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Szakálos Éva 
 

A pelsőci templom  
XIV. századi falképei 
 

 
A mai Szlovákia területén, az Alacsony-Tátra 
déli lejtőjén elterülő Gömör vidékének meglepő-
en gazdag középkori képzőművészeti emlék-
anyaga 2012-ben új feltárásokkal bővült. A terü-
let kitűnő mezőgazdasági adottságai, nemesérc-
ben és vasban gazdag bányái már a középkorban 
privilegizált helyzetet teremtettek számára. A 
bőségesen ellátott falvak és mezővárosok birto-
kosai a budai királyi udvarban gazdag tisztsége-
ket viseltek és birtokaikon is kifejezésre juttatták 
eme kiváltságos helyzetüket. Erről árulkodnak a 
területen álló várromok és kolostorok, valamint 
a nagyméretű és gazdagon díszített templomok 
és kápolnák sokasága. 

A területen folytatott legújabb kutatások 
több, eddig még ismeretlen freskóegyüttest tár-
tak fel az európai falfestészet fénykorából, a XIII
–XV. századból.1 Ezen kutatások egyik legfris-
sebb és legmeglepőbb felfedezése a pelsőci 
templom szentélyének falképdíszítése, amely 
teljesen új oldaláról világíthatja meg a Gömör 
vidékének falképfestészetét. 
 
A templom építésének ideje és freskóinak pontos 
datálása már régóta foglalkoztatja a kutatást. 
Elsőként Lux Kálmán foglalkozott behatóbban a 
templomépület vizsgálatával és művészettörté-
neti elemzésével,2 akinek megfigyeléseit Csányi 
Károly és Lux Géza összegezte egy tanulmány 
keretein belül.3 Az épület részletes elemzésével 
találkozhatunk a Marosi Ernő által szerkesztett 
1987-es áttekintésben,4 valamint a korai szlovák 
szakirodalomban Milan Togner és Jiří Josefík 
1977-es tanulmányában.5 A Dušan Buran által 
szerkesztett Gotika c. katalógusban, bár érintő-
legesen, de megjelenik a templom építéstörténe-
tének rekonstrukciója és a szentély freskódíszíté-
sének elemzése.6 A kutatás pontosításához elen-
gedhetetlen áttekinteni szlovák történészek és 
régészek legújabb kutatásait, melyek nagyrészt a 
jelenleg is zajló felújítási, restaurálási munkála-
tok keretén belül íródtak. Monika Skalská a 
gömöri területek középkori történetével foglal-
kozó műveiben, több ízben is kitér Pelsőc telepü-
lés történetére, részletesen foglalkozik a temp-
lom építéstörténetét érintő kérdésekkel.7 A 2009
-ben kezdődő munkálatok első fázisában készült 
a templom történetét érintő kutatása, amely a 
régészeti feltárás alapjául szolgált.8 A templom 
építésének különböző fázisaival, a régészeti és 
történeti kutatás együttes értékelésével foglalko-

zik Jozef Tihanyi, aki leírásában összesíti a 
pelsőci templom történetét tárgyaló szakirodal-
makat, és összeveti a régészeti feltárás eredmé-
nyeivel.9  

A szentély freskódíszítésével Prokopp Mária10 
és Milan Togner11 foglalkozott behatóbban. Le-
írásaikban részletes művészettörténeti elemzés-
nek vetették alá az 1977-ben feltárt falképeket. 
Tanulmányaik kitűnő alapot jelentenek a szen-
tély egészét díszítő freskóciklus vizsgálatához. A 
2012 szeptemberében befejeződött feltárás során 
előkerült freskóciklus kiemelkedő fontosságú 
felfedezés, amely nagy mennyiségű új anyaggal 
bővítette Gömör vidékének gazdag képzőművé-
szeti anyagát. A jelen tanulmány célja ezen új 
eredmények bemutatása, valamint a freskók mű-
vészettörténeti vizsgálata és ikonográfiai re-
konstrukciója, amely a kutatás kezdeti fázisának 
első lépcsőfoka lehet. 
 
