
magyarvistai református templom Ka-
lotaszeg egyik legjelentõsebb mûemlé-
ke, ma elsõsorban gazdag faberendezé-
seirõl ismert. Hajójának egyedi, közé-
pen alátámasztott mestergerendájú ka-

zettás mennyezetét 1765-ben ifj. Umling Lõrinc
festette.1 Tanulmányom tárgya a templom 2008-
ban részben újrafeltárt piktúrája. Az ekkor elõke-
rült donátorképek új adalékkal bõvítík az erdélyi
püspökség középkori történetét.2

Vista 1291-ben már egy ideje az erdélyi püs-
pökség birtoka volt.3 Ekkori birtokosa, 1307-ig Er-
dély nagyhatalmú püspöke a Monoszló nembeli
Péter, V. István király alkancellárja volt. Vista bir-
tokközpontnak számított, errõl tanúskodik az a kõ
palatium (palota), amit 1304-ben egy birtokvásár
okán említettek.4 Az egyenes záródású szentéllyel
és igényes kõfaragványokkal kialakított templom
építésére ebben az idõben kerülhetett sor.5

1320-ban 27 évesen püspökké választották
Széchy Andrást, I. Károly hû emberét. A templom
elsõ – az italobizánci és a lineáris gótika stílusele-
meit elegyítõ – kifestése és az egyik donátorkép
feltehetõleg ehhez az idõszakhoz köthetõ. A pik-
túrák hamar divatjamúlttá váltak. 1400 körül az
internacionális gótika trecento elemekkel kevert
jellegzetes stílusában új falképeket festettek, egy-
értelmûen jelezve a megrendelõ gazdagságát. Ek-
kor, a 14. század utolsó negyedében gyakran vál-
tották egymást Erdély püspökei, de a kutatás jelen-
legi állása szerint a donátor Czudar Imre lehetett,
aki 1386 és 1389 között volt Erdély püspöke.

Vingárti Geréb László, Mátyás király unoka-
testvérének püspöksége idején (1475–1501) került 2015/1
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paszományos szegélyû
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pajzsot és lándzsát tart.
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sor a szentély boltozására és a hajó magasítására. Fennmaradt egy középkori harang
IH(es)US NA(za)R(enus) 1·4·8·7 felirattal, a szentély boltzáró kövén pedig 1498-as
évszám olvasható.

A falképek 1912-ben, a templom tervezett bõvítési munkálatai közben kerültek
elõ. A legépebb jelenetekrõl Gróh István 1913-ban akvarellmásolatokat festett. 1920-
ban, amikor a budapesti Mûemlékek Országos Bizottsága (MOB) hatásköre Erdélyben
megszûnt, tiltása pedig érvényét vesztette, a falképeket ismét bemeszelték. Kós Ká-
roly 1922-ben, majd 1958-ban új templombõvítési tervet készített. Szerencsére az át-
alakítás harmadszorra is meghiúsult, így az épület eredeti állapotában maradt fenn.6

A diadalív teljes felületét a 14. század elsõ felére datálható freskóréteg fedte. Ma
egyedül a Keresztrefeszítés látható. Kiemelt részét félköríves képkeretben a diadalív
déli szárára festették. Krisztus, Mária és János arca teljes mértékben hiányzik, kéz-
mozdulataik bizonytalanok. Tanulmányunk szempontjából a kompozíciónak a csat-
lakozó déli oldalfalon folytatodó része az érdekesebb. Az elsõ, dicsfényes szereplõ
Krisztus felé mutat. Õ Longinus lehet. Szakálla és haja õsz, vállát vörös, paszomá-
nyos szegélyû palást takarja, kezében pajzs és lándzsa. Egy fiatal lovag, feltehetõleg
a donátor követi, kezében vörössel és ezüsttel sávozott pajzsot és lándzsát tart. Diva-
tos, az alkaron gombsorral nyíló, testhezálló vörös tunika fölött világos köpenyt vi-
sel, amit derekán széles öv rögzít. A vörös bõröv kék rozettás fémveretekkel díszí-
tett, alja cakkosan szélezett.7

A sokszereplõs Keresztrefeszítés ikonográfiai párhuzamaként több itáliai ábrázolás
is felhozható. A katonák csoportja látható például egy Guido da Siena mûhelyében,
1270 körül készült táblaképen vagy Novara székesegyházának falképén, az utóbbin a
lovagok arcvonása és divatos ruházata egyéni vonásokat is felvonultat.8 A harci öltö-
zet aktualizálása az italobizánci stílus más erdélyi falképeire is jellemzõ: az 1311-es
õraljaboldogfalvi Keresztrefeszítés centuriója és a felvinci Kálvária katonái is az Árpá-
dok pajzsának többé-kevésbé helyesen megjelenített változatait hordozzák. 

