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SZEMBEN A SÁRKÁNNYAL
NYÍRBÁTOR, REFORMÁTUS (EGYKORI SZENT GYÖRGY-)
TEMPLOM
Az elmúlt tizenegynéhány évben arra a kér
désre, honnan lehetne pénzt kapni felújí
tásra, restaurálásra s egyéb, a tulajdonosok
számára gyakran nem is érthetô módon kö
telezôen elôírt feladatokra, mint például ku
tatásra, dokumentálásra – egyetlen válasz
létezik: pályázni kell. Sajnálatos azonban,
hogy kulturális örökségünk fennmaradásá
nak tudományos alapokon nyugvó biztosítá
sa önmagában nem elegendô indok az anya
gi források elnyerésére. Az évek során egyre
csökkentek azok a pályázati források, ame
lyek a kutatáson alapuló helyreállításra, res
taurálásra rendelkezésre álltak. Fogyatkoz
tak, végül napjainkra teljesen megszûntek
azok a források is, amelyek a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal kezében voltak, s a
kifejezetten mûemlékvédelmi elvárások kö
vetkeztében keletkezô többletköltségek

kompenzálását szolgálták. A hivatal kezé
ben levô eszközök ma már azt sem teszik
lehetôvé, hogy bizonyos kutatási munkák fi
nanszírozásával járuljon hozzá a helyreállí
tásokhoz olyan esetekben, ahol a tulajdonos
nem képes azokat kifizetni.
A mûemlékvédelmi elveket magától
értetôdôen érvényesítô források fogyatkozá
sával párhuzamosan egyre inkább elôtérbe
kerültek az olyan pályázatok, amelyeknek
csupán egyik eleme egy mûemléken elvég
zendô „felújítási” munka, s a pályázat alap
vetô célja más: például a turisztikai vonz
erôfejlesztés. E – többnyire európai uniós
– pályázatokon mesés összegeket ítélnek
meg az egyéb források már-már szégyenle
tesen szûkös keretéhez képest, s talán ennek
következtében is a komolytalanság, nem
egyszer a kalandorság hangulata vonja déli

1. Nyírbátor, részlet a várostörténeti sétányból: régészet
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2. Nyírbátor, a
református templom
északkelet felôl, 1962.
KÖH Tervtár, ltsz.
5153

bábos fénybe e projekteket. (1. kép) Fontos
nak látszik e helyen is rögzíteni, hogy a
mûemlékek tudományos megismerése s a
tapasztalatok alapján való konzerválása,
meghatározott értelemben való helyreállítá
sa önmagában is indukálja a turizmus fejlô
dését. Lényeges különbség van azonban
aközött, hogy a saját törvényszerûségeinek
szem elôtt tartásával, szakmai szempontból
jól helyreállított mûemlékek megismerteté
sére szervezôdhet turisztikai tevékenység,
vagy a turisztikai célok mindenekfelett való
érvényesítése által teremtett feltételek kény
szerzubbonyába erôltetik bele a mûemléke
ken elvégzendô munkálatokat. Rontja a
helyzetet, hogy a pályázatok összeállítása
kor nem egyszer mintha minél nagyobb ös�
szeg elköltését igyekeznének indokolni,
ebbôl következôen nem a mûemlékek szem
pontjából fontos tevékenységek kerülnek
elôtérbe, hanem a sok pénzbe kerülô felada
tok sora, s háttérbe szorulnak, sôt gyakran
teljesen elmaradnak azok a tennivalók, ame
lyek tudományos szempontból, vagy a mû
emléki értékek fenntartása szempontjából
(valóban) fontosak. (2. kép) Nyilván nem
független e helyzet sok problémája attól a
ténytôl, hogy a pályázatok összeállítását
nem mûemlékvédelmi szakemberek végzik,
hanem projektmenedzserek, akik számára a
szakmai szempontok (legyenek azok a mû
emlékek állagában jelentkezô károk, vagy
elviekben rekonstruálható épületrészekre
vonatkozó tudományos adatok) legfeljebb

