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Vámosatya, református templom

A keletelt szentélyû templom a település központjában,
közvetlenül a fôút mentén áll (1. kép). Téglalap alaprajzú
hajójához egyenes záródású, négyzetes és alacsonyabb
szentély csatlakozik. A döntôen törtkôbôl falazott épületet mûemléki palával fedett meredek nyeregtetô zárja. A
templom sarkait faragott kváderekbôl építették, kivéve a
hajó északkeleti sarkát, amelynek csak fölsô, falkorona
alatti része készült kváderbôl. Fôpárkányának formájára a
hajó és a szentély sarkainak rövid, holker tagozatos, faragott konzoljai utalnak. A szentély lábazati párkányát felül
ferde síkra faragott kvádersor zárja, amely a hajó magasabban kiképzett lábazatáról hiányzik. Itt a lábazatot vakolattal kiképzett ferde rézsû zárja. A szentély keleti és
déli falának tengelyében egy-egy keskeny, csúcsíves záró-

1. A helyreállított templom déli homlokzata
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dású, kifelé-befelé rézsûs kávájú, váll fölött tölcséres
kiképzésû ablak van. A nyílásokban hornyolt, karéjban
végzôdô kôkeretet helyeztek el. A keleti ablak váll fölötti
káváin vörös színû, kváderes festés látható (2. kép). A hajó
déli homlokzatát két ablaknyílás töri át, melyek közül
a keletiben az elôzôekkel megegyezô proﬁlírozású kôkeret van – annak csupán felsô, karéjos lezárása hiányzik.
A nyugati, keskenyebb ablak homlokzati síkra helyezett
kôkerete élszedett. A fal délkeleti részén még egy körablakot láthatunk. A két ablak között alakították ki a templom bejáratát. A lábazat síkjáig elôreugró és egyenesen
záródó elôépítmény tengelyének nyílásában egy élszedett
és kôgyámos szemöldökkel záródó kôkeretet helyeztek
el. Fülkéjének belsô lezárása lapos csúcsív.
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A szentélyt élszedésbôl indított, egyszer hornyolt,
széles orrtagos kôbordás boltozat fedi, címerpajzsos zárókövén a Gutkeled nemzetség címere látható (3. kép).
A bordaindításokat egyszerû visszavágással oldották meg.
Ez alól kivételt jelent a délkeleti, amely stilizált fejet ábrázol (4. kép). Az északi falban egy élszedett – fülkének átalakított – kôkeretes sekrestyeajtó van, amelynek hátfalán
ornamentális festés látható. Tôle északra helyezték el
a körte alakú tagozatok közrefogta pálcákból álló, kôbôl
faragott csúcsíves szentségtartó fülkét (5. kép). A déli falban egy lapos szegmenssel záródó – hátfalán szintén ornamentális festéssel díszített – ülôfülkét alakítottak ki.
Kétségtelen, hogy a csak néhány helyen bemutatott ornamentális kifestések az ismert analógiák alapján az 1640-es
évek elsô felére datálhatók.1 Az oldalfalakat egységesen
fehérre meszelt vakolat takarja.
A templom mai állapotát az 1978. évi kutatás, majd az
azt követô, végül 1980-ban befejezôdött helyreállítás során nyerte el.2 1971-ben feltárták a befalazott pasztofóriumot és az ülôfülkét, továbbá több ponton is rábukkantak
a rossz állapotban lévô falkép-maradványokra. Ugyancsak
megtalálták a déli kaput, amelynek kibontására végül is
nem került sor. A hajó délnyugati, lapos szegmensíves, valamint nagyméretû barokk ablakának vizsgálatakor ugyan
észlelték a korábbi középkori nyílásokra utaló nyomokat,
azonban azok téves értelmezése elhibázott rekonstrukciós
kísérletet eredményezett. A középkori nyílás nyugati, falsíkra helyezett, élszedett szárkövének alsó elemét, valamint
könyöklôjének indítását in situ találták meg, viszont nem
vették észre, hogy a szárkô másik darabját és magát a könyöklôt is a barokk ablak kialakításakor másodlagosan
2. A szentély keleti ablaknyílása

