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REGÖLY ÉS KÖRNYÉKE
A regölyi plébánia története bizonyos Tuba vezért említ, ki talán honfog

laláskori vezér volt, s róla nevezték el a csikólegelő közepéri kiemelkedő kis
halmot.

Anonymus szerint a honfoglaló magyárok megszállták az itt talált földvárakat.
Györffy György professzorral egyetértve azt állapítottuk meg, alig hihető, hogy
a honfoglalók ne szállták volna meg a természettől nagyszerűen védett regölyi
földvárat, melyet abban az időben két folyó, a Kapós és a kezdetben Füzegynek
nevezett Koppány, illetve a két folyóvölgy mocsarai védtek.

"Amikor Arpád fejedelem aMegyer hadaival a megyerí réven átkelve a
Közép-Duna két partját vette birtokába, a Székesfehérvár közelében levő Noe
hegyen tábort ütött és azt szállásul elfoglalta. Innen lefelé az egész Sárvíz völ
gyét, mellékvizeivel, a Kapossal, a Köppánnyal a maga nemzetségének tartotta
fenn. Ezek szerint Tamási és vidéke a fejedelmi, később a királyi család birtoka
volt" - írja Papp István, a tamási járás történetírója.

Géza fejedelem korából míntha már látszanának az akkori Regöly körvonalai.
Géza fejedelem ugyanis körülzárja, körültelepíti Köppány dukátusát, vagyis so
mogyi hercegséget - és családi birtokát is távolabbi katonáskodó törzstöre
dékekkel. (Tolna megyében a Megyer törzs és ezen belül Arpád nemzetsége
települt meg.) Somogy megye nyugati felét őrzi a dombóvári földvártól egy
vonal: 2 Örs, 2-3 Székely, Ság, Kér, Értény (besenyő törzsnév), Keszi, Nyék, 
s Regöllyel szemben többnyire a Kapostól keletre húzódik egy rövidebb helység
névsor, a nagyrészt kabar nevű települések vonala. Ezek: Berény, a szakalyi
Borjúkútnál Örs, Szárazd és Szakadát között Ság, Hidegkút egyik neve Kesző

(a Keszí törzsnévből) s följebb, a Kaposon innen Koromzó - Bogaras puszta
helyén. Koromzó színtén kabar törzsnév volt, a koremzieket jelöli.

Bizonyos forrás szerint Köppány birtoka Tamási vonaláig húzódott, - s
hogy a regölyi földvár a birtokában volt-e, nem tudjuk, feltehető, hogy mozgási
területe a Füzegyig-Kaposig terjedt. (Egyik regölyi népmonda szerint Köppány
vára volt Regöly, egy másik népmonda viszont Szent István várának mondja, Kop
pány ostromolta is, de hogy ki védte, nem tudni). Ha a regölyi földvár Köppány
birtokában volt, akkor őrizték az említett helységek. A törzsek széttelepítése azon
ban megerősített helyek köré István uralkodásának kezdetén is tartott. Ha netán
ő telepítette 'e többnyire kabar törzsbelieket Regöllyel szemben, akkor védték
Regölyt. Meglepő. hogy Regölynél is jelentkezik az a településtörténeti tény,
ami kezdetbeli Arpad-kori földvárak s ismertebb megerősített helyek, váríspán
ságok, őrispánságok körül jelentkezik: megtalálhatók közelében is máshonnan,
távolabbról való törzsekről elnevezett helységek.

AMegyer törzsbeliek keltek fel Koppány mellett, eszerint a tolnamegyei
ek jó része is, főleg Somogyhoz közelebb levők. István mellett a Keszi, Kér
törzsbelíek, a kabarok és besenyők harcoltak s talán székelyek is. A besenyők a
Fejér és Tolna rnegyeí Sármellékről valók voltak. Várong neve bizonyítja, hogy
orosz származású varéngek is harcoltak kisebb számban Szent István seregében.

