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I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

    Református Egyházközség 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Surányi Réti Katalin lelkipásztor
Levelezési cím: 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 66.
Telefonszám: 30-3992579, 75-332136
E-mail cím: Surányi Réti Katalin (retikata.lp@gmail.com)

Nagydorogi 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése: 
Református Templom

2.  A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

agrár- és élelmiszergazdaság egészség és életmód X épített környezet

ipari és műszakimegoldások kulturális örökség     sport

természeti környezet  turizmus

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:

        Nagydorog, Kossuth L. u. 79.

4. Értéktár, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

X települési  tájegységi X megyei  külhoni magyarság

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

A templom olyan építmény, amely a különböző vallásokban istentiszteletre vagy áldozatbemutatásra 
szolgál.

A keresztény vallások szakrális építményét jelölő szó eredete a római castrum főpontjára vezethető 
vissza: a cardo és a decumanus metszéspontjának a neve volt templum. Miután a középkori Európában – és 
azóta is – a templum környékére épült az istenháza, kézenfekvő volt a templum      templom elnevezés. A 
templum egyébként is felszentelt helyet jelentett, amely a görög temenosz átvétele, ez pedig az É-temen-anki  
zikkurat nevéből származik.

A templom több,  mint egy műemlék épület. A vasárnapi istentiszteleteken túl itt zajlanak az esküvők, 
keresztelők, konfirmációk. Sok helyen hétközi istentiszteleteket is tartanak. A templom a keresztény közösség 
vallásos életének központja, az Isten háza, szimbolikus kapcsolódási pont Isten és ember között.

A nagydorogi reformátusok 1720-ban Szöllősi János prédikátor (lelkipásztor) vezetésével építették meg 
első oratóriumukat (imaházukat) a jelenlegi templom helyén, ami 8 öl hosszú és 4 öl széles volt.

„…részben nyers, részben szilárd építő anyagokból felépült az oratórium…"

Ebben az időben mintegy 40 református magyar család lakta a települést. (kb. 350-400 lakos)

A következő évtizedek alatt jelentősen fejlődött a település és a gyülekezet. Az 1760-as évek végére a gyülekezet 

lélekszáma meghaladta az 1800 főt. A gyülekezet kinőtte Imaházát és gondoskodnia kellett egy új szilárd 

anyagokból megépülő templomról. A templomépítés engedélyezése érdekében 1771-ben a vármegyei 

előjárósághoz, majd Mária Terézia királynőhöz fordultak és kérték támogatásukat az új templom megépítéséhez. A 

gyülekezetből Benedek András ispány (intéző) vállalta a munka szervezését és a gyülekezeti tagok irányítását. B. 

Horváth Mihály prédikátor tartotta a kapcsolatot a hatóságokkal és irányította a közösség munkáját.



 Miután a királyi udvar közzétette a kedvező határozatot 1773-ban és az elfogadásra került, még ebben az 
évben lebontották Imaházukat és beszerezték az építő anyagokat.

„ a következő évben (1774) a lakosok már kora tavasszal munkához láttak: égetett téglákból, a szükséges 
faanyagot is összegyűjtve megkezdték az építkezést, … mindenütt új alapokat vetettek, és az előző épületet 
belefoglalták az újba.”

Mária Terézia engedélyére utal az építéskor a szószék melletti falrészen elhelyezett felirat is. Ld. 1. sz. 
melléklet és a 6. sz. melléklet: a templom belső képe. 

A torony építésére ekkor még nem kaptak engedély, így már 1774-ben elkészült a torony nélküli templom 
test.

B. Horváth Mihály prédikátor súlyos betegségbe esett, így a templom szentelésére Komádi Nagy Mihály 
prédikátorságának idejében 1776. november 10-én került sor.

II. József uralkodó 1781. évi Türelmi Rendelete után 1788-ban építették meg a templom tornyát az utcai 
bejárattal és a toronyórával együtt.Lásd 2. Sz. melléklet.

Azóta ékesíti és vigyázza a települést és az itt élőket"

   Az idézet Dobri István: A mi településünk, Nagydorog c. könyvéből került idézésre (71-73. old.). A 
könyvet 2001-ben adták ki.

6.Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
A református templom Nagydorog egyetlen műemlék épülete. Csatoljuk a 3., 4., 5. sz. mellékletet, 
melyeket a műemlékké nyilvánítással kapcsolatban szerezünk be.
Egyházközségünk a templomot rangjának megfelelően gondozza. 2014-ben 3 napos megemlékezésen 
ünnepeltük felépítésének 240. évfordulóját. Az évforduló tiszteletére adtuk ki a 6 sz. mellékletben 
szereplő (szerkesztett) kiadványt.
2016 évben felújítjuk a templom és a torony bádog fedését. A felújításhoz szükséges pénzösszeget az 
egyháztagok adományaiból, és a Tolnai Református Egyházmegye támogatásával oldjuk meg. 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás 
források):

Dobri István: A mi településünk, Nagydorog c. könyve 

       8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

III.
MELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja: 
       A templom fényképe a címlapon és a méllékletekben látható. 

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló 
levelek

2.1.Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ anyaga

2.2.Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal kiadványa

2.3.Szekszárdi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának anyaga

3.  A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat



1. sz melléklet



2. sz melléklet



3. sz. melléklet





4. sz melléklet

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 belsõ, a hajó mindkét végében 
falazott pilléreken nyugvó fakarzat. Berendezés: 18. század vége. Orgona: 1880 
(Szalay Károly).  A  szószék  mellett  a  falon
kõtábla:  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: 19941998.



5. sz melléklet
Kedves Jaksa Úr!
Mellékelve küldöm a hivatalos adatbázisunkban szereplő védési határozatot, fényképeket a 
nagydorogi református templomról.
Továbbá a templomról az alábbiakat tudom közölni: 
A védésre vonatkozóan:
1. műemléki kategóriába sorolása III. (2015. dec 31-ig, ezt követően, feltehetően módosítani 
fogják).
2. A védéskori jogi aktus száma :22509/1958. ÉM 120344/1958. MM
3. jogi aktus kelte: 1958:01.01.
4. jogi aktus jellege: miniszteri döntés
 Klézl Éva







Sztárai kehely 1510-1520Szégyenkő az 1800-as évekből

6. sz. melléklet


