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A középkori templomok útja címen született meg az a tematikus útvonal, amely a Kárpát- 
medencében egyedülálló vallási és kulturális örökséggel szeretné mélyrehatóan megismertetni az 

érdeklődőket. Ez a tematikus útvonal hivatott bemutatni a valaha egy történeti régiót alkotó, Északkelet-
Magyarország, Kárpátalja, valamint a Partium északi részének középkori egyházi örökségét. Az útvonal 
területileg a magyarországi Szabolcs-Szatmár-Bereg, a romániai Szatmár és az ukrajnai Kárpátalja 
megyén halad keresztül, amelyet behálózzák közös történelmi gyökerek. Kárpátalja középkori templomai 
jelentik a nyugati kereszténység keleti határvonalát, itt ér véget gótika és veszi kezdetét a fa templomok 
földje és az ortodoxia. A viharos történelmű Kárpátalján viharos múltja volt a templomoknak is. Sokuk 
elpusztult a tatárjárás után, a reformáció előretörésével sorra a protestánsokhoz kerültek, számos leégett 
a kora újkor szabadság küzdelmeiben, a szovjet időkben, több esetben Isten házából ateista múzeum lett. 
Mára az idő, a történelem megnyugodott és az egyházi örökség turista látványossággá vált.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, középkori templomokban Magyarország egyik leggazdagabb  
vidéke, a középkori templomoknak itt olyan sűrű hálózatuk maradhatott fent, amely egyedülálló. 
Szatmár és Bereg középkori egyházi örökségének egyedi hangulatát idézik a kisméretű templomok, a 
melléjük épített fa harangtornyok, a gazdagon fennmaradt középkori freskók, a festett karzatok, a díszes 
kazettás mennyezetek, faragott szószékek. Az Alföld középkori templomainak nagy része a török dúlások 
áldozatává vált. Ez a vizek által körbezárt vidék azonban távol tartotta magától a hódító hadakat, az 
idegen kultúrákat. Így maradhattak fent páratlan gazdagságukban és szépségükben ezek a kis középkori 
templomok, amelyek ékszerdobozai ennek a vidéknek.

Тематичний маршрут під назвою «Шляхами середньовічних церков» був створений з метою 
докладного ознайомлення зацікавлених з цією винятковою клерикальною та культурною 

спадщиною Карпатського басейну. Цей тематичний шлях покликаний на представлення 
церковної спадщини середньовіччя колись єдиного історичного регіону – Північно-східної 
Угорщини, Закарпаття, а також північної частини Парціуму. Наявний шлях територіально 
охоплює область Сабольч-Сатмар-Береґ в Угорщині, повіт Сату-Маре у Румунії і Закарпатську 
область України, в якому переплітаються спільні історичні корені. 

Середньовічні церкви Закарпаття являють собою східну межу західного християнства, тут 
завершується готика і починається край дерев’яних церков та ортодоксія. Бурхлива історія 
Закарпатського краю відображає також і бурхливе минуле церков. Багато з них було спустошено 
за часів татарської навали, з прориванням реформації вони одна за одною опинялися у володінні 
протестантів, значна кількість з них згоріла на кострі визвольної боротьби нової ери, а за 
радянські часи більшість домів Господніх стали музеями атеїзму. На сьогодні часи та історія 
утихомирились, і церковна спадщина стала туристичним видовищем. Область Сабольч-Сатмар-
Береґ є одним із найбагатших на середньовічні церкви краєм Угорщини, тут залишилася така 
багата ланка церков середніх віків, яка у своєму порозумінні являється унікальною. Церкви 
малих розмірів Сатмарського та Березького країв, зі зведеними біля них дерев’яними дзвіницями, 
збереженими до нас середньовічними фресками, розмальованими хорами, орнаментальними 
кесонними стелями та різьбленими амвонами, відтворюють винятковий настрій середньовічної 
церковної спадщини. Більша частина середньовічних церков Альфельдського краю стала 
жертвою татарського нашестя. Однак цей, окутаний водами, край не допускав до себе ворожнече 
військо, чужу культуру. Таким чином він міг зберегти в своїй незрівнянній помпезності та красі 
ці маленькі середньовічні церкви, які безсумнівно є родзинками цього краю.
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Unter dem Titel Straße mittelalterlicher Kirchen wurden eine thematische Tour zusammengestellt, die 
das einzigartige religiöse und kulturelle Erbe des Karpatenbeckens umfassend vorstellen möchte. 