ürügyet jelentenek a különbözô munkálatok
elvégeztetéséhez, de nem valódi jelentôsé
güknek megfelelôen értékelhetô kiindulási
alapot. További befolyásoló tényezôt jelent
az is, hogy több résztvevô a projekt mérete,
és nem annak valós haszna függvényében
kap díjazást.
A gyakorlat azt mutatja, hogy pusztán ha
tósági eszközökkel e helyzeten nem lehet
úrrá lenni. Amennyiben egyáltalán szükség
van jogerôs építési engedélyre a pályázat be
adásához, az csupán kikötések sora formájá
ban tartalmazhatja a mûemlékvédelmi szem
pontokat. Elôírhatja bizonyos munkálatok
elvégzése elôtt például a minimálisan kötele
zô régészeti feltárást vagy más kutatást, de
ezen tennivalók költségvetésben való szere
peltetését e kikötés nem garantálja. További
probléma, hogy a kötelezôen elôírható kuta
tási munkák köre és mértéke nem az adott ob
jektum konkrét (tudományos) jellegzetessé
geihez igazodik, hanem a jogszabályokhoz.
Különösen gyenge a hatása az engedélyek
nek arra vonatkozóan, hogy elérjék bizonyos,
mûemlékvédelmi szempontból kívánatos cé
lok teljesülését, hiszen a tulajdonost szándé
kával ellentétesen csupán nagyon korlátozott
körben lehet kötelezni munkálatok elvégzé
sére. Amennyiben nem kívántatik meg a
jogerôs engedély a pályázat beadásához, ak
kor még rosszabb a helyzet, hiszen a megbízó
esetleg csak a pályázat beadása, sôt akár a
pénz elnyerése után szembesül egy sor
mûemlékvédelmi igénnyel. Ez sok esetben
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3. Nyírbátor, a református templom
toronyaljának bejárata
azzal a mindenki számára kínos helyzettel
jár, hogy a megpályázott összeg nem fedezi a
kötelezôen elvégzendô munkálatokat. A tu
dományos tennivalók rendszerint kimarad
nak, vagy alulkalkuláltak a pályázatokban,
ugyanis az objektumot valóban ismerô kuta
tókat nem szokás bevonni a pályázatok
elôkészítésébe. Mindez arra hasonlít, mintha
a kórházban a gazdasági igazgató határozná
meg, hogy egy mûtét elôtt milyen vizsgálatot
végezhetnek el a páciensen. Az elbírálás
módja sem segíti a mûemlékvédelmi szem
pontok érvényesülését; a bírálati szempontok
között az, hogy a mûemlék számára egyálta
lán kívánatos-e a tervezett beavatkozás, több
nyire nem is szerepel(het). A bírálatnak
ugyanis objektívnek kell lennie. Értékelhetô
tehát például az olyan könnyen számszerû
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síthetô jellemzô, hogy hány új munkahelyet
teremt a projekt, de az nem, hogy egy régen
elpusztult épületrész rekonstrukciója tudo
mányos szempontból megalapozott-e, eset
leg nem lenne-e helyesebb egy tervbe nem
vett restaurálási munkára fordítani a pénzt.
Efféle mérlegelés csak egy szakmai szem
pontból felkészült, megfelelô áttekintéssel
rendelkezô zsûritôl származhatna, ilyen zsûri
részvétele azonban az objektivitás álszent kí
vánalma miatt nem megengedett. A bírálat
szempontjainak jelentôs része nem a (mûem
lékek szempontjából) valóban lényeges para
méterekre irányul.
A pályázatok logikájába ráadásul egy
alapvetô tény rendkívül nehezen illeszthetô
be: a mûemlékeken végzendô beavatkozá
sok teljes mértékben csak a kutatások lebo
nyolítása után határozhatók meg. Amellett,
hogy nagy szükség lenne kutatások finanszí
rozását lehetôvé tevô pályázatokra, amelyek
egy nagyobb projekt elôkészítésére hivatot
tak, az is nyilvánvaló, hogy a kutatások egy
része csak a kivitelezéshez kötôdve végez
hetô el. A szükségképpen keletkezô „menet
közbeni” változtatások pedig a pályázatok
többségénél igen sok akadályba ütköznek;
nehézkes a pénzügyi átcsoportosítás és a
határidô módosítása.
Mindebbôl következôen a hatóság kép
viselôjét folyamatos nyomás terheli, mert az
engedély kiadásának feltételekhez kötése, a
kikötések betartatása, a mûemléki érdekek
érvényesítése a projekt bukásával járhat.
Márpedig ezt nemcsak nem kívánja, de eg
zisztenciális okokból meg sem engedheti
magának egy mûemléki felügyelô. Ebbôl
adódóan a kutatások lebonyolítására és ered
ményeinek figyelembevételére sok esetben
nincsen lehetôség, s azok eleve nem a pro
jekt alapvetô irányvonalát meghatározó, ha
nem csupán a kötelezôen kielégítendô tenni
valók körébe tartoznak, amelyeket a házi
feladatát végzô rossz diákhoz hasonlóan
igyekeznek elsumákolni a pályázatok lebo
nyolítói.
A nyírbátori református templomon le
zajlott felújítás mintha csak a fentieket igye
kezne illusztrálni. A 3,5 milliárdos projekt
ben a Nyírbátori Önkormányzat, valamint
három történelmi egyház, a római katolikus,
a görög katolikus és a református volt part
ner. Célja a vallási turizmus fejlesztése kere
tében a nyírbátori strandfürdô átépítése, a

római katolikus és református templom fel
újítása, e kettôt összekötô várostörténeti lá
togatóút kiépítése, a panoptikum létrehozá
sa, valamint a máriapócsi Kegytemplom
felújítása volt. Az alábbiakban a református
templomon végzett tevékenységet vesszük
szemügyre, s csupán kitérôt teszünk a többi
elemre, elismerve, hogy a teljes projekt érté
kelése is kívánatos lenne.
A nyírbátori református templom jelen
tôségét nem szükséges e helyen részletesen
ecsetelnünk: hazánk elsôrendû mûemlékei
nek sorában azért is különösen fontos helyet
foglal el, mert szinte teljes épségben vészel
te át az elmúlt századokat. Jól képviseli a
kiemelkedô nívójú építtetôi szándékot, nem
csupán építészeti kialakítása, de szerencsé
sen fennmaradt berendezési tárgyai, dekorá
ciója révén is. Hozzá hasonlóan reprezen
tatív, az uralkodói udvar környezetének
kultúráját bemutató középkori emlék igen
kevés maradt fenn: mindez a vele való törô
dés fontosságát támasztja alá, a résztvevôkre
pedig különös felelôsséget ró.
A XX. században három ízben is folyt
jelentôs állagmegóvási, feltárási munka a
templomon, s annak ellenére, hogy egyik al
kalommal sem mellôzték teljesen a tudomá
nyos megfigyelést és dokumentálást, építés
történetének legalapvetôbb mozzanatai sem
álltak elôttünk tisztán.1 Csupán találgatások
ra volt utalva a kutató abban a tekintetben,
vajon tartalmazza-e korábbi épület falait a
ma álló templom, s a rajta látható anomáli

