 Iregszemcse 50
384/1 Szakály 86
386 Kölesd 56
387 Várdomb 113
388 Attala 11
390/2 Nagymányok 67
402/3 Bonyhád 16
402/4 Bonyhád 16
404 Németkér 68
413 Varsád 113
418/2 Csikóstöttös 28
427 Tolna 108
437 Aparhant 10
 Cikó 27
438 Medina 61
460 Hőgyész 48
461 Hőgyész 48
462/1–2 Hőgyész 48
463 Hőgyész 48
469 Mőcsény 64
474 Györköny 45
476 Báta 11
490 Nagyszékely 67
506/1 Bonyhád 16
521 Bonyhád 19
522/1 Bonyhád 19
522/2 Bonyhád 19
537 Gyulaj 45
566/1 Decs 29
566/2 Decs 29
581 Kajdacs 51
588 Bölcske 25
588/2 Bonyhád 20
589/1 Tolna 109
599 Bonyhád 20
591 Bonyhád 17
605/1 Bonyhád 22
606 Mucsi 65
607/1 Tolna 110
609/1–2 Miszla 63
612 Miszla 63
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632/2 Nagymányok 66
647 Bátaszék 12
671 Tevel 106
726 Bátaszék 14
732 Szekszárd 97
737 Hőgyész 47
768 Bátaszék 14
770 Györköny 44
789/1–2 Simontornya 84
790/1–2 Simontornya 84
791 Simontornya 84
792/1–2 Simontornya 84
793 Gyönk 43
 Simontornya 84
794 Simontornya 84
794/18 Gyönk 43
795 Simontornya 84
796 Simontornya 84
797/1–14 Simontornya 84, 85
798 Simontornya 84, 85
801/1 Szedres 89
814/1 Nagyszékely 68
839 Tamási 101
843/4 Bátaszék 13
863 Paks 75
864/1 Bölcske 26
895 Paks 75
896 Paks 75
898 Dunaföldvár 36
925/1–3 Hőgyész 48
926/1–4 Hőgyész 48
950/1 Paks 77
955 Bátaszék 13
980/1–3 Paks 77
992 Dunaföldvár 37
 Magyarkeszi 61
1006 Bátaszék 13
1011 Paks 78
1017/1 Paks 72
1021 Paks 72
1028 Paks 76
1029 Paks 71, 73
1030 Dunaföldvár 36
1055 Paks 74
1064/1–2 Paks 72
1065/1–2 Szekszárd 97
1078 Dunaföldvár 35
1079/1 Dunaföldvár 36
1147 Paks 75
1180 Bogyiszló 15

1197 Dunaföldvár 35
1199 Dunaföldvár 35
1317/1 Bonyhád 22
1332 Dunaföldvár 34
1342/1 Bonyhád 17
1342/2 Bonyhád 17
1392 Dombóvár 32
1413 Simontornya 84
1414 Simontornya 84
1436 Simontornya 85
1436/2 Simontornya 84, 85
1440 Simontornya 84, 85
1441 Simontornya 84
1442 Simontornya 84
1443 Simontornya 84
1444/1–2 Simontornya 84
1445/1 Simontornya 84
1445/2 Simontornya 84, 85
1446 Simontornya 84
1447 Simontornya 84
1448 Simontornya 84
1449 Simontornya 84
1450 Simontornya 84
1451 Simontornya 84
1452 Simontornya 84
1453 Simontornya 84
1454 Simontornya 84
1455 Simontornya 84
1456/1–2 Simontornya 84
1457 Simontornya 84
1458 Simontornya 84
1459 Simontornya 84
1460 Simontornya 84
1461 Simontornya 84
1462 Simontornya 84
1463 Simontornya 84
1464 Simontornya 84
1465 Simontornya 84
1466 Simontornya 84
1467 Simontornya 84
1468/2–4 Simontornya 84
1495/2 Simontornya 84
1499 Szekszárd 91
1525 Kölesd 57
1536 Paks 77
1556 Döbrököz 33
1590 Tamási 101
1596 Ozora 69
1638 Dunaföldvár 34
1660 Tamási 101
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1691 Bonyhád 19
1737 Bonyhád 19
1741 Paks 76
 Szekszárd 92
1747 Ozora 69
1784 Szekszárd 95
1785 Szekszárd 93
1787 Szekszárd 91
1788 Szekszárd 91
1793/1–4 Tamási 101
1801 Bonyhád 19
1802 Tevel 107
1814 Szekszárd 96
1818 Paks 76
1820/1 Szekszárd 92
1827 Szekszárd 97
1829/2–3 Szekszárd 97, 98
1829/5–7 Szekszárd 97, 98
1830 Szekszárd 96
1876/1 Szekszárd 93
1876/2 Szekszárd 93
1882/3 Dombóvár 32
1919/10 Szekszárd 98