A nyugati fal tengelyében még egy kôkeretes bejárati
kapu van. A lábazat síkjáig elôreugró, timpanonnal lezárt
elôépítmény kapujának azonban csupán élszedett szárkövei maradtak meg, váll fölötti szegmensíves lezárása téglavakolat. A timpanon fölött – a tengelytôl kissé délre –
egy körablak látható, míg az oromfal alsó részén egy
nagyméretû, sárga alapozáson vörös színû rozettát festettek. Az északi hajófal keleti felét egy szegmensívvel záródó ablaknyílás töri át. A fal északnyugati felsô negyedében
egy törtkôbe vésett kereszt látható. A szentély északkeleti
végén lezárt lábazat, továbbá a hajó északkeleti sarkán, az
armírozásnál megszakadó keskeny falcsorbázat az egykori
sekrestye (keleti, illetve nyugati) falbekötésének helyét
jelöli ki. A homlokzati falakat halvány sárgásfehérre színezett, vékony, kanálhátas vakolattal fedték.
A fatáblás, 1769-es évszámmal datált, síkmennyezetes
hajót a szentélytôl csúcsíves – a váll fölött élszedéssel díszített – diadalív választja el.

3. A szentély boltozatának Gutkeled-címeres záróköve

használták fel. A nyugati kaput is megvizsgálták, amelynek
helyén lévô középkori szárköveit feltárták, hiányzó szemöldökkövét vízszintesen képzelték el. Az 1976-as kôrestaurátori terv a fenti eredmények ﬁgyelembevételével készült el.3
A helyszínen derült ki, hogy a hajó délnyugati ablakához
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5. A szentély északi falában elhelyezett szentségtartó fülke

legyártott keret egyszerûen nem fért be a középkori falszövetbe. Ugyanezzel az akadállyal szembesültek az egyáltalán
nem vizsgált délkeleti ablak esetén is. Ráadásul a mûkôkeret
elhelyezésekor kiderült, hogy itt eredetileg a délnyugatitól
eltérô szerkezetû, nevezetesen egy kifelé-befelé rézsûs kávájú, hornyolt proﬁlú kôkeretes ablak volt. Mindezek után
a templom kutatása, illetve helyreállítása félbeszakadt –
folytatására majd csak két év múlva került sor.
4. A boltozat stilizált fejes konzolja

6. Kutatási alaprajz
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Az 1978. évi kutatás nemcsak a fent említett hibákat
korrigálta, hanem a teljes épületre is kiterjedt. A templom
nagyrészt kôbôl épült, téglát csupán a nyílásáthidalóknál,
a szentély déli falának középsô részén, a falak felsô, falkorona alatti szakaszain kiegyenlítô sorként, a hajó lábazatának felsô lezárásánál, továbbá a szentély boltozati mezôinek építéséhez használtak (6. kép).
A kutatás során a hajó délnyugati ablaknyílásából eltávolították a mûkô részleteket, az utólagosan felhasznált
könyöklôt, a nyugati szárkövet pedig az eredeti helyén
megtartott és letört (nyugati) könyöklô darabhoz illesztették (7. kép). Mivel a könyöklô keleti vége megmaradt,
a középkori ablak szélessége így könnyen meghatározható volt (8. kép). Tekintettel arra, hogy áthidalóját a XVIII.
század közepén elbontották, az ablak pontos magasságát
és annak kôzáradékát sem ismerjük.4 Az ablaktól nyugatra
feltárt, íves áthidalójáról megállapítható volt, hogy itt eredetileg egy kifelé-befelé rézsûs kávájú – vélhetôen kôkeret
nélküli – ablaknyílást terveztek, amely azonban valamilyen oknál fogva soha sem valósult meg (9. kép).5 A délkeleti, kifelé-befelé rézsûs kávájú ablak nyugati szárköveinek néhány darabja eredeti helyén került elô, két kôelemet azonban az 1971. évi kutatás bontott ki ismeretlen
helyrôl.6 A barokk és a középkori ablaktól nyugatra itt is
elôkerült egy, a megvalósult középkori ablaktól független, a szárkô vállmagasságában megszakadó csúcsíves áthidaló nyugati fele, amely bizonyosan egy ugyancsak soha
nem mûködô, elfalazott nyíláshoz tartozott.7 A hajó délkeleti felén egy befelé tölcséres – a középkoriaknál vastagabb téglákból kifalazott, egyértelmûen utólagosan, történetesen a XVIII. század közepén kiképzett – körablak
került elô.8 A szentély ablakainak 1976 után készült stukkó kiegészítéseit eltávolítva kiderült, hogy csupán a szárak
alsó része és a karéjos mérmû készült kôbôl. A kôelemek
közötti részt téglákkal pótolták, azokat faragással igazították a szárkövek proﬁljához (10. kép).
A hajó déli falának tengelyében, a két ablak között
került elô a középkori kapu (11. kép). Befalazásából kerültek elô élszedett szárkövei, valamint konzolos záródásának nyugati eleme is, amelyek tökéletesen illeszkedtek
a kibontott fészkek hátoldalához (12. kép). Küszöbköve
eredeti helyén maradt meg. A lábazat fölött, a téglafalon,
a 80 cm széles nyílás két oldalánál egy függôleges irányú,
összefüggô csorbázat mutatkozott, amely 340 cm-es magasságban vízszintesen szakadt meg. A fenti nyomok kétségkívül arra utaltak, hogy a kôkeretes kaput eredetileg
a lábazat síkjában felfalazott téglaépítmény keretezte.9
A nyugati kapu – a lábazat külsô síkjában elhelyezett
élszedett szárkövei a helyükön maradtak, ám szemöldököve hiányzik – szegmensíves téglaáthidalója utólagosnak
bizonyult. A nyílás fölötti téglafalon feltárt és a szárkövek
vállától indított középkori vakolat egy timpanon szélét

