
38

Középkori templomtúrán, Szatmárban
A Magyar Kodály Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagozata 
– több külföldi kirándulás után – egy októberi verőfényes szombaton 
– 48 fővel indult egy igényesen összeállított szatmári műemléktúrára. 
(Melynek megszervezéséért külön köszönet illeti Belinszky Etelkát, egye-
sületünk elnökségi tagját. Engem pedig az a megtiszteltetés ért, hogy a 
kirándulás „szakmai” idegenvezetője lehettem...)

A Szamos és a Tisza ölelésében megbúvó középkori templomok kü-
lönleges művészettörténeti értéket képviselnek. Közülük két tucatnyi 
újult meg az elmúlt évtizedekben, a gondos műemléki feltárásoknak, 
helyreállításoknak köszönhetően. A példaértékű műemlékvédelmi mun-
kákat eddig már három Európa Nostra-díjjal ismerték el, az indokolás 
szerint „a kiváló épületkutatásért és a magas szellemű helyreállítási mun-
káért, amely a templomok építésének sokszínű történetét, építészeti egy-
ségük tökéletes megőrzésével összhangban mutatja be”.  

Elsőként Nagyszekeresen, a Gőgő-Szenke kicsiny szigetén emelt re-
formátus templomot látogattuk meg, mely nemcsak kivételesen szép 
fekvésével, hanem 16 méteres fa haranglábbal, szentélyében részlegesen 
visszaállított késő gótikus hálóboltozatával, valamint az 1771-ből szár-
mazó szószékkoronával és festett karzattal is büszkélkedhet. 

A szomszédos Kisszekeres református 
temploma a Rozsályi Kunok temetkezési 
helye volt, Rozsályi Kun Anna 1646-ból 
való epitáfiuma ma a Magyar Nemzeti Ga-
léria egyik féltett kincse. Megcsodálhattuk 
a templom helyreállított szentélyét, rene-
szánsz paszto fóriumát, a föltárt gótikus 
ablakok falképtöredékeit is. Az egykori 
vámszedő helyen, Vámosorosziban a 15. 
századi református templomot maga a lel-
kész mutatta be. Megtekinthettük a szen-
tély káprázatos bordás hálóboltozatát, a 

karzat mögött feltárt, a bűnbeesést naiv bájjal ábrázoló falképet, továb-
bá a 18. század végéről való karzatot, szószéket és padokat. Ellátogattunk 
a mai Magyarország legkeletibb vasútállomásával büszkélkedő Zajtára, 
a dombtetőn álló tekintélyes római katolikus templomhoz. Ennek mű-
emléki feltárása alig három esztendeje fejeződött be. Maga a templom 
Árpád-kori, eredetileg román stílusban épült, ám 1500 körül átépítették. 
Középkori vaskos tornyát pedig 1819-ben, már késő barokk stílusban 
magasították meg. A templom különlegessége a 12 csúcsíves ülőfülke, 
illetőleg a most napfényre került 14-15. század fordulójáról való freskók. 
Megtekintettük Gacsály református templomát is, mely az 1300-as évek 
második felében gótikus stílusban épült, s melynek eredeti hatszintes 
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tornya a legkülönlegesebbek közé tartozik, hiszen az alsó három szintje 
négyszögletes, a felső három szintje pedig nyolcszögletű. A templom 
mennyezetét 46 festett kazetta ékesíti, az előcsarnokban pedig a gótikus 
kőemlékekből és gyámkövekből alakítottak ki egy kis lapidáriumot. 

Magyarország négy Európa Nostra-
díjas templomából hárommal Szatmár 
büszkélkedhet! Ezeket egymás után keres-
tük fel. Elsőként a Szamos-parti tájba har-
monikusan simuló Szamosújlak reformá-
tus templomát látogattuk meg, mely a 13. 
század végén épülhetett, ám 1500 körül, 
majd 1867-ben – egy tűzvész után – átépí-
tették. Fa harangtornya is ekkor készült. A 
puritán Árpád-kori templom fehér falaira 
kék színben tündöklő nyitott fedélszék borul, a padokat is református-

kékre festették. A falakat – a középkori 
építkezéseknél megszokott módon – ka-
nálháttal simították, melynek különleges-
ségét a díj odaítélésekor külön is megem-
lítették. 

