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ugyan azon helyen, hová a mult század elején 
a harmadik s ma is fenálló, ú. n. O-templomot 
építették.1 

Veres-egyház falu. 

Földvár és Kasza-Perek közt feküdt, de ko-
rán pusztává lett. Mátyás király mint Kasza-Pe 
reg egyik tartozékát adományozta a Kál- j 1463 

lay család tagjainak. Azonban 
a puszta egyik részéhez Teleki 
Varjasi János, Földvár ura, 
szerzett tulajdonjogot, | 147(5 
kit abba a csanádi káptalan 
be is igtatott,2 midőn 147(5 
az — Eresztő-telek, Szilas-egy-
ház, Hosszu-telek s több más 
pusztákkal együtt, Fekete-
Földvár tartozékát képezte.1 

Veres-egyházat azért számí-
tom a határhoz, | 14(55—147(5 
mert Varga A. tanár az 1894-
diki ásatások alkalmával e 
á jon a Tatár-sáncz egyik 

nyúlványánál, az Égető 
János tanácsnok föl-
dén. egy közép kori 
t e mplom a 1 a pj á ra ta 1 á 11, 
melynek falai pár év-

űi. sz. A veres-egyházi templom 
alaprajza. 

1 Ezt onnét tudjuk, hogy mikor 1892-ben a templom 
vas karzatai készültek, s ez alkalommal a templom belső 
talaját általában felásták, benne soros sírokra találtak. 

3 Borovszky, i. m II 626. 
3 A káptalan bizonyítványa a beigtatásról a jászai kon-

vent Itrában, Scrin. B. no. 27. (Borovszky szives közlése). 
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tized előtt 60—80 cm. magasságban még ki is 
emelkedtek a földből. Az épület mész habarcsba 
rakott terméskőből és téglából készült s a lába-
zat alsó része délről és nyugatról egész épségé-
ben megtaláltatott, egyéb helyeken pedig a m á r 
jól ismert furkózott földalap vezette a kutatókat. 

A falak közt és környékén igen sok emberi 
csont vólt a földben, de mind megbolygatva és 
össze-vissza hányva. A mellékletek szegénységre 
mutattak, mert csak egy vas kulcs, egy sárgaréz 
csatt-vég, egy kis réz gomb s két agyag korsó 
töredék kerültek ki a csontok mellől. A falu 
belterülete a Valaszkai-földön nyúlt el, mint a 
hol a -föld több helyen hamuval és égett földdel 
van keverve. Az itt később megújított ásatás égy 
vas zablát, egy kis vas fokost, egy vas nyíl-hegyét, 
egy kampós fűző-tőt, egy őz agancsot, több darab 
czifrázott agyag cserepet és rozsdás vasat hozott 
a felszínre. 


