
A sepsi-besenyői ev. ref. templom.
Háromszékmegye egyik legrégibb temploma a be

senyői. A jelenben felhagyott templom a falu délkeleti 
oldalán azon hegynek északi lejtőjén áll, mely elfödi 
Háromszék sik tere a ,,Szépmező“  felől a hegyek közé 
dugott falucskát. Jelen alakjában a templom számtalan 
újraépítés és toldás nyomait mutatja. Legrégibb része 
valószínűleg a templomhajó. A repedezett boltíveivel ösz- 
szedőlni akaró szentély alkalmasint a XYI. század első 
felében épült hozzá, mig a torony felső része és a tor
nyot a templommal összekötő csarnok egészen az újabb 
korban keletkezett.

A templom alapfalainak letételét még a román, vagy 
legalább is az átmeneti Ízlés korába kell tennünk, fen- 
maradt ornamentális miialakjai miatt. Az ekklézsiának sem
minemű okirata nincs a templom, vagy a falu múltjára 
nézve, s igy mivel még hagyományra sem tudtam akadni, 
bármennyit kérdezősködtem is, a templom kora csupán 
csak megmaradt müdarabjaiból határozható meg.

A templom-hajó összes faragott köveit a nyugati szűk 
főajtó (2. ábra. B.) adja félkörives, gyér, épszögü tagozá
saival. Hasonlólag félkörives a szentély déli falában levő 
egyetlen ablak diszmüve (Maaswerk) is (C.), s bár úgy 
az ablakkivágás, mint a mérmii alatti faragottkő ablak
betétek csúcsíves alakot mutatnak: az ablak eredetileg 
egy középső oszlop által két részre volt osztva, mert a 
két három-levelű lóher-ives diszmii alsó végén letörött kö
zépső oszlop nyomai tisztán kivehetők, E két részlet, az



A sepsi-besenyői ev. ref. templom északkeletről nézve.
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ablak-diszmii és déli ajtó még a román, vagy átmenet
kori templomból maradtak. Az ajtó jelenben is eredeti 
lielyén, az ablak pedig a késő góth-háló bolttal födött s 
alkalmasint csak a XYI-ik században épült szentélyben 
újra alkalmaztatott. A régebbi templomból való még a 
félkörivii diadalív is, mely azonban jelenleg nem ere
deti magasságában áll, mert a késő góth szentély hozzá- 
toldásakor az egész templom feljebb emeltetett. Hogy fél
körben boltozták újra a diadalivet, annyival inkább sa-

játságos, mert a szentély északi oldalában levő ajtót, régcnte 
sekrestye-ajtót meg lapos csucsivvel alkották. Feltehetjük 
azonban azt is, hogy a templom-hajó előbb emeltetett fel 
diadalivestől együtt, mintsem a jelenben álló szentély ké
szült volna, s igy a felemelés még az átmeneti Ízlés ko
rába esnék. E föltevésnek azonban ellent mond az északi 
fal freskóinak felső sora, mely még a templom-hajó fel
emelése előtt készült és a mely egyáltalában nem vall a 
góth kor kezdetére.
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A jelenben meglevő templomrészek és részletek ke
letkezési korára nézve tehát a következőkben állapodha
tunk meg. A templom-hajó, a szentély-ablak diszmiive s a 
nyugati főajtó még a X lII-ik  század első felében épülhetett; 
mig a szentély szabálytalan alakja, hálót mutató boltge- 
rinczei, lapos csucsivü sekrestye - ajtója sokkal későbbi 
időre, a XV-ik század végére, vagy a XYI-ik századra 
utalnak. A gelenczei templom késő góth stylii átépítése 
jogot ad legalább e feltevésre, mert a szentségház felirata 
szerint csak 1573-ban, tehát a XYI-ik század második 
felében eszközöltetett az átépítés. E korba esik a temp
lom-hajó és diadalív felemelése is. A jelenben befalazott 
sekrestye - ajtó szüksége azt mutatja, hogy a besenyői 
ev. ref. ekklézsiának csak az átépítés után jutott a tem
plom birtokába, mire nézve az okmányok később talán 
adhatnak felvilágosítást.

