
ADATÖK AZ ESZTELNEKI MOEML~KTEMPLOM 
FALFESTMtNVEIHEZ 

BOROS JUDIT 

A j1elenleg Polyán községhez tartozó ESZTELNEK már a-14. század 
eleJén jelentékeny önálló egyházközség volt. A pápai dézsmák 1332:-es re
gentrumában "Yskulnuk" néven jegyezték be; az 1567-es regestrumban 
pedig 25 kapuval szerepel1• 

A falu alsó végén lévő plebáni.a:templomról Orbán BaJázs azt írja, 
hogy a hagyomány szerint "ott egy másik Sz. György vértanunak szentelt 
imola állott, parochiája Esztelneknek mindaddiig nl:ig a-15-ik században( ... ) -
a falu a[só végében Sz., Simon és Judának szentelt most is meglevő, s 
építészetHeg igen nevezetes templomot nem építé(J:t)"2• -

Mai alakjában a templom többszöri átalakítás emlékeit őrzi. Egy~ 
hajós, ötszögű apszissal záródó épület, északi oldaJán a hosszított szen
télyhez osatolt sekrestyével, délli oldalán portdeusszaL Méretei : a hajó 
hossza 19,40 m., szélessége 6,82 m. ; a szentély északi fala 5,67m., észak
keleti fala 2,80 m., keleti fala 2,75 m., délkeleti· fal1a 2,56 m., délJ fata 
5,82. m., nyugati s~élessége a diadalív lábazatánál 6,80 m. A l~pos ineny- · 
nyezet magassága mind a hajóban, mind a szentelyben 6,50 m'. A falak 
v.astags:ága 1,20--1,30 m. között váltakozik. A templo:mot alacsony kőfal 
veszi körül. Ennek rés-ze a bejárati haTangtoron:y is. · - ·: . . · · .. .. 

A templom külSJeje több, a 15. század második feléte-jel~~mz6 g-ótikus 
elemet őriz. Ereket Bágyúi Lajos talállta meg és bontatta ki 1958-ban. Az 
akkori helyreállítás és részleges ~uta tás nyomán . összeállított jegyző
könyvben 3 Bágyúj feltételezi, hogy a templom ere:c\eti1eg későromán stí
lusban épüllt, a hajó kissebb volt, (nyugat felé bővít.ették), és félk.örfves 
~pszjssal záródott. Az er_edeti apszis alapjait azonban ásatást pel!l vé
gezvén nem talál ta meg. Románkori elemnek tekJin ti Bágyúj .a hajó eszaki 
falán lévő ivsoros párkányt, amelynek tartó gyámköveit (pilasztereit ?) 
utólag lemetszették. Tekintve, hogy az ív·ek mélysége viszonylag kicsi, és 
a párkányzat kettős tagolású, feltételezhető, hogy 'a románkori lombard 
ív maradványa ez az elem, vagyis a XIII. század · végéről; XIV. század 
elejéről származik. Az ívek méreteinek rendszertelensége, aránytaLansága, 
alapján arra is gondolhatunk, . hogy az ·ívpárkánysor 'az erődített tem
plomok szuróköntőinek funkcionalitását vesztett késői maradványa, va~ 
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gyis XV. századi e1em4• Tekintve, hogy a következökben tárgyalandó tal
festmény egyeHen figurális töredéke ennek a falnak a belső felületén ke
rüH eló, föltétlen szükséges megállapítani, mint terminus post quem, hogy 
mikor és milyen fázisokban épült az északi fal. Ez azonhan mindaddig 
lehetetlen, amíg a fal külsó felületének vakolatát helyenként le nem 
tisztítják. . 

A hajó déli falát, valamint a szentélyt, k~ttős tagolású, gondosan fa
ragott kö esővetökkel ellátótt, a XV. századrá jellemző támpillérek erősítik. 
Az északi falhoz nem építették támpilléreket, ami egyrészt a fal korábbi 
voltát bizonyítja, másrészt valószínűvé teszi azt a hipotézist, hogy 
ered·etileg itt volt a templom sekrestyéje (amennyib:=n létezett egy korábbi 
?·~kfle:stye) . Az esövetőkéhez hasonló goridos megmunkálás figyelhető 
ffi.eg :az 1958-ban elök•erült déli ajtóker.et és a két, szintén déli falb:m ta
lálható abLakkeretnél is5• Valamennyi elem a XV. század közepére
második i eléré' datálható . . 

