
A víztől elzárt, vadregényes tájon, idegentől
védett területen könnyebben megmaradtak a
talpas házakban élő reformátusok, akik igye-
keztek talpas szentegyházakat (gerendavázra
épített, paticsfalú templomokat) is létrehozni.
Népművészetüket nemcsak a díszes ruhák,
főkötők jelenítették meg, hanem ezekben a
templomokban is visszaköszönt rájuk annak
szín- és formavilága.  Amikor aztán 1790 után
(türelmi rendelet), kőből épített templomokat
is emelhettek, sok közösség ezekben az újabb
épületekben is szívesen nézte a hímes, festett
mennyezeteket – népművészetük utolsó nagy
lobbanásával, mintegy utolsó üzenetként dísz-
elegtek az elfogyó, egykéző vidékek templomai
az utókornak. 

Zentai Tünde szép könyvsorozatban dolgoz-
za fel a Dél-Dunántúl e gyönyörűséges templo-
mainak kincseit. Egy-egy templom kalauzaként,
ismertetőjeként is használhatjuk a köteteket,
melyekben nemcsak Baranya, de a Somogyban
található Szenna és a Drávaszögben fellelhető
Rétfalu (Eszék előfalva) templomai is megis-
merhetőek. (A Dél-Dunántúl festett templomai
2007-2013, jelenleg 9 kötetben. Pannónia
Könyvek sorozat, kiadója a Pro Pannonia
Kiadói Alapítvány, Pécs)

Sok szép, díszesen felújított templom hívo-
gatja a látogatókat. Ma már gépkocsival és
kerékpáron is érdemes körbejárni ezen értéke-
ket, mert a leghíresebbek: Drávaiványi,
Adorjás, Kórós főterein régóta látogathatóak.

De az utóbbi években megújult Patapoklosi,
Kovácshida, Old temploma, a következőkben
pedig sorra kerül Vajszlóé és Kémesé is. Az Ős-
Dráva Program keretében kormányunk tervbe
vette a következő esztendőkben sok ormánsági
templomunk felújítását. A táj is érdekes, a
Dráva mente sík vidékén néhány kilométerre
sorakoznak egymástól a falvak, könnyű kerék-
pártúrát kínálva a vállalkozó kedvű turistának.     

Mit érdemes különös figyelemmel is nézni e
templomokban? Az asztalosmesterek virtuozitá-
sát, amit egy-egy csipkeszerű, áttört szószékko-
ronában fedezhetünk fel. A mennyezetek köze-
pén található táblákon, napdíszekben beszámo-
lókat találunk az építés idejéről, az ebben az idő-
ben szolgáló uralkodóról, lelkészekről, gondno-
kokról. Néha feltűnik a tislérmester neve vagy
monogramja is, így Nagyváti Ferenc vagy
Nagyváti János neve is. A színezés, a szinte
ismétlődés nélküli sokféle motívum használata
a templom mennyezetén emlékeztet az építte-
tők és építők áhítatára, sokoldalúságára.

A templomok kulcsai megtalálhatóak hely-
ben, vagy a templomok hirdetőtábláján találhat-
nak információt, esetleg egy kis kérdezősködés
útján fellelhetők a helyi őrzők.

Minden érdeklődőt szívesen látunk kincse-
ink megtekintésére! Induljon hát a felfedezőút,
gépkocsival, kerékpárral vagy gyalogosan! 
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aranya megye a magyar reformá-

ció történetében fontos szerepet

játszott. Sztáray Mihály, Siklósi

Mihály, Szegedi Kis István is meg-

fordultak itt, munkásságuk révén

a török hódoltságbeli megyében

gyorsan terjedő reformátusságot

hoztak létre a Drávaszög és az

Ormánság településein. 
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