7. A hajó délnyugati ablakának elhibázott rekonstrukciós kísérlete
(1978)

rajzolta ki. A timpanonmezôben megﬁgyelt számos lefaragott tégla pedig egyértelmûen jelezte, hogy eredetileg
a lábazat külsô síkjáig ugrott elôre (13. kép). A küszöbkô
elôtti lépcsôrôl kiderült, hogy egy másodlagosan felhasznált reneszánsz tagozatos szárkôelem, amely minden bizonnyal a XVI. század végén elpusztult közeli várból
származik.10 A teljes egészében középkori homlokzati fal

8. A hajó délnyugati ablaknyílása és az eredeti helyére visszahelyezett
kôkerete (1978)
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1766-ban megszüntetett déli kapu és a két középkori ablaknyílás belsô, továbbá a még 1640 elôtt fülkének átalakított – majd ugyancsak 1766-ban teljesen elfalazott –
sekrestyeajtó és a szentély szegmensíves déli falfülkéjét
kitöltô befalazásainak eltávolítására korlátozódott.13 A félig kibontott, bizonyosan 1565 után eltakart pasztofórium letisztítására is ekkor került sor. A szentélyben, közvetlenül a XVII–XVIII. századi törmelék alól, elôkerült
a téglából falazott középkori oltár maradványa, viszont
a középkori padlóból semmi nem maradt meg.
A templom külsô homlokzati falait a középkorban
szürkés-sárga meszelésû, kanálhátas vakolattal fedték, míg
belsô oldalfalait fehérre meszelt, ugyancsak kanálhátas
technikával felvitt vakolattal takarták.
Atya, amely személynévbôl képzett helynév,14 1289ben tûnik föl elôször egy oklevélben. Ekkor a nagyváradi
káptalan elôtt a Gutkeled nembeli Farkas-ágból származó
Pál ﬁai, Lôrinc és Detre ﬁai Atyát (Athas) kettéosztották.15
Péter nevû papja 1321-ben tanúként jelent meg a borsovai fôesperes elôtt.16 1334 elsô felében a falu papját már
Benedeknek hívták, aki a pápai tizedjegyzék szerint – közösen a szernyei pappal – 13 garast ﬁzetett.17 1341-ben

9. A hajó délnyugati ablakának építkezés közben módosított kávája
(1978)

oromfalának határán kialakított körablak eredetinek bizonyult, annak csak téglából formázott karéját törték ki.11
A hajó északi falának nagyméretû, szegmensíves ablaknyílása utólagos kialakítású – a két déli hajóablakoz hasonlóan –, alighanem az 1766. évi építkezéshez köthetô.
A szentély északi falához kapcsolódó, valamikor 1566 után
elbontott sekrestyének kiterjedését az alapozási árkok, a
hajó északkeleti sarkán feltárt és felül a kvádereknél záródó
falcsorbázat, valamint a lábazat északkeleti vége határozta
meg. A sekrestyeajtó külsô szélességét megállapítani nem
lehetett és a sekrestye keleti falának csorbázata sem maradt
meg, mivel a szentélyfal külsô oldalát jelentôs mértékben
átépítették.12 A szentély, a sekrestye és a hajó alapozása és
felmenô falai egymással kötésben épültek.
A templombelsôben tulajdonképpen már 1971-ben
elôkerült minden addig vakolattal takart, befalazott építészeti részlet, amelyek teljes kibontásától akkor érthetetlen
módon eltekintettek. Az 1978. évi kutatási munkák végül
is a nyugati kapu belsô káváinak vizsgálatára, valamint az
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10. A. a szentségtartó fülke felmérési rajza B. a szentély boltozati
kôbordája C. a hajó délkeleti ablaknyílásának szárkô elemei

