
A falu nevét 1299-ben említették elôször egy oklevélben 

Turpa néven, majd 1321-ben mint Thorpa szerepel.1 Az 

1332-es pápai tizedjegyzékben Torpaként említik.2 Ek-

kor már állt a Szent András tiszteletére szentelt templo-

ma.3 A 13. században már népes község birtokosa a Tar-

pai család volt. Az 1350-es évek hosszas pereskedésekkel 

teltek, mivel a királyné tarpai jobbágyai a környékbeli bir-

tokosoknak okoztak jelentôs károkat.4 1395-ben Zsig-

mond király Petôfi  János lányával, Katalinnal – aki Bátori 

János felesége volt – és Rozsályi Kun Lukáccsal elcserélte 

a birtokot, de ekkor itt már zálogbirtokos lehetett Kusalyi 

Jakcs fi a György is, mivel neki is ezer forintot fi zettek.5 

Zsigmond 1410-ben Kun Miklóstól hûtlensége miatt el-

kobozta birtokrészét, és Nagymihályi Albertnek adomá-

nyozta azt. Thuróczy János krónikájából tudjuk, hogy az 

1437–1438. évi erdélyi parasztháború mellékhadszíntere 

a Nyírségre és a Szamosközre is kiterjedt, így Tarpát is 

érintette.6 1417-ig kisnemesi családok is részbirtokosok 

voltak, de 1437-ben Bátori János és fi a szerezte meg na-

gyobb részét. Nagymihályi Gáspár 1492. évi magtalan 

halálát követôen II. Ulászló király Bátori István országbí-

rónak, erdélyi vajdának és Bátori Andrásnak adományoz-

ta Tarpát. 

Forrásaink a településen (Tarpasziget) megemlékez-

nek egy pálos kolostorról, melybôl a XIX. század második 

felében már csak alig felismerhetô maradványok látszot-

tak. Egyetlen említése 1333–1334-bôl ismert, illetve 

Gyöngyösi Györgytôl tudjuk, hogy utolsó perjele 1434-

ben hagyta el.7

A falu hatalmas középkori templomából ma már csak 

nagyméretû vulkáni kôtömbökbôl épült hajójának falai 

állnak. Régészeti kutatás hiányában nem tudjuk, hogy 

a XIV. század elején említett, Szent András tiszteletére 

szentelt templom azonos-e a mai épülettel, vagy annak 

elbontása után a XIV–XV. század fordulóján épült a góti-

kus templom. Falaiban ma csupán a nagymértékben ron-

csolt csúcsíves nyugati, valamint az elôcsarnokból nyíló, 

pálcatagos, szemöldökgyámos déli kapu maradt fenn 

(1–2. kép). Támpilléreit – amennyiben voltak egyáltalán 

– elbontották, gótikus ablakait a XVIII. századi átépítés 

során kibôvítették, átalakították. Tehát a kapukon és a 

nyugati fal rombusz alakú ablakán kívül más középkori 

mûrészlet nem maradt fenn. Az ablak párhuzamát a tari 

templom XV. századi átépítése során beépített keleti ab-

lakban véljük felismerni.8 A déli kapu fölé, egyes véleke-

dések szerint másodlagosan, egy Bátori-címeres kôtáblát 

építettek be, melyet a Sárkányrend jelvénye ölel körül. 

Maga a 7 cm vastag hatalmas ajtólap is középkori. Jelen-

tôségét növeli, hogy hasonló korú gótikus asztalosmunka 

csupán néhány darab maradt fenn hazánk területén.9

A gyülekezet a XVI. század közepén tért át a reformá-

tus hitre. Jelentôs átépítésre a türelmi rendelet kiadását 

követôen került sor.10 1795-ben a templom keleti keskeny 1. A templom déli kapuja
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része s a sekrestye elhányatván, illetve hét öllel s kôtoronnyal 
hosszabbíttatott.11 Tehát  a középkori hajó szélességében 

hatalmas teremtemplomot építettek, melyhez keletrôl 

45,5 m magas tornyot emeltek. A munkák 1797-re fe-

jezôdhettek be. 1899-ben nagyarányú vakolatleverésre 

került sor. Ekkor nagy felületen középkori falképeket 

pusztítottak el. Az 1938-ban elvégzett külsô-belsô reno-

válásnál is megfi gyeltek freskókat, de bemutatásuk akkor 

szóba sem kerülhetett. 

A XV. századi elején készült falképek egykor sokkal 

nagyobb felületet borítottak. Az 1899-ben elvégzett át-

alakításkor le is verték a láthatóvá vált festést, egy öt mé-

ter hosszú Utolsó vacsora kép pusztulásáról van tudomá-

sunk.12 A megmaradt freskók feltárására 1981–1983-ban, 

esztétikai helyreállítására 1984-ben került sor. A falkép 

teljes feltárását Balázsik Tamás, kisebb konzerválását Lán-

gi József, majd a teljes megtisztítást és esztétikai helyreál-

lítást Seres László és Sztrakai Judit végezte el (3. kép).13 

Fontos készítéstechnikai megfi gyelés, hogy a falkép elôbb 

készült, mint a falak kivakolása. A falazat hatalmas egye-

netlenségeinek kiegyenlítésére nem törekedtek, és mivel 

csupán vékony vakolatot használt a középkori mester, így 

jól megfi gyelhetô a magyarországi módszer, ahol a fres-

kót az itáliai gyakorlattól eltérôen csupán egyetlen vékony 

vakolatrétegre festették meg. Tarpán a szintkülönbség 

helyenként meghaladja a 10 cm-t, a vakolat vastagsága 

pedig sehol sem éri el a 1,5 cm-t. A déli kapuval szemköz-

ti falon mintegy 3 m magasan helyezkednek el az azonos 

mustrával, de külön-külön keretezett képek. A plasztikus 

kereteken belül geometrikus elemekbôl álló mustra ka-

pott helyet. Ide váltakozva vörösre és kékes tónusú szür-

kére színezett, törtvonalú szalagokat festettek, míg a sar-

koknál és középütt egy-egy átlókkal megosztott, színes 

négyzet kapott helyet.