A  templom építéséről ennyit előzetesen szükséges
nek tartottam elmondani, hogy a szintén minden biztos 
évszámot nélkülöző, különböző technikájú s igy külön
böző időben készült falképek korára, a templomépités idő
szakaiból vonhassak némi következtetést.

A minden áttörést nélkülöző északi fal itt is, mint 
az összes székelyföldi templomokban, teljesen ki volt festve. 
A fal magassága azonban, nehogy az alakok túl nagyok 
legyenek, két egymásfölötti képsorozatot követelt s igy 
több legendái vagy bibliai tárgy festését tette lehetővé.

Az északi falon alkalmazott legenda-tárgyakra nézve 
szabályul kimondhatjuk, hogy közvetlen a mennyezet 
alatt mindig szt. László legendája foglal helyet. így  ta
láltam ezt az összes székelyföldi templomoknál s igy van 
ez Besenyőn is (3. ábra), de mivel jelen falfestményeinket 
czélszeriinek látom azon sorrendben tárgyalni, a mint az 
idők folyamában festették, azért előbb az északi fal alsó 
képsorát írom le, mely itt a legrégibbnek látszik. A tor
nyot a templomhajóval összekötő csarnok szélességében 
készült áttörése az északi falnak (alaprajzban m.) ké
sőbb keletkezett s igy sok részét megsemmisítette az alsó 
képsornak ; bár az soha sem tölthette be az egész falat, 
mert alkalmasint eredetileg itt volt a fő bejárat. A
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templomnak ezen oldalán van a falu és a felette kes
keny déli ajtó pedig majdnem a hegyoldalnak néz.

Az áttöréstől a déli falig terjedő falfelület eredeti
leg nyolcz árkádra lehetett osztva, melyek közül azon
ban jelenleg csak hatból látszik valami. Délről kezdve 
az egy hiányzik, de az első meglevőben már egy sár- 
gásköpenyii női szent képe fejétől térdéig majdnem egész 
ép állapotban látható. Az arcz dús hajazatu fiatal nőt 
mutat, bár vonásai nem épen kivehetők, mert az enyves 
festékkel felrakott contour-vonalak lepattogzottak. Köpe
nyét két kezével összefogja, s mellén a köpeny nyilása 
közt számtalan apró fej látszik távlatilag egymás háta 
mögött, sárga szin- és barna körrajzzal előadva.

A második árkádban is nő szent van ; fehér kön
tös és piros felső ruhában, jobb kezét három ujja feltartá
sával áldásra emelve, mig balkezében pálczát, valószinii- 
leg jogart, vagy olajágat tart. Nyakában drága köves 
nyaklánczon nagy kereszt lógg. Kár, hogy .a főnek csak 
álla és szája maradt meg ; mert ha sejtelmem nem csal, 
e nő fején korona volt s akkor hazai királyi szenteink 
valamelyikét, talán szent Margitot vagy szent Erzsébetet 
ábrázolja.

A harmadik árkádban két férfi szent van előadva 
oly állásban, mintha a következő két árkádbar történő 
jelenethez tartoznának ; mert az egyenes (en face) állás
ból mindkettő félbalra fordult, a negyedik árkád női 
szentje felé. E két férfi térdig érő ruhát visel, s mivel 
egész alakjuk nagyon megrongált s a lepatogzott festék 
miatt elmosódott, a ruhák tulajdonképi állása majdnem 
kivehetetlen. A lábak világos tricot és hegyes czipő ál
tal fedvék. Az első alakon egy sötétpiros alsó, a felett 
egy hamvaskék ujjas felső és legfelül egy sárgásbarna 
ujjatlan ruha látszik. Kezében a martirság olajágát tartja. 
Megrongált fején kör látszik. A második férfi arcza tel
jesen ép, nagy vágású szemek, sas-orr, vékony bajusz 
és körszakái. Haja turbánszerii összecsavarást mutat, s 
mivel felette nagy és sima is, inkább turbánnak hiszem. 
Az árkádokat képező kerek tornyot félig elfedi, mintegy 
a következő alakokkal az összetartozóságot jelezve.

