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Hazánk néhány településén örmény motí-
vumok láthatók a műemlékeken. Nem vé-
letlen ez, hiszen őseink egy része a Kauká-
zus vidékéről érkezett a Kárpát-medencébe. 

Kirándulásunk első állomása a 
tarnaszentmáriai templom volt, melynek 
déli falát mágikus csomó díszíti. Egyéb el-
nevezése is van e motívumnak: szalagfo-
natos csomódísz, keresztcsomó, végtelen 
hurkos fonatból alkotott 
mágikus csomó, végte-
len csomó, Ipolyi Arnold 
„keleti kultikus egybefű-
zött betűcsomóról vagy 
írásjelről” beszél, ám az 
interneten matrózcsomó 
és szerelmesek csomója 
elnevezéssel is találkoz-
hatunk. Szintén ez utóbbi 
forrásból azt is megtud-
hatjuk, hogy a középko-
ri hiedelemvilág szerint 
bajelhárító hatása volt. A 
felszentelt helytől távol 
tudta tartani a gonoszt. 

Ismerkedjünk egy kicsit a fenti, Sarlós 
Boldogasszony tiszteletére szentelt temp-
lommal: Több építészettörténész a temp-
lom építésének idejét a X-XI. század for-
dulójára teszi. A templom építészeti sajá-
tosságai kaukázusi építészeti hatást mutat-
nak, keleties díszítési mintakincse is a hon-
foglalás kori magyarság kaukázusi világá-
val tart kapcsolatot. A kutatók közül Ipo-
lyi Arnold építését a XI-XII. századra, míg 
Gerevich Tibor a XII. század közepére tet-
te, majd Csemegi József a szentély építését 

Hegedüs Annamária
Örmény motívumokkal ismerkedtek 

a „hegyvidékiek”
utóbbi időszakra, de a hajót korábbi, a 
IX-X. században keletről jött példák nyo-
mán épített alkotásnak tartotta. Major Jenő 
egy tanulmányában felvetette annak lehe-
tőségét, hogy Tarnaszentmárián Géza fe-
jedelem egyik leányának volt az udvarhá-
za. Ennek bizonyítéka azonban nem kéz-
zelfogható. Az istenháza nemcsak régi ele-
meivel tűnik ki, de érdekes a XVII-XVIII. 

században hozzáépített 
rész kősisakja is. Az iga-
zi meglepetés akkor ér 
bennünket, ha belépünk 
a templomba. A templom 
egyhajós, melynek keleti 
végét alkotja a patkó ala-
kú, belül háromkaréjos, 
boltozott szentélyrész, 
melynek padlózata ma-
gasabban fekszik a hajó-
énál. A hajóból hét lép-
cső visz föl a szentély-
be. A tarnaszentmáriai 
templom nevezetessé-
ge a szentély alatt húzó-

dó kis altemplom, melynek középső karé-
jában a feltárás során egy aknasírt találtak. 
Erről feltételezik, hogy fejedelmi temetke-
zési helynek épült. A templom belső falfe-
lületét faloszlopok díszítik, melyek felfe-
lé keskenyednek és törzseik gazdagon ta-
gozottak. A faloszlopoknak díszesen fara-
gott lábazatai ugyancsak faragásokkal dí-
szített kő padkákon állnak. Mind a hat osz-
lopnak más-más a díszítése: fonott mintá-
val, levelekkel találkozunk. Az oszloptör-
zsek csigavonalas és lépcsőszerű díszítései 
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fafaragási ősi előzményekre, hagyomá-
nyokra utalnak.