Az elsô és egyben legnagyobb méretû kép Szent 

György küzdelmét ábrázolja a sárkánnyal. A képmezô bal 

felsô sarkában megjelennek a stilizált város tetôi, tornyai, 

illetve a pártázatos bástyán álló királyi pár. Itt hatalmas 

vörös és zöld színû lobogó látható e torony egyik ablaká-

ban. A jobb felsô sarokban ábrázolták egy stilizált sziklán, 

erdôs háttér elôtt az imára kulcsolt kezû. elrabolt király-

lányt. Zöld ruhát és a karnál felvágott, gazdagon redôzött, 

fehér szegélyû, vörös köpenyt visel. Felette vörös színû 

felhôbôl áldó kéz mutat a szent dicsfénye felé. A kép-

mezô közepét teljesen kitölti az ágaskodó, deres lovon 

ábrázolt szent alakja. A ló patái alatt tekergôzik a zöld 

színû sárkány, melynek farka körülfonja a ló hátsó lábait. 

Felette két kisebb sárkányfej tûnik elô a sziklák hasadéká-

ból, melyhez hasonlók Ófehértón és Laskodon is látha-

tók. Ezek minden bizonnyal a sárkány fi ai, amelyekrôl 

nem beszélnek a legendaszövegek. György nem visel sisa-

kot, lobogó haját pánt fogja össze homlokán. Páncél sem 

fedi testét, hanem térdig érô, vörös bélésû, zöld színû 

köpenyt visel, melynek felvágott ujjai trombitaformán ki-

bôvülnek, és felnyílva hátrafelé lebbennek. Lándzsát tartó 

kezén fehér színû kesztyût visel, de ugyanilyen színû 

 hosszú orrú cipôje és a kart és lábat fedô, testre simuló 

alsóruházata is. Baljával maga elôtt vörös színû, kettôs ke-

resztel díszített tornapajzsot tart. 

A középsô – egyben legkisebb méretû – Kálvária-kép 

olyan, mintha egy misekönyv kánonképének felnagyított 

változata állna elôttünk. A jelenet egy pártázatos várfal 

elôtt zajlik, amely érdekes módon folytatódik a harmadik, 

Szent Mihályt ábrázoló freskó hátterében is. Középütt 

Krisztus megfeszített, erôteljesen megvilágított testének 

majdnem fehér színe dominál. Mária mélységes fájdalmát 

hátrahajtott feje, lehunyt szemei és melle elôtt összekul-

csolt kezei jelzik. Ennek mintegy ellenpontja Szent János 

belenyugvó gesztusa, aki maga elé tekint, és arcát tenye-

rében nyugtatja. Bal kezében, köpenyébe fogva kapcsok-

kal, veretekkel díszített könyvet tart. Mária zöld ruhát és 

fejét is fedô, vörös bélésû, fehér köpenyt visel, melyet 

kézzel festett, vörös színû, hatszirmú virágok díszítenek. 

2. Nyugati kapu
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A harmadik képen jobbjában hatalmas kivont pallost, 

baljában mérleget tartó Szent Mihály alakja jelenik meg. 

Bal oldali, lefelé mozduló serpenyôiben nem a megszo-

kott mérlegelt lélek látható, hanem egy fedeles edény vagy 

egy kisméretû, stilizált torony. Mérlegének másik karját 

három ördögfi gura sem tudja a maga oldalára billenteni, 

pedig még egy malomkövet is a serpenyôre kötnek. Az 

arkangyal homlokát keresztes pánt díszíti. Arca gondosan 

modellált, haja rendezett csigákban hullik vállára. Nem 

vértet visel, mint a hasonló Szent Mihály-ábrázolások 

többségén, hanem dúsan redôzött, lágyan leomló vörös 

ruha fedi testét. Ennek kézelôjét, váll- és nyakrészét rácsos 

szegély, míg anyagát hatszirmú, kézzel festett virágok és 

csillagok díszíti. A ruha anyagszerûségét éles fények és 

mély árnyékok hangsúlyozzák, amelyek selymes hatást 

kölcsönöznek neki. A XV. század elejére keltezhetô freskó 

felett készült egy al secco technikájú újabb réteg is. Ez 

részben fedte a korábbi freskót, de attól lefelé és keletre 

borított nagyobb felületet, ahol ornamentális keretekkel 

megosztott képmezôkön fi gurális kompozíciók kaptak 

helyet. Két ponton feliratszalagok maradványát is megfi -

gyeltük, melybôl a CAR(ITAS) részlet még jól kivehetô 

volt. Betûtípusa és festésmódja alapján mi úgy gondoljuk, 

hogy ez a kifestés még a XVI. század elején, a gyülekezet 

református hitre térése elôtt készülhetett. Mivel a marad-

ványok értelmezhetetlenek voltak, ezért a freskót borító 

részét eltávolították, míg az alatta lévô részeket a restaurá-

lás során visszatakarták.

A fényképeket Mudrák Attila készítette.
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