
A templom kiváló színvonalú, legalább három periódus-

ban készült falképei a magyar mûvészettörténet-írásban 

ugyan folyamatosan jelen vannak, de rövid utalásokon kí-

vül csupán Marosi Ernô vállalkozott részletes bemutatá-

sukra.1 Értékelésüket viszont jelentôsen megnehezíti je-

lenlegi állapotuk, ezért célszerû a feltáráskor Huszka Jó-

zsef által készített rajzanyagot is bevonni az elemzésbe.2 

Immár több mint 120 éve történt elôbukkanásuk óta ren-

geteg szennyezôdés rakódott a freskók felületére, illetve a 

több alkalommal végzett, nem a mai elveknek megfelelô 

restaurátori beavatkozások következtében jelentôsen meg 

is változtak a képek. Ma sok esetben már az sem állapítha-

tó meg, hogy mely felületek eredetiek, és hol találhatók 

átfestések. A diadalív XV. századi falképeinél egyenesen a 

teljes felület átdolgozásával kell számolnunk.

1879-ben, a templom javítása közben kerültek napvi-

lágra az elsô részletek, de a kifestés teljes feltárása csak 

1900-ban fejezôdött be; de még ekkor is maradtak kisebb 

megtisztítatlan részek, melyeket az 1960-as években el-

végzett munkák során tártak fel. Az épület Sztehlo Ottó 

tervei szerint elvégzett építészeti helyreállítására 1912-

ben került sor.3 Huszka József 1900-ban fejezte be a fes-

tett felület teljes kifejtését és a rajzi dokumentálást. (Jelen-

tése szerint a templom ekkor kimeszelve, kívül-belül jó 

karban állt.) 1:1 léptékû pauszmásolatokat, akvarellvázla-

tokat és fotókat készített a helyszínen, majd ezek felhasz-

nálásával mûteremben kidolgozott akvarelleket a MOB 

részére.4

A jelentôs átépítésen átesett rotunda építéstörténe-

térôl alig rendelkezünk történeti forrásokkal, így a leg-

alább három periódusban festett falképek keletkezésének 

körülményei is csupán stíluskritikai alapon vizsgálhatók. 

Csábító lenne azt feltételezni, hogy a legkorábbi réteg 

esetleg egyidôs lehet az építkezéssel, vagy röviddel azt 

követôen készült. Mivel ezek a falképek viszonylag jól 

keltezhetôk, így a korábbi szakirodalom templomra vo-

natkozó korai keltezésével nehezen egyeztethetôk össze. 

A korai kifestésnek csupán csekély töredéke maradt fenn 

az északnyugati karéjban. E karéj magasban elhelyezkedô 

töredékén fehér alapon vörös, okker és szürke szín né-

hány árnyalatával, ecsetrajz-szerûen megfestve két alakot 

ismerhetünk fel.5 A közöttük egykor létezô harmadik, vö-

rös ruhát viselô alak olyan mértékben károsodott a sekres-
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tyeajtó megnyitásakor történt falbontás miatt, hogy ma 

már kiléte megállapíthatatlan. A bal oldali személyt a de-

res lovon ülô Szent György lovaggal azonosíthatjuk, míg 

a mellette álló, dicsfényes püspökszent attribútum hiá-

nyában nem ismerhetô fel (13–14. kép).6 A két alakkal 

szinte megegyezô ábrázolást a lónyai református temp-

lomban tártunk fel.7 Ezek a XIV. század elejére datálható 

ép falképek segítenek a gerényi töredékek azonosításában. 

Lónyán a hajó déli falára festett Szent György szinte min-

den részletében megegyezik a gerényivel. A ló jobb hátsó 

lábára támaszkodik, míg a ballal lép elôre, feje és elsô lá-

bai ugyan elpusztultak, de a csekély maradványok alapján 

valószínûsíthetô, hogy mindkét mellsô láb a levegôbe 

emelkedett. Szent György felemelt jobbjában lándzsát 

tartott, melyet 45°-os szögben döfött a sárkány szájába. 

Gerényben a sárkány nyomtalanul veszett el, György 

megemelt karja mögött vörös köpenye azonban ugyanúgy 

lobog, mint Lónyán.8 Jelentôs különbség viszont, hogy 

Lónyán a dicsfény fehér alapszínû, csupán egy széles vö-

rös sáv emeli ki, melyet három-három gyöngy-szerû mo-

tívum gazdagít. Gerényben viszont egyszerû vörössel 

kontúrozott, okkersárga nimbusz maradványai látszanak. 