Pelsőc a volt Gömör-Kishont vármegyében, a 
Sajó és a Csetnek-patak találkozásánál fekszik, 
Rozsnyótól 15 km-re délnyugatra. A település 
vélhetőleg már a XI. században lakott volt, ám 
egészen a XIII. század közepéig nem tett szert 
kiemelkedő jelentőségre.12 Domonkos bán fia, 
Bors comes13 halála után a terület királyi ado-
mány gyanánt 1243-ban az Ákos-nemzetség bir-
tokába került.14 Az adománylevél szerint I. Detre 
és Fülöp IV. Bélának és Kálmán hercegnek is 
kiemelkedő szolgálatot tettek,15 így birtokukba 
kerültek a berzétei, pelsőci és csetneki terüle-
tek.16 Az ezt követő időszakban, miután Fülöp 
utód nélkül halt meg, a területek többsége I. 
Detre fiainak és unokáinak kezére került. Erre az 
időszakra tehető a nemzetség két részre szakadá-
sa, mely során 1320-ban I. Miklós, I. János, Pé-
ter és László a csetneki birtokokat kapta, I. Do-
monkos pedig a pelsőci területek ura lett.17 I. 
Domonkos halála után a terület vélhetőleg fiai-
hoz, pelsőci Bebek Istvánhoz18, valamint Bebek 
Györgyhöz19 került. A birtok ezután István fiaira 
szállt. Az ezt követő adatok alapján Pelsőc terü-
letét a XIV. század végén I. János20 birtokolta, 
akinek fiai II. István és II. Miklós az 1430–40-es 
években komoly harcokat vívtak a területre be-
törő huszita csapatokkal.21 A terület a XVI. szá-
zad végén komoly hanyatlásnak indult, mivel 
folyamatosak voltak a török betörések és 
rablóhadjáratok.22 A XVII. századra a település 
szinte teljesen elveszítette a jelentőségét, így az 
évszázadokkal korábbi virágzásáról már csak a 
fennmaradt történeti adatok tanúskodnak. 
 
A pelsőci református templom 
 
A település központjában álló, eredetileg római 
katolikus, Mária és Szent György tiszteletére fel-
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szentelt templom a XIV. század első felére datál-
ható.23 Az építési munkálatok vélhetőleg az 1320
-as években kezdődtek, majd egészen a XIV. szá-
zad közepéig tartottak. Ebből az időszakból áll a 
rendelkezésünkre egy, a templomot és építtető-
jét közvetlenül érintő forrás, melyben Bebek 
György 100 napi búcsút kér az általa alapított 
Szent György-templom számára.24 Az épület a 
pelsőci Bebek család nemzetségi templomaként 
épült egy már korábban fennálló, minden bi-
zonnyal a XIII. század végén elpusztult templom 
helyén.25 A jelenleg is álló gótikus, egyhajós épít-
ményhez a nyolcszög három oldalával záródó 
szentély csatlakozik. A hajót és a szentélyt fél-
köríves záródású diadalív választja el egymástól. 
Az épület síkmennyezettel fedett. A szentély és a 
hajó kívül támpilléres, amelyek arra utalnak, 
hogy a belső teret eredetileg boltozták.26 A temp-
lom belső terében a hajó boltozati beosztását a 
padlószinten látható falpillérlábazatok jelzik, 
valamint erről árulkodik az északi fal teljes ma-
gasságáig felnyúló két csonka falpillér.27 A XV. 
században a hajó északi falához későgótikus ká-
polnát emeltek, amely a mai napig a magyaror-
szági gótikus építészet egyik ékköve. A kápolna 
datálása bizonytalan, ám a legújabb kutatások 
építését I. Bebek Jánoshoz kötik.28 
 
A pelsőci templom freskódíszítése 
 
A templom vélhetőleg a XIV. század közepén 
kapta kiemelkedő kvalitású freskódíszítését, 
amely magát a szentélyt, illetve a hajó egy részét 
érintette.29 A templom külső falán is megtalálha-
tóak a gótikus freskódíszítés nyomai. A mai na-
pig jól kivehető Szent László és Szent István álló 
alakja a hajó külső, déli falán.30  

A XVI. században az épület nagy károkat 
szenvedett. A boltozatos mennyezet és a hajó 
déli fala szinte teljesen leégett egy tűzvész alkal-
mával. 1617-ben a templom a református egyház 
kezébe került. Ekkorra tehető az épület első ko-
moly átalakítása.31 A templom gótikus boltozatát 
síkmennyezettel pótolták, a gótikus ablakokat 
átalakították, és az eredeti épületből származó 
elemekkel bővítették.32 Az átalakítás során a déli 
kapu elé egy négyzet alaprajzú előteret kapcsol-
tak, valamint a hajó nyugati oldalán nyíló közép-
kori bejárat is ekkor kerülhetett befalazásra.33 A 
felújítás dátumát egy, a diadalíven látható felirat 
őrzi: „A Pelsőczi ref. Szent Egyház ezen ősrégi 
temploma hajdani romladozásából fel épitett 
1617, meg újittatott 1861-ik esztendőben”.  

