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A lónyai református templomban a közelmúltban hazánk egyik legjelentősebb, 
több korszakon átívelő falkép-együttesére bukkantak. A lónyai freskókat a ma-
gyarországi emlékanyagban ma már vitán felül a kiemelten fontos értékek közé 
kell sorolnunk.1 A románkori és a gótikus falképeket a Szabolcs-Szatmár-Beregi 
Szemle 2009/2. számában – a szerző öt fotójával is illusztrálva – már bemutattuk,2 
most a reneszánsz – pontosabban a 17. századi, késő-reneszánsz – freskókat, s 
azok művészettörténeti jelentőségét vesszük górcső alá.

A magyar késő-reneszánsz művészet sajátos jelensége a „nagy stílust” sok 
évtizeddel túlélő ún. „virágos” reneszánsz.3 Jellemzője, hogy a dekorációban a 
reneszánsz átfogalmazott klasszikus díszítőelemei mellett a népi eredetű virágos, 
indás motívumkincsből merítenek a kő-, fafaragók, festőasztalosok és – nyugod-
tan hozzátehetjük – a templomi falfestők. A kálvinista közösségek a 16–18. szá-
zadban templomaikban a tematikus falkép-sorozatok helyére, vagy éppen azért, 
hogy elfedjék, föléje virágornamentikát festettek.4 Jellemzően a 17. század közepe 
táján, a szigorúbb protestáns irányzat előtérbe kerülésének hatására került sor a 
középkori falfestmények levakolására. Jó néhány helyen pedig a friss meszelésre 
új, népies jellegű díszítő festés került. Erdélyből is több ilyen jellegű kifestést is-
merünk.5 Ám Kelet-Magyarországból, Szabolcs-Szatmár-Beregből is számos fontos 
példát említhetünk.

A 17. század elején Laskod 13. századi templomának déli ablakait keretezték 
virágmotívumos kidolgozású, architektonikus kifestéssel.6 Kisszekeresen a szentély 
körablakát és a reneszánsz pasztofóriumot övezték ugyanilyen módon.7 1641-
ben Ófehértón, 1642-ben Csarodán ugyanaz a kéz telefesti a templombelsőket, s 
részben a külső felületeket is, hímzésre emlékeztető, bájos, virágos mintákkal. A 
Vámosatyán újonnan felfedezett hasonló festés egy a 17. század közepén e területen 
működő festőműhely kifejlődésére utal.8 Sonkádon az 1760-as években készült a 
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falak díszítőfestése. Az élénkszínű, változatos mintákban a geometrikus elemek a 
szőlőindás, virágos növényi ornamentikával ötvöződnek.9

A lónyai 17. századi falkép-együttes feltárása azért volt rendkívül fontos, mert 
a protestáns templomi dekorációk egyik kimagasló jelentőségű alkotása került 
napvilágra, s válhat közkinccsé. Sajnos – mint ahogy arra a templom hivatkozott 
restaurátorai közül többen is rámutattak10 – ez a téma a művészettörténeti szak-
irodalomban mindez ideig alig-alig kerül említésre. Vidékünkön pedig csak két 
hasonló jellegű, nagy összefüggő felületen fennmaradt alkotás vált széles körben 
ismertté.11 Az egyik az állandóan visszatérő párhuzam, Csaroda, il letve ugyanannak 
a mesternek egy másik munkája az ófehértói római katolikus templomban.

A lónyai református templom „reneszánsz rétege” – amelyet egy 1941-ben végzett 
tatarozás során tett megfi gyelés szerint 1631-es évszámmal kelteztek – feltehetően 
Lónyay Menyhért12 kegyurasága idején készült.13 Az azonban így is valószínűsíthető, 
hogy a lónyai késő-reneszánsz indás-virágos falképek egy teljes évtizeddel előzik 
meg a csarodai és ófehértói társaikat. Kiemelkedő művészettörténeti jelentőségük 
így még nyilvánvalóbb.