Szent István korában Regölyt őrispánságnak, egyben Tolna megye egyik ke
rülete központjának sejtjük, katonai, közigazgatási és királyi gazdasági központ
nak, hol a megyei várispánnak alárendelt ispán székelt. Regöly főesperességi

székhely lett - s a főesperességek egyben várispánságok (megyeí székhelyek),
őríspánságok vagy határispánságok voltak. A pécsi egyházmegyében nyolc főes

peresség volt: a Dráván innen kezdetben a nagyvátyi, baranyavári, a tolnai s a
regölyi főesperesség. A Dráván túl a pozsegaí, valkói aszuági s később a maróti fő

esperesség. Volt-e valami világi, katonai funkciójuk a többieknek, a regölyi
(akkor reguni) főesperességen kívül. Baranyavár várispánság, Nagyváty székely
őríspánság, Tolna várispánság, Pozsega várispánság, Valkó váríspánság, Marót
határispánság. Aszuág Baranyavárhoz tartozó népes mezőváros. Tehát ha a fel
soroltak nagy része egyben valamilyen világi-katonai központ is volt, illetve
az volt előbb, azután lett főesperességí székhely, biztosra vehető, hogy Regölynek,
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Illetve Regurinak is volt világi-katonai szerepe kezdetben. Ezt a nézetünket
Györffy György határozottan megerősíti, vagyis szerinte minden főesperességi

székhelynek először világi szerepe volt.
Most lássuk, míkor lehetett Regun főesperességi székhellyé: Szerit István I.

törvénykönyve 1000 körül még megyeí székhelyen működő főesperesről beszél,
ki az ispánnal intéz bizonyos pereket, ítél a bűbájosok. nőrablók és paráznák
Icett. Viszont Szent László korában, ki IOn-től l095-ig uralkodott, Baranya
vármegye területén már megvan három főesperesség, a baranyavári, nagyvátyi
és az aszuági - s Valkó magyében a valkói mellé megalapítja a maróti fő

esperességet. Ha Baranyában ekkor már három főesperesség van, Tolna megyé
ben is kellett kettőnek lennie, vagyis a tolnai mellett a reguni főesperességnek.

Györffy György mind írásban, mind szóbelileg határozottan vallja, hogy a fő

esperességek a XI. század folyamán megalakultak, s mínd a nyolc Pécs egyház
megyei főesperesség Szent István alapítású, a regölyi is. A maróti főesperes

séget azonban Hóman Bálint szerint Szerit László alapította. Tehát a regölyi fő

esperesség már Szent 1stván uralkodásának későbbi évtizedeiben megalakulhatott.
ha Szent László korában már megvan a két főesperesség Tolna megyében. A
két nagy király uralkodása közt, mikor pogánylázadások s más belháborúk dúl
tak, nem alakulhattak főesperességek.

Az Árpád-kort hagyományos vásárhelyek összeesnek az esperessegí székhe
lyekkel és a legkorábbi egyházashelyekkel. László törvénye elrendeli, hogy
aki vasárnap vásárt létesítene, az szüntesse be. S aki vásár- és ünnepnapokon a
templom helyett a vásárt látogatja, lovát veszítse.

Tudjuk, hogy minden tíz falunak kellett egy templomot építeni. "Tíz falu
építsen egy templomot, amelyet két telekkel s ugyanannyi rabszolgával lás
sanak el, lóval és kancával, hat ökörrel és két tehénnel. 30 aprómarhával.
Ruhákról és oltártakarókról a király gondoskodjék, papról és könyvekről a
püspök." Ha valamelyik pap vagy ispán, avagy hivő személy látott vasárnap
valakit ökrökkel dolgozni, elvették tőle az ökröket és a katonáskodó várnépnek
adták fogyasztásra. Ha pedig valaki lovakkal dolgozott, elvették tőle lovait,
amiket, ha gazdája akarta, ökrökkel megválthatott. Ha pedig valaki más szer
számokkal dolgozott, elvették tőle a szerszámokat és ruháit. tgy áll ez István I.
törvénykönyvében: "A papok pedig és az ispánok hagyják meg az összes falusi
biróknak, hogy ezek parancsára vasárnap mindenki menjen a templomba, öregek
és fiatalok, férfiak és nők, kivéve azokat, akik a tüzet őrzik. Ha pedig valaki
amazok hanyagsága folytán nem tűzőrzés végett marad otthon, az ilyet verjék
meg és nyírják le."