A püspökszentek esetében fordított a helyzet. Míg Ló-

nyán vörös dicsfény látható, addig Gerényben vörös karé-

jok emelik ki a sárga alapszínû gloriolát. Lónyán a Köpe-

nyes Mária fejét ékesíti hasonló. Mindkét püspök felett 

névfelirat volt olvasható, de sajnos a gerényi már értel-

mezhetetlen, Lónyán viszont a töredékekbôl Szent Mik-

lós neve vehetô ki. Fiziognómiájuk is azonos. Göndör 

fürtök tûnnek elô mitrájuk alól, körszakálluk is egyezik, 

és mindkettôjüknél azonos módon, egyetlen lendületes 

ecsetvonással a bal szemöldök meghosszabbításaként fes-

tették meg az orr vonalát. Jobb kezüket mindketten ál-

dásra emelik.9 Gerényben fennmaradt a jobb láb, valamint 

16. Angyali üdvözlet jelenet az északkeleti karéjban (akvarellmásolat)



64

A GERÉNYI (ГОРЯНИ) GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM FALKÉPEI

az ornátusnak a lónyaival és a csarodaival megegyezô, 

gazdagon díszített szegélye.

E korai réteg mesterének, illetve mûhelyének a régió 

több templomában is fennmaradtak viszonylag nagy 

 felületre kiterjedô, jól értelmezhetô falképei. Közülük 

a legjelentôsebb és egyben a legtöbbet publikált a csa-

rodai, a már említett lónyai, valamint a Laskodon és a 

Palágykomorócon (Паладь Комарівці) megfestett Szent 

László-legenda. Jelenleg nem tudható, hogy a XIV. szá-

zadban késôbb falképekkel díszített karéjokban is készül-

tek-e, maradtak-e esetleg a korai rétegbôl származó ábrá-

zolások. 

Jelen állapotában a körtemplom boltozatának kifesté-

se alig értelmezhetô, mivel a falképek több mint fele 

megsemmisült az elmúlt évszázadok során. Ma már csak 

annyi állapítható meg, hogy oszlopokkal tagolt fülkék-

ben a tizenkét apostol alakját ábrázolták. Jelenleg csupán 

öt alak vehetô ki a vastag szennyréteg és a méteres pók-

hálók alatt. Központi része annyira roncsolt, hogy az itt 

megfestett ábrázolásra még csak nem is következtethe-

tünk. A centrális terek boltozatain történô apostolábrá-

zolások elôképei egészen a késô antik, korai keresztény 

mozaikmûvészetig vezethetôk vissza. Leghíresebb emlé-

kei Ravennában az ortodoxok (451–473 között), illetve 

az ariánusok keresztelôkápolnájában (V–VI. század for-

dulója) ismertek.10 E keleti kompozíciós megoldásra 

a nyugati építészet szentély+hajó térelrendezése ritkán 

adott lehetôséget, mivel a román kori, félköríves vagy 

egyenes záródású szentélyeknek inkább az oldalfalain 

festették meg a félköríves fülkékbe foglalt apostolokat, 

míg a boltozatokon többnyire a Maiestas Domini ábrá-

zolása tûnik fel.11 A gerényihez hasonló boltozatfestést 

csupán a stájerországi Sankt Georgen ob Judenburg plé-

bániatemplomában ismerünk, ahol a gótikus szentéllyel 

bôvített templom román kori szentélynégyzetében meg-

festett falképeken látunk hasonló megoldást. Ott közép-

pontban a Sponsa-Ecclesia és a négy evangélista szimbó-

luma látható, de közvetlenül alattuk már az apostolok 

sorakoznak oszlopokkal tagolt, félköríves záradékú fül-

kékben.12 Marosi Ernô vélekedése szerint Gerényben 

akár egy a karéjok oldalfalain festett falképeknél korábbi 

kifestés lehetôsége is felmerülhet.13 E vélekedés ma sem 

nem igazolható, sem nem cáfolható. Az 1960-as évek-

ben végzett helyreállításkor a tambur falsíkjain nyitott 

szondákat lehetôség szerint megközelítettük, de nem 

észleltünk jelentôs rétegbeli eltérést. A boltozati falké-

pek színvilága teljesen azonos a falakon megfestett képe-

kével. Mindenütt domináns a háttérben megjelenô sö-

tétkék, míg az architektúrán és a fi gurális ábrázolásokon 

a vörösek és az okker a meghatározó. A boltozatot szim-

metrikusan felosztó, vörös fejezetû oszlopok törzsét vö-

rössel és okkerrel színezték, ami kissé térbe is fordítja 

ezeket a tagozatokat. Az apostolok arca ma sehol nem 

látható, ruhájukból pedig néhol annyi vehetô ki csupán, 

hogy erôteljes sárga vonalakkal érzékeltették a drapéria 

hullámzását. Hasonló megoldásokat az oldalfalak kevés-

sé átfestett felületein is megfi gyelhetünk.14 Legfontosabb 

különbség viszont az, hogy míg a falak freskóinál a dics-

fények sugarait kikaparással mélyítették be, ezzel plaszti-

kussá tették a felületet, addig a boltozaton ennek nyomai 

nem érzékelhetôk. Mivel közelrôl nem tanulmányozhat-

tuk a képeket, így az sem állapítható meg, hogy bekarco-

lással vihették-e fel a még nedves vakolatra a fi gurák kon-

túrjait, mint a falakon, vagy ettôl eltérô megoldást alkal-

maztak. 