Diese thematische Tour führt durch die einst eine zusammenhängende historische Region bildenden 
Gegenden von Nordostungarn, Transkarpatien sowie den nördlichen Teil von Partium und macht an 
den schönsten, sakralen Bauten aus dem Mittelalter halt. Die Tour verläuft durch das ungarische Komitat 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, den rumänischen Kreis Satu Mare und das ukrainische Transkarpatien, ein 
Landstrich, der durch gemeinsame historische Wurzeln verbunden ist. 

Die mittelalterlichen Kirchen von Transkapazitäten bedeuten die östliche Grenzlinie des westlich 
geprägten Christentums, wo die Gotik endet und das Gebiet der Holzkirchen und des orthodoxen 
Christentums beginnt. In Transkarpatien mit seiner turbulenten Geschichte blieben auch die Kirchen 
nicht von den Turbulenzen verschont. Viele von ihnen wurden nach dem Tatarensturm zerstört, eine 
ganze Reihe wurde mit der Ausbreitung der Reformation in protestantische Kirchen umgewandelt, 
zahlreiche Kirchen brannten in den Freiheitskämpfen der frühen Neuzeit nieder, zu Zeiten der 
Sowjetmacht wurden mehrere Gotteshäuser als atheistische Museen genutzt. Heute beruhigten sich die 
Zeiten und das sakrale Erbe wurde zur Touristenattraktion.

Das Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg ist eine der an mittelalterlichen Kirchen reichsten Gegenden 
in Ungarn, die frühen Kirchen blieben hier in einem so dichten Netz erhalten, das einzigartig ist. Die 
kleinen Kirchen, die daneben gebauten Glockentürme aus Holz, die vielfach sichtbaren mittelalterlichen 
Fresken, die bemalten Emporen, die geschmückten Kassettendecken, die geschnitzten Kanzeln 
beschwören die einzigartige Atmosphäre des mittelalterlichen sakralen Erbes von Szatmár und Bereg 
herauf. Das von Gewässern umgebene Gebiet hielt die Truppen auf ihren Eroberungszügen und auch 
fremde Kulturen fern, deshalb konnten die kleinen mittelalterlichen Kirchen in ihrem einzigartigen  
Reichtum und in ihrer Schönheit erhalten bleiben, die architektonische Kleinodien dieser Gegend sind.

The Route of Medieval Churches is the name of the thematic route designed with the intention 
of thoroughly familiarising interested tourists with a unique religious and cultural heritage in 

the Carpathian Basin. This thematic route was created with the purpose of presenting the medieval 
ecclesiastical heritage of three geographical units, which formed a historical region in the past: Northeast 
Hungary, Kárpátalja (Subcarpathia) and the northern area of the region called Partium. The route crosses 
Szabolcs-Szatmár-Bereg county on Hungarian territory, Szatmár/Satu Mare county in Romania and 
Transcarpathia (Zakarpatska oblast') in Ukraine. A web of common historical roots ties together these three  
administrative units. 

The medieval churches in Kárpátalja (Subcarpathia) represent the eastern frontier of Western 
Christianity, this is the region where Gothic architecture meets the wooden churches characteristic to the 
Greek Orthodox denomination. The region itself had a tumultuous history and the past of its churches 
constitutes no exception with regard to this observation. Many of them had been destroyed during the 
Mongol Invasion of Europe, the remaining ones were seized one after another by the Calvinists as the 
Reformation gained ground, a large number burned down during the freedom fights of Early modern 
history and, in Soviet times, churches were often transformed into museums for atheists. We live now in 
peaceful times, in a calm period of history - hence, churches became tourists' attractions. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg county is one of the richest areas in Hungary in what concerns medieval 
churches. A unique network of medieval churches has been preserved here. The small churches, the 
wooden belfries standing next to them, the medieval frescoes which still exist in so many places, 
the painted galleries, the richly decorated coffered ceilings and the carved pulpits evoke the unique 
atmosphere characteristic to the ecclesiastical heritage of the historical Szatmár and Bereg counties. 
Unfortunately, the major part of the medieval churches on the Great Hungarian Plain (Alföld) have been 
devastated by the Ottoman Turks. Nonetheless, the waterways and lakes surrounding this region kept 
conquering armies and foreign cultures away. In this manner, these tiny medieval churches, real jewels of 
this area, could have been preserved together with their unparalleled richness and beauty.
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HTISZASZENTMÁRTON
Református templom