áknak építés közbeni tervváltozás vagy
egyéb körülmény volt-e az oka.2 A 2008-ban
lezajlott, Simon Zoltán által végzett szondá
zó kutatás néhány kérdésre választ adott, de
legalább ugyanannyit hagyott nyitva. Nem
kívánjuk e helyen értékelni a kutatási ered
ményeket, nincs is módunk teljes körûen át
tekinteni azokat, de úgy véljük, Feld István
joggal tette szóvá, hogy a kicsiny kutatóab
lakokban megfigyelhetô jelenségek s egyéb
adatok nem alkalmasak az építésmenet oly
mértékû rekonstruálására, ameddig Simon
Zoltán – igaz, a kutatás korlátaiból eredô bi
zonytalanságokat erôsen hangsúlyozva –
elmerészkedett.3 Témánk szempontjából
sokkal fontosabb azt tisztázni, milyen korlá
tokról is van szó. Nyugodtan kijelenthetjük,
hogy a projekt nagyságához és az épület
jelentôségéhez viszonyítva megszégyenítô
körülményekrôl: a falkutatásra és külsô ré
gészeti feltárásra mindössze nyolc nap s egy
gördülôállvány állt rendelkezésre. Igaz
ugyan, hogy falröntgenezésre, azaz drága
mûszeres vizsgálatra sor került a kutatások
során, de ezt inkább a jól mutató PR-tevé
kenységek, semmint a valós haszonnal járó
tudományos munkák közé sorolhatjuk.
Rendkívül fájó, hogy a belsôben régészeti
feltárásról nem lehetett szó, falkutatásról is
csak néhány helyen, igen kicsiny kutatóab
lakok formájában. A késôbb teljesen átépí
tett toronybelsôbe a kutató be sem juthatott,
nemhogy az e helyen az építész tervezô által
is szükségesnek tartott régészeti feltárás

4. Nyírbátor, református templom. Bekarcolások a toronyfalon, fészek a lépcsônek

385

5. Nyírbátor, református templom. Átjáró a padlástérbe a megcsonkított kötôgerendák
között
elvégezhetô lett volna. Megjegyzendô, hogy
itt késôbb a lift miatt alapozási munkák is
folytak, ami a régészeti részvételt magától
értetôdôen megkövetelte (volna). Mindez
különösen azért is szembeszökô, mert a ki
vitelezési munkálatok során végül teljesen
beállványozták a homlokzatokat, s ez az al
kalom páratlan lehetôséget biztosított volna
további tudományos megfigyelésekre, a
szondázás során megfogalmazott kérdések
tisztázására és kiterjedt felületek (más uniós
országokban hasonló esetben egyértelmûen
kötelezô) dokumentálására.4 A kivitelezés
menetérôl azonban a kutatókat nem tájékoz
tatták, s nyilván a költségvetésben sem (va
jon az engedélyben sem?) szerepelt kivitele
zés közbeni kutatói megfigyelésre vonatkozó
sor, s ha szerepelt is, annak teljesülését nem
ellenôrizték. A tudományos kutatás szüksé
gessége melletti érvelés még a projekt zász
lóshajóját jelentô turisztikai attrakció meg
alapozása érdekében végzendô vizsgálatok
indoklása során is zátonyra futott. Az egyik
legjelentôsebb pályázati elem ugyanis,
amely nem kevés mûemlékvédelmi komp
romisszumot igényelve építészeti beavatko
zások sorát tette szükségessé, a Magyaror
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szágon igen ritkának mondható középkori
jellegû tetôszerkezet látogathatóvá tétele
volt. E tekintetben alapvetô fontosságú lett
volna a konstrukció korának meghatározása
(ez az adat nagy valószínûséggel az építés
történet egy fontos kérdésének, az építés be
fejezésének tisztázása szempontjából is
meghatározó jelentôségû lenne), amelyre
egy bruttó ötvenezer forint költséggel elvé
gezhetô természettudományos vizsgálat, a
dendokronológiai kormeghatározás alkal
mas lett volna. A 3,5 milliárdos projekt
büdzséjébôl azonban erre nem futotta.
Mindez jól jellemzi a turisztikai projekt
célkitûzéseinek a tudományos kutatáshoz
való viszonyát: az engedély feltételeit (hel
lyel-közzel?) kielégítették, teljességre tö
rekvô igényt pedig nem fogalmaztak meg.
Fel kell tennünk a kérdést: vajon csupán ki
hagyott s „bármikor” pótolható lehetôségek
rôl van szó? Hangsúlyozandó, hogy a „bár
mikor” optimális esetben is legalább
emberöltô távolságba kerülô alkalmat je
lent, s természetesen nem számíthatók ide a
munkálatok által érintett területeken elma
radt régészeti feltárások és falkutatások,
amelyek pótlására már soha nem lesz mód.