A  negyedik és ötödik árkádban újra egy-egy női
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szent áll, az első vállaira omló fürtökkel, hajadon fő
vel, a második fején kendövei, mi alkalmasint nem szü
zet, de öregebb asszonyt jelent. Az első nő fehér ruhája 
fölött csillagokkal mustrázott sárga tunikát hord, karján 
azonban ismét megjelenik a fehér ruha. Balkezét három 
ujja föltartásával áldásra emeli a koczkázott szövettel 
beterített ima zsámoly előtt térdeplő, s összekulcsolt ke
zeit felé nyújtó leányra. E térdeplő női alak hosszú vál- 
laitól lábáig lefolyó sötétkék (szürkés) ruhát visel, kar
jai azonban sárgás-vörös ruhaujjak által fedvék. Pisze 
orr, nagy áll jellemzik e nagyon egyéni arczot. A fö
lötte és mellette álló öregebb nő kezében, maga előtt 
melléhez szorítva, mintha könyvet tartana, azonban ez 
már alig kivehető ; ellenben bal lábának rövid s kevéssé 
hegyes orrú czipője eléggé jól látható.

A következő és utolsó árkádból csak felette ke
vés maradt meg, mert csak a lábbal fölfelé feszitett 
apostol feje és két poroszló lába látszik. A kép jobb ol
dalán látható lábon hosszú szárú saru van s a lábszárat a 
felső ruha csak térdéig fedi. Ilyen csizmaforma sarut a 
római s byzanczi harczosok hordtak, de találkozunk vele 
egyebütt a későbbi időkben, a X . században is. A XIII. 
és XV. században inkább az úgynevezett féltopán alakú 
saru volt divatos, bár az említett magas szárú is előjön.

Az elősorolt alakok feje fölött egyik tornyot a má
sikkal csucsiv köti össze, melynek alsó széle hármas 
lóherivhől képeztetett. E csucsiv feletti tető a ferdé- 
nyekre osztott s a kép síkjával párhuzamos gerinczii fő
tetőből kiszökve, kurtított állásban ábrázoltatik, sötétebh 
színével különbözve a főtetőtől. E képsor technikájáról 
kell még tüzetesebben szóllanom, mert még csak a diadalív 
vastagságán és szentély felőli oldalán festett egy-egy alak 
mutat hasonló kezelést. A  terméskőből rakott falra előbb 
mintegy ctm. vastag felette meszes laza vakolat-réteg 
rakatott alsó alapul s csak azután jött a festésnek köz
vetlen alapul szolgáló szintén ctm. vastag fehér kréta
vagy gipszvakolat. E felső fehér, igen finom, minden 
göröngytől ment sima felületre jött aztán enyves festék
kel a kép. Előbb az alapszínek s azután a sötétebh 
ruha redőzeti vonalak, végre sötétbarna szinii körrajz.
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Innen van, hogy e legfelső sötét körvonalból legtöbb 
pattogzott le, mig a háttérül használt kékesszürke (fehér 
fekete és kékből kevert festék) szinii felületek legerő
sebben tartják magukat. A sárgásszinii fehér vagy ké
kes szürke felületeken fekete körrajz is található. Fehér 
kékesfekete, okersága és piros szinii festékkel rendelke
zett a festő s a szintén előjövő barnavöröset a fekete és 
pirosból csinálhatta.

E képsor korát, építészeti alakjainak útmutatása sze
rint és mivel a két első árkád alatti női szentek jobb 
felén, fejük felett olvashatlan, de majuskula betűkből álló 
írást is találtam a sötétkék alapra fehér festékkel festve —

azt hiszem —  az első építkezés után nemsokkal, talán a 
XIII-ik század második felébe tehetjük. Igaz, hogy itt 
már megjelenik a csucsiv s az árkádokat alkotó kerek 
tornyok, bár még félkörivii ablakkal vannak ellátva, 
mégis góth Fialeként hatnak ; azonban az alakok moz
gása eléggé természetes. A konventionális, de megelőző 
természet utáni tanulmányt mutató ruharedők miatt fes
tésük korát semmi esetre sem tehetjük a XIV . század 
első felén túl. Az alkalmazott sárga és vöröses barna 
színek is*eddigi tapasztalataink szerint a román vagy 
átmeneti Ízlésnek voltak sajátságai.