 A rotunda északkeleti, keleti és délkeleti karéját 

 összefüggô, egységes ikonográfi ai program szerint meg-

valósított kifestéssel díszítették. Hagyományosan a mû-

vészettörténeti szakirodalomban elfogadott vélekedés 

szerint az itt birtokos Druget I. Miklós Itáliából történt 

1354-es hazaérkezésével kapcsolatos a freskók megrende-

lése.15 A karéjok negyedgömb-kupoláit falazott párkány 

választja el az oldalfalak két regiszterben megfestett fres-

kóciklusától. A narratív ciklus megfestésénél nem vették 

tekintetbe az építészeti kereteket, és Jézus életének egy-

17. Jézus születése (akvarellmásolat)
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mást követô jelenetei folyamatosan, hullámozva követik a 

tér adottságait. Sajnos a barokk oltár építésekor az alsó 

képszalag sérült, mivel a karéjok íves részét megvésték, 

így a Passió jelenetei jelentôs károkat szenvedtek. Kisebb 

mértékben károsodtak a felsô képszalag Jézus gyermeksé-

gének eseményeit bemutató képei.

A jelenetek az északkeleti karéjban kezdôdnek. Fe-

lettük a boltozaton a gyermek Jézust ölében tartó Má-

ria félalakja látható (15. kép). Szûz Mária frontális beál-

lítású, míg a kisdedet félprofi lban ábrázolták. Mária 

dicsfényét a felület síkjából 2 cm magasságban kiemel-

ték, sugarait pedig bemélyítéssel tették plasztikussá.16 

Ugyanígy jártak el a másik három fi guránál is, de ott 

nem emelték ki a síkból a nimbuszt. Az anya fi nom moz-

dulattal tartja gyermeke karját, aki hüvelykujjába kapasz-

kodik. Mellettük két térdelô angyal látható, akik egy-

egy hosszú gyertyát emelnek. Kiterjesztett szárnyaikat 

úgy festette meg a mester, hogy az ég kékjén a lehetô 

legtöbb szabad felületet kitöltsék. A kifestés kifordul a 

tamburra is, ahol kékesszürke árnyalatokkal széles, tört-

vonalú (fogrovatra emlékeztetô) szalagkeretet festettek. 

Ez a mustra mindhárom karéj boltozata felett megtalál-

ható. Egyszerû profi llal tagolt, vakolt párkány alatt vö-

rös és fehér vonalakból álló szalagkeret övezi a kép-

mezôt, függôleges tagolást nem alkalmaztak. A Jézus 

életét bemutató felsô képszalag az Angyali üdvözlettel 

kezdôdik (16, A2. kép). Balra térdel a baljában liliomos 

pálcát tartó, jobbját áldásra emelô Gábriel arkangyal. 

Felette az Atyaisten arca és a Szentlélek galambja látha-

tó. Jobbra baldachinos székben ül az imára kulcsolt 

kezû, elôre hajló Szûz Mária. E szék perspektivikus áb-

rázolásánál nem minden részletben volt következetes a 

mester, ami különösen szembetûnô az egészen más di-

menzióba helyezett olvasópultnál. Rajta nyitott könyv-

ben hosszú felirat olvasható. Minuszkulákkal írt szövege 

két különbözô helyrôl származik, melyhez foghatóval 

18. A Háromkirályok hódolata (akvarellmásolat)
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alig találkozunk középkori falképfestészetünkben. A bal 

oldali lapon az Úrangyala imádság második szakasza áll: 

Ecce ancilla Domini, fi at mihi secundum verbum … (Íme 

az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd sze-

rint). Ez az Evangéliumra visszavezethetô Üdvözlégy 

imádság falképeken is gyakran megjelenô szövegrészével 

folytatódik: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, 
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris 
tui Iesus. Amen (Üdvözlégy Mária, malaszttal vagy tel-