2292 Paks 78
2441 Szakcs 87
2622/2 Bonyhád 22, 23
2707 Szekszárd 99
2710 Szekszárd 99
2773 Tolna 107
3114/4–5 Bonyhád 23
3114/6 Bonyhád 23
3115 Pincehely 80
3235 Bonyhád 23
3332 Paks 75
4179 Dunaföldvár 33
4332/2 Dunaföldvár 34
4880 Szekszárd 94
4881 Szekszárd 94
4884 Szekszárd 95
4885 Szekszárd 94
4886 Szekszárd 95
5094 Bonyhád 24
5130 Szekszárd 95
5742 Szekszárd 100
6748 Szekszárd 96
8267 Paks 78
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330 Csikóstöttös 28
331 Csikóstöttös 29
4061 Szekszárd 91
4062 Szekszárd 95
4063 Szekszárd 92, 99
4064 Szekszárd 91
4065 Szekszárd 91
4066 Szekszárd 99
4067 Szekszárd 92
4068 Szekszárd 93
4069 Szekszárd 93
4070 Szekszárd 93
4071 Szekszárd 95
4072 Szekszárd 96
4073 Szekszárd 96
4074 Szekszárd 96
4075 Szekszárd 97
4076 Szekszárd 99
4077 Szekszárd 98
4078 Aparhant 10
4079 Aparhant 10
4080 Bátaapáti 12
4081 Bonyhád 23

4082 Bonyhád 16
4083 Bonyhád 16
4084 Bonyhád 16
4085 Bonyhád 22
4086 Bonyhád 22
4087 Bonyhád 17
4088 Bonyhád 18
4089 Bonyhád 19
4090 Bonyhád 19
4091 Bonyhád 19
4094 Bonyhád 20
4095 Bonyhád 20
4096 Bonyhád 21
4097 Bonyhád 21
4099 Bonyhád 22
4100 Bonyhádvarasd 24
4101 Bonyhádvarasd 25
4102 Cikó 27
4103 Cikó 28
4104 Cikó 27
4105 Cikó 27
4106 Cikó 28
4107 Felsőnána 39



4108 Grábóc 41
4109 Györe 44
4110 Hőgyész 46
4111 Hőgyész 49
4112 Hőgyész 47
4113 Izmény 50
4114 Kalaznó 52
4115 Kéty 53
4116 Kisdorog 54
4117 Kisdorog 53
4118 Lengyel 59
4119 Lengyel 58
4120 Bonyhád 24
4121 Mőcsény 64
4122 Mucsfa 64
4123 Nagymányok 66
4124 Nagymányok 67
4125 Szálka 88
4126 Tevel 107
4127 Tevel 106
4128 Tevel 106
4129 Tevel 107
4130 Závod 114
4131 Závod 114
4132 Závod 114
4133 Zomba 115
4134 Dombóvár 31
4135 Dombóvár 32
4136 Dombóvár 32
4137 Dombóvár 32
4138 Döbrököz 33
4139 Dúzs 38
4140 Gyulaj 45
4142 Kocsola 55
4143 Kurd 58
4144 Mucsi 65
4145 Mucsi 65
4146 Szakcs 87
4147 Szakcs 87
4148 Várong 113
4150 Bikács 15
4151 Bölcske 26
4152 Bölcske 25
4153 Bölcske 25
4154 Dunaföldvár 33
4155 Dunaföldvár 34
4156 Dunaföldvár 34
4157 Dunaföldvár 34
4158 Dunaföldvár 35
4159 Dunaföldvár 36