VÁMOSATYA, REFORMÁTUS TEMPLOM

11. A déli homlokzat kutatási felmérése

a váradi káptalan elôtt az atyai Farkas ágbeli Salamon ﬁa
János ﬁai – többek között Guti Ország Mihály azonos
nevû nagyapja – Atya fele részét a szintén Gutkeled nembeli Tibáknak adta el. Ebben az oklevélben említik meg
elôször a falu Szent György mártír tiszteletére szentelt
templomát.18 Egy 1388-ban keltezett oklevél a település
révét említi meg, 1399-ben pedig vámjáról értesülhetünk.19 A falu egészen 1412-ig a Farkas, valamint a Tiba
ágból származó Guti és Guti Ország, illetve az Atyai, valamint a Gacsályi család birtokában maradt, amikor is az
Uporiak szereztek itt birtokrészt.20 1437-ben a Baksa
nembeli Csapi Jánost iktatták be Atya bizonyos részeibe.21
A XIV. század végén és a XV. század elején tovább csökkent a Gutkeled nembeli családok atyai birtoklása.22 1520ban az Atyai család ﬁágon kihalt birtokainak felét a leányági leszármazottak örökölték meg,23 majd 1539-ben Büdi
Mihály vásárolta meg a Rozsályi Kunok atyai birtokainak
egy részét.24 1565 körül a templom a reformátusoké lett.
A falu birtoklástörténetének fényében nem kétséges,
hogy a templomot a Gutkeled nemzetség Farkas ágának
tagjai építették föl, mégpedig 1289 után, de még 1334
elôtt. Ugyanis az 1289. évi családi osztozkodás alkalmával
a templomot még nem említették meg a tartozékok között25 – az majd csak egy 1341. évi oklevélben szerepel
elôször.26 Mivel azonban 1321-ben már volt a falunak papja,27 nem zárható ki, hogy a Szent György tiszteletére emelt
templom – már a pápai tizedjegyzék 1334. évi adata elôtt
– akár már az elsô idôpontban is állhatott. Az épületen
észlelt építési szabálytalanságok ellenére a kutatás azt is
tisztázta, hogy a templomot egyetlen építési periódusban

építették föl. A szentély és a hajó lábazatának különbözôsége, a déli hajófalon feltárt, de soha sem mûködô – a megvalósult középkori és a falszövettel biztosan egykorú ablakoknál korábbi – két nyílás, valamint a szentély ablakainak
menet közbeni emelése kétségkívül egy építés közbeni változtatás nyomaként voltak értékelhetôk.
Az 1981. évi tanulmány szerzôi, egyúttal a templom
kutatói azt a következtetést vonták le, hogy az alig 30–40
év alatt megépült Csarodát,28 Márokpapit,29 Lónyát30 és

12. A hajó déli kapunyílásába visszahelyezett szárkövek (1978)
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Vámosatyát – és utólag ide sorolhatjuk Nagybégány
(Великая Бегань), továbbá Técsô (Тячів) szintén kôbordás
boltozattal fedett szentélyû templomát is31 – egy ’mûhely’,
vagy egymással szoros kapcsolatban álló mesteremberek építették.32 A fenti megállapítás alapjául az alaprajzi elrendezésen túl a szentélyek kôbordás keresztboltozata szolgált.33 Annak ellenére, hogy ma már igen csak túlzottnak
tûnik a kômûvesmesterek mûhelybe való besorolása, nem
kétséges, hogy a kôbordás boltozat megépítéséhez szükséges tudásuk azonos szakmai hagyományokra támaszkodott, amelyhez azonban – amint azt az említett templomok részleteiben tapasztalható, hangsúlyosan eltérô építészeti megoldások alkalmazása is sejteti – aligha kellett
egymást feltétlenül személyesen ismerniük.34 Mindazonáltal ﬁgyelemreméltónak tûnik, hogy az említett templomok szinte kivétel nélkül a tiszántúli területen állnak35 –
a szentélyek boltozatainak kôbordás megoldását talán
a kôbányák közelsége is magyarázhatja.

13. A nyugati kapu timpanonjának lenyomata (1978)
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