Ám ahogy Fazekas Gyöngyi, Lónya vezető 
restaurátora fogalmaz: „Lónyán, ha a szentély-
ben felpillantunk a 17. századi díszítőfestésre, 
szinte látjuk magunk előtt a festőt, aki ezeket 
a népi hímzésből vett mintákat (gránátalma, 
szívvirág, szegfű, madár) fütyörészés közben 
jókedvűen megfestette. Ezzel szemben Csaro-
dán egy geometrikusan kiszerkesztett mintát 
láthatunk.”14 

Összegezve megállapíthatjuk, hogy Lónya 
reformátussá lett Árpád-kori templomában, 
a 17. században – pontosabban a század első 
harmadának végén – jelentős külső-belső felújí-
tás történt, melynek során egységesen fehérre 
meszelték a falakat, és egyes felüle tek gazdag 
ornamentális dekorációt kaptak. Már nem 
a középkorban alkalmazott fres kótechnikát 
használták ekkor, hanem a fe hér meszelésre 
kazeinnel kötött pigmentek kel dolgoztak.15 

A szentély boltozatának teljes felületét indás-
virágos, szeszélyesen kanyargó indákra fűzött 
levél- és virág-ornamentika díszíti. (1.  kép) 
Érdekes ellentmondásra hívja fel a fi gyelmet 
 9. Sipos 1999.
10. Fazekas Gyöngyi, Lángi József, stb.
11. Ezt a két – többször idézett – példát bővítendő vettük számba az előbbiekben az indás-virágos falké-

peket őrző templomainkat.
12. Lónyay Menyhért nevét a szakirodalomban esetenként Lónyaiként írják. Tanulmányunkban követke-

zetesen az elterjedtebb „ipszilonos” formát használjuk. Ez alól csak a forrás-idézetek esetében teszünk 
kivételt.

13. Lángi 2004, 371. Megjegyzésre érdemes, hogy Lángi József korábban Lónyai Zsigmondhoz kötötte a 
dekoráció keletkezését. (Lángi 2001, 333. p.) A megrendelő kiléte csak további levéltári kutatásokkal és 
a hajó északi falán feltárt kegyúri címer-pár pontos személyhez kötött meghatározásával lehetséges.

14. Fazekas 2008, 10. 
15. Lángi 2004, 371.

1. kép. A lónyai templom szen-
tély-mennyezetének freskói
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Lángi József, mely a vörös színvilágú dekoráció fi noman kanyargó ornamentikája és 
diadalív, a bordák és az ab lakbélletek durva rombuszmustrái között tapasztalható.16 
A zárókőnél a boltcikkelyek közepén egy-egy nagyméretű virág látható, jellemzően 
olyan, amilyen az adott mező kisméretű virágai. Egyetlen ponton, az északkeleti 
csegelyben jelenik meg egy madár alakja a mustrák között. Ekkor is a vörös szín 
árnyalatai domi náltak, akárcsak a hajó 15. századi kifestésekor. A templomhajó 
oldalfalainak csak a felső harmadán fordul elő az ornamentika, ahol egy-egy nagy 
rozettával zárul, alatta pedig már csak a fehér alapmeszelés található.17

A diadalívet 55–60 cm széles, apró rombuszminták közé fogott palmettaszerű 
motívumok keretezik,18 mely az északi oldalon egy stilizált virággal, talán az ártat-
lanságot jelképező liliommal zárul. A liliom gyakran fordul elő a Bibliában. Jézus 
maga is hivatkozik a mezők liliomaira, mint az isteni gondviselésre való ráhagyat-
kozás példáira.19 A hófehér liliom a szűzi tisztaság és ártatlanság szimbóluma a 
középkorban.20

A hajóban csak az ab lakok körül, illetve a bélletekben készült ornamentális fes-
tés. Megjegyzésre érdemes, hogy a játékos kedvű mester más és más motívumokat 
festett a három ablak köré. A szentély felőli, keleti ablaknál csak a baloldali káva 
felső részén és a záradékban maradt meg a 17. századi réteg.21 Íves záradékában 
és a falsíkra kifordulva viszont feltárták a 
17. századi indás mustrákból és geomet-
rikus elemekből álló fehér meszelt alapra 
vörössel, rózsaszínnel és szürkével festett 
dekorációt. A középső nagy ablak bélletét 
csak a 17. századi ornamentális festés 
díszíti, melynek keretezése és mustrái 
is mások, mint a többi ablaké. Bővítése 
hasonló módon történt, mint keleti ab-
laknál, annyi csupán a különbség, hogy 
itt sokkal durvább munkát végeztek, így 
a függőleges szár is nagyon szabálytalan 
– állapította meg Lángi.22 A karzatra nyíló 
kis ablakot egyszerű vörös szalagkeret 
övezte, de bélletének növényi motívumai-
ból mára alig maradt fenn valami.

