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Tornyospálca, református templom1

A falu neve elôször egy Péter nevû ember birtokaként
Polcia formában, 1212-ben bukkan fel Zsurk határosaként.2
Az eredetileg máshol birtokos Tomaj nemzetség valamikor 1212 után szerzett birtokokat ezen a vidéken.3
1322-ben, amikor Losonci Dénes ﬁai, Tamás és István
el akarták idegeníteni Zsurkot és Szentmártont, a nemzetség abádi ágához tartozó (és távoli rokonnak számító) Sebestyén ﬁa Loránd és ﬁai tiltakoztak ellene, mondván, hogy azok osztatlan birtokok. Ez bizonyosan arra
utal, hogy a fent említett birtokok akkor már elég régóta
tulajdonukban lehettek.4 Azt nem tudjuk, hogy Pálca
a Tomaj nem birtokában volt-e már ekkor is, azonban
a középkor folyamán a késôbbiekben mindvégig a Losonciak szentmártoni uradalmának részeként találkozunk nevével. Mivel Pálcát csak Dénes ﬁai: Tamás, István és Dezsô leszármazottai birtokolták, nem kizárt,
hogy a falu 1322 után szerzett közös birtokuk volt.

1. A templom kuatatási alaprajza
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Annyi bizonyos, hogy 1355-ben már a Tomaj nembeli
Losonciak birtokaként találkozunk Pálca nevével, amikor Losonci Dénes ﬁa Tamás és ﬁai: Tamás és István elcserélik Palcha nevû birtokukat avagy földjüket Várdai
László ﬁa János Gôstuzsér (Geus Tusyr) birtokával.5 Ez
a csere azonban csak Pálca egy részét érinthette,6 hiszen
a késôbbi adatok a Losonciak további folyamatos birtoklásáról tanúskodnak.7
Losonci István temesvári kapitány 1552-ben bekövetkezett halálával a család ﬁágon kihalt. Birtokai – többek
között a Pálcát is magába foglaló szentmártoni uradalom
is – leányágon öröklôdtek tovább. Losonci Anna harmadik férje, Forgách Zsigmond, Nógrád megye fôispánja,
királyi tanácsos – aki mellesleg már 1598-tól birtokolta
Pálca bizonyos területét8 – a Losonciak magszakadása címén 1604-ben kapta meg a szentmártoni uradalomnak
idôközben a Kamarára háramlott és attól már 1601-ben
zálogba vett maradék részeit.9
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2. A hajó északkeleti végében kialakított kettôs fülke

3. A hajó északi homlokzata kutatás közben

A templom kutatására 2006–2007-ben került sor,
eredményeirôl 2011-ben a szerzôk hosszabb tanulmányban számoltak be.10 A kutatás során azzal kellett szem-

besülnünk, hogy olyan – jelentôs mértékû bontásokkal
is járó – utólagos átalakítások történtek az elsô periódusú épületen, amelynek következményeként számos épí-

5. A templom északi oldalának falkorona alatti idomtéglái

4. A szentély északi homlokzata kutatás közben

tészeti részlet is megsemmisült. Nemcsak a templom
mainál rövidebb hajójának nyugati és szentélyének keleti falát, hanem kisméretû sekrestyéjét is teljes egészében
elbontották. E két utóbbinak alaprajzi elrendezését alapozási árkainak feltárásával sikerült meghatároznunk,
azonban lefedésük módját, ablaknyílásaik számát és formáját nem ismerjük. Mivel a középkori hajó északi és
déli falát ugyancsak jelentôs mértékben visszabontották,
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5. A templom északi oldalának falkorona alatti idomtéglái
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6. A hajó déli fala kutatás után

az ablaknyílások itt sem maradtak fenn. Annyi bizonyos,
hogy a legkorábbi templom teljes egészében téglából
épült, mint ahogy az azt követô építési periódusok alkalmával is csupán ezt az építkezési anyagot használták –
követ minden jel szerint (a késô gótikus szentségtartó
fülke kivételével) sehol nem alkalmaztak. A hajó közepén, a padlóból egy lefaragott felületû, tokhornyos szárkô elem került elô, amelynek eredeti helyét viszont nem
ismerjük.
A kutatás eredményeként négy – egymástól határozottan elkülöníthetô – építési periódus rajzolódott ki (1. kép).
A legkorábbi templom egyhajós, egyenes szentélyzáródású épület volt.11 A szentély északi oldalához kicsiny, dongaboltozatú sekrestye csatlakozott.12 Téglából falazták ki
a – boltozatban ﬁókkal kiváltott – sekrestyeajtó élszedett
káváit és csúcsívét. A vélhetôen szintén dongaboltozattal
fedett szentély déli falába egy ugyancsak téglából falazott
és a kutatás során kibontott egyszerû ülôfülke mélyedt.
A templom téglából falazott kávájú, félköríves záradékú