Hasonló technikát mutat a diadalív két magános alakja 
is (4. ábra), csakhogy a színek itt sokkal élénkebbek, mond
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hatnám ragyogók s az alapul szolgáló kréta- .vagy gipsz
réteg sokkal vékonyabb, alig négymillimeter vastag. Az 
egyik alak a diadalív déli vastagságán ülő helyzetben 
koronás ősz királyt mutat, egyik kezében az országalma, 
egy templomocskávak Az arcz elromlott, csak egy szem és a 
vörös összenőtt hegyesvégü szakáll látszik. Piros palástja 
jobb vállán kötve Vagy összecsatolva elfödi baloldalát, s 
az országalmát tartó balkéz csak számtalan redőt alkotó 
felemelésével tűnhetik elő. A palást vége keresztül van 
vetve a bal lábról a jobb térdre, hol is látni engedi a szin
tén redőzött sárgás-piros alsó köntöst, melyből egy há
romszög alakú rész a palást nyilása közt a mell jobb ol
dalán is látszik. Épen maradt jobb lábát félsaru fedi. A 
fehérszinü háromágú koronának alsó abroncsán háromág s 
mindenik ágán egy-egy diilényalaku kékesszinii drágakő 
látszik. E király, ősz haját tekintve, nem lehet más, mint 
szent István s mivel templom-modelit tart kezében, alkal
masint védszentje volt templomunknak. Az almát fogó 
balkéz rajza elég jó, de a szerfelett redős paláston min
den természetessége mellett is némi keresettség, modoros
ság vehető észre. A diadalív belső falának alakjában a 
fejnél levő felírás (Matheus) értelmében Máté apostolt 
kell felismernünk, fehér alsó ruhája és piros palástjában. 
Hasonlólag ülve adatik elő, s jobb kezében könyvet tart, 
mig balját mutató és középujját áldólag vagy beszélve emeli 
fel. Nagy hajjal és szent fénynyel köritett feje tojásdad, 
arczán kis bajuszt és hegyes szakáit mutat. Az egyenes 
orr, a szemek és száj állása éppen nem kölcsönöz egyéni 
jelleget az egészen szemben (en face) festett arcznak. A 
kezek hosszú ujja s a könyv helytelen rajza szembeszökő. 
E képek, valamint festési modoruk, színük, úgy a festés
nek alapul szolgáló vakolat-rétegük azonosságával az 
északi fal alsó képsorához közelitők s igy az összeolvadó 
szinhangulat- s a kissé keresett, de nem merev redő- 
zetnél fogva, kevéssel amazok után valószínűleg a XIV- 
dik század első felében festették.

Időre nézve az északi fal felső képsora következik, mint 
a mely a XIV . század végén, vagy a XV. sz. első felében 
festetett. E falképen szent Lászlónak a kunokkal való 
harcza van előadva, egymástól keret által el nem kiilönö-
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zött jelenetekben (3. ábra). Első a magyar sereg kivonu
lása s a csata kezdete a nyilazó kunokkal; második a 
győzedelmes csata lefolyása, harmadik, hol a király űzőbe 
veszi a leányrabló kunt, s negyedik a birkózás. A ge- 
lenezein egy jelenettel több van, mert ott még a kunt 
László és a leány együttesen lefejezik. Fülében még a 
királynak a leány ölében való pihenése is le van festve. 
Itt közepén fehér lovon vágtat a király, baliában egy 
szembe jövő kun üstökét fogva, mig jobbjával ugyanazon 
alak nyakát vágja hatalmas bárdjával. A bárdnak csak 
a nyele látszik, mert a vastagon felrakott fehér festék, mi
vel a bárd festve volt, lepattogzott; azonban a gelenczei 
csataképen még majdnem egészen ép a bárd is. A király 
mellett jobbia, úgy mint balra egy-egy magyar harczos lát
ható. Az első egy kunt tőrrel, vagy rövid egyenes karddal 
vállon szúr, a második pedig kifeszitett dárdával lováról 
lök le egy kunt, kinek azonban csak dereka s lova fara 
látszik. A király lova alatt egy elesett harczos és a háta 
megett levő lónak lába látszik. Két nyilazó kun záija 
be a jelenetet, kik közül a másodiknak csak a fejéből 
látszik még valami. Mindkét jelenetnél levegőben re
pülő nyílvesszők. A magyar vitézek egy kissé hegyezett 
sisakot, alóla kifutó, s nyakukat meg vállukat fedő sod
ronyinget viselnek. A kunok nyakán és karján is lát
szik a sodronying, de sisakjuk sokkal hegyesebb, czukor- 
siiveg alakú. A  magyar harczosok egynek kivételével 
mind borotvált képiiek, holott a kunok nagy szakáit és 
bajuszt viselnek. A király kétfelé álló szakáit és ba
juszt hord. A felvonuló vitézek között még nem látszik 
a király, mint Gelenczén, s csak a harcz hevében je 
lenik meg, azonban a kép megrongált állapota miatt nem 
Ítélhető meg sem ruhájának alakja, sem fegyverzete, 
hogy volt-e fején sisak eredetileg, ü g y  látszik, mintha bő 
ujjú palástot viselt Volna, mely alatt azonban sziik alsó 
köntös s lábán sodrony-szövet szemlélhető. A nyereg-szer
szám ékes lehetett, mint a vitézeknek csikók és szegély- 
diszszel ellátott paizsa. A lovak lába, valamint a vité
zeké is felette rövid, általán az alsó test nincs arányban 
a sokkal nagyobb felső testtel. Mivel e hiba az általam 
kikapart képek mindenikénél észlelhető, azt hiszem, mi
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vei a csataképek mind a felső soron vannak, láttani csa
lódásra van számítva, hogy igy a feljebb eső fejek és 
derék arányosnak lássék az alsó rövidített testtagokkal.