Ilyen fájdalmas hiány, hogy a szentélyben
végzett padlóburkolat-cserét és szintmódo
sítást nem kísérte régészeti feltárás, az ora
tóriumablak befalazásának kibontása nem
kutató jelenlétében történt, a drénezést nem
az épület régész kutatója kísérte figyelem
mel stb. Vajon a (kulturális) turizmus fejlô
dését nem szolgálta volna jobban a valós tu
dományos eredmények bemutatása, mint a
várkastélyban kiállított „élethû” viaszfigu
rákból létrehozott Disneyland? A látogató
kat figyelve egyébként ez utóbbi nem
tekinthetô sikernek: rövidke értetlen nézelô
dés után hamar odébbállnak. Az átlagember
értékítélete tehát magasabb szintû, mint a
nevelésükre irányuló célkitûzés nívója.
Lássuk ezek után a református templom
ban megvalósult építészeti beavatkozásokat.
Elkészült a tetôszerkezet javítása és a héja
zat cseréje, ami az épület állagának védelme
szempontjából mindenképpen jelentôs ered
mény. Kérdést jelent ugyan, hogy a termé
szetes palafedés mûemlékvédelmi szem
pontból jó választás-e, hiszen e területen
korábban aligha alkalmazott, történeti szem
pontból megkérdôjelezhetô hitelességû
anyag. Jellemzô módon a pályázati projekt
honlapja is „ónémet” fedésként nevezi meg.
Napjainkban (újra) beszerezhetô jó minô

ségû fazsindely, amelynek használata (eset
leg a tetôszerkezet biztos védelme érdeké
ben vízhatlan alátétfedéssel párosítva) ilyen
kiemelt jelentôségû mûemlék esetében meg
gondolandó, sôt kívánatos lett volna még
akkor is, ha élettartama rövidebb a paláénál.
Mintha mai mûemléki szemléletünk bizony
talanságát jelezné, hogy komoly javaslat
ként nem jön szóba a zsindelyfedés olyan
épületeken sem, ahol bizonyíthatóan az bo
rította korábban a tetôt. Legutóbb a Mûem
léki Tanácsadó Testületnek a jáki egykori
bencés apátsági templom újrafedését tárgya
ló ülésén került szóba a téma, de csak olyan
formában, hogy azt ugyebár nem gondoljuk
komolyan, hogy zsindelyt lehetne tenni a
templomra. A testület írásban megfogalma
zott véleményébe bele sem került a zsindely
kérdése.5
Mint már szóba került, a tetôszerkezet
bemutatása az egyik legfontosabb új eleme
a turisztikai kínálatnak. A padlástér megkö
zelítése a hajó nyugati fala elôtt álló tornyon
keresztül lehetséges. A karzat alól félköríves
záródású, gyémántmetszéses díszû, rene
szánsz kôkeretes ajtó nyílik a toronyaljba.
(3. kép) Az ajtónyílásba lépve meghökkentô
látványban van részünk: balra házgyári für
dôszobaajtó, jobbra rozsdamentes acél lift

6. Nyírbátor, református templom. A templom falába mélyített elektromos szekrény
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7. Nyírbátor, református templom. A karzataljat a templomtértôl
elválasztó üvegfal

ajtó néz velünk farkasszemet. Az eloxált
alumíniumkilinccsel büszkélkedô farostle
mez valóban azt rejti, amire gondolunk: a
gipszkartonnal és nyers OSB lapokkal lere
kesztett, lépcsô alatti zugban WC bújik meg.
A falak mentén futó új, acélgerendákkal
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gyámolított lépcsô járófelületei ipari hor
ganyzott acélrácsokból készültek. A torony
enyhe szabálytalanságai miatt a high-tech
megjelenést esetlenül barkácsoltnak tûnô
megoldások kísérik. (4. kép) A karzat feletti
magasságban a falakat mindenütt XVII–

8. Nyírbátor, a
református templom
nyugat felôl

XVIII. századi bekarcolásokkal borított va
kolat fedi, amelybe belevésték az acélgeren
dák fészkeit, néhol pedig a járórácsok
makacskodó elemeinek csináltak helyet. (4a
kép) A bekarcolások alapos dokumentálása
ettôl függetlenül is egyértelmûen kötelezô

feladat lett volna, amelynek eredményeként
sok (igaz, csupán történettudományi és nem
anyagi) haszon lett volna remélhetô.
A lift a torony boltozata miatt nem ér a
padlástér szintjéig, két lépcsôkarnyi magas
ságot gyalog kell megmászni. Az akadály
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9. Nyírbátor, a várostörténeti sétány részlete
mentes megközelítés tehát nem teljesül,
noha vélhetôleg a lift beépítése mellett szóló
legfôbb érv volt, amely egyben a pályázat
értékelésénél pluszpontot is jelentett. A pad
lástérbe való átjutás lehetôvé tétele meg
követelte a nagyra értékelt tetôszerkezet
kötôgerendáinak megcsonkítását. (5. kép)
A körbevezetô acéljárdáról megtekinthetô a
tetôszerkezet, s a (nálam) szerencsésebb lá
togatók két nagyméretû képernyôn valami
lyen filmet is láthatnak, amely a tetôszerke
zetrôl szóló tudnivalókat ismerteti.
A tetôszerkezet bemutatásának szándéka
pozitívan értékelhetô. Hazánkban igen ke
vés középkori jellegû tetôszerkezet maradt
meg, s talán – paradox módon – éppen ritka
ságuk következtében a kutatásuk és egy-két
kivételtôl eltekintve a védelmük is erôsen
háttérbe szorult. Dokumentálásuk és publi
kálásuk gyakorlata nem alakult ki. Német
országban hasonló felújítási munkát a szer
kezet minden állásának dokumentálása, az
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ácsjegyek és utólagos elemcserék, valamint
egyéb utólagos módosítások teljes körû rög
zítése és lehetôség szerinti datálása kísér.
A nyírbátori református templom tetôszer
kezete egyébként Pomozi István már emlí
tett munkájának köszönhetôen a gondosan
kezelt példák közé tartozik, mivel ô már az
1980-as években folyt felújítás során felfi
gyelt annak jelentôségére. A tetôszerkezet
összetett, és igen érdekes konstrukció,
amelynek alaptípusa német nyelvterületen
alakult ki, és igen elterjedt, Erdélyben is
jelentôs számú példája maradt fenn.
Sajnálatos azonban, hogy a pozitív kez
deményezés ellenére a tetôszerkezetnek a
mostani pályázat által nyújtott jelentôs
anyagi lehetôséggel párosuló bemutatása
ennyire felemás eredménnyel járt: a torony
fából készült (vajon a mai karzattal egy
idôs?) lépcsôje elpusztult, s helyét egy oda
nem illô, ipari jellegû szerkezetnek adta át.
A nyilván nem csekély összeget felemésztô