A sekrestye és a déli porticus v·alószí:iiü · a XVII. ·század ·első felében 
épült,· talán- •1635.::.ben6• · Igen érdekes a porticus bej-áratának ajtókerete, 
amely a gótikus keretnek késői utánzata. Csúcsívben záródik, de prqfilja 
már kerekded Jormákkal képzett, . lábazata pedig a reneszánsz ajtókere
teki-e jel~emiö 'derékszögben .végződik . . 1\'Ie.gfigye~hető tehát, hogy a ja
yí·tások, Jqlda#ik ~setében ai építtetők .ragaszkodtak ·a . régi formák má
solásáho:.::;. · Ta~án . ez a magy~ráza ta .annák is, hogy · az egé3z. épület~ t - . . be
leértve · á sekrestyét i s - ·a .. XIV . .. századra jell~mző. lába~at veszi k.ör;üL 
Ennek P()ntos . ciat~lása szin~én a vakolat letisz~ítása nyo~á!l 1lehetséges. 

· J elen álLapotában · a · templombelső valószínű az 180'2-és · földrepgés 
utáni átalakítás emlékét örzi. Ekkor . rongálód,hatot.t. meg a ·szenté,ly .·gó_:.,; 
tiküs · bo1tozata, amelynek téglából kés4ült bordatöredékei . szin,t:én 
l95$""ban ~erültek elő, . az akkor feltárt gótikus abl,c;t~nyÜás,l;J_ói.' _Ugya:n~k~ 
kor történhéteH· a diadalív szélesítésé, f$lkörfvben . val.ó átépJt~sé is. F~.l
ír.ata :több javítás időpontját őrzi. "Positurrt fuit erlímn r?.i1óyatum ,15~3 
r!l .su.rsu:s 1635 et 1724, terrae motu conóirs\lm 1802, Hep~ra:turh 1819· .. et 
I839· et 1864". · · ···· · · 

A harangtorony és a régi cíntermet7 körülvevő kŐfa1 valÓszíhÜ -a 
XVIII~ században épült. 
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:Az 1977 márch.is 4-iki földrengés következtében a templom meg7 
rongálódott, belsejéhén sok helyen lehullott a vakolat, ez alól mirid az 
f>szaki, mind .a d éli f.alön · faliestménytörédékek, vagy · ·ra'lfestménynyorilok. 
k.erültek elő. · 

~ : 1958~as jegyzőkönyvéhen B ágyú j Lajos a· következőt .írja, ·: "FaÍfé~t
mény után való kutatásra' nem volt idő. A templom plébánosárbk élbe7 
széleséből és más hagyományok szerint freskó részletek kerültek . élő a 
templom északi falán, ·. kb .. ott, · ahol kivül az á rpádkori ívsoro.s pÚkártY 
van~·; Az 1939:..ban feltárt falfestmér~yt «mert ne~ volt szép,.,. .. J941-ben .b~-. 
mázol ták"~ · · · · · : · ·· · · 



Ezze i s2emben az í 965-ös kifestés . a~kaimávai azt jegyzik fe i az egy
háztörténet be, hogy bár az ésZJaki falat átkutatták, fr·eskóra nem akadtak, 
festésnyomok az egész templomhan itt-ott kerültek elő. Az újonnan elő
bukkant, viszonylag ép f:igurál:i..s töredék viszont éppen az északi fa:on 
van tehc'lt többrendbeni tuda~Uanságból, vagy felelőtlenségből törlént ron-... ' -·.... .. . .. . . . '· . . . . 

gálas maradványa. · . . . . ·. _ _ . 
. . A diadalív é.; a nyugati irányhan . következő első piJasztert közötti 

f.áirészben, a jel.enlegi földszintől mintegy másfél mété·r magasságban kez
dődő; két méter magas tör·edék ,egy folyams:tos sáv· rria·vadvány1a. Ez 
valószinü körülölelte 1az egész t.emplombelsőt8• Felső peremét téglapiros me
zőben flehdszertdenül elszort gyöngysárral . díszített' . ker.et . . szegélyezi. 
.Alé!-tta halvány kékesszürkével fest;ett félköríves árkádsor, nyomai látha
tok. Az egyetlen teljes úrkádmezőbea éldó moZJdul.s.~tot végző' alak .látl)ató, 
.északi tipus ú · gr,afikus ábrázolássaL J e1lemz6 ,az·. arc váz la tös rajz.a, a· ke
zek elnagyolt, csak kontürrel való jelzése, valamin t a r~háza't Eematikus 
ábrázolása .. A ·használt színek : · okker; bár.na, kélciesszürke_, kévét konált
pi!'<os. Az árkádsortól keleti irányban egy félárkád:.l~}szlk,, · ny:ug.ruti'ir~ny
ban pedig egy írásimitációval jelzett nyitotf könyv~ Az' árkádsor ívei : kö
zött gótikus textura hajlításait őrző_ római . kapitál:i$9kkal (n1ajuscutá*kal) 
frott felírattöredék látható.-A felírat erős fékete. festék.kel íródott .. Ugya:q.~ 
ez a . festék lc'ithiüó a·sz,entély ' széntségtartó tuJ.kéjériek vtragmo~ívpm9$ 
dekoráóó -töred~ké!l is. . _ , . ,, " , _ , ·. _ · . : - · · . · ' · · . . .. • ,: 

·· Falfestésnyomok k~tiiltek elő. ,a ::.szerltély ·északi. falán, .a hajó északi 
és déli falán a karzat melleti; V;alamint a déli fal 'diadalíV inelletti ré~zein 
is .. -.Ezek egyikén a már említett korallpirossal festeit . csúsÚves 'árk?·qsor 
nyomai látszanak. Val,ainénnyi töredek<en a festékréteg igeri vékony, fres
kó technikával készült. 

