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csodáltuk meg. Műemléktúránk leg-
utolsó helyszíne pedig már a törté-
nelmi Szatmáron kívül eső, a Nyír-
ség északi peremén fekvő szabolcsi  
Laskod volt.

Az alig ezer lelkes község hírét a 
13. század második felében épült, 
majd 1830-ban jelentősen kibővített 
református templomának köszönhe-
ti, melyben a szakirodalom által leg-
régebbinek tartott Szent László fres-
kóciklus tárult fel az 1995-ben kez-

dett falkutatás-felújítás nyomán. A 13. század végéről származó 
falképsorozatra a következő században Szent Péter és Szent Pál alakját 
festették, velük szemben még kivehető Szent György sárkánya és feltűn-
nek a Felső-Tisza-vidékre oly jellemző mosolygó szentek is. 

Megjegyzésre érdemes, hogy a református templomokban 16-17. szá-
zadi zsoltárokat, a katolikusban a Boldogasszony anyánkat, Laskodon 
pedig – a falképciklushoz illően – Szent László-éneket énekeltünk.  
Kocsordon a mai Magyarország területén valóságos unikumnak számí-
tó unitárius templom kapcsán Bartók Béláról és ifjabb Bartók Béláról 
emlékeztünk meg. Laskodtól és a minket kedvesen köszöntő ifjú lelkész-
től búcsút véve, a lenyugvó nap fényében tündöklő baktai erdőn keresz-
tül – művészeti élményekkel és műemlékvédelmi ismeretekkel feltöltve 
– érkeztünk haza.

Sipos László1

1 A szerző műemlékvédő, Forster-emlékérmes műemlékfotós, az ICOMOS Magyar Nemzeti 
Bizottságának tagja.

Jézus Krisztus és Szent László

Meghívó Szatmárba
Büszkék vagyunk arra, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg-megye igen gazdag 
középkori templomokban, falképekben. Szeretnénk megmutatni érté-
keinket a Magyar Kodály Társaság tagjainak, ezért szeretettel várjuk 
az érdeklődőket 2019. augusztus 9–11-én egy tartalmas kirándulásra. 

Program
Augusztus 9. péntek
Érkezés a Luther Márton Kollégiumba (Nyíregyháza, Iskola út 2.) 14 – 16 
óráig, szállás elfoglalása. 
Vacsora 17:30. Utána a megyei tagcsoport vezetője Szabó Dénes Kossuth- 
és Liszt-díjas karnagy, a Nemzet Művésze, a MMA Tagja kórushangver-
sennyel egybekötött találkozóra várja a kirándulás résztvevőit a Kodály 
Zoltán Általános Iskolába.
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Augusztus 10. szombat
Reggeli 6:30. Indulás a templomtúrára 7:30-kor a cikkben leírtakhoz 
hasonló útvonalon,
Dr. Sipos László Forster-emlékérmes műemlékfotós szakmai vezetésével.
Ebéd Túristvándiban, a Vízimalom Panzióban.
Érkezés Nyíregyházára kb. 20:00 órakor, vacsora.
Augusztus 11. vasárnap
Reggeli 7:00 órakor.
8:00 – 11 óráig igény szerint séta a belvárosban illetve Nyíregyháza 
üdülő övezetében Sóstón.  
A részvételi költség: 16 000 Ft/fő. (2 éjszaka szállás, 2 reggeli, 2 vacsora. 
1 ebéd, 1 belépőjegy ára, autóbuszköltség)
Csak egy templomban van belépőjegy, a többi helyen a perselybe tett 
pénzzel támogatjuk a helyi közösséget.
Szállás: A belvárosban található Luther Márton Kollégiumban 3 ágyas 
szobákban, de lehetőség van 2 személy illetve 1 személy elhelyezésére is 
szobánként. Két-két szoba külön folyosóra nyílik, melyeknek közös mos-
dója és zuhanyzója van. Hat olyan kétszemélyes szoba van, amelyhez kü-
lön zuhanyzó és mosdó tartozik. Reggeli, vacsora a kollégium ebédlőjében.
A jelentkezéseket 2019. május 5-ig kérjük jelezni a következő elérhető-
ségeken:

etelka.belinszky@gmail.com; 30/ 852 86 46; (42) 460-129
További részleteket a jelentkezések beérkezése után egyeztetünk a részt-
vevőkkel.

Belinszky Etelka