Mezőkövesden ugyan nem láttunk ör-
mény motívumokat, a magyarörményeket 
azonban a matyó művészet is érdekelte. 
A Szent László-év aktuálissá tette a szent-
ről elnevezett templom látogatását. A XIV. 
században emelt templomot a XVIII. szá-
zadban bővítették, természetesen barokk 
stílusban. Az egykori szentély ma kápol-
na, s a templomhajóval közös falán Ta-
kács István csodálatos freskójában gyö-
nyörködhet az érdeklődő: az Úrnapi kör-
meneten résztvevők matyó népviseletben 
lépdelnek. E freskó arra ösztönzött ben-
nünket, hogy felkeressük a helyi születésű 

Takács István (1901-1985) emlékmú-
zeumát. A gyűjteményes tárlat 11 ter-
mében több mint 200 alkotás látható: 
tájképek, csodálatos portrék, munka-
ábrázolások, életképek, színkompo-
zíciók; a legkisebb vázlatoktól a mo-
numentális munkákat megidéző, 4-5 
méteres kartonrajzokig.

Takács István felbecsülhetetlen, 
sokszínű és rendkívül gazdag életmű-
vének legfontosabb darabjai az ország 
290 templomában található falfestmé-
nyek, oltár- és táblaképek, nagyböjti 
leplek, stációsorozatok. Legismertebb 

alkotása az egri bazilika kupolafreskója. A 
művész ihletett képei emberi nagyságát, 
tiszta lelkületét, hitét, alázatát, a felettünk 
álló iránti tiszteletét, szeretetét sugározzák.

Nemcsak freskófestészetéről vált híressé, 
hanem művészi tevékenységét a festészet 
más területein is megmutatta. Matyóföld és 

A mezőkövesdi Szent László templom
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közössége iránti szeretete érződik a képein, 
de kiemelkedő szerepet vállalt a matyó ha-
gyományok megőrzésében is. Ezt bizonyít-
ják egy-egy külön termet megtöltő válto-
zatos divattervei, motívum-feldolgozásai, 
üvegablakokhoz készített tervei. A rendkí-
vül gazdag gyűjteményt a lelkes, részletes 
tájékoztatást nyújtó Laczkó Pető Mihály 
tárlatvezetésével tekintettük meg. 

Bár a Matyó Múzeumot idő hiányában ki-
hagytuk, ennél talán még érdekesebb terü-
letre vitt utunk: a Hadas Városrészbe. Apró 
telkeivel, szabálytalanul kanyargó utcákkal, 
meszelt falú, nádtetős parasztházaival 150-
200 év távlatából idézi fel az egykori mező-
városi életformát. Napjainkban a Mezőkö-
vesden tevékenykedő neves kézműves mes-
terek alkotó házainak, így az élő matyó nép-
művészetnek autentikus színhelye.

A hadas tulajdonképpen atyafiságot je-
lent: az egymással rokon családokat nevez-
ték hadaknak, akik sok esetben egy udva-
ron vagy közeli szomszédságban marad-
tak. A településrész építészetileg ezt a szer-
kezetet őrzi, innen kapta a nevét.    

A terület szívében áll a Népi Művésze-
tek Háza, körülötte tájházak, védett népi 
épületek láthatók. Legismertebb népmű-
vészünk, Kisjankó Bori (1876-1954) ottho-
nában emlékházat rendeztek be. Az 
1850 körül épült ház máig is híven 
őrzi a mezőkövesdi népi építészet 
jellegzetességeit, a lakásbelső pedig 
a híres „íróasszony” (hímzés minta-
rajzoló) tárgyait.

Az ősi városmagban lévő népi la-
kóházakban az egyesület tagjai mű-
helyeket rendeztek be, ahol mester-
ségüket gyakorolják, legszebb da-
rabjaik itt készülnek. A látogatók 
bepillanthatnak a különféle kézmű-
ves mesterségek fortélyaiba és aján-
déktárgyakat is vásárolhatnak. A 

teljességre itt sem törekedhettünk, de felke-
restük Kovács Szabolcs bútorfestő alkotóhá-
zát; a Gari Takács Margit zeneházat, ahol a 
népi hangszerekkel (okarina, regőssíp, do-
romb, pásztorfurulya, kaval, tilinkó, ko-
boz) ismerkedtünk. A tűzzománcos házban 
Pótáné Bartók Annamária mutatta be az el-
készítés fortélyait, csodás munkáit. A szövő-
házban pedig Laczkó Pető Mihály és fele-
sége, Tábori Aranka fogadott, s vette elő a 
szebbnél szebb viseleteket, kézimunkákat. 
Házukon az egyetlen kőkeretes ablakot lát-
hattuk. Fájó szívvel váltunk meg a népmű-
vészet remekeitől, ám még két állomásunk 
is hátra volt. 