1627-ben a hajó nyugati oldalában kerül elhe-
lyezésre a reneszánsz faempórium, melynek fes-
tett ornamentális díszítése a mai napig kiemel-
kedő emléke a terület lokális művészetének. A 
templom freskódíszítését a református egyház 

szellemében ezen felújítás során festették le, így 
az épület belső tere homogén színezetet kapott. 

A freskók egy részének feltárására 1977-ben 
került sor. Erre az időszakra tehető a szentély-
ben és a hajóban megvalósuló, Milan Togner, 
Jiří Josefík és Székely László által végzett falku-
tatás, valamint két kiemelkedő falkép feltárása 
és restaurálása is. Az 1978-ban befejezett mun-
kálatok során sikeresen restaurálták a szentély 
déli falán található Utolsó vacsora és 
Keresztrefeszítés ábrázolásokat.  

A szentély freskódíszítésének feltárása 2012 
augusztusában ért véget.34 A feltárás során a ké-
sőbbi mész- és vakolatrétegek alól ismét napvi-
lágra kerültek a XIV. századi ábrázolások. A Pe-
ter Koreň restaurátor által vezetett munka során 
sikeresen feltárták a szentély teljes díszítését 
egészen a lábazati zónától a falkorona felső ma-
gasságáig, valamint szondákat nyitottak a hajó 
északi falán.35 
 
A szentély falképeinek művészettörténeti 
vizsgálata 
 
A pelsőci templom szentélyében a 2011–2012-es 
feltárások során egy összefüggő ikonográfiai cik-
lus került elő. Tíz ábrázolásból álló komplex 
program tárult fel, amely egy pontosan körülha-
tárolható krisztológiai ciklus részét képezi. A 
szentélyben található ábrázolások folyamatossá-
gát három eredeti gótikus ablak bontja meg, me-
lyek között 18 szent alak került elhelyezésre.36 A 
feltárt ábrázolások a szentélyt négy horizontális 
sávra osztják. Az első sáv a lábazati zóna részét 
képezi, amelyben főképp ornamentális díszítés 
figyelhető meg. A lábazati zóna felett húzódó két 
sáv a krisztológiai ciklus magvát adja, a Bemuta-
tás a templomban jelenettől egészen a Keresztre-
feszítés impozáns ábrázolásáig.  
 
A legfelső sáv a freskóciklus kérdéses része. A 
XVI. század elején bekövetkezett tűzvész károsí-
totta a boltozatot és vélhetőleg a falkorona felső 
részét is, így kizárólag az első ábrázolás töredé-
kes része maradt ránk. A többi ábrázolás eseté-
ben kizárólag hipotetikus találgatásokba bocsát-
kozhatunk. A felső sávban megmaradt ábrázolá-
son két ruhaalj látható, melyek között egy olva-
sópult alsó része körvonalazódik. Az alakok ru-
háit a művész lendületes mozgásban ábrázolta. 
Az első alak térdel, míg a második alak az olva-
sópult mögött áll. Bár az ábrázolásnak kizárólag 
az alsó része maradt ránk, mégis jól kivehetőek 
az Angyali Üdvözlet jellegzetes megjelenítési 
formulái. A felső sáv többi ábrázolása nem ma-
radt ránk. Vélhetőleg 2-2 különálló falkép borí-
totta a szentély északi és déli falának felső sávját, 
melyek Krisztus gyermekségét ábrázoló jelene-
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tek lehettek.37 Ez kizárólag feltevés, ám a ciklus 
további képeinek vizsgálata alátámasztja a hipo-
tézist. 
 