jes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok kö-

zött, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Ámen).17 

A következô jelenet nagyon roncsolt, több mint kéthar-

mada megsemmisült, de minden bizonnyal Jézus szüle-

tését ábrázolta (17, A3. kép). Ma már csak a kép jobb 

széle értelmezhetô, ahol egy vörös ruhás, álló nôalak 

tart a kezében egy gazdagon szôtt motívumokkal díszes 

kendôt. Finom ecsetkezeléssel megfestett arcát profi lban 

ábrázolták. Hosszú copfba fonott haját pánt rögzíti a 

homlokán. Elôtte a földön kuporog a két kezével botjá-

ra támaszkodó Szent József, akinek dicsfényét a már 

fentebb leírt módon tették plasztikussá. Huszka akva-

relljein még egy kisebb dicsfény is megfi gyelhetô, mely 

minden bizonnyal Jézusé. Ebbôl viszont napjainkra nem 

maradt semmi. A következô nagyobb, viszonylag ép ké-

pen a Háromkirályok hódolatát jelenítette meg a mûvész 

(18, A4. kép). A ruhátlan gyermeket ölében tartó Mária 

baldachinos, lépcsôs trónon ül. A fejére boruló, zöld 

bélésû köpenyét palástcsat rögzíti mellénél. Sajnos a 

szakszerûtlen feltárás miatt a sötétebb színek (vörösek, 

barnák) jelentôsen károsodtak. Így a fôalak arcának bal 

oldala is elveszett a durva festéklekaparás miatt. A gyer-

mek Jézus karját anyja ugyanolyan eleganciával tartja, 

mint a boltozati képen. A legidôsebb király térdre eresz-

kedve nyújtja koronáját az áldó mozdulatot tevô kisded 

felé. A másik kettô egymás felé fordul, és fedeles kelyhet, 

cibóriumot tartanak kezükben. Viseletük különleges, 

mivel bokáig érô, gazdagon díszített szegélyû, a karon 

szûk alsóruházatuk felett hermelinbéléses köpenyt visel-

nek. Hátul hosszan lelógó kámzsa egészíti ki ruházatu-

kat. Köpenyük különlegessége, hogy amíg a legifjabb 

király esetében oldalt teljesen felvágott, hogy a karokat 

szabadon hagyja, addig a középen állónak teljesen meg 

19. A betlehemi gyermekgyilkosság (akvarellmásolat)
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kell emelnie a szegélyt, hogy karjai szabadon mozoghas-

sanak. Végül a legidôsebb királynak középen nyitott a 

köpenye, melynek vállára boruló szárnyai szabad moz-

gást biztosítanak a karoknak. Csupán a legifjabb király 

cipôje látszik, de az nagyon fi nom, egymást rácsosan ke-

resztezô szíjakból áll. Hasonlót a homoródkarácsonyfal-

vai (Crăciunel) unitárius templom Szent László-legen-

dájában és az ördöngôsfüzesi (Fizeşu Gherlii) reformá-

tus templom diadalívének bélletében megfestett király-

szenteken ismerünk.18

A keleti karéj boltozatára  fél mandorlába foglalt, fron-

tális beállítású Maiestas Dominit festett a mester. Krisztus 

gazdagon díszített nyakkivágású tunikát és türkiz béléses 

köpenyt visel, jobbját áldásra emeli, baljával pedig nyitott 

könyvet tart, melynek szövege: Ego sum lux mundi: qui 
seguitur me non abmulabat in tenebris set abebit lumen 
vite. (Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár 

többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.)19 

A mandorla toll, vagy inkább pikkely-szerû elemekbôl áll. 

Ezek középrôl kifelé haladva sötétednek, így helyezve tér-

be a formát. Hasonló mustrák Dél-Tirol XIV–XV. száza-

di festészetében fordulnak elô nagy számban. Krisztus 

körül négy angyal helyezkedik el, amelyek szárnyait úgy 

alakította a festô, hogy minél nagyobb felületet töltsenek 

ki, de a fennmaradó szabad mezôre a nap és a hold stili-

zált ábrázolását is felfestették. Mindegyik angyal stilizált 

felhômustrán jelenik meg, kezükben egy-egy mondatsza-

lagot tartanak, melyen az evangélisták neve olvasható. 

Érdekes, hogy Huszka József akvarelljén még a felsô an-

gyalok nincsenek teljesen feltárva, a boltozat közepén 

még fehér meszelést jelez. Alatta a falon a Betlehemi 

gyermekgyilkosság jelenetével folytatódik a Jézus életét 

bemutató képszalag (19, A5. kép). A képmezô roncsolt, 

kopott bal oldalán Heródes parancskiadása, míg az ablak 

mellett már a csecsemôk megölése látható. A trónon ülô, 

koronás Heródes alakja ma már inkább csak sejthetô. 

Elôremutató kezén a bô, hosszú szárú, fehér kesztyû ér-

telmezi leginkább a jelenetet. Huszkának az elôzô szá-

zadfordulón készült rajzai, akvarelljei segítik leginkább az 

értelmezést. Jellegzetes a katonák széles peremû sisakja, 

amely a XV. századi gyalogosok, íjászok legfôbb védôesz-

köze volt. A keleti karéj tengelyében maradt fenn az 

egyetlen tölcséres bélletû, eredeti méretû ablak. Ennek 

káváját forgórózsás ornamentika díszíti, melyhez hasonló 

a lónyai és a szalonnai református templom XV. századi 

rétegén díszíti az ablakbélletet. Az ablaktól jobbra a vi-

szonylag ép Menekülés Egyiptomba jelenete következik 

(20, A6. kép). Itt a Szent József által vezetett szamáron ül 

a gyermekét ölében tartó Szûz. Mária köpenyét kézzel 

festett kerek mustrák díszítik. Kezét elegánsan Jézus felé 

nyújtja, aki annak mutatóujját szopja. E kevéssé károso-

dott kép fi nom, érzékeny megoldásaiból sokat elvesz az 20. Menekülés Egyiptomba (akvarellmásolat)

21. Jézus bemutatása a templomban (akvarellmásolat)
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1960-as évek restaurátori beavatkozása, mikor erôteljes, 

durva kontúrokkal „erôsítették meg” a fi gurák körvonala-

it. A kép szabad részeit stilizált fákkal töltötte ki a mester. 

Ezt az ábrázolást a keleti és a délkeleti karéj közti íves fe-

lületen egy kisebb követi, amelyen Jézus bemutatása a 

templomban látható (21, A7. kép). Stilizált baldachin-

szerû architektúra érzékelteti a templom belsô terét. 

