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Különleges középkori falké-
pet restauráltak a magyar 
kormány fi nanszírozásával 
a Szeben megyei Somogyom 
evangélikus templomában. 
A freskó kitűnik rendkívüli 
részletgazdagságával, illet-
ve néhány olyan részlettel, 
amelyekkel az eddig ismert 
legendaábrázolásoknál nem 
találkozunk.

 » KRÓNIKA

A Szeben megyei Somogyom 
evangélikus templomában 
különleges, Szent László-le-

gendát ábrázoló falképet restaurál-
tak a magyar kormány fi nanszíro-
zásával működő Rómer Flóris-terv 
keretében – közölte a Teleki László 
Alapítvány. Somogyom 850 lelkes 
település, magyar lakosainak szá-
ma kevéssel 200 fölötti. 2019-ben 
és 2020-ban történt a restaurálás a 
magyar kormány által létrehozott 
Rómer Flóris-terv keretéből, a Te-
leki László Alapítvány lebonyolítá-
sában. Kiss Lóránd és munkatársai 
feltárták és konzerválták a hajó 
északi falán a legfelső regisztert. 
A felső regiszter teljes felületét a 
Szent László-legenda falképciklus 
tölti ki. A felső regiszter teljes be-
avatkozási felülete 4o négyzetmé-
ter volt, a teljes felületből mintegy 
38 négyzetméter felületet borít kö-
zépkori falkép. A feltárt falképek 
stilisztikailag a Szent Katalin-le-
genda falképeihez kapcsolódnak, 
mindkettő készítője a szintén Sze-
ben megyei, almakeréki falképek 
egyik mestereként azonosítható be. 
A somogyomi Szent László-legenda 

kitűnik rendkívüli részletgazdagsá-
gával (építészeti elemek, fegyverze-
tek, páncélok stb.), illetve néhány 
olyan részlettel, melyekkel az ed-
dig ismert legendaábrázolásoknál 
nem találkozunk (pl. a Szent László 
bárdját hordozó apród).

Szent Katalin vértanúsága
Somogyomon a 14. században már 
állt a templom, amely a 19. század-
ban nagyon rossz állapotban volt, 
életveszélyesnek nyilvánították, 
1859-ben az alapjaitól kezdve ál-
lították helyre. Az iratok szerint 
külső és belső falképeit ekkor le-
meszelték. A somogyomi evangé-
likus templom falképeiről az első 
adatot Michael Schlichting 19. 
század első feléből származó rajza 
szolgáltatja. A rajz a somogyomi 

templom déli homlokzatát ábrá-
zolja. A diadal ív és a szentély déli 
ablaka között jól kivehető a Szent 
Kristóf egész alakja, vállán a gyer-
mek Jézussal. Minden bizonnyal 
ekkor még ez a falkép értelmez-
hető állapotban volt. 1870-ben 
ismételten említik a bemeszelt 
falképeket. 2002-ben a falképek 
nagy felületeken váltak láthatóvá 
a hámló mészrétegek alól. Több 
helyen volt látható bizonyos színek 
sötétes árnyalatú átvérzése. Egy 
2003-ban végzett felújítás során 
az északi hajófal közép részén két 
egymás alatti jelenetet tártak fel. 
A két jelenet Szent Katalin életéből 
ábrázol jeleneteket: Szent Katalin 
Maxentius császár előtt, és Szent 
Katalin vértanúsága. A további fal-
kutatások, feltárások során a kö-

SZENT LÁSZLÓ-LEGENDÁT ÁBRÁZOLÓ KÜLÖNLEGES FRESKÓT ÚJÍTOTTAK FEL A MAGYAR KORMÁNY SEGÍTSÉGÉVEL SZEBEN MEGYÉBEN

Középkori falképet restauráltak Somogyomon
vetkező falképfelületeket sikerült 
beazonosítani