A szentélyt tagoló harmadik sáv első jelenete a 
ciklus egyik legjobb állapotban ránk maradt áb-
rázolása. A Bemutatás a templomban (1. 
kép) jelenetet ábrázoló kép a festő kiemelkedő 
kvalitásairól tesz tanúbizonyságot. A festő a jele-
netet egy keresztboltozattal fedett, négyzet alap-
rajzú templomtérbe helyezte. Az épület előterét 
kazettás síkmennyezettel fedte, és díszes oszlo-
pokkal három részre osztotta a teret. Az előtér 
központi részében egy nagyméretű oltár látható, 
amely mögött jól kivehetően Simeon áll kezében 
a gyermek Jézussal. A jelenet bal oldalán Mária 
kitárt karral várja vissza gyermekét.38 Mellette 
József alakja látható, aki kezében két galambot 
tart. A jobb oldalon egy fiatal nőalak áll kezében 
mondatszalaggal. Az alak vélhetőleg a Bemuta-
tás a templomban jeleneteken oly gyakran meg-
jelenő Anna prófétasszonyt megszemélyesítő 
figura lehet.39  
 
A narratíva következő ábrázolása a Krisztus 
megkeresztelése (2. kép) jelenetet ábrázolja. 

A kép középpontjában Krisztus ünnepélyes, erő-
teljes alakja áll. Alakja a bal oldali sziklás parton 
álló Keresztelő Szent János felé fordul. János 
teveszőr ruhája fölé borított bíbor színű köpenye 
a művész kolorista erényeit tükrözi. A kompozí-
ció jobb oldalán két fehér ruhás alak látható, 
akik Jánoshoz hasonlóan egy sziklaszirten áll-
nak. Az alakok a falkép sérülése miatt kevéssé 
kivehetőek.40  
 
A Krisztus megkeresztelését ábrázoló falkép 
után a Bevonulás Jeruzsálembe (3. kép) 
jelenet rajzolódik ki. A kompozíció középpont-
jában Krisztus szamárháton lovagló alakja áll. 
A figura felemelt, áldást osztó kézzel, oldalné-
zetben jelenik meg. Mögötte, vonuló alakok 
csoportja látható, ám az ábrázolás sérülése 
miatt az alakok nehezen azonosíthatóak. Az 
ábrázolás jobb oldalán jól kivehetőek Jeruzsá-
lem falai, bástyái és a város kapuja. A városfal 
kialakításánál a Bemutatás a templomban je-
lenet szinte geometrikus pontossággal kialakí-
tott templomtere köszön vissza. Az ábrázolás 
alja erősen sérült.  
 
A harmadik sáv jelenetei a szentély déli falán 
folytatódnak. A következő kép erősen sérült. A 
kompozíció középpontjában két dicsfény nyoma 
látható, melyek közül az egyik az ábrázolás kö-
zéppontjában, míg a másik nem sokkal fölötte 
jobbra jelenik meg. A kompozíció alsó részén 
ruhaaljak, láb és cipőábrázolás töredékei figyel-
hetőek meg. A krisztológiai ciklusok vélt sor-

1. kép: Bemutatás a templomban  
(részlet, Peter Koreň felvétele) 

2. kép: Krisztus megkeresztelése  
(részlet, Peter Koreň felvétele) 
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rendje alapján az ábrázolás a Lábmosás jelene-
tére utal.41 Vélhetőleg a tisztítás és a restaurálás 
további fázisaiban a jelenet egyes részletei job-
ban körvonalazódnak majd.  

 
A szentély harmadik sávjának narratívája az 
Utolsó vacsora jelenetével zárul. A falképet 
1977-ben tárták fel és restaurálták. A jelenetet 
a művész egy dekoratívan kialakított szobabel-
sőbe helyezte. A kompozíció közepén elhelye-
zett hosszú asztal mögött 11 alak látható, fejük 
körül dicsfénnyel. Az asztal előtt a többi sze-
replőtől elkülönülve, a szemlélőnek háttal fog-
lal helyet a 12. alak. Az apostolok elrendezése 
dekoratív, az alakok mozdulatai lendületesek, 
élénken élnek a térben. Az eredeti ábrázolás 
dinamikus összhatásából azonban nagyban 
elvesz a színek fakósága és a korai restaurálás 
szemmel látható nyomai.  
 