Ha Reguri nem is lett az államalapítás kezdetén mindjárt főesperességí

székhely, valószínű, hogy az első templomos helyek közé tartozott, ha olyan jelentős

volt, hogy kinevezték Tolna megye második főesperességí székhelyének. Karácsonyi
János szerint Szent István "kijelölte az ország egy-egy területét ispánjainak és
megparancsolta nekik, hogy azon területen a tized beszedessék és addig is
biztos helyen tartsák, míg a püspöknek és segédeínek átadják. Evégből a ki
jelölt területen szükség volt bekerített és védelmezhető helyekre, vagyis várakra.
E várakat részint a régi római városok köveiből építették, részint föld
sáncokból készítették, lehetőleg olyan helyen, ahol folyók, erek egybefolynak s
ennélfogva nagyobb védelmet nyújtanak." Mint említettük, a regölyi régi föld
várat védték a két folyóvölgy mocsaraí is.

Ebben az időben már létezik Szák helység is, a borzási árok mellett, ahol
a körtélesi dűlő kezdődik. Ugyanis az innen származó Szák nemzetség egyik
tagját Nagylábú Pált említik II. Géza korában, 1140 körül. A főesperes körül
belüll200-ig helyben lakott, vagyis Regölyben. Ettől kezdve az egyházmegyei
székhelyen találjuk. ahol kanonokként, hiteleshelyi ügyvivőként is működött,

pereknél, birtokadományozásoknál, birtokelosztásoknál, határjárásoknál. de, úgy
látszik, Regölyben is van szállása.

l2l3-ban és l2l9-ben a váradi tüzespróbánál Barczafia Miklós nádor a bíró,
a Regöly malletti Szákról eredő Szák nemzetség tagja - s a hiteles tanú Detre
nevű majsai ember. Itt szerepel Majsa először a forrásokban. Hogy melyik Majsa
ez, nem tudjuk, s azt se, hogy megvolt-e már ekkor mindkét Majsa. Később

a nagyobb mindíg Felsőrnajsa volt, s Torma István régész megállapítása szerint
ennek volt temploma. Ez a Szent Péter tiszteletére szentelt templom később

búcsújáró hely lett. Alsórnajsa a mainál keletebbre, a Kaposhoz közelebb feküdt.
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Abból a tényből, hogy Regöly az államalapítás első évtizedeiben főesperes

ségí székhely lehetett, azt gyanítjuk, hogya tatárjárás előtt sokkal népesebb,
jelentősebb volt, mint utána. Valószínű.eg mégis volt vár-szerepe az itteni föld
várnak. Tamásiban a tatárjárás után kővár épül s ezzel átveszi a vezetőszerepet

a környéken.
Régi regölyi följegyzés szerint Regölynek a Sáncban (a földvár területén)

kéttornyú temploma volt, hogy ki volt a védőszentje, nem tudni.
Most nézzük, honnan származik Regöly első neve, a Regun név. Valószínű

leg első uráról (vagy első ispánjáról) kapta ezt a nevet. A Regun-Regen elő

-előfordul személynévként, baranyai főíspánt is neveznek így az 1270-es, 1280-as
években, várjobbágyot, vagyis hívatásos várkatonát is ez időben, de jobbágyot is
találtam Reguri nevűt. Az említett baranyai főispánt Gergelynek s latinosan
Gregennek is írják, ilyenlormán a Regun és Régen név a Gergely névből szár
mazik.