Az egyszerû kompozícióban a két Szent Szülô veszi közre 

a gyermeket, akit két kezénél fogva tartanak az oltáron. 

E képen ma is szembetûnôk a durva eszközökkel végzett 

feltárás nyomai. Mindenütt megfi gyelhetôk a nagy kala-

pács éle által okozott, mély sérülések.

Itt befejezôdik a Jézus gyermekségét bemutató narra-

tív ciklus, a sor a délkeleti karéjban már az Utolsó vacso-

rával folytatódik. Felette a boltozaton csak egy töredékes 

ábrázolás maradt fenn. Annak ellenére, hogy a képmezô 

22. Júdás csókja (akvarellmásolat)

23. Mária koronázása (akvarellmásolat)
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több mint fele megsemmisült, a maradványok alaposabb 

vizsgálatával egy Kegyelem trónja ábrázolást azonosítot-

tunk. Az Atya dicsfényének mintegy negyede, vörös kö-

penyének kb. harmada és a maga elôtt tartott feszület 

keresztfájának fele, a rajta függô Jézus jobb keze maradt 

fenn. Kétoldalt egy-egy dicsfényes fi gura mellképe sejt-

hetô, de csupán a bal oldali értelmezhetô. Ez az alak szür-

ke csuhát visel, bô szárú kesztyûs jobbját áldásra emeli. 

Feje, arca ugyan rongált, de annyi mégis sejthetô, hogy 

tonzúrát visel, ezért talán Szent Ferenccel vagy egy Fe-

renc-rendi szenttel azonosíthatjuk. A délkeleti karéj felsô 

regiszterét teljesen kitölti az Utolsó vacsora kompozíció. 

E jó megtartású kép legfôbb károsodását az ablak megna-

gyobbítása okozta. Ezért ma már csak nyolc ép és két 

részlegesen fennmaradt apostol tanulmányozható. A dí-

szes abrosszal letakart, gazdagon megterített asztalnak 

csak a nézôvel szemközti oldalán ülnek apostolok. Krisz-

tus nem a középtengelyben foglal helyet, hanem balról a 

harmadik fi gura. Kereszttel kiemelt dicsfénye és szembe-

nézetben történô ábrázolása különbözteti meg az apos-

toloktól, illetve a legifjabb tanítvány, János leborul elôtte 

az asztalra. 

Az északkeleti karéj alsó regiszterében az Olajfák he-

gyén jelenettel folytatódik a Passió. Bal oldalon a tér-

delô, imára kulcsolt kezû Krisztus alakja tûnik fel. Fe-

lette az égen az Atyaisten áldó keze jelenik meg. Jobb 

oldalon egy nagyméretû, stilizált domboldal, alatta pe-

dig a tizenkét alvó apostol kopott, sérült alakja ismer-

hetô fel. Furcsa, hogy mindannyiukat egyetlen csoport-

ba rendezték. Csupán a négy elôtérben kuporgó fi gura 

látszik teljesen, a többinek csak a dicsfénye, esetleg a ha-

ja. Ehhez közvetlenül kapcsolódva, az elôzô jelenet 

sziklájával egy tömböt alkotva festette meg a mûvész a 

Júdás csókja jelenetet (22, A8. kép). E sokalakos kompo-

zíció ma már leginkább csak az 1900-ban készült rajzok 

segítségével értelmezhetô. Középütt áll a fehér ruhás 

Krisztus, akit Júdás minkét kezével átölel. Az ôket kö-

rülvevô katonák mindannyian koncentrikusan a két fôa-

lak körül helyezkednek el, feléjük tekintenek. Balra az 

elôtérben feltûnik Szent Péter, aki hosszú, egyenes kard-

jával Krisztus védelmére kel, és levágja a fôpap szolgájá-

nak fülét. Itt is megragadható az egyedi komponálás-

mód, mivel Jézus bal kezét oltalmazóan e fül elé emeli. 

A csoportot két lámpást tartó alak zárja le a széleken. 

Közülük a jobb oldali nôalak fi gyelemre méltó, mivel 

kettôs copfba fonott hajviselete különleges. Itt furcsa 

módon megszakad a narratív ciklus, és Mária koronázá-

sának zenélô angyaloktól kísért jelenete ékelôdik be 

(23, A9. kép). A kép jobb alsó sarka megsemmisült a 

barokk oltár készítésekor történt falvésés miatt. Minden 

24. Keresztrefeszítés (akvarellmásolat)

25. Jézus és Mária Magdolna a lábmosási jelenetben (akvarellmásolat)



70

A GERÉNYI (ГОРЯНИ) GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM FALKÉPEI

bizonnyal ülô helyzetben ábrázolták mind a két fôala-

kot. Bal oldalon Krisztus ül, és a felé forduló Szûz Mária 

fejére helyezi a koronát. Balra egy nagytestû, öthúros 

hegedûn játszó angyal látható, kinek szimmetrikusan el-

helyezkedô társa megsemmisült a falbontáskor. A vi-

szonylag ép angyal is károsodott, egy késôbb nyitott 

szentségtartó fülke miatt deréktól lefelé elpusztult.