A Nyír Pannonhalma, így nevezte Jósa András a templomot, amely a 
környék egyik legmagasabb dombján áll, és Szent Márton tiszteletére 
volt szentelve. 1067-ben említenek egy Szent Márton-kápolnát, 
amelynek helyét a kutatók a szentmártoni templomdombra teszik, 
de régészeti bizonyítékot nem sikerült találni. A ma látható keletelt 

templom gótikus jellegét a poligonális szentély és a déli homlokzat mérműves ablakai 
adják. A mai templom két nagy középkori építési periódus, és egy későbbi, református 
kori átalakítás eredményeképpen jött létre.

Az első periódusban kialakult a templom mai, téglalap alaprajzú, síkmennyezetes 
hajóból és sokszögzáródású, boltozott szentélyből álló alaprajza, ezt az építkezést a 
XIV. század elejére keltezhetjük. A szentély északkeleti sarkában egy szentségtartó 
fülkét helyeztek el. A hajó egykori bejárata a déli oldalon volt, a kapuzat maradványai 
2012-ben előkerültek.

A XV. század végén, a XVI. század elején jelentősen átalakították a templomot. 
Megemelték a szentélyt, új boltozatot készítettek, amely hasonlított Tornyospálca 
református templomának ma is fönnálló boltozatához. Megmagasították a hajót is, a 
déli oldalon új ablakrendszert alakítottak ki.

Helyi hagyomány szerint a temesvári vár hős védőjét, Losonczy Istvánt itt temették 
el. A XVI. század közepétől a templom református volt, majd 1603-tól 1747-ig katolikus 
lett, azóta ismét a reformátusoké. A XIX. század elején ismét átalakították, a déli 
homlokzathoz előcsarnokot és  tornyot emeltek. Az 1809-ben említett fatorony már 
nincs meg. 2012-ben régészeti kutatás történt a hajóban, de nem sikerült megtalálni a 
XI. századi templom nyomait. Előkerült viszont egy román kori kő keresztelő medence. 
A templom jelenleg szépen helyreállítva várja a látogatókat, a belsőben két kibontott 
gótikus ablakot is bemutattak.
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UA ТИСАСЕНТМАРТОН
Pеформатська церква

A «Nyír Pannonhalma», якраз так називав Андраш Йоша церкву, 
що височить на одному із найвищих пагорбів даного краю і 
освячена в честь Святого Мартина. Вже у 1067 році згадується 
каплиця Святого Мартина, місце якої науковці визначають на 
церковному пагорбі Святого Мартина, але археологічні докази 

про це знайти не вдалося. Готичні характерні риси зверненої престолом до сходу 
церкви можемо бачити через полігональну апсиду та високі стрілчасті вікна з 
кам’яним масверком. Сучасна церква є результатом двох архітектурних періодів 
середньовіччя і пізнішої перебудови , проведеної реформатською общиною. Вже 
перший архітектурний період стилю готики створив основний план сучасного 
храму – прямокутний неф з плоскою стелею і багатокутна, покрита склепінням 
апсида. Цей період можемо віднести на початок XIV століття.

У північно-східній стороні апсиди було розміщено нішу дароносиці. Колишній 
портал нефу був на південній стороні церкви, залишки якого були розкриті 
у 2012 році. Наприкінці XV і на початку XVI століття церква в значній мірі 
була перебудована. Рівень перекриття апсиди було піднято, апсида отримала 
нове склепіння, яке схоже до склепіння і по сьогодні видної в церкві села 
Торньошпалца.  Було піднято і стіни нефу , на південній стороні було створено 
нову структуру віконних отворів. 