lift inkább felesleges mint hasznos, a szûkü
letekben kétirányúvá váló forgalom a múze
umi alapelvekkel ellentétes. Egészséges em
berek számára egyébként az alig ötemeletnyi
magasság megmászása nem megerôltetô. A

toronyaljban elhelyezett WC talán az épüle
ten kívül is helyet kaphatott volna, hiszen
kérdés, hogy szükség van-e rá egy (ekkora)
templomban, mindenesetre a turistacsoport
ok érkezése elôtt a nagyobb torlódás elkerü

10. Nyírbátor,
református templom.
A megújult
templombelsô
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11. Nyírbátor,
református templom.
Az egykori sekrestye a
felújítás után

lése érdekében célszerû a funkciójáról tájé
koztató táblát eltüntetni. Mûemlékvédelmi
szempontból további aggályokat vet fel a to
ronyalj felôl a hajó nyugati falába mélyített,
kétajtós szekrény méretû fülke, amely min
den bizonnyal elektromos berendezéseket
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rejt. Szívesen remélnénk, hogy léte csupán
érzéki csalódás, hiszen az építészeti terve
ken nem jelenik meg, s létesítésére kutató
jelenlétének hiányában került sor, bár ez
utóbbi felvetés egyben fájdalmas paradoxon
is, hiszen kutató jelenlétében nem történhe

tett volna meg, hogy egy középkori temp
lom falába egy elektromos szekrény kedvé
ért lyukat vágjanak. (6. kép)
A karzataljat a templomtértôl új üvegfal
választja el, amely bukdácsolva kerüli meg
a karzattartó oszlopok fejezeteit. (7. kép) Ta
nulságos az építészeti mûleírás vonatkozó
szakaszát idézni: „A karzat alatti tér szolgál
a látogatók ellenôrzésére, informálására és a

forgalom csillapítására. E tér üvegszerke
zettel lesz leválasztva a hajótól, így a liturgi
kus események alatt is biztosítva van a for
galom elválasztása. [...] Istentisztelet esetén
a fedélszék és a kiállítások külön látogatha
tóak, önálló megközelítéssel (templomteret
kihagyva) és [a látogató – szerk.] a sek
restye lépcsôházi, szabadba nyíló ajtón át tá
vozik.” Az üvegfal tehát annak érdekében

12. Nyírbátor, a református templom oratóriuma
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13. Nyírbátor, a református templom északkelet felôl, felújítás után
létesült, hogy a turistaforgalom az istentisz
teletek idején is zavartalanul folyhasson.
Nos, hetente egyórányi szünetet talán elvi
selne a turistaforgalom, s a kényszerû pihe
nô jelezné az értékrendet: Isten házában el
sôbbséget élvez a liturgia.
Az üvegfalnak egyébként szélfogó sze
repe nincs, hiszen a fô forgalom a porti
kusszal ellátott déli bejáraton keresztül zaj
lik. A nyugati bejárathoz most lépcsô sem
vezet a sétány felôl, habár az egyenes vona
lú feljutás megengedése kézenfekvô lenne,
azt azonban éppen e projekt keretében szün
tették meg. Nem vitatom, az a „kényszer”,
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hogy a nyugat felôl érkezô látogató megke
rülje a templomot, és dél felôl jusson fel a
dombra, elônyös és jól megfontolt rávezeté
si effektus lehet, ami komplexebb élményt
nyújt, mint az egyenes vonalú feljutás. (8.
kép) Azt azonban nehezen lehet elképzelni,
hogy a látogatók másodszorra is szívesen
kerülgessék a templomot: nyilvánvaló, hogy
elsôként a déli bejáratnál próbálkoznak
majd. Az épület környezetének és belsô mû
ködésének tervezôi mintha nem lettek volna
beszélô viszonyban egymással.
S ha már a templom tágabb környezete
szóba került, érdemes egy-két mondatnyi