1332-től 1335-ig a pápa megadóztatja a magyar papságot, a Szentföld fel
szabadilása és megvédésa érdeke ben. A tizedszedok beírják a különböző hely
ségekbeli papok nevét, s hogy mennyí tizedet fizetnek. A püspöktől a papok a
teljes tized negyedét kapták, ha kapták, rnert többnyire csak nyolcadát vagy
tizenhatodát, sok panasz is volt ez míatt, S ők ebből korulbelül 250/ 0-ot fizettek
a főesperesnek. János reguni főesperes csak félévre 7 márkát, 7x240 báni dénárt
fizet, a másik félévre 2 márkát, ezt négy évre fizeti, ezek szerint egész évi fizetése
22 és fél márka, vagyis 67 és fél aranyrorlnt. Nem egy falusi pap évi fizetése
nem érte el az 1 márkát, vagyis a 240 báni dénárt. A főesperes nagy úr volt.
Ha évenként elindult Iőespercssége területére egyházlátogatní, 20 vagy még
ennél is több főnyi lovas társaság kísérte. Napokig megszálltak egy-egy plébá
nosnál solymásztak, vadászbk s addig az egész társaságot a helybeli papnak
kellett tartania. Valami gazdaságuk is lehetett a plébánosoknak, s míseszolgálta
tások, temetések, esküvők után is járt nekik némi pénz, de a főpapokhoz, fő

esperesekhez képest elég szegények voltak. A pécsi püspök évi jövedelme kö
rülbelül 3 OOO aranyforint volt. Igaz, neki volt kiadása: bandériumot kellett
kiállítanía.

A reguni Lukács papnak átlagosan 160 báni dénár évi tizedfizetése volt ez a
mai 21 OOO forinttal egyenlő értékű készpénz. Ekkor 1 márka, azaz 3 aranyforint
volt egy ló ára. 15 báni dénár pedig a mai 2000 forinttal egyenlő értékű.

Az akkori Regölyben. vagyis. Regunban körülbelül harminc ház volt. Az em
lített közeli Szák helység a filiája volt, családjai tizedüket a reguni Lukács
papnak fizették. Majsári is körülbelül harminc ház vagy családról tudunk, Egyed
a papJa.

A Kapostól nyugatra 68 templomos helység tartozott a reguni főesperességhez

körülbelül 15 helység a mcstaní Baranyából. Somogyból is. Többek közt ~
Baranya megyeí Sásd és a Somogy megyei Szil is ide tartozott. A Kónyi körüli
'I'őlön monostor is volt, priorja elég magas összeget, évi 83 báni dénár tizedet
fizetett.

NAPLÓ

AZ ÖNTUDAT L~PCS(jFOKAI*

Bizonyára nem egyedi, nem különleges
sors Dancs Józsefé. A parasztfiatalok kö
zött sokan dédelgethettek az övéhez ha
sonló álmokat. tró akart lenni, telve
életanyaggal. szívét szinte szétfeszítette
az a sok keserű tapasztalat, melyet szü
lőfalujában, Acson szerzett, s amely azt

sugallta neki: szegény és gazdag ember
között nem lehet megértés, megbékélés.

Szerencséje volt, mert ők nem a falu
legelesettebbjei közül valók voltak. Apja
Acs megbecsült lakosa volt, helyzetét
két keze munkájának köszönhette, no
meg annak, hogy a cukorgyárban nél
külözhetetlen munkás volt. Nem tarto
zott soha senkinek, s azt vallotta: fő a
békesség. Nem azt jelenti ez, hogy ne
politizált volna; éppen nem volt kor
mánypárti ember, inkább míndíg az el
lenzékhez húzott a szíve, de a rebellió-

* Dancs József: Utak és állomások (Kossuth, 1978)
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