A muhi csata emlékhelyét elsősorban 
az örmény motívum miatt kerestük fel. A 
750. évforduló alkalmából kialakított em-
lékhely bejáratán ugyanis a magyar kirá-
lyi jogaron lévő végtelen csomóval telje-
sen megegyező kaukázusi mintát láttunk. 

Az olvasók biztos rögtön kitalálják, mi-
ért látogattunk Feldebrőre. Az eredeti 
templom a keleti, bizánci kereszténység 
centrális templomainak alaprajzi elrende-
zését követte. Az altemplom Nyugat-euró-
pai mintára készült, ahol a halottkultusz a 
XI. századi megerősödésével gyakori volt 
az altemplomépítés. A feldebrői templom 
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európai jelentőségét az adja, hogy a hon-
foglalást követő évszázad történelmi vi-
haraiban – amikor még nem dőlt el vég-
érvényesen, hogy a magyarság a nyuga-
ti, avagy a keleti kereszténységet választja 
– olyan épület épült, amely ötvözi a keleti 
és a nyugati keresztény építészet elemeit. 
A 11. században épült román stílusú temp-
lom és altemplom építéséről nincsenek 
írott emlékek. Az építtető királyi rangú 
személyiség lehetett, bizonyára Aba Sá-
muel, aki uralkodása előtt építtette a temp-
lomot, majd halála után ide temették. Az 
első 20x20 méter, négyzet alaprajzú temp-
lomból igen kevés maradt fenn. Az ásatá-
sok alapján ez román stílusú templom öt-
hajós, centrális épület volt, középen to-
ronnyal. A 12–13. század fordulóján átala-
kított templomot nevezik második temp-
lomnak, a korábbi öthajós 
templom ekkor háromhajós, 
az eredetileg centrális alap-
rajzú épület kereszt alakú 
lett. A későbbi századok so-
rán többször átépítették, így 
a XV. században is, amikor 
a templom déli homlokzatán 
gótikus ablakokat nyitottak. 
1743-ban jelentős átépítést 
hajtottak végre a templomon, 
Grassalkovich Antal költsé-
gén. Ekkor falazták el az al-
templomot és távolították el 

a templom közepének pillérsorát, így az 
ebből adódó statikai hibák és a mennye-
zet megrepedezése miatt 1785-ben ismét 
rekonstrukciót hajtottak végre az épüle-
ten. 1793-ban vihar tett kárt az épület tető-
zetében. Az 1870-es években Henszlmann 
Imre fedezte fel az altemplom középső 
szakaszát, falain a páratlan falfestmények-
kel. 1897-ben Gerecze Péter kezdett ása-
tásokat, majd Lux Kálmán és Erdei Ferenc 
dolgozott a helyreállításokon. Az altemp-
lom húsz méter hosszú hajóját szokat-
lan tagolású, zömök, kezdetlegesen fara-
gott, erőteljes oszlopkötegek osztják ketté. 
Ezek tartják az épségben megmaradt kőbol-
tozatot, amin a bizánci stílusú freskómarad-
ványok láthatóak. A kelet felé eső szentély-
ben Krisztus látható az evangélista szimbó-
lumok és angyalok között, a hajóban prófé-
ták és apostolok, valamint Káin és Ábel je-
lenete lelhető fel.

A csoport tagjai rendkívül sok ismerettel 
bővítették tudásukat, s elismeréssel szóltak 
Gondos Béla idegenvezetéséről, a XII. Ke-
rületi Örmény Nemzetiségi Önkormány-
zat szervezőmunkájáról. Az önkormányzat 
szerény mértékben a kirándulás költségei-
hez is hozzájárult.