Lónya református templomának északi 
falát valamikor csak két gazdagon ke-
retezett címer díszítette, de mégis talán 
ez a legérdekesebb része a 17. századi 
dekorációnak (2. kép). A falmező közepén, 
a padlótól jó 4 méternyi magasságban fes-
tették meg őket, és még a 19. században 
is láthatók voltak, mert a karzat építése 

16. Lángi 2004, 371–372. 
17. Lángi 2004, 372. 
18. Uo.
19. Máté 6, 28–29.
20. Seibert 1994, 206–207. 
21. A függőleges száron csak a legkorábbi korszak márványutánzatú festése található.
22. Lángi 2004, 372.

2. kép: Az északi fal címerei



140 Sipos László

után is látni hagyták a bal oldalit, itt a hátsó sorban a végigfutó padon nem volt 
sem ülés, sem háttámla.

Lángi szerint az általa ismert Lónyay-címer nem teljesen azonos a falon megfes-
tettel, de az ott szereplő egyes elemek mégis megtalálhatók benne. A 17–20. századi 
Lónyay-címereken – mint írja – két egymással szembeforduló, ágaskodó oroszlán 
látható, melyből a jobb oldali mellső lábával kivont kardot, a másik három makkot 
tart. A sisakdíszen kivont kardot tartó páncélos kar látható. A falképen viszont 
a baloldalon egy 32 x 44 cm-es egyszerű csúcsos talpú pajzsban csak a három 
makkot tartó kar látható, felette a sisakdíszen egy szárnyas angyalfej, mellette 
pedig LM monogram olvasható. Ezzel szinte teljesen megegyezik a másodlagos 
elhelyezésben megtalált kőlap olaszkoszorúba foglalt címere, ahol a pajzs ábrája 
csupán egy holdsarlóval, illetve egy hatágú csillaggal egészül ki. A másik festett 
címeren halmon álló korona és belőle kiemelkedő kardot tartó kar látható, mely 
sisakdíszén is megismétlődik azzal a különbséggel, hogy két kardot tartó kéz látható 
a koronán. Felette összeszőtt BBE és talán LE betűk olvashatók. A foszladékokkal 
keretezett pajzsokat egy 8 cm széles, 110 x 68 cm befoglaló méretű szürke keret 
övezi, valamint további vörös színű, volutás mustrák is láthatók.23 

Fazekas Gyöngyi 2008-as tanulmányában már tényként állapítja meg, hogy a 
templom 17. századi festési periódusa a Lónyai családhoz fűződik, a hajó északi 
falán az ő címerük van megörökítve. Rámutat arra is, hogy az 1880-as évekig a 
Lónyaiak a szentélyt használták kriptának, amíg nem építettek kápolnát a teme-
tőbe.24

A magunk részéről a kétségtelenül hasonló 
lényegi címer elemeken túl az LM monogramot 
tekintjük perdöntőnek, mely nagy bizonyos-
sággal a templom kifestésekor a falut birtokló 
Lónyay Menyhérttel azonosítható.

A népies szószékkorona 1776-os készítése-
kor a korábbi helyén új, kehely alakú, falazott 
szerkezetű szószékkosarat építettek (3. kép). 
Ennek mellvédjét ornamentális stukkókkal 
díszítette egy számunkra eddig ismeretlen 
mester, akinek több munkáját is ismerjük a 
beregi térségben. A plasztika egyes elemeit vö-
rössel, szürkével színezték, illetve az alapsíkra 
is indás, leveles (!) motívumokat festettek. 
Felmerül annak a lehetősége, hogy a szó-
székkoronát készítő Asztalos Lándor Ferenc 
festette a korona és a berendezés készítésekor 
a mellvéd falfelületét is. 25

A templom falképeinek restaurátorai igye-
keztek minden festett réteget megőrizni. 
Szerencsére kevés olyan felület akadt, ahol a 
középkori és a 17. századi rétegek fedik egy-
mást. Ilyen esetben – mint tanulmányaikban26 
23. Lángi 2004, 372–373. 
24. Fazekas 2008. 10.
25. Lángi 2004, 373. 
26. Lásd: Fazekas, Lángi, Olti irodalomjegyzékben idézett műveit.

3. kép. A szószékkorona és a diadal-
ív freskói
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rögzítették - mindig csak a felső rétegeket tárták fel. „Kismértékű átfedé sek ugyan 
előfordulnak, de ezek alig zavaróak”,27 így a három periódus – a már tárgyalt román 
és gótikus, és a most bemutatott késő-reneszánsz – egymás mellett, viszonylag 
harmonikus esztétikai egységbe foglalva vált bemutathatóvá.

És ami ma már nagy szó: élvezhetően tanulmányozhatóvá.
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