A vistai fiatal donátor tehát lovagi és nem egyházi ruhát visel. Talán a püspöki
birtok világi elöljárója lehet, aki egyedül annak az egy oltárnak lehetett az adomá-
nyozója, ami a Kálvária-kép elõtt kaphatott helyet. Ugyanakkor megjegyzendõ, hogy
a középkorban a papi személyek is hadkötelesek voltak, ilyen megközelítésben az
adományozó Erdély püspöke is lehetett.9 Stilisztikai, viselettörténeti és történeti
adatokat figyelembe véve Széchy András személye merül fel, aki 27 évesen lett Er-4
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dély püspöke (1320–1356). Személyével kapcsolatban nem árt kiemelni, hogy kine-
vezésében az is számított, hogy jó fegyverforgató hírében állt. Püspökségéhez fõként
a gyulafehérvári székesegyház nyugati részének építkezései köthetõk. Sírlapja a
Várdai-kápolna padozatában ma is látható.10

Gróh István 1913-ban készített tizenegy akvarellmásolata közül tíz ezt a késõbbi ki-
festést ábrázolja, többnyire Krisztus életének állomásait jelenítve meg. Ma csak a hajó
déli oldalának egy kompozíciója látható. A Gróh-másolat alapján Szent Miklós lecsen-
desíti a tengert címmel azonosították. Az újrafeltárással új ikonográfiai elemekkel gaz-
dagodott a jelenet. A vitorlástól jobbra a gyermekét karján tartó Madonna került elõ,
elõtte tonzúrás papi méltóság térdel. Ettõl jobbra, az utólag nyitott déli kapu által ron-
csolt falfelületrõl egy koronát viselõ, dicsfényes szent töredéke vált ismertté, aki a do-
nátor védõszentje lehetett. A hajótól balra Szent Miklós és idõsebb Szent Jakab apos-
tol látható. A zarándokok védõszentje jellegzetes kalapot, köpenyt és tarisznyát visel.

Az ábrázolás központi része többértelmû. Szent Miklós jeruzsálemi zarándokút-
ja során egy viharba keveredett hajó matrózainak életét mentette meg. Egykorú pár-
huzamain, a széki és brassói Szent Bertalan-templom falképén a hajóban vegyesen
nõk és férfiak utaznak, egyesek imádkoznak, arcukon kétségbeesés.11 Magyarvistán a
vitorlásnak az áldó püspökszent felé esõ része a témának megfelelõ, a másik fele el-
tér ettõl. A hajó orrában egy tonzúrás férfi imádkozik, a divatos öltözetû utazók kö-
zül kiemelkedik egy nõ, aki antik köpenyt (maphoriont) visel, arcát ruhájába burkolt
kezével eltakarja. Homlokán csillag ragyog. Õ csak Szûz Mária lehet a Tengernek csil-
laga megnevezését illusztrálva.12 A vistai kép több ikonográfiai eleme is elõfordul a
római Szent Péter-bazilika elõcsarnokának monumentális Navicella mozaikján. Igaz,
ezek szinte csak kiegészítik a kompozíciót, lényegi elemei nem követik a római egy-
házat szimbolizáló elõképet. A vitorlásból hiányoznak az apostolok, ahogy a képtér
jobb oldaláról a kételkedõ Pétert a tengerbõl kiemelõ Jézus ábrázolása is. Viszont az
erdélyi falképen is megjelennek a szárnyas széldémonok. Hasonló toposz a vitorlás
közepén ülõ, fejét kezével eltakaró apostol, akinek gesztusát Vistán a Szûz ismétli.
A harmadik, távoli hasonlóság a képtér jobb oldalán festett fõpapi donátor.13 Ezek az
apró elemek arra utalnak, hogy falképünk festõje ismerte Giotto mozaikképét vagy
annak valamelyik változatát. Az új ikonográfia szinte azonnal népszerûvé vált, korai
replikája a strasbourgi St. Pierre-le-Jeune falképén maradt fenn.14 Hasonló megfogal-
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mazások Erdély területére is eljutottak. Egy töredékes Navicella-kép a zsolnai rom-
templom szentélyének északi faláról került elõ.15 A monumentális freskón az árboc
és több dicsfényes, a hajóban ülõ férfi alakja vehetõ ki.