Іштван Лошонці, герой Тімішоара, відповідно місцевим традиціям  був 
похований у цьому храмі. З середини XVI століття церква була реформатською, 
а потім з 1603 по 1747 рік була католицькою. А з того часу вона знову є 
реформатською. На початку ХІХ століття церкву знову було перебудовано, до 
південного фасаду було добудовано притвор та зведено дзвіницю. Згаданої у 
1809 році дзвіниці вже немає.

 У 2012 році в інтер’єрі нефу церкви було проведено археологічне дослідження, 
але сліди первинної церкви ХІ століття знайти не вдалося. Проте було знайдено 
кам’яну купель романського стилю. Церква на сьогодні очікує всіх відвідувачів 
у гарному відновленому стані, в інтер’єрі показано два розкритих готичних 
віконних отвори.
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UK TISZASZENTMÁRTON
The Calvinist Church

T
he Pannonhalma Abbey of the Nyír area’ – this is how the archaeologist, 
physician and anthropologist András Jósa called this church dedicated to 
Saint Martin and standing on one of the highest hills in its neighbourhood.
A Saint Martin’s Chapel was mentioned already in 1067. Researchers 
presumed that the said place of worship stood on this church hill in 

Szentmárton, however, no archaeological evidence to support this hypothesis has 
ever been found. The Gothic character of the present oriented church is given by its 
sanctuary enclosed by several sides of a polygon and the windows on the southern 
frontispiece, which are decorated with traceries. The present church is the result of two 
medieval periods when massive construction work had been undertaken and a later 
refurbishment carried out during the Reformation period.

During the first period, the present church took shape. It is composed of a rectangular 
nave covered by a flat ceiling and vaulted sanctuary enclosed by several sides of a 
polygon. This edifice must have been erected at the beginning of the 14th century. In 
the northeast corner of the sanctuary, the tabernacle was placed. The former entrance 
of the nave was on the southern side; the remains of the framing were uncovered 
in 2012. The church was modified to a very large extent at the end of the 15th and 
the beginning of the 16th century. The walls of the sanctuary were raised to a higher 
level and a new vaulting was constructed, too. This was very similar to the still extant 
vaulting of the Calvinist church in Tornyospálca. The nave was also raised and a new 
system of windows was created on the southern side.

According to local tradition, István Losonczy, the count (comes parochialis) of 
Temes county, who heroically defended the fortress of Temesvár (Timişoara) against 
the Turks, was buried here. The Calvinists started using the church from the beginning 
of the 16th century, but have returned it for a longer period (between 1603 and 1747) 
to the Catholics. However, Calvinists have been using the place of worship since 1747, 
again. A new refurbishment was carried out at the beginning of the 19th century: 
a narthex and a tower were added to the southern frontispiece. The wooden tower 
mentioned in 1809 does not exist any more.

In 2012, archaeological excavations were initiated in the nave, but the remains of 
the church built in the 11th century have not been found. However, a Romanesque 
baptistery basin carved of stone was found. The church has been restored beautifully 
and is presently welcoming visitors. Two Gothic style windows have been uncovered 
and are presented on the inside.
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DETISZASZENTMÁRTON
Reformierte Kirche

D
as Pannonhalma von Nyír, so nannte András Jósa die Kirche, die auf 
einem der höchsten Hügel der Gegend steht und zu Ehren des Heiligen 
Martin geweiht war. Im Jahr 1067 wird eine Sankt Martinskapelle 
erwähnt, deren Ort die Forscher auf dem Sankt-Martins-Kirchenhügel 
annehmen, doch es gelang nicht, archäologische Beweise dafür zu 

finden. Der gotische Charakter der heute vorhandenen und nach Osten ausgerichteten 
Kirche entsteht durch den polygonalen Chor und die Maßwerkfenster an der 
Südfassade. Die heutige Kirche wurde im Mittelalter in zwei Bauperioden errichtet 
und ist darüber hinaus das Ergebnis eines späteren Umbaus nach der Reformation.

In der ersten Periode wurde das aus einem rechteckigen Grundriss mit gerader Decke 
bestehende Schiff und der aus einem vieleckigen Abschluss gebildete Chor errichtet, 
diese Bauarbeiten können auf den Anfang des 14. Jahrhunderts datiert werden. In der 
nordöstlichen Ecke des Chors wurde eine Monstranznische in die Wand eingelassen. 
Der einstige Eingang des Kirchenschiffs war an der Südseite, wo 2012 die Überreste 
des Portals zum Vorschein kamen.

Ende des 15. Jahrhunderts Anfang des 16. Jahrhunderts wurde die Kirche erheblich 
umgestaltet. Der Chor wurde erhöht und ein neues Gewölbe gebaut, das dem auch 
heute vorhandenen Gewölbe der reformierten Kirche von Tornyospálca ähnlich ist. 
Auch die Innenhöhe des Schiffs wurde erhöht und an der Südseite wurden neue Fenster 
eingebaut. Der Legende zufolge wurde hier der heldenhafte Beschützer der Burg von 
Temesvár, István Losonczy, begraben. Ab Mitte des 16. Jahrhunderts war die Kirche 
reformiert, danach wurde sie von 1603 bis 1747 wieder katholisch, seitdem ist sie 
erneut eine reformierte Kirche. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde sie umgestaltet, 
an die südliche Fassade wurde eine Vorhalle angebaut und ein Turm wurde errichtet. 
1809 stand der erwähnte hölzerne Turm schon nicht mehr.

2012 wurden archäologische Forschungen im Kirchenschiff vorgenommen, doch 
es gelang nicht, Spuren der Kirche aus dem 11. Jahrhundert zu finden. Allerdings 
tauchte ein romanisches Taufbecken auf. Die Kirche erwartet heute die Besucher 
instandgesetzt und restauriert, in ihrem Inneren werden auch zwei herausgenommene 
gotische Fenster gezeigt.
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Jelen kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Terület-
fejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. felel a kiadvány teljes tartalmáért, mely nem 
feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

A „Tourist route to the common religious and cultural heritages” című projekt a Magyarország-Szlovákia-
Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 (www.huskroua-cbc.net) 
keretében valósul meg az Európai Unió társfinanszírozásával. Az Európai Szomszédsági és Partnerségi 
Eszköz (ENPI) finanszírozási forma az Unió külső határai mentén történő határon átnyúló együttműködések 
támogatását szolgálja. A HU-SK-RO-UA ENPI CBC Program átfogó célja olyan tevékenységek ösztönzése, 
melyek egy sokkal intenzívebb és hatékonyabb társadalmi és gazdasági együttműködést eredményeznek 
Ukrajna és a tagállamok közös határmenti régióiban.

Az Európai Unió 27 tagállamból áll, melyek fokoztosan összekapcsolódnak a know-how, erőforrások 
megosztásán és sorsaikon keresztül. Ötven eves bővítési folyamat eredményeként kiépítették a stabilitás, 
demokrácia és fenntartható fejlődés zónáját a kulturális sokszínüség, tolerancia és egyéni szabadságjogok 
fenntartása mellett. Az Európai Unió megosztja vívmányait és értékeit a határain túli országokkal és népekkel.
Az Európai Bizottság az EU végrehajtó szerve.

A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program a 2007-
2013-as programozási időszakban kerül megvalósításra a programban résztvevő tagállamok Ukrajnával 
szomszédos határain. Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI) finanszírozási forma az Unió 
külső határai mentén történő határon átnyúló együttműködések támogatását szolgálja. A program általános 
célkitűzése: Az együttműködés fokozása és elmélyítése Ukrajna Kárpátalja, Ivano-Frankivszki és Csernovici 
megyéi és a tagállamok támogatott, illetve „szomszédos” határmenti régiói között, környezeti, szociális és 
gazdasági szempontból fenntartható módon. A program Közös Irányító Hatósági funkcióit a magyar Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség látja el. A program hivatalos honlapja: www.huskroua-cbc.net.