E tulajdonság észlelhető még a gélén czei szent Kál
mán legenda felső soron levő alakjain is. A későbbi fab 
képek azonban akkor is helyes arányban rajzolvák, ha a 
felső sorban foglalnak helyet, mint például Gelenczén az 
utolsó ítélet és M.-Dályán a szent Margit legenda alakjai. 
A felvonuló vitézek csatarendjében egy alaknak arczán 
is vas van. Ezen alak meg van Gelenczén és Homoród- 
Szt.-Mártonban is, de két helyen aztán nincs paizsa s 
kezében zászlót tart. A csataképen a kunok öltözete 
egyszerű ujjas, derekukon szijjal megkötve, mig a leányt 
ralbló kuné már sokkal redősebb, köpenyszerii csavarást 
mutat.

A csatakép után következik a leány-rablót kifeszi- 
tett dárdával űző király, koronás sisakkal és sodrony
szövettel fején és nyakán. A jelenet felette meg van ron
gálva, úgy, hogy a királynak csak feje és vállai, a kun
nak azonban lova, feje és nyaka is látszik. A rablóit 
leánynak csak haja és szemöldöke maradt fenn. A király 
piros szinti, rövid ujju felső ruhája alatt karján szűk fe
hér posztó ujjas látszik. A kun bő, redős, szintén rövid 
ujju felsője azonban sodronyszövetet enged látni karján. 
Mind itt, mind a következő jelenetben, hol a király bí
rókra kelt a kunnal, le van patogzva a vakolat a király 
szája körül, s igy a szakái nem látszik, azonban arcza 
konventionalis, s épen nem egyénitett. A ruházat a bir
kózó alakokon olyan, mint az előbbi jelenetben, csakhogy 
itt még a király rövid ujju, testhez álló felsője alatt de
rékon alól még a sodronyingből is látszik valami.

A birkózástól a diadalívig még jó darab tér van, 
azonban a befolyó esővíz rég lemosta a vakolatot, s igy 
csak a legvégén még egy alaknak nyaka és álla látszik 
homályosan. A vitézek ruházata az egész képen ugyan
azon darabokból áll, melyek a bécsi képes krónika mi
niatűrjein is észlelhetők, tudniillik a fej hátsó részeit és 
nyakot is fedő sodronyingből, mely a rövid ujjú felső ruha 
alól csípőn alul ismét látszik. A lábat szűk szövet vagy 
sodronyvéd takarja, mely felett azonban térdig érő szók-
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nya-féle van, mely derékból a sodronying alól jön ki. A 
karokon sodrony vagy más szövetű szűk ujjas látszik. A 
magas paizsok szélén nincs meg a dárda számára szol
gáló kivágás. A kép felső szegélye piros és sárga sza
laggal betekert vastag pálczát mutat, hol a két szin na
gyon szépen bajló félkörös hullámvonalban érintkezik. A 
háttér eredetileg kékes szürke lehetett, jelenben megle
hetősen szinehagyott. Festési modorát illetőleg e kép elüt 
az előbb leirt képektől, mert már valódi freskó, vagyis 
nedves vakolatra s nem gipszre vagy kréta rétegre van 
festve. A sötét körvonalak és a fehér festék azonban utó
lagosan rakatott fel enyves festékkel. Szinei: okkersárga, 
fehér, kékesfekete, piros és a barnavörös. Az árnyék
nak több átmenete található, azonban főként csak a sötét 
körrajz szerepel. Egyszerű szinei, a ruházat és a felső 
keret a XIY-ik századba tétetik velünk a kép festésé
nek korát; azonban alighanem egy országosan ismert 
előkép után készült; s igy nem igen lehet régibb a XV- 
dik század első felénél.