A keleti karéjban a Passió Krisztus elítélésével folytató-

dik. Bal oldalon áll a katonák által körülvett Krisztus, 

jobbra a trónon ülô Pilátus, aki jobbra kinyújtott kezeit 

egy szolga által odanyújtotta tálba mossa. Ezt követi a 

Megostorozás, melyen két pribék ütlegeli a karcsú osz-

lophoz kötözött Megváltót. E kép nagymértékben ron-

gálódott a falazatba felszivárgó nedvesség által szállított 

oldott sók, az olajos korom és a biológiai károsítók követ-

keztében. A Keresztvitel jelenetbôl csupán kicsi részlet 

maradt meg a XVIII. századi falbontás miatt.

A két utolsó kép a délkeleti karéjba került, ahol a 

festô dimenziót váltott. Mivel a fent elhelyezkedô Utol-

só vacsora kompozíciónál a hosszú és keskeny képmezô 

is elegendô volt, itt feljebb tolta a képmezô keretét. Ez-

zel lehetôséget teremtett, hogy téma fontosságának 

hangsúlyozásával a Keresztrefeszítést és a Feltámadást 

nagyobb méretben jeleníthesse meg (24. kép). A Kálvá-

ria-jelenet bal oldalán a kereszt tövében álló szereplôk 

teljesen, míg a vörös köpenyt viselô Szûz Mária részle-

gesen elpusztult a barokk kori falbontás miatt, de az ab-

lak kibôvítése is károsította a jobb oldali csoportot. 

A könyvet tartó János apostol és egy katona épen, míg 

egy Krisztusra mutató, zászlót tartó katona részlegesen 

vészelte át az átalakítást. Az ablaktól jobbra a Feltáma-

dás-jelenetben Krisztus egy szokatlan, hatszögletû for-

májú sírládából emelkedik ki. Kezében labarumot tart, 

mögötte gyertyát és tömjénezôt emelô angyal áll. A sír-

láda mellett két alvó katona fekszik. Közülük az egyik 

ovális pajzson nyugtatja fejét.

A három keleti karéj falképei alatt a padlóig lefutó, 

sárga színnel festett, hullámzó drapériát imitáló festés ké-

szült.

A délnyugati karéj boltozatát is falkép díszítette, de 

ennek ma már csupán csekély, értelmezhetetlen nyomai 

fedezhetôk fel. Az oldalfalon ma csak három, hangsúlyo-

san nôi szenteket bemutató, külön-külön keretezett kép 

található szemmagasságban. Töredékességük, sérüléseik 

és a felületet borító szürkés fátyol miatt a ma nehezen 

értelmezhetô képek bemutatásánál újra Huszka József 

rajzaihoz, különösen léptékhelyes pauszaihoz kell fordul-

nunk. Az elsôn egy lábmosási jelenetet láthatunk, ahol – 

egyetértve Zalozieckyvel – Mária Magdolnával azonosít-

hatjuk a térdre borult nôalakot, aki Krisztus lábát hajával 

törli (25, A10. kép).20 Jézus baldachinos trónon foglal he-

lyet, jobbját áldásra emeli, és az 1900-ban készült rajzon 

jól látszik, hogy Magdolna mindkét kezével átöleli az ülô 

alak lábát, és hosszú hajával törli meg.21 Mögötte egy 

26. Nôi szentek az oldalfalon (akvarellmásolat)

27. Keresztrefeszítés a diadalíven (akvarellmásolat)
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28. Köpenyes Mária ábrázolás a diadalíven (akvarellmásolat)
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 másik, imára kulcsolt kezû nôalak áll. A középsô képen 

két egymás felé forduló, koronás nôalak látható. Bal olda-

lon minden bizonnyal az ölében rózsákat tartó Szent 

 Erzsébet ismerhetô fel, de a másik sajnos ma már nem 

határozható meg, mivel a feltételezhetôen jobb kezében 

tartott attribútuma egy nagy szerkezeti repedés követ-

keztében elpusztult (26, A11. kép). Az utolsó képen 

a maga elôtt keresztet tartó Szent Ilona jelenik meg, de 

a hajó építésekor végzett bontási munkáknál a képmezô 

többi része megsemmisült (29, A11. kép). Itt jegyezzük 

meg, hogy az ebben a karéjban egykor nyílt kapu timpa-

nonjában, Deschmann Alajos közlése szerint, a lehámló 

meszelések alatt valamikor egy sírládából kiemelkedô Fáj-

dalmas Krisztus ábrázolás tûnt elô. További sorsáról nin-

csenek információink.