4160 Dunaföldvár 36
4161 Dunaföldvár 37
4162 Dunaföldvár 36
4163 Dunaföldvár 37
4164 Paks 78
4165 Györköny 44
4166 Kajdacs 51
4167 Madocsa 60
4168 Nagydorog 66
4169 Németkér 68
4170 Paks 71
4171 Paks 72
4172 Paks 75
4173 Paks 75
4174 Paks 75
4175 Paks 72
4176 Paks 72
4177 Paks 73
4178 Paks 73
4179 Paks 74
4180 Paks 74
4181 Paks 76
4184 Paks 77
4185 Paks 75
4186 Paks 76
4187 Paks 76
4188 Paks 77
4189 Paks 78
4190 Paks 78
4191 Paks 77
4192 Pálfa 79
4193 Alsónyék 9
4194 Báta 11
4195 Bátaszék 13
4196 Bátaszék 12
4197 Bátaszék 14
4199 Bátaszék 14
4200 Bogyiszló 15
4201 Decs 30
4202 Fadd 39
4203 Harc 45
4204 Kistormás 55
4205 Kölesd 57
4206 Kölesd 56
4207 Kölesd 56
4208 Kölesd 56
4209 Medina 61
4210 Medina 62
4211 Medina 62
4212 Medina 62
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4213 Tolna 110
4214 Őcsény 71
4216 Sárpilis 81
4217 Sióagárd 85
4218 Szedres 89
4219 Tengelic 103
4220 Tengelic 105
4221 Tolna 108
4222 Tolna 107
4223 Tolna 109
4224 Tolna 108
4225 Tolna 108
4226 Tolna 110
4227 Várdomb 113
4228 Diósberény 31
4229 Értény 38
4230 Felsőnyék 40
4231 Felsőnyék 40
4232 Gyönk 42
4233 Gyönk 43
4234 Iregszemcse 49
4235 Iregszemcse 50
4236 Iregszemcse 50
4237 Keszőhidegkút 52
4238 Kisszékely 54
4239 Magyarkeszi 61
4240 Miszla 63
4241 Miszla 63
4242 Nagykónyi 66
4243 Nagyszékely 67
4244 Nagyszokoly 68
4245 Ozora 69
4246 Ozora 69
4247 Tamási 102
4248 Pincehely 80
4249 Pincehely 80
4250 Regöly 81
4251 Regöly 80
4252 Sárszentlőrinc 81
4254 Sárszentlőrinc 83
4255 Sárszentlőrinc 82
4256 Sárszentlőrinc 82
4258 Simontornya 83
4259 Simontornya 83
4260 Simontornya 85
4261 Simontornya 84
4262 Szakály 86
4263 Szárazd 88
4264 Tamási 101
4265 Tamási 101

4266 Tamási 101
4267 Tolnanémedi 111
4268 Udvari 111
4269 Varsád 113
4450 Attala 11
4473 Kapospula 52
6639 Simontornya 84
6644 Szekszárd 97
6826 Bátaszék 14
6827 Dombóvár 33
6843 Grábóc 42
8156 Kölesd 57
8404 Felsőnyék 41
8460 Szekszárd 100
8727 Felsőnyék 40
8804 Tolna 109
8885 Sióagárd 85
8936 Szekszárd 94
8937 Szekszárd 94
8938 Szekszárd 94
8939 Szekszárd 95
8940 Szekszárd 94
8941 Szekszárd 95
9000 Szekszárd 99
9007 Szakály 86
9023 Bonyhád 17
9045 Tamási 102
9140 Tengelic 104
9141 Tengelic 103
9142 Tengelic 105
9143 Hőgyész 48
9190 Szekszárd 100
9191 Bátaszék 13
9275 Decs 29
9687 Gyönk 43
9858 Hőgyész 48
9859 Lengyel 60
9874 Lengyel 59
9884 Hőgyész 47
9900 Tengelic 104
9938 Szedres 89
9946 Grábóc 42
10002 Bátaszék 13
10022 Dombóvár 32
10023 Bátaapáti 12
10024 Nagyszékely 68
10141 Szekszárd 98
10145 Bonyhád 20
10146 Paks 74
10147 Szekszárd 97
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10148 Decs 30
10201 Bonyhád 18
10202 Hőgyész 48
10203 Kajdacs 51
10204 Ozora 70
10245 Szekszárd 97
10404 Bölcske 26
10594 Gyönk 42
10640 Györköny 45
10665 Miszla 63
10827 Bonyhád 23
10866 Kölesd 57

10920 Györköny 44
11012 Bonyhád 23
11030 Mőcsény 64
11038 Dunaszentgyörgy 37
11058 Udvari 111
11059 Váralja 112
11070 Alsónána 9
11076 Kismányok 54
11092 Báta 11
11140 Paks 79
11183 Dunaföldvár 35
11210 Udvari 112
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Jobbító megjegyzéseiket, kiegészítéseiket kérjük erre a címre eljuttatni: istvan.bardoly@koh.hu
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LISTED BUILDINGS IN HUNGARY

TOLNA COUNTY

The present volume is an official publication of the listed buildings in Hungary, edited and published by the National Office 
of Cultural  Heritage. Each entry contains the basic topographical data of the buildings, date and period most characteristic in 
their present appearance, and a short description of the structure and its building history, with reference to valuable fixtures, 
fittings, and furnishing, if any. Further information on all the indicated items is available at the listed buildings records section 
of the office to be contected by mail: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Nyilvántartási Osztály, H-1014 Budapest, Táncsics u. 1., 
or e-mail through our web site at www.koh.hu.