Hátra volna még szóllanunk a déli falon ismétlődő 
azon három jelenetről, hol a király űzi, torkon megra
gadja s megöli a kunt (5. és 6. ábra), ü gy  látszik, e 
kép csak a nagy csatakép lemeszeltetése után festetett, 
mert különben nem volna értelme, hogy egy és ugyan
azon tárgy kétszer forduljon elő egy templomban. E bá
rom jelenet elsője még a diadalíven van, a két utolsó 
azonban a déli falon az ablakok alatt. A király itt is 
fehér (almás) ménen vágtat s a reá visszafordulva nyilazó 
kunt dárdájával döfi.

A király szent fényes fejét három ágú fehér korona 
fedi. Válláról piros köpeny repül utána. Alsó karján 
sziikujju felöltő, mely felett barna szinü, talán bőrből ké
szült lemezes pikkely-pánczél van, mely szoknya módra 
leér térdéig. E pánczélos alak térdetáján még látszik a 
karjait is fedő szöveting. Lábán sodrony-szövetből szűk 
nadrág. Lábafején a sodrony szövet 'folytatólag végigfut, 
de a láborr elromolván, hogy saruja hegyes-e nem igen 
kivehető. A bőrpánczél felett vállán és derekán fémöv 
látszik, mely mellett azonban egy másik öv is fedezhető 
fel derekán, melyen az ismertető rövid tőr lóg. Paizsá-
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nak külső színe fehér, a belső vörös. Jellemző itt a 
nyereg, mely elütve a gelenczei, valamint a többi szt. 
László-féle csataképen látható s igy valószínűleg az it
teni csataképen is eredetileg alkalmazott összehajtó torna 
nyeregtől, a ma is 'divatos alakot mutatja. A hasa alatt 
látszik a király féloldaláról lelóggó hosszú egyenes kard 
vége. A király arczát erősen hajtott sasorr, vékony ba
jusz és két hegyii szakái jellemzik. A repülő s mellén 
két sarkánál fogva minden csat vagy kapocs nélkül össze
kötött köpeny redői majdnem barock mesterkéltséget mu