A szentély északi falán a lábazati zóna feletti sáv-
ban folyatódik a ciklus. A Krisztus az Olajfák 
hegyén jelenet középpontjában a Megváltó 
alakja térdel. Fejét lehajtja, szemében félelem 
tükröződik. A kompozíció jobb oldala erősen sé-

rült, kizárólag a jeleneteket elválasztó keret ma-
radt ránk. A kompozíció bal oldalán jól láthatóak 
a Krisztus felé igyekvő sisakos alakok. Az ábrá-
zolás felső részében a fáklyákkal, dorongokkal és 
lándzsákkal felfegyverzett tömeg jelenik meg. A 
vonuló embertömeg fegyvereinek és fáklyáinak 
részletes és érzékletes kidolgozása a művész ki-
váló kvalitásairól tesz tanúbizonyságot.  
 
A következő jelenet Krisztus elítélését ábrá-
zolja.42 Az ábrázolás erősen sérült, kizárólag a 
felső rész vizsgálható. A művész a trónoló főpa-
pot vagy helytartót dekoratívan kialakított bal-
dachinnal fedett épületrészbe helyezte. A trónoló 
alak elmosódott körvonalai előtt Krisztus alakja 
áll, melyből jól kivehetően megmaradt a fejet 
övező dicsfény és az arc egyes jellegzetes részei.  
 
Krisztus szenvedéstörténetének jelenetei a kö-
vetkező kompozíciókban is folytatódnak. A 
Vesszőzés kompozíció közepén jól kivehető 
Krisztus félmeztelen, álló alakja. A figura lábait 
szétvetve, összekötözött kezekkel áll. Jobbján 
egy alak körvonalai láthatóak. Az ábrázolás alsó 
része jó állapotban őrződött meg. Ezen a részen 
két alak dinamikus mozdulatban ábrázolt lába 
látható. Érdekes az egymás mellett elhelyezett 
lábfejek kontrasztja. Míg Krisztus lába csupa-
szon, szinte megfeszülve jobbra fordul, addig a 
mellette álló katona Krisztussal párhuzamosan 
elhelyezett lábán hegyes orrú cipőt visel. Az áb-
rázolás sajnos töredékes, ezért teljes egészében 
nem vizsgálható. 
 
A szentély déli falán lévő jelenet ugyancsak kér-
déseket vet fel. A kompozíció egyetlen épen ma-
radt része egy csapat alakot ábrázol, durva arcki-
fejezéssel, fejükön nagyméretű fejfedővel és kú-
pos sisakkal. Az alakok feltételezéseink szerint a 

krisztológiai ciklusok narratíváját tekintve a Ke-
resztvitel (4. kép) jelenetében a Krisztust el-
ítélő tömeg tagjai lehetnek. 

3. kép: Bevonulás Jeruzsálembe 
(részlet, Peter Koreň felvétele) 

4. kép: Keresztvitel (részlet, Peter Koreň felvétele) 
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A templom szentélyében ábrázolt krisztológiai 
ciklus a Keresztrefeszítés jelenetével zárul. 
A jelenetet az Utolsó vacsora ábrázolásával 
egy időben, 1977-ben restaurálták. A falkép 
központjában a keresztrefeszített Megváltó 
alakja látható, amely a kép egész magasságát 
betölti. Szétfeszített karjai alatt két kisméretű 
angyal látható, kezükben kehellyel. Krisztus 
két oldalán esetlen rövidülésben a két lator 
megfeszített szenvedő alakját jelenítette meg a 
művész. Karjaik a kereszt fája köré csavarod-
nak, lábuk térdből hajlított. A kompozíció bal 
oldalán lévő tömegben egy kitekintő oroszlán-
fej látható, melynek megjelenítése az analógi-
ák hiányában kérdéses. Krisztus jobbján, a 
sirató alakok közt jeleníti meg a festő a három 
Mária alakját. A drámai kompozíciót erősíti a 
három alak térdeplő, összeboruló együttese. A 
kereszt lábánál Mária Magdolna megtört, tér-
deplő alakja látható. A kompozíció jobb oldala 
erősen sérült, a Krisztust elítélő tömeg egyes 
alakjai azonban érzékletesen kirajzolódnak. A 
tömegben fellelhető néhány fejfedőben ábrá-
zolt szakállas alak, akik nem tekintenek a 
Megfeszített alakjára, sőt ellenkező irányba 
fordítják fejüket. A kereszt tövében Evangélis-
ta Szent János térdel. Fejét kétségbeesetten 
kezébe temeti, így tekint fel Krisztusra. Krisz-
tus alakjának zárt, mozdulatlan tömege, a hát-
térbe vesző alakok, a két lator dinamizmusa, 
valamint a sirató asszonyok drámai kompozí-
ciója teszi valóban élővé és egyben expresszív-
vé az ábrázolást, amely ezzel méltó lezáró képe 
lesz a szentély egészét elfoglaló krisztológiai 
ciklusnak. 
 