Ugyanakkor a vistai freskó más elemei, különösen a vitorlásban ülõ Szûzanya – aki
csillaghoz hasonlítható ragyogásával a tenger háborgó hullámai közül kivezérli az áhí-
tatos embert – jobban emlékeztet azokra a képekre, amelyeken a hajó-egyház metafo-
rát a Megváltó kettõs ábrázolása erõsítette. Ezeken többnyire Krisztus kormányozza a
gyõzedelmes egyház hajóját, melynek árbocát a feszület képezi. Ritkábban Máriát is le-
festették mint rectrix in naviculát.16 A vitorlásban ábrázolt üdvözültek minden társa-
dalmi réteget felölelnek. A hajóban a pápa, fõpapok, királyok és egyszerû hívõk állnak,
általában dicsfény nélkül, hiszen aki a mennyországba kerül, az mind szent, még ha a
földön nem is avatták szentté. Az Ecclesia triumphans allegóriájának a 15. században
egyre népszerûbb példái közül a legérdekesebbek közé tartozik Winand von Steeg
Adamas colluctancium aquilarum címû mûvének illusztrációja. A konstanzi zsinatról
hazatérõ Zsigmond király kíséretéhez tartozó szerzõ mûvét 1419-ben az esztergomi ér-
seki várban fejezte be.17 Hasonló 15. századi ábrázolás Székelydályán a szentély észa-
ki falán látható. Itt az árboc keresztrefeszítés-jelenete a Szûz és Szent János térdelõ fi-
gurájával is kiegészült. A hajó fedélzetén dicsfény nélkül festett szereplõk fohászkod-
nak, többek között a pápa, egy püspök, koronás fõk és egyszerû emberek. A kormányos
nem látható. Figyelemre méltó még a hajótest fölött, a vitorláktól jobbra, kaputornyos
háttér elõtt teljes alakban megjelenített lovagok rejtélyes csoportja, akik közül az elsõ
Krisztus felé mutat. A keresztrefeszítés-ábrázolások ikonográfiájából merítve a hitüket
megvalló emberek lehetnek, feltehetõleg donátorok. Õk a földön küzdõ egyház tagjai,
akik az üdvözültektõl és az angyaloktól, a gyõzedelmes egyház tagjaitól remélhettek
segítséget az Isten örök országába vezetõ úton. A freskó Székelydályán a tabernákulum
körül megfestett, töredékesen fennmaradt Veronika kendõje-képpel egészül ki, mely-
nek két oldalán Péter és Pál apostolok alakjai sejthetõk.18 Az ábrázolás, nem véletlenül,
a római zarándokok ólompecsétjére emlékeztet. A donátor Barlabássy Lénárd, aki ne-
gyedszázadon át, 1501-tõl 1525-ig Erdély alvajdája volt. Hasonló Veronika-ábrázolás
lehetett a gyulafehérvári Lázói-kápolna homlokzatának dombormûves fülkéjében is,
amit Szent Péter és Pál képeivel faragott pilaszterek fognak közre.19 Az összefüggést
erõsíti, hogy Barlabássy mecénásként támogatta a gyulafehérvári kápolna építését és a
Szentlélek-oltár felállítását is az elhunyt lelkek üdvéért. A megrendelõ Lázói János
telegdi fõesperes és gyulafehérvári kanonok volt, Lénárd fogadott testvére, akinek két
szentföldi zarándoklatáról tudunk, élete utolsó éveiben pedig a római magyar zarán-
dokok gyóntatója lett.20

A vistai kompozíció üzenete a kettõs donátorképpel együtt értelmezhetõ. A ton-
zúrás papi donátort elõször a vitorlás orrában térdelve, a Madonnához imádkozva
láthatjuk. Lilás-rózsaszínes utazóruhába öltözött, elöl sûrûgombos pourpoint-je fö-
lött lelógó végû, fehér színû csuklyás vállgallért visel. Hasonló öltözet a Képes Kró-
nika miniatúráján látható: Villermus, Szekszárd monostorának apátja meztelen fel-
sõtestére lovagi ruhát vesz.21 A donátor az Irgalmasság Anyja elõtt fõpapi öltözékben
térdel. Díszes ornátusából csak az okkerrel szegélyezett kazula vehetõ ki, valamint a
nyakát gallérként körülvevõ pallium. Ez utóbbi jelentõs fõpapi jelvény. Konstantin
császár adományozta a pápának, aki azt késõbb megosztotta a metropolitákkal (érse-
kekkel) és egyes privilégiumok alapján a püspökökkel is. A vistai fõpap fején nincs
mitra, süvegét feltehetõleg hódolata jeléül Mária lába elé helyezte.