A gótikus hajó megépítését követôen a diadalívre há-

rom, egymástól független képet festettek. Feltehetôen 

egy-egy mellékoltár retabulumaként értelmezhetôk.A dé-

li pilléren önállóan a Keresztrefeszítést festették meg (27, 
A12–13. kép). Kettôs törtvonalú szalagmustrás keretét a 

sarkoknál és a függôleges szárak közepén tárcsamustrák-

kal gazdagították. A keret sötét alapszínének háromszö-

gein fehér pöttyök jelennek meg. E motívum legközeleb-

bi analógiája a feketeardói (Чорнотисів) római katolikus 

templom Szent Ilonát és a Metterciát ábrázoló képe körül 

található. Központban a feszület áll, alatta Ádám kopo-

nyájával. Balra a három Mária és egy kivont kardot tartó 

katona, jobbra János evangélista és még két fegyveres lát-

ható. Az elôtérben álló teljesen zárt lemezpáncélt visel. 

Huszka József rajzán még nagy sérülések fi gyelhetôk meg 

a képen. Ezeket az 1990-es években, amikor a görögka-

tolikus közösség használatba vette a templomot, lember-

gi restaurátorok „kipótolták”. Ekkor a teljes felületet 

„gondos munkával” át is festették, így e nagymérvû be-

avatkozás miatt a kép szinte értékelhetetlen. A másik két 

kép is hasonló javításon esett át. A diadalív északi pilléré-

nél egy különleges Köpenyes Mária ábrázolás látható 

(28, A14–15. kép).22 Kétfelôl perspektivikusan festett, 

kétoldalt nyitott kockák és fehér mustrák keretezik. Lent 

két vörös vonal közé foglalt minuszkulás felirat maradvá-

nyai láthatók. Ez a megoldás is emlékeztet a feketeardói 

szövegek elhelyezésére. Az imára kulcsolt kezû Mária 

nyolcszögletes posztamensen áll, köpenyét két angyal 

emeli a magasba. E feltáruló köpeny alatt balra egyházi 

személyek, lent karinges papok, felettük püspökök, bíbo-

rosok sorakoznak, legfelül pedig az egyetlen épen meg-

maradt fejû fi gura pápai tiarát visel. Huszka rajzán ez még 

egyértelmûen látható, de az átfestés során ide már négy 

királyi koronás alak került. Jobb oldalon világi személyek, 

nôk és férfi ak vegyesen láthatók. Az ábrázolás különleges-

sége, hogy egy angyal az óvó köpeny alól elküld egy bán-

kódó fi gurát. E kép fölé egy másik, ikonográfi ai szem-

pontból jelentôs ábrázolás került, mely az Angyali üdvöz-

let egy a hazai emlékanyagban ritkán elôforduló változata. 

A parvulus puer formaus típus elterjedését, hazai emlékeit 

Szakács Béla Zsolt dolgozta fel.23 A szentély XIV. száza-

di, hasonló témájú ábrázolásától a diadalíven levônél az a 

legjelentôsebb eltérés, hogy a képmezô tengelyében az 

égen stilizált felhômustrában megjelenô Atya és a Szent-

lélek galambja között feltûnik a Szûz Mária felé fénysugá-

ron sikló, ruhátlan gyermek Jézus alakja. Az angyal mö-

gött hatalmas stilizált architektúra látszik. Kezében mon-

datszalagot tart, melyen minden bizonnyal az Ave Maria, 
gratia plena… szöveg volt olvasható, de ebbôl mára csak 

néhány betû sejthetô. Mária hatalmas baldachinos trónu-

son ül, melyet gazdag oromzat zár le, és a korai freskóhoz 

hasonló elhelyezésben felolvasó pult is látható elôtte. 

29. Szent Ilona (akvarellmásolat, részlet)
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A rajta fekvô nyitott könyv szövege ma már nem olvasha-

tó. Hasonló emlék a történeti Magyarországon fél tucat-

nál is kevesebb ismert csak. A Szakács által bemutatott 

Almakerék (Mălâncrav) és Gecelfalva (Koceľovce) mellett 

még két emléket ismerünk. Az egyik Karaszkón (Krasko-

vo) viszonylag ép, de erôsen átfestett, míg Rakacaszen-

den csak töredékesen került felszínre. Mindkettôt a dia-

dalív hajó felôli oldalára festették.24

A legalább három periódusban megfestett falképek 

 jelen állapotukban alig tanulmányozhatók. Rendkívüli je-

lentôségüket szakszerû tisztításuk után lehetne pontosan 

értékelni, és ekkor a rotunda narratív ciklusa összevethetô 

lenne a Marosi Ernô által javasolt észak-itáliai, venetói 

emlékekkel.

A fényképeket Mudrák Attila (13–15) készítette, az akvarellmásolatok 

forrása: Magyar Néprajzi Múzeum, ltsz.: R 10231 (16–19, 22), 

R 10227 (20–21, 24), R 10230 (25–26, 29), R 10223 (23), 

R 110233 (27), Forster Központ, Tervtár, ltsz.: FM 218 (28). 

Az A-val jelölt képek az angol összefoglaló illusztrációi.