A pelsőci falképek és az itáliai trecento 
művészet 
 
A templom szentélyében feltárt falképek vizsgála-
ta során óhatatlanul is szemünkbe tűnik az itáliai 
trecento művészethez kötődő stílusgyakorlat. Ezt 
mind a freskók technikai kivitelezése, mind az 
alakok kiemelkedő művészi megformálása, mind 
pedig az egyes jelenetek kompozíciója indokolttá 
teszi. Az itáliai trecento vonal kérdésének vizsgá-
latához és az elképzelés bizonyításához, miszerint 
valóban itáliai mester dolgozott volna Pelsőcön, 
több tényezőt is vizsgálnunk kell. 
 
A templom középkori falképegyüttesének 
festéstechnikája 
 
A freskók technikai kivitelezése a XIII–XIV. 
századi itáliai freskók metódusát követi, és 
nagyban különbözik a gömöri területen elter-
jedt technikai formuláktól. Hasonló jellegű 
anyaghasználattal és kivitelezéssel a középkori 

Magyarország területén még Esztergomban és 
Százdon (Sazdice) találkozhatunk. Cennino 
Cennini Il libro dell’ arte című művében rész-
letesen leírja a freskók anyagát és felviteli me-
tódusát érintő kötelező eljárásokat.43 A könyv 
harmadik része az alap felvitelét írja le. Elem-
zi, hogy az alsó vastag vakolatra, az ún. 
ariccióra felvitt habarcsban található homok 
és mész arányának 2:1-hez kell lennie. A vako-
lat és a mészfesték megkötése után az aláraj-
zolás vörös okker színnel ún. sinopiával törté-
nik. A legfelső réteg, az intonaco felhelyezése 
után a freskót ezután kisebb adagokban, 
giornate, viszik fel a felületre. 

A pelsőci freskóknál az alakok feje körül reli-
efszerű dicsfényeket alakítottak ki. Cennininél 
részletes leírásokat olvashatunk a glória kialakí-
tását illetően.44 A pelsőci freskók esetében az 
összes alak feje körül 23 cm átmérőjű dicsfény 
került kialakításra. 

A feltárás során megállapíthatóvá vált a 
pelsőci freskók esetében alkalmazott eljárás-
mód. A Krisztus az Olajfák hegyén jelenet fel-
tárása során megvizsgálták az alkalmazott 
technikát. A falkép egy részén hiányzik a felső 
réteg (intonaco), így pontos vizsgálatnak vet-
hették alá az alsó vakolatot (ariccio), amelyen 
jól látható az alakok vörös okker alárajzolása. 
A falképen nyomon követhető, hogy a mester 
az itáliai technikával megegyező módon, rész-
letekben alakította ki a freskót. Az Olajfák he-
gyén jeleneten látható kék színű, égboltot áb-
rázoló részt korábban festette, mint az alatta 
látható alakokat. Bizonyítják ezt a kék festék-
cseppek az alatta lévő rész alsó, vastag vakola-
tán (ariccio), az alakok melletti hiányos ré-
szen. Hasonló kialakítást láthatunk a Krisztus 
ostorozása falképen, ahol a felső festékréteg 
kopása miatt részletesen kirajzolódik a har-
madik réteg (intonacio) részletekben való fel-
vitele az alsó vakolatra. A festő minden alakot 
külön festett meg, így a díszes keretben meg-
festett jeleneteket több, egymáshoz kapcsoló-
dó részből alkotta meg.45 

A freskók technikai vizsgálatát tekintve az 
itáliai kapcsolat közvetlennek tűnik. Peter Koreň 
vizsgálatából és helyszíni tanulmányaimból kiin-
dulva megállapítható, hogy hasonló technikai 
jegyekkel csak elszórtan találkozhatunk a közép-
kori Magyarország területén. Fontos kiemelni, 
hogy a gömöri emlékek közül egy sincs, amely 
ilyen kiemelkedő technikai jelleggel bírna. 
Mindemellett Itáliában a XIII. század közepétől 
a freskótechnika használata gyakorlatban van, 
fénykorát pedig az itáliai reneszánsz művészet-
ben élte.46 Technikája az ókortól kezdve szinte 
semmit sem változott, bizonyítja ez rendkívüli 
tartósságát. 
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A Bebek család tevékenysége.  
A megrendelő kérdéséhez. 
 