kitérô erejéig figyelmet szentelnünk a két
templomot összekötô Várostörténeti sétány
nak is.6 Alapkérdés, hogy a telekszerkezet, a
történeti struktúra semmibevétele megen
gedhetô-e történeti környezetben? Emellett
megkérdôjelezhetô, hogy a sétány betölt-e
valós funkciót; ottjártakor egyetlen család
lézengett rajta, noha turisztikai fôidény volt.
Kertépítészeti terveinek színvonala egyéb
ként megfelel a mai gyakorlatnak, sôt e te
kintetben talán inkább az átlag felett helyez
kedik el, ami a terek határolását, a növényzet
telepítését és a burkolatokat illeti, bár a kivi
tel már sok kifogásolnivalót hagy maga
után. A fô attrakciót jelentô szoborkompozí
ciók azonban képviselôi minden rossznak,
amit e mûfaj produkálni képes. (9. kép)
A gyermeteg víziókat a szobrászat alapis
mereteivel sem rendelkezô iparosok mintáz
ták meg. Egyetlen reménységünk lehet e
„mûvekkel” kapcsolatban: a mesterségbeli
tudás (hiánya) a kivitel színvonalában is ér
zôdik majd, s idejekorán szétmállanak. Ad
dig egyetlen kifogást fogalmaznék meg ve
lük s a várkastélyban elhelyezett társaikkal
szemben: nem történelmi helyszín, hanem a
vidámpark hajdani elvarázsolt kastélya len
ne méltó helyük.
A templomtérben a legszembetûnôbb
változást a három nagyméretû abroncscsil
lár megjelenése okozza. Igénytelen kivitelü
ket sajnos nem menti történeti formát idézô
jellegük. (10. kép) A drótkerítések „spanno
lásánál” megszokott alumíniumöntvények
nem méltók a templomtérhez.
A mostani átalakítások során „csökken
tették” a padok számát. Igaz ugyan, hogy
nem kiemelkedô jelentôségû bútorokról van
szó, de sorsuk mégsem közömbös, hiszen jó
minôségû, régiségüknél fogva is védendô
darabokról van szó.
A két Bátori-síremlék áthelyezése az egy
kori sekrestyébe alapvetôen értékelhetô gon
dolat, már csak azért is, mert már korábbi
helyükön sem valós sírt jelöltek.7 Igazán in
dokolttá azonban abban az esetben vált volna
az áthelyezés, ha a kiállítótérnek szánt sek
restyében megtekintésüket, megismerésüket
jobban szolgáló, múzeumi bemutatáshoz kö
zelebb álló körülmények közé kerültek vol
na.8 Sajnálattal kell azonban megállapítani,
hogy hónapokkal az alapvetôen turisztikai
célzatú projekt zárása után a templomról és
berendezésérôl semmiféle tájékoztató anyag,

felirat nem volt látható, az idelátogató saját
tudására és útikönyvére szorult.9 S ha már a
muzeológiai részleteknél tartunk, megjegy
zésre érdemes, hogy a világítórendszer fel
függesztésére alkalmazott csövek zavaros
látványa sajnálatos módon lerontja az egyko
ri boltozatot érzékeltetô héjak által keltett tér
élményt. (11. kép)
Az oratórium tere érdekes, bár némileg
zavaróan keverednek benne a modern és
történelmi (ám kérdéses hitelességû) for
mák. Kár továbbá, hogy a nagyvonalúság
érzetét vicceskedô részletek rontják, mint
például a sekrestye keleti falának vonalában
álló szentélytámpillér fedkövének kis abla
kocskába foglalása. (12. kép) A hitelesség
érzetét csökkenti az oratórium aprólékos
formákból épülô, neogótikus jellegû koro
14. Nyírbátor, református templom.
A megújult lábazat falfelülete
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15. Nyírbátor,
református templom.
A nyugati kapu – restaurálás után?

názópárkánya is. Kérdés továbbá, hogy a
fiók- és mestergerendákból álló födém
konstrukció nem lett volna alkalmas saját,
valamint a tetôszerkezet terhének hordására,
és szükséges volt a nem túl nagyméretû teret
25 cm vastag vasbeton lemezzel fedni? Két
ségeket támaszt a szemlélôben az is, hogy
mestergerendákat kizárólag a falak mentén
helyeztek el, ahol azoknak statikai szerepük
nincs. Megjegyzendô végül, hogy a KÖH
Tervtárában található, 1960-as évekbeli
helyreállítás elôtt készült fotó tanúsága sze
rint az oratóriumot hajdan egyszerû fél
nyeregtetô fedte, a mai bonyolult, összetett
idomú tetôszerkezet az ismert történeti
forrásnak ellentmond.10 (13. kép)
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A felújítási munkák során a templom
homlokzatain javították a vakolatot, és újra
festették a homlokzatokat. A kutatás és do
kumentálás számára egyedülálló alkalom
kihagyásán túl sajnálattal kell megállapíta
ni, hogy az új lábazati felületek természetel
lenesen simák. (14. kép) A mindent beborító
hófehér festés pedig (fôként most, vadona
tújan) az egész épületet anyagtalanná, ma
kettszerûvé varázsolja, hasonlóan a szintén
habostortává csinosított minorita templom
hoz. Egészében véve a templom nem egy
restaurált középkori, hanem egy újjáépített
épület benyomását kelti. Éppen az e rovat
egyik korábbi írásában idézett, Alois Riegl
rendszerébe tartozó régiségérték11 megôrzé