bejárata a hajó déli oldalán nyílt.13 A hajó minden bizonnyal síkmennyezetes lehetett.
Középkori írott forrás magáról a templomról nem maradt fenn. A falu neve az 1332–1335. évi pápai tizedjegyzékben nem szerepel, bizonyára ebben az idôben még
nem volt temploma, plébánosát is csak 1454-ben említik
elôször.14 A templom titulusát nem ismerjük.
Tekintettel a fent elmondottakra, feltételezhetô,
hogy a templomot legkorábban a XIV. század közepe
táján emelhették. Az építtetôt a Losonci család tagjai
között kereshetjük, talán éppen az 1355-ben említett
István személyében, aki a jelek szerint az ág jelentôségének megalapozója volt, hiszen ﬁai országos méltóságokra jutottak.
Az elsô templomot a XV–XVI. század fordulója körül majdnem teljesen lebontották. Amint arra már utaltunk, a régi szentély keleti falát elbontották, ám északi
és déli fala jelentôs mértékû visszabontás után újra épült,
melyekhez egy poligonális záródású, ﬁókos dongabolto-
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7. Befalazott kapu a hajó déli falában

9. A szentségfülke felmérési rajza

zattal fedett, kívülrôl támpillérekkel erôsített részt kapcsoltak. A hajó méretei ugyan nem változtak, de nyugati
végébe karzat került. A hajó északkeleti végében kialakított csúcsíves záródású, kisméretû kettôs fülke arra utal,
hogy esetleg mellékoltárt is állíthattak (2. kép). A hajó
külsô homlokzatainak felsô – falkorona alatti – sávját
idomtéglákból készült, vakmérmûves, csúcsíves lezárású
és négykaréjos, valamint az északi oldalon kör alakú nyílást formázó díszítôelemekkel gazdagították. Figyelem-

reméltó, hogy amíg a déli oldalon egy sávban, addig
a hajó északi falában a vakmérmûves elemek két sorban
helyezkednek el (3–5. kép). A szentély északi falában
egymástól eltérô méretû, ám mérmû nélküli – különbözô magasságban, a sekrestye fölötti részen elhelyezkedô – fülkéket falaztak ki (4. kép). A fal északnyugati
felsô sarkában, közvetlenül a falkorona alatti nyílás
a boltozat fölötti padlástér külsô megközelítését szolgálta. Ekkor keletkeztek a hajó és a szentély eredetileg

8. A szentély délkeleti falában kialakított kettôs fülke

10. A déli homlokzat részlete helyreállítás közben

248

TORNYOSPÁLCA, REFORMÁTUS TEMPLOM

11. A templom déli homlokzata a helyreállítás után

rézsûs kávájú, s bizonyára kô mérmûves ablakai is. A korábbi, igen egyszerû déli kaput alighanem befalazták –
feltételezhetôen a templomnak volt ekkor egy díszesebb,
nyugati kapuja is (6–7. kép). Valószínûleg ekkor vésték
a déli (korábbi) szentélyfalba a félköríves, de ismeretlen

célt szolgáló fülkét is. A szentély délkeleti falában egy
vélhetôen szintén kettôs, csúcsíves lezárású ampolnatartó fülkét is kialakítottak (8. kép).15
A kutatás során freskóra utaló nyom nem került elô.16
Minden jel arra utal, hogy a külsô homlokzatokat, vala-

12. A szentély helyreállítás közben

13. Idomtéglák a hajó helyreállított déli falán
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mint a belsô terek oldalfalait mindkét építési periódusban
fehér meszelésû vakolattal takarták.
A szentély északkeleti falszakaszában egy vakmérmûves timpanonnal koronázott szentségtartó fülkét helyeztek el, amely részleteiben szinte teljesen megegyezik
a tiszaszentmártoni református templom késô gótikus
építési periódusához tartozó szentségtartó fülkéjével (9.
kép). Minekután Tornyospálca sorsa birtoktörténetileg
is szorosan összefügg Tiszaszentmártonnal, véleményünk szerint a két építkezés közel azonos idôben történt, így a pasztofóriumok elhelyezésére is ekkor került
sor. Különösen fontos, hogy Tornyospálcán az új szentély, valamint az újra épült északi és déli hajófal koronája alatt ugyanezen periódusban idomtéglákat is alkalmaztak díszítôelemként. Tekintettel arra, hogy a mûvészettörténeti szakirodalom az idomtéglák használatának országos elterjedését éppen a XV. század végére,
sôt, sok esetben már a XVI. század elejére teszi, az épít-

kezéseket semmiképp sem helyezhetjük ezen idôpontnál
korábbra.17 Lényegében ugyanezt az idôpontot valószínûsíti a tornyospálcai szentély ﬁókos dongaboltozatának szerkezete is.18
Az építtetô személyét ismét a Losonciak között kereshetjük, nevezetesen az 1454 és 1498 között az oklevelekben említett László erdélyi vajdában vagy ﬁában, az 1489
és 1521 között szereplô és 1525 elôtt elhunyt, az ország
zászlósurai közé tartozó Zsigmondban.19
A XVII. század elején bontották le a sekrestyét és ekkor vágtak körablakot a szentély keleti falába. 1803 és
1808 között történt, amikor a hajó nyugati falát elbontva
a templomot nyugat felé meghosszabbították, s új tornyot is építettek hozzá.20
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