JEGYZETEK:
  1  GERECZE 1905. 407–408., 535–536.; GERECZE 1906. 959–960.; 

ZALOZIECKY 1924/1925. 372–394.; RADOCSAY 1954. 141–142.; 

MAROSI 1974. 296–304.; MOMT 1975. 137., 157. (Gerevich 

László); PROKOPP 1981. 153.; MM 1983. 89. (Marosi Ernô); 

MM 1987. I.: 191. (Marosi Ernô), 475–476. (Prokopp Mária); 

DESCHMANN 1990. 56-60.; MM 2001. 135, 141., 202.
  2  TASNÁDI 2005. 24–75.
  3  Forster Központ, Tudományos Irattár, MOB-iratok, 1879/65. 

Sztehlo 1909-ben készült sematikus metszetrajza: Forster Központ, 

Tervtár, ltsz.: K 2771, illetve felmérései, tervei: ltsz.: K 2774–2778). 

Már Szehlo 1894-es rajzán (K 1861) is látható, hogy az északkeleti 

és a délkeleti karéj falképeinek jelentôs része felszínre került. 
  4  Huszka pauszai, akvarelljei és fotói a Forster Központ Tervtárában, 

illetve Fotótárában és a Néprajzi Múzeum Rajz- és Fotótárában 

találhatók. Ld.: TASNÁDI 2005. 36., 66–69.; BATA 2008, 

127–154. Huszka feltárásairól: MOB-iratok: 1900/191., 247., 

1901/25., 161. 
  5  Korábban ezt, mint elôrajzot említette a szakirodalom: MAROSI 

1974. 296–304.: a 300.: 10. jegyzetében hivatkozással az ukrán 

szakirodalomra.
  6  Hasonló készítéstechnikájú, nem valódi freskóban festett, csupán 

néhány színnel, grafi kus jelleggel megjelenített képek a történeti 

Magyarország késô Árpád-kori, illetve a kori Anjou-kori 

festészetébôl többek között Döröskén (Draška), Csarodán, Lónyán, 

Palágykomorócon (Паладь Комарівці), Süvetén (Šivetice), Szalonnán 

ismertek. Itt a falképek hordozója nem vakolat, hanem közvetlenül 

a nyers falazatra felhordott vastag meszelésréteg. Mivel e rendkívül 

vékony, – mindössze néhány milliméter vastag – rétegben a 

mészkötés gyorsan zajlik le, így a képek kidolgozására nincs hosszú 

idô. Gyors munkával viszont al fresco-szerû kötés jöhet létre, mivel 

a megkötô mész szerves egységbe foglalja a mészvízben oldott 

pigmenteket.
  7  LÁNGI 2004. 363–364., 366., 372. 
  8  Kompozíciós megoldása sok részletében rokonságot mutat a jáki 

bencés apátság szentélyzáradékának Szent György-freskójával. 

TÓTH M. 1974. 78–81.
  9  JÉKELY–LÁNGI 2009. 198
10  LAZAREV 1979. 59–61. 
11  Az emlékek nyugat-európai sokasága mellett a magyarországi 

emlékanyagban is fennmaradt néhány hasonló kiosztású falkép. 

Itt a késô román és az Anjou-kori ábrázolások közül csak a 

csempeszkopácsit, a hidegségit, a homoródit (Homorod), 

a sepsikôröspatakit (Valea Crișului) és a dévait (Deva) említjük. 

LENTE 1968. 208–215.; RADOCSAY 1954. 146.; LENTE 1977. 

253–264.; JÉKELY–KISS 2008. 334-345.; SARKADI NAGY–SARKADI 

2010. 935–957.
12  Az 1240-es évekre keltezhetô boltozatfreskók részletes ismertetése: 

LANC 2002. 466–474.
13  MAROSI 1974. 301–302.
14  Ilyen megoldást láthatunk például az északkeleti karéj boltozatán 

Mária és a bal oldali angyal ruháján, a Menekülés Egyiptomba 

jelenetben Mária köpenyén, az Utolsó vacsora egyes apostolainál, 

a Feltámadásnál Krisztus és az angyal ruháján, illetve a lábazat 

drapériafestésénél.
15  MM 1987. I.: 191. (Marosi Ernô), 475–476. (Prokopp Mária). 

Itt ugyan tévesen Druget György neve szerepel.
16  Hasonló megoldást alkalmazott a siklósi volt ágostonos templom 

1408 után készült falképeit festô mester is. LÔVEI 1995. 177–214.; 

BOROMISZA 1995. 215–226.
17  Lukács 1:28. Az angyal belépett hozzá és megszólította: Üdvözlégy, 

kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden 
asszonynál.

18  LÁNGI–MIHÁLY 2008. 8.; LÁNGI–MIHÁLY 2002. 88–89.
19  János 8:12.
20  ZALOZIECKY 1924/1925. 381.: 24. jegyzet. 
21  könnyeivel áztatta Jézus lábát, hajával megtörölte, elárasztotta 

csókjaival és megkente illatos olajjal. Lukács 7:36–50
22  ÉBER 1912. 316.; LÁNGI 2006. 328.; GOMBOSI 2008. 152–153
23  SZAKÁCS 1992. 96–121.
24  Szakács Béla Zsolt cikkének függeléke 76 tételben sorolja fel 

az ismert emlékeket. Néhány általunk ismert falképes emlékkel 
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kerengô, XV. század vége; Arezzo (I), Santissima Annunziata, 
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