sének kívánalmát felülírta a közízlésnek
megfelelô szép és újszerû megjelenés.
Nem mehetünk el szó nélkül a pályázati
beszámoló szerint „restaurált” kôszerkezetek
látványa mellett sem. A kôstukkóval készült
javítások egyes helyeken ordítóan eltérô tex
túrájúak az eredeti kôfaragványoktól, egysé
get a festésnek beillô patinázás sem teremtett.
A kôkiegészítések és a fugák a kôrestaurálási
alapelveknek ellentmondóan egybemosód
nak. A nyugati kapu lábazata pedig sókivi
rágzástól(?), nedvességtôl(?) foltosan szé
gyenkezik. (15. kép)
Összegezve a tapasztaltakat megállapít
hatjuk, hogy a templomon végzett beavat
kozások egy része, például a tetôszerkezet
javítása, a héjazat cseréje, a külsô vakolat
felújítása stb. minden vitán felül szükséges
állagmegóvási jellegû tennivaló volt, ame
lyek elkészültét örömmel nyugtázhatjuk, a
megvalósítás módja miatti kifogások dacára
is. Az oratórium rekonstrukciójának szándé
ka mûemlékvédelmi szempontból nem lett
volna szükséges – bár elfogadható cél,
amennyiben hasznos funkció tölti meg –,
megvalósítása azonban már egyáltalán nem
mentes a kétségektôl. A tetôszerkezet bemu
tatása elviekben kívánatos, de gyakorlati
megvalósításának következményeit átte
kintve vagy elhagyása, vagy jóval szeré
nyebb jellegû kivitelezése lett volna célsze
rû. Az érte fizetett ár nem áll arányban a
nyereséggel. Súlyosbító körülmény, hogy a
döntés még csak nem is ad hoc módon tör
tént: mûemlékvédelmünk legfelsôbb szak
mai grémiuma, a Mûemléki Tanácsadó Tes
tület is jóváhagyta. A látogatóúton és a
várkastélyban elhelyezett szobrok szellemi
értéktelensége különösen a helyi múzeum
ban ôrzött, országos viszonylatban is jelen
tôsnek minôsülô gyûjtemény ismeretében
mellbevágó. A kitûnô anyag szegényes kö
rülmények között, a letûnt szocialista kor
installációi társaságában várja a feltáma
dást. Felmerül a kérdés: vajon a nagyszabá
sú projekt keretében nem lett volna haszno
sabb a múzeum fejlesztése, a mai kornak
megfelelô installáció és egyéb felszerelés
beszerzése? Vajon nem növelte volna mél
tóbb és hasznosabb módon a turisztikai kí
nálatot?
A tudományos kutatások háttérbe szorí
tása, illetve mellôzése pedig egyenesen az
alapvetô célok és irányító elvek körüli zûrza

varra utalnak: a református templom ugyanis
éppen kiemelkedô történeti értéke miatt ka
pott ilyen mértékû anyagi támogatást. A tör
téneti értékbôl fakadó kötelezettségek fi
gyelmen kívül hagyása tehát az értékrend
alapjainak megbomlását jelzi. A viszonyt jól
jellemzi a várostörténeti látogatóútnak a ré
gészeti feltárást bemutató szoborkompozíci
ója, amely kivitele és az általa sugárzott szel
lemi tartalom révén egyben szimbóluma
lehetne az egész vállalkozásnak: a szobrá
szok szemmel láthatólag éppen annyira
(nem) tudták, mi fán is terem a régészet,
mint amennyi fogalmuk a projekt összeállí
tóinak volt a református templom jelentôsé
gérôl s általában a tudományosságról.
Zárszó: senki ne gondolja, hogy e soro
zat szerzôi élvezettel vadásznak a kicikizhetô
példákra. Fájdalmas dolog elkönyvelni,
hogy tehetetlenül állunk a talmi célok érde
kében folyó fecsérlés láttán, amely nem csu
pán az anyagi lehetôségeket, de a ránk bí
zott, soha nem pótolható kulturális örökséget
is tékozolja. Jó volt Krisztusnak, hogy kéz
be vehette a korbácsot, és kiûzhette a kufá
rokat. Legalább a templomból...
JEGYZETEK
1.

A templomon végzett eddigi mûemlékvédelmi be
avatkozások a teljesség igénye nélkül: az 1930-as
évek elsô felében Möller István (és talán fia, Möller
Károly– KÖH Tervtár, ltsz.: 26243) vezetésével
folytak felújítási munkák. Ekkor fogták össze a
padlástérben elhelyezett vasbeton szerkezettel az
1834-es földrengés következtében összerepedezett
falakat, erôsítették meg utólagos elemekkel a
tetôszerkezetet (s vágták át sajnálatos módon annak
több elemét a vasbeton gerendák beépítéséhez;
KÖH Tervtár, ltsz.: 30221), valamint feltárták a
templombelsôben a kriptákat. Talán ekkor készült a
templomtér mûkô lapburkolata. A talajnedvességbôl
eredô károk elhárítása érdekében angolaknás rend
szert létesítettek. Feltehetôleg ekkor készültek újra a
támpillérek vízvetô párkányai (formájukat az észak
nyugati saroktámpillér 1960-as években eredetinek
tartott faragványa hitelesíti – KÖH Tervtár, ltsz.:
5153). Az 1950-es évek végén régészeti ásatások
folytak, amelyek során feltárták a templomtól
északra fekvô Krisztus Teste-kápolna maradványait.
1962–1963-ban Sedlmayr Jánosné (VÁTERV) ter
vei alapján átfogó helyreállítás történt, amelynek so
rán javították a külsô vakolatot, foltokban megtartva
a meglévôt, korrigálták a boltozat hibáját. A porti
kusz födémének elbontásával láthatóvá tették és
üvegsáv beiktatásával kiemelték a déli kapu lunettá
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2.