A datálás kérdése meglehetősen bonyolult.. Az előkerült töredékek 
alapján feltételezett szerkesztésmód - díszítő keretben árkádsor, ebbea 
ál1ó aLakok - a XIV. századra jellemző. Hasonló megoldást láthatunk 
példáuJaz 1300 körül épült óc.sai templom kif.estésében", a XIV. század ele
jü·e datált zeykfalvi (St:I'<ei) templomban 10, vagy a megyénkb2li, szintén XIV. 
századi kőrispa,taki katólikus templomban 11 .. Ikonográfi.a~i -szempontbJl az 
esztelneki freskó szintén a XIV. száz;ad elejére datálható, az áldó mozdu
latot végző alak a románkori ikonográfiában lévén gyakori12• A figurális 
rész majdnem primitív, gr.aJTkai megoldása, bár hasonlít több XIV. szá
zadi ábrázoláshoz, pl. a gelencei Jakab .apostol iigurájához (1330 körü:) 13, 

a kör'lspataki, homoróidaróci apo.stolfigurákhoz, (XIV.. század) 1\ tehát 
analógiák :alapján XIV .. századinak tekinthető - J-ehetővé teszi .a. XV. szá
zad közepe, második felére való datálást is. Ebben az esetben egy gyen
gén képzett, valószínű. helyi mester munkájáról lehet szó .. Ennek a felté-
telezésnek részben ellentmond az a tény, hogy éppen a XV. században 
készültek a templom igény-esen f,a['agott gótikus kőelemei.. 

A kifestés időpontjának kérdése mindaddig le-zárhatatlan, amíg nem 
tisztázódnak a templom építési fázisai, illetve amíg ki nem bontják az 
északi fal nyugat felé még feltételezhető freskótöredékei t. 



i. öRBÁN. Balázs : A Sz~keíyföld leírása. III. kötet, 114. oldal. 
2. U. a. . _ 
3. BAGYUJ Lajos: 1958 május 10-11-én összeállított jegyzökönyvének másolata 

az új egyháztörténetben található. 
4. A zabolai ref. templ~m párkányához hasonlóan, amely a székelyderzsi templom 

szurokohtöjével r9konítható. . 
5. Az : abi~'kok körácsának kiképezése a gelencei róm. kath. templom XV. századi 

ablakaihoz hasonló. 
6. Ez egyike á diadatíven található évszámoknak. A diadalív teljes felirata a sza-

. vegben k9vetkezik. 
7. A régi Historia Domus sr:erint a templomot egy temetében építették. Bágyuj · 
. feltételezf, hogy sok régi sírkö található a templom jelenlegi padlózata alatt. 
8. Azonos színnel és azonos magasságban falfestménytöredékek kerültek elö az 

eg~sz hajóban. 
9: RÁDOCS~Y Dénes: A középköri Magyarország falképei. Budapest 1954. 

10. Vasile Dragut: leonagrafia picturilor murale gotice dtn Transilvania. ln "Pagini 
de veche .-arta románeascií". Vol. II. Bucure~ti, 1972. · 

ll. U. a. 
12. Louis R~tu: Jc6nographie de l'art médieval", Paris. 
13. Vasile Pragut: Restaurarea picturilor m.urale de la Ghelinta B.M.I. 1973/4. 
14. Vasile r>;agut :'Lásd 10. 11. sz. · · 
15. Mivel a régi templom falfelülete 'egyenetlen volt, az 1965-ös kifestés alkalmával 

a falat "kiegyenesítették" úgy; hogy a beri,iélyedések~t vakolattal tömítették -
ez a helyzet azon a részen, ahol a figur~lis freskórés·z elökerült, valamint nyu:. 
gati irányban a második pilaszterig. ·ott viszont, ahol a falnak domborulatai vol• 
tak, ezeket leszelték, itt á falfestményt teljesen megsemmisítették. · 



Falfestményt~redék a templombelsö (hajó) északi falán 
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2. ábra - Eszaki fal iVJ:-arrl.a,ly::.ula 
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3. Gótikus ajtókeret a témplom déli falában (15. század) . 4. A déli porticus ajtókerete (17 . . század eleje?) 