Gyügye román-kori református temp-
loma szintén a 13. század végéről való, a 
háromszintes harangtornya azonban mai 
képét csak 1850. körül kapta. A templom 
különleges értékét az 1767. október 12-vel 
datált festett kazettás mennyezete adja. In-
nen a harmadik „díjazotthoz”, Sonkád 
református templomához utaztunk tovább, 
melyet a „virágok templomának” is nevez-
nek. A 15-
16. század 

fordulóján épült templom helyreállítása 
után került elő a szamárhátíves sekrestye 
ajtó, a kőből faragott szentségtartó, és ek-
kor újult meg az 1766-ban készült virág-
pompás kazettás mennyezet és a kápráza-
tos szószék korona is. A helyiek kedvessé-
gét és vendégszeretetét megtapasztalva 
vehettünk búcsút Sonkád különlegesen 
dekoratív templomától. 

Immár hazafelé tartva Kölcse messzi-
ről fehérlő református templomát, annak 
jelzésszerűen visszaépített középkori sek-
restyéjét és harmonikus harangtornyát 
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csodáltuk meg. Műemléktúránk leg-
utolsó helyszíne pedig már a törté-
nelmi Szatmáron kívül eső, a Nyír-
ség északi peremén fekvő szabolcsi  
Laskod volt.

Az alig ezer lelkes község hírét a 
13. század második felében épült, 
majd 1830-ban jelentősen kibővített 
református templomának köszönhe-
ti, melyben a szakirodalom által leg-
régebbinek tartott Szent László fres-
kóciklus tárult fel az 1995-ben kez-

dett falkutatás-felújítás nyomán. A 13. század végéről származó 
falképsorozatra a következő században Szent Péter és Szent Pál alakját 
festették, velük szemben még kivehető Szent György sárkánya és feltűn-
nek a Felső-Tisza-vidékre oly jellemző mosolygó szentek is. 

Megjegyzésre érdemes, hogy a református templomokban 16-17. szá-
zadi zsoltárokat, a katolikusban a Boldogasszony anyánkat, Laskodon 
pedig – a falképciklushoz illően – Szent László-éneket énekeltünk.  
Kocsordon a mai Magyarország területén valóságos unikumnak számí-
tó unitárius templom kapcsán Bartók Béláról és ifjabb Bartók Béláról 
emlékeztünk meg. Laskodtól és a minket kedvesen köszöntő ifjú lelkész-
től búcsút véve, a lenyugvó nap fényében tündöklő baktai erdőn keresz-
tül – művészeti élményekkel és műemlékvédelmi ismeretekkel feltöltve 
– érkeztünk haza.

Sipos László1

1 A szerző műemlékvédő, Forster-emlékérmes műemlékfotós, az ICOMOS Magyar Nemzeti 
Bizottságának tagja.

Jézus Krisztus és Szent László

Meghívó Szatmárba
Büszkék vagyunk arra, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg-megye igen gazdag 
középkori templomokban, falképekben. Szeretnénk megmutatni érté-
keinket a Magyar Kodály Társaság tagjainak, ezért szeretettel várjuk 
az érdeklődőket 2019. augusztus 9–11-én egy tartalmas kirándulásra. 

Program
Augusztus 9. péntek
Érkezés a Luther Márton Kollégiumba (Nyíregyháza, Iskola út 2.) 14 – 16 
óráig, szállás elfoglalása. 
Vacsora 17:30. Utána a megyei tagcsoport vezetője Szabó Dénes Kossuth- 
és Liszt-díjas karnagy, a Nemzet Művésze, a MMA Tagja kórushangver-
sennyel egybekötött találkozóra várja a kirándulás résztvevőit a Kodály 
Zoltán Általános Iskolába.