A falképek vizsgálata során felmerül a kifestés 
idejének kérdése, valamint a megrendelő szemé-
lye. Sajnálatos módon nem maradt fenn írásos 
említés a megrendelőről és a kifestésben részt 
vevő mesterről vagy mesterekről, így kizárólag a 
templom építésének ideje, illetve a stíluskapcso-
latok adhatnak némi támpontot. 

Az építés idejét illetően a pápai kérvényköny-
vek anyagában pontos utalásokkal találkozha-
tunk. Bebek György avignoni tartózkodása során 
1345-ben 100 napi búcsút kér a templom számá-
ra.47 Ez az adat arra enged következtetni, hogy 
1345-re már elkészülhetett a templom, ám a kér-
vénykönyvekben egy olyan forrásra bukkanunk, 
amely arra utal, hogy az épület még nem készült 
el teljes egészében.48 Ezek alapján nem állapít-
ható meg pontosan a templom elkészülésének 
ideje, ám vélhetőleg legkésőbb az 1350-es évekre 
az egész épület állhatott. Komolyabb kérdés, 
hogy mikor kezdhették meg a templom kifesté-
sét. Az építtető személye ismert, Bebek György 
volt, aki elrendelte a régi családi temetkezőhely 
újjáépítését, és kutatásaim alapján ő lehetett, aki 
megrendelte a templom falfreskókkal való díszí-
tését. A Bebek György által beadott kérvények 
alapján jól körvonalazódik a templom fontossá-
ga, valamint az építtető mély vallásossága. Épp 
ezért feltételezhető, hogy a templomnak nem-
csak az építését, de dekorációját is sajátos mó-
don, az általa megfogalmazott és meghatározott 
programmal rendelte meg. A pápai kérvény-
könyvek elárulják, hogy György 1345-ben még 
Avignonban teljesített szolgálatot.49 A források 
alapján 1347-ben már Észak-Itáliában lovagol 
Vásári Miklós nyitrai püspök oldalán, 1350-ben 
pedig már a második nápolyi hadjáratban, Nagy 
Lajos hű támogatójaként jelenik meg. Bebek 
Györggyel újfent 1373-ban találkozhatunk, még-
hozzá Padovában, ahol Nagy Lajos küldötteként 
Carrara Ferenccel tárgyal a békéről. Minden bi-
zonnyal a freskók datálását illetően ez a legfon-
tosabb adatunk, mivel tudjuk, hogy a várt béke 
megköttetett, és György még ugyanebben az év-
ben hazatért. A következő adatunk már 1390-es 
halálára vonatkozik. 

A pelsőci falképek vélhetőleg Bebek György 
megrendelésére készültek. Ő volt ugyanis az, 
akinek kapcsolatai, szándéka és főképp anyagi 
lehetőségei adottak voltak ahhoz, hogy egy ilyen 
nagyszabású és a vidéken egyedülálló 
freskóegyüttessel díszítse az általa építtetett 
templomot. A Padovában eltöltött időszak alatt 
vélhetőleg több templomot, kápolnát is megláto-
gatott, amely alatt értem az épp abban az idő-
szakban megújuló Szent Antal-bazilikát, a mel-

lette található Szent György-kápolnát, a Dómot 
és a Keresztelőkápolnát, valamint a kor legmeg-
határozóbb mesterművét, a Giotto freskóival dí-
szített Scrovegni-kápolnát.50 Az utóbbi vélhető-
leg olyan nagy hatást gyakorolhatott rá, hogy a 
kápolna falán látható egyes jeleneteket a pelsőci 
nemzetiségi monostorban is viszont szerette vol-
na látni. Könnyen elképzelhető, hogy György az 
ott tartózkodása alatt nemcsak az egyes jelenete-
ket választotta ki, és hozta haza magával birtoka 
központjára, Pelsőcre, hanem egy itáliai mestert 
is hívott, aki a megrendelő elképzeléseit megva-
lósította. Minden bizonnyal tehát nem véletle-
nek a pelsőci freskók itáliai analógiáira való uta-
lások és a kompozíciók eredetére vonatkozó 
egyéb találgatások. 
 