3.
4.
5.

ját. Kibontották a sekrestye gótikus nyílásait, és az
egykori oratóriumot érzékeltetô új tetôvel látták el
az épületrészt. Ekkor bontották ki az ablakok alsó
részének befalazását, és helyezték el (valószínûleg
újra eredeti magasságukban) a könyöklôket. Kibon
tották a nyugati ablak befalazását is, amelyben egy
1867-bôl származó, minden bizonnyal a befalazást
végzô mesterek nevét tartalmazó feljegyzést talál
tak. (Az oratórium lenyomatának állapota alapján
nem lenne meglepô, ha annak bontására is 1867ben, vagy azt követôen került volna sor.) A belsôt
újrameszelték. A munkálatok során a helyszínen járt
Entz Géza néhány alapvetô megfigyelést rögzített.
Az 1980-as években végzett újabb helyreállítás is
mét Sedlmayr Jánosné (VÁTI) tervei alapján folyt.
Zárt csapadékvíz-elvezetés készült, teljesen újrava
kolták a homlokzatokat, mûkôvel javították a
kôszerkezeteket, kijavították a déli elôcsarnok és a
sekrestye 1960-as évek óta keletkezett hibáit, vala
mint a sekrestye felett új, az egykori boltozatot
érzékeltetô fafödémet készítettek. Szóba került
ugyan az OMF Kutatási Osztályának bevonása a
munkába, de Hokkyné Sallay Marianne levelének
tanúsága szerint anyagi lehetôség és kapacitás hiá
nyában valószínûleg érdemi részvételre nem került
sor (KÖH Tervtár, ltsz.: 5154). E felújítási munkák
során történt a tetôszerkezet megerôsítése Pomozi
István (Erfaterv) tervei szerint (KÖH Tervtár, ltsz.:
30220, 30221), alapos dokumentációra támaszkod
va, a kor technikai lehetôségeihez mérten a legna
gyobb gondossággal, az eredeti elemek megtartásá
ra törekedve.
A templommal foglalkozó szakirodalom felsorolá
sát mellôzve, csupán a következôket idézzük: Papp
Szilárd: A királyi udvar építkezései Magyarországon 1480–1515. Budapest, 2005.; Simon Zoltán:
Adalékok a nyírbátori református templom építés
történetéhez. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 42,
2009, 1. 135–154.; Feld István: A Bátoriak kegyúri
temploma. Megjegyzések az újabb nyírbátori épü
letrégészeti kutatások értékeléséhez. SzabolcsSzatmár-Beregi Szemle, 42, 2009, 1. 155–158.
Feld 2009. i. m.
Ha mást nem is, legalább a lábazati zónát teljes
egészében meg lehetett volna figyelni, dokumen
tálni.
További adalék a témához, hogy Jákkal kapcsolat
ban azért került sor a fedés tárgyalására, mert a tu
lajdonos püspökség a használt cserép alkalmazása
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ellen tiltakozott, és ragaszkodott ahhoz, hogy va
donatúj, gyári cserepekkel fedjék újra a tetôt,
inkább vállalva különleges német „mûemléki” cse
rép beszerzését is, amelynek ára jelentôsen megha
ladja a használt cserépbôl készülô fedését. Meg
döbbentô, hogy a püspökség részérôl a használt
cserép alkalmazásával szemben elhangzott érvek
egytôl egyig ugyanazok voltak, amelyek egy nem
mûemlék, átlagos értékû épület esetében szerepel
tek volna, tehát kizárólag a praktikum, az építôipari
garancia stb., valamint az is, hogy a hatóság ezeket
akceptálta.
6. „Nyírbátor Várostörténeti sétány ünnepélyes át
adása. 2011. május 28-án ünnepélyes keretek kö
zött és egész napos program kíséretében átadásra
került a Nyírbátori Református templomot és a Mi
norita templomot összekötô, mintegy 500 méter
hosszúságú várostörténeti sétány, mely kialakítá
sában és koncepciójában egyaránt egyedülálló
építészeti-tájépítészeti-szobrászati alkotás. A meg
valósítás szándéka régóta létezik, és a település
rendezési tervben a város vezetése már korábban
gondoskodott a szükséges feltételek megterem
tésérôl. A részletes megvalósítás alapvetô koncep
cióját és annak részletes megvalósítását a generál
tervezô ART VITAL KFT részérôl Kovács Rita és
Végh József építészek, a tájépítészeti altervezô
Korzó Tervezési Stúdió Kft. részérôl Grabner
Balázs tájépítész vezetô tervezô, valamint Terhes
Dénes tájépítész tervezô dolgozták ki. A Báthory
család történetével kapcsolatos szobrokat, dombor
mûveket, egyéb térplasztikai megoldásokat Me
gyeri János alkotómûvész készítette. A létesítmény
generálkivitelezését a nyíregyházi székhelyû Köz
mû-Generál Kft. végezte.” http://www.artvital.hu/
index.php?lang=hun&ac=6&id=&datum=2000
7. Bátori István († 1493) erdélyi vajda, a kenyérme
zei csata egyik hôse, valamint a zsoltáríró Bátori
István († 1605) országbíró síremlékérôl van szó.
8. Például egy, a szarkofág fölé helyezett tükör segít
hetne rálátni a fedlapra.
9. Cikkem leadásakor kapott hírek szerint további
képernyôket helyeztek el, amelyeken a templom és
berendezésének történetérôl szóló filmet vetítenek.
10. KÖH Tervtár, ltsz.: 5153.
11. Somorjay Sélysette: Gondolkodjunk az értékrôl!
Mûemlékvédelem, 55. 2011. 265–266.
(A képek, a 2. felvételt kivéve, a Szerzô felvételei)