A donátor, aki feltehetõleg a kifestés képi programjának meghatározója is volt, te-
ológiában jártas, tanult ember lehetett, aki zarándoklaton vagy nagy úton vett részt.
Vélhetõen az a királyszent lehetett a védõszentje, akit a Madonnától jobbra festettek
meg. Ilyen alapon csak Czudar Imre és Upori István donátorsága kerülhet szóba, de a6
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falkép stílisztikai vonásai inkább a korábbi datálást valószínûsítik.22 Czudar Imre, a
nagy képzettségû, kánonjogi tanulmányainak élõ, a szépmûvészetek mestere címet
kiérdemlõ fõpap 1386 és 1389 között volt Erdély püspöke. Még kinevezése elõtt, 1374
nyarán Székesfehérvár prépostjaként egy V. Károly francia királyhoz indított küldött-
ség tagja volt, amelyet azzal bízott meg Lajos király, hogy lányát a francia udvarban
eljegyezzék V. Károly király másodszülött fiával, Valois Lajos herceggel. Menet és jö-
vet is megálltak Avignonban, XI. Gergely pápa udvarában. A sikeres küldetés után
több hónapig tartó hosszú útjáról Rómán, Velencén és a dalmáciai Zenggen keresztül
1374 õszének derekán tért vissza.23 Rómában bizonyára felkeresték a Szent Péter-ba-
zilikát, melynek omladozó tetejét pár évvel korábban V. Orbán pápa javíttatta ki. Õ
volt az, aki 1367-ben magyar segédlettel elõször kísérelte meg a pápaság Rómába va-
ló visszatérését, az utolsó avignoni pápa pedig éppen az a XI. Gergely volt, aki Czudar
Imrét palotájában kegyesen fogadta, és bizalmával tûntette ki. Fõ feladatának a Rómá-
ba való visszatérést tekintette, ahová 1377-ben be is vonult ünnepélyesen. Ez a bevo-
nulás azonban korántsem jelentette a pápaság római megszilárdulását, az ellenpápák
harcának, az 1378-ban bekövetkezett nagy nyugati schismának csak a Zsigmond ki-
rály által összehívott Konstanzi zsinat vetett véget.24 Az eklézsia hajója típusú ábrázo-
lások korabeli kedveltsége ennek a visszatérést elõkészítõ lázas diplomáciai tevékeny-
ségnek is köszönhetõ, hiszen az ábrázolás a pápaság szimbóluma volt.

Czudar Imre feltételezett kettõs megjelenítése életének fontos eseményeire utal-
hat. Erdély püspökeként a Madonna elõtt hódolva festhették le. A vitorlásban felava-
tása elõtti zarándoklataira utalva, utazás közben láthatjuk több zarándoktársával
együtt, talán azon érdemeire is emlékeztetve, amelyeket a pápai szék római vissza-
állításában szerzett. A római Navicella mellett a Szent Jakab-kép egy compostellai
zarándoklatra is utalhat. Magyarvistán a megrendelõ az apostol hatásos közvetítésé-
ben reménykedett, akár a közeli püspöki birtok Nádasdaróc freskójának donátora.
Ott Szent Jakab apostol a Szent Mihály arkangyal serpenyõjében ülõ zarándokruhás
mecénás mérlegelését a kedvezõ irányba igyekszik befolyásolni.25 A donátorok egy
hosszú úthoz kértek támogatást, ami a purgatóriumon keresztül Mária és a legfonto-
sabb közbenjárók segítségével a Paradicsomban érhetett véget. Éppen ezért ábrázol-
ták Magyarvistán Szent Miklóst is, akit a középkorban a purgatórium védõszentjé-
nek tartottak. A vistai kép összefüggéseit Mária feltételezett kettõs megjelenítése is
erõsíti. Szent Bernát szavaival a Tengernek Csillagát követve „el nem tévedsz. Ha Õt
kéred, biztosan remélhetsz. Ha Õrá gondolsz, nem hibázol. Ha Õ tartja kezedet, nem
esel el. Ha Õ oltalmaz, nincs mitõl félned. Ha Õ vezet, nem fáradsz el. Ha Õ irgal-
maz, biztosan célhoz érsz.”26

Czudar Imre sírját a gyulafehérvári Várdai-kápolna padozatában találjuk. A gya-
lui várhoz tartozó püspöki birtokok templomai gazdagok 14. századi falképekben
(Szászfenes, Magyarfenes, Nádasdaróc), de Czudar donátorsága, a falképek keltezé-
si bizonytalanságai miatt, egyik esetben sem bizonyítható. 
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