Az itáliai mester kérdéséhez.  
Padova a XIV. században51 
 
A feltevés, miszerint valóban itáliai mester készí-
tette volna a pelsőci templom szentélyének fal-
képeit, kizárólag a stíluskapcsolatok és az itáliai 
párhuzamok vizsgálata által erősíthető vagy cá-
folható meg, mivel semmiféle írásos feljegyzés 
nem maradt a festőt illetően. Ahhoz, hogy bár-
minemű megállapításra juthassunk a freskókat 
készítő művész személyét illetően, a legfonto-
sabb, hogy áttekintsük a kortárs észak-itáliai fal-
festészet emlékeit, különös tekintettel a XIV. 
század végi padovai falfestészetre, valamint 
Giuliano és Pietro da Rimini munkásságára. 
 
A XIV. század elején elbukott a majdnem 150 
évig fennálló Padovai Köztársaság. 1318-ban a 
városnak egy új, virágzó időszaka kezdődött a 
Carrarák uralma idején, akik biztosították Pa-
dova függetlenségét, és komoly gazdasági és 
kereskedelmi központtá tették a nem kevés 
küzdelmet megélt észak-itáliai várost.52 A gaz-
dasági fellendülés nagy hatással volt az építé-
szetre és művészetre egyaránt. A gazdag ne-
mesek és iparosok sorra építtették a családi 
kápolnákat és nemzetségi temetkezőhelyeket, 
melyek a trecento építészetének impozáns em-
lékei. A kápolnákat a korszak legjelentősebb 
festői és szobrászai dekorálták. A korszak leg-
kiemelkedőbb emlékei a Carrara családhoz 
köthetőek: a Carrara palota Guariento freskói-
val és táblaképeivel, a Francesco da Carrara 
által családi mauzóleummá alakított Kereszte-
lőkápolna Giusto de Menabuoi festményeivel, 
valamint a San Giacomo Maggiore-kápolna, 
melyet Altichiero da Zevio freskói díszíte-
nek.53 Bonifacio Lupi, a Carrarák hadvezére 
1372–1377 között a Szent Antal-bazilikába sír-
kápolnát építtetett, melyet Altichiero freskói 
díszítenek. Altichiero, több nagyszabású mű-
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vet is készített a Lupi család részére, ilyen a 
Szent Antal-bazilika mellett található Szent 
György-oratóriumban látható Szent György, 
Szent Katalin és Szent Luca életének jelenetei-
vel díszített falképegyüttes.54  

Padova városának XIV. századi művészete, 
freskófestészete, kiemelkedő mestereinek és mű-
veinek vizsgálata véleményem szerint teljes mér-
tékben alátámasztja a feltevést, miszerint a fres-
kók készítőjét az említett körökben kell keres-
nünk. Ebből az alapfeltevésből kiindulva a fres-
kók tisztítását és részletes feltárását követően 
mindenképp érdemes megvizsgálni az egyes stí-
lusbeli jegyeket, melyek közelebb hozhatnak ben-
nünket a freskókat készítő mester személyéhez. 
 
A pelsőci templom szentélyét díszítő freskócik-
lus összetett ikonográfiai programja és kiemel-
kedő kvalitásai révén messze túlmutat a gömöri 
területek falképfestészetén. A freskók vizsgálata 
során az elsődleges feltevésem, miszerint az itá-
liai trecento stílusgyakorlata valósult meg a fal-
képeken, véleményem szerint a stílusbeli kap-
csolatok és az általam hozott párhuzamok vizs-
gálata alapján komplex egésszé nőtte ki magát. 
A tanulmány alapgondolata és felvetései minden 
bizonnyal kiindulópontként szolgálhatnak majd 
a témát érintő jövőbeli vizsgálódások, valamint 
elsődleges forrását képezik majd a templommal 
kapcsolatos kutatások számára. 
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