
Nyíracsád ékessége
Levelet hozott a posta Nyíracsád polgármesterétől. Sorait az Észak-Keleti 
Napló olvasói figyelmébe ajánlja. Mint írja, főterükön méltóságteljesen áll 
a sok viharos évszázadot megélt, kora gótikus elemeket tartalmazó temp
lom, Hajdú-Bihar legrégibb, eredetében Árpád-kori, jelenleg is használat
ban lévő építészeti emléke, a falu ékessége. (A részletes történetet tömörítve 
adjuk közre.)

A néhány évvel ezelőtt még bá
dog sátorfedéllel borított kis falu
si templom immár csodálkozásra 
készteti a szemlélődőt: a fazsin
delyes tető, a faszerkezetű ha
rangláb, s a csúcsán ékeskedő je- 
ruzsálemi csillag láttán elcsodál
kozik a szemlélődő, vajon a Deb
recenhez m integy 30 kilométerre 
lévő településen jár-e.

A templom építésének pontos 
idejére nincsenek adatok. Az bi
zonyos, hogy Acsád falu már a 
12-13. század fordulóján megte
lepedett, és több dél-nyírségi fa
luval együtt a Gut-keled nem 
zetség legkorábbi birtokai közé 
tartozott. Ez azt is bizonyítja, 
hogy csak 1312-ben -  a helység 
első okleveles említésekor -  osz
toznak meg rajta a Gut-keled 
nem zetség egyedm onostori ágá
hoz tartozók. A falu korábbi ere
detét jelzi a határában 1974-ben 
feltárt avar kori temető, vala
mint az 1930-as években talált -  
gazdag leletanyagot tartalmazó 
-  honfoglalás kori lovassír. Hogy 
mikor került át a református hit
ben élő emberek tulajdonába a 
templom, nem tudni, viszont az 
kimutatható, tiog y l640-b en  már 
a nyíracsádi reform átus gyüle
kezet használta.

Töredékesen felderített írás
ból olvasható: „Ezen Isten háza 
romlandó állapotjából Isten se
gedelmével m egújíttattatott 
1761." A vakolaton lévő első 
mészrétegből arra lehet követ
keztetni, hogy a falképeket 1761- 
ben borították be cem enttel, s 
addig azok szabadon voltak. A 
megújítási m unkálatok 1791-től 
öt évig tartottak. Valószínűleg 
ekkor készült a porticius is, és 
ekkor falazták be a mostani kar
zat alatt lévő nyugati bejáratot, a 
keskeny alakú ablakokat és 
szűnhetett meg ekkor vagy talán 
korábban a sekrestye.

1817-18-ban fatom yot építet
tek a templomhoz, amelyhez 60 
derék szálfát Debrecen városa 
adományozott. Az 1800-as évek

közepétől gyakran újították fel a 
tetőszerkezetét, s zsindelyezték. 
1902 tavaszán tetőzetét hor
ganyzott lemezzel fedték be, fa
lait kívülről téglával alárakták, a 
templom 7 méteres fatornyot ka
pott. Ekkor tűntek elő ismét a 
középkori faliképek. Az 1980-as 
évek végére elengedhetetlenné 
vált a templom teljes felújítása, 
ugyanis a csapadékvíz nemcsak 
az épület alapját, hanem  a falké
peket is veszélyeztette. A mun
kálatok előkészítése 1988-ban 
kezdődött. Az Országos M űem
lékvédelmi Felügyelőség vállalta 
a tervezést, előbb Benkhard Lilla 
régész végzett régészeti feltá
rást, majd H. Nándori Klára épí
tész készítette el a helyreállítási 
terveket, D eák Klára restaurá
torművész pedig elvégezte a fal
képek felkutatását. Első lépés
ként a falazatot elektromos be
rendezésekkel kiszárították és 
sótalanították, majd a belvíz és 
csapadékvíz elvezetése érdeké
ben szivárogtató rendszert épí
tettek ki a templombelsőben, a 
templom szűkebb térségében 
pedig talajt cseréltek. A régészeti 
feltárás során jelentős m ennyi
ségű csont került a felszínre, 
m ely bizonyítja, hogy tem ető
ként is használták. 1991-ben el
készült a harangláb, 1992-ben 
pedig a régi bádogtető helyett 
eredeti alakját visszaadva zsin
delyborítást kapott a templom
tető. Ism ételten elkészült a sek
restye, majd a porticust is ú jjá
építették. A befejező építészeti 
és szakipari m unkák m ég tarta
nak. Ism ét megnyílt a nyugati 
bejárat, ú jjáépült a karzat, a bel
ső burkolat, kialakították az ab
laknyílásokat. A költségeket a 
kis egyházközség, az önkor
m ányzat és az Országos M űem 
lékvédelmi Hivatal együttesen 
állta. A szentély boltozatán még 
jelenleg is dolgoznak, a tem p
lombelső bútorzatán szintén.
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