tatnak. A kunnak vékony karjait és karcsú derekát fe
hér és sötét ránczokat vető piros ruha fedi, mintegy bal
ról jobbra reá csavarodva. A lovon háta megett ül a 
leány, zöldszinü ujjatlan s nyakatlan hosszú öltönyben, 
mely alul a sötétvörös sziikujju alsóruha kilátszik. A ki
csiny, inkább csak leánykának látszó alak egyik kezével 
az ijjat mozgatja (valószínűleg a biztos lövést akadályo
zandó) másik kezével pedig a lovagjának balkarjáról lelógó 
kantárt húzza visszafelé. Feltűnő a kun sötét  o la j 
barna  a r c z b ő r e  s villogó szemének fehére. Fehér alsó 
karimáju, hegyes fekete süvegje fehér gombokkal van
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czifrázva. Arcza egész bajusz és szalcálltalannak látszik, 
hosszú haja pedig vállaira omlik. A kép közepe teljesen 
elromlott s így sem a leánynak sem a kunnak, nem lát
szik a lába, mivel a másik két jelenetben is épen e részek 
hiányzanak ; a lábakról semmit sem tudhatunk. A kun 
lován a ló-takaró fehér, mig a Lászlóén világos zöld. 
Hasonlóan zöld e jelenet talaja, földje is, mig a követ
kező jelenetben már sötét ocker sárga. A háttér minden 
jelenetben sötét kékes szürke. Az első, a diadalíven levő 
jelenet a déli falon kezdődő második jelenettől a sarok
ban festett vörös ráma által van elválasztva, mely azon
ban itt ágas fa. E fa ágához vau kötve a László lovának 
kantára. A király itt lováról leszállva, jobbjával a kun 
derekán az övét fogja, mig baljával ellenének nyakát 
egészen átmarkolta, úgy, hogy hüvelyke majdnem összeér 
mutató újjával. A kun balkeze a király jobbját a könyök
nél fogta meg, jobbja pedig nem látszik. A  király moz
gása olyan, mintha ballábával a kun lábára hágott volna 
s épen most akarná előre rántani ellenét, ü g y  a király
nak, mint a kunnak ruházata olyan, • mint az első jele
netben, csakhogy a király tőre itt hiányzik. Jellemző a 
kunnak oldalt bal hóna alatt egy sor gombbal összetar
tott ruhája. A kun lova gazdája háta megett fejét maga
san tartva vágtat el, mig előtte a leány két karját előre 
nyújtva, valószinüleg kard vagy bárddal a kun lábát 
vágja. A kunnak s lovának lábai, a leány keze könyö
kig, s lábai csípőig hiányzanak. A leány itt sokkal ma
gasabb ; szőke, vállaira omló haja felett pártát visel. A 
harmadik leginkább megrongált jelenet, szintén vörös 
szegélyen van elválasztva előzőjétől. Itt a királynak csak 
dereka látszik egészen. Feje, karjai s lábai majdnem 
térdig hiányzanak. Mindazonáltal repülő köpenye, dere
kának előre liajlása erősen megfeszülő jobb és meghaj
tott ballába heves mozgást árul el. Talán dárdával szúrja 
a földre nyomott kunt, vagy haját huzva -segít lenyakazni a 
leánynak, ki is a két kézre fogott görbe karddal, magasra 
emelve azt, sújtani készül. A kannak csak hosszú nyaka, 
álla és kérőleg felemelt balkarja van meg épen. E két 
jelenetben is mint az elsőben a karok szerfelett hosszak,
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s vékonyak. A kun bőre következetesen mulat barna, s a 
megnőtt leány vonásai nem valami szépek. Fején az utolsó 
jelenetben is pártát visel.

A képet szintén piros szegély zárja be, mely után a 
sárgás fehér vakolat s nem a háttér sötét színe követke
zik ; jeléül, hogy eredetileg sem volt több jelenet. A képek 
technikája már első látásukkor nagyon sajátságosnak tűnt 
fel, mert vastagon rakott festékkel érdessé tett felüleet 
mutat. Úgy látszik először a háttérül szolgáló sötétszürke 
színnel az egész falat behúzta a festő, s az alakokat csak 
e háttérre festette vastag festékkel. Nem voltam képes 
megítélni, enyves vagy olajfestékkel van-e festve képünk, 
de inkább hiszem az utóbbit, mert nem pattogzik le 
hanem ott hol vastagabb, kaparható. E kép alkalmasint a 
szentéty építésével egykorú s bár a király fején nyitott 
korona, s lábán sodronyszövet van ; aligha régebbi a XVI. 
század végénél. Színei fehér, fekete, piros, veres, sárga 
és zöld. A késő goth falfestészetben, legalább az általam 
megkapart templomokban a töretlen fényű tiszta zöld (arzén- 
zöld) nagy szerepet játszik.

Hátra volna még pár szót mondanom a diadal-iv 
templomhajó fölötti déli oldalán az épen leirt képek első 
jelenete felett látható képtöredékről, melyen egy poroszló 
fúvóval tüzet éleszt egy rostélyra fektetett meztelen ember 
alatt. A képből csak elfintorított arezu poroszló a pár 
vörös vonal által jelzett tűz s a két lábszár látszik a ros
télyra kötve, s azért nem Ítélhető meg, poklot-e vagy vér
tanú halált ábrázol. Technikára nézve megegyez a nagy 
csataképpel, mert szintén valódi freskó s igy alkalmasint 
azzal egykorú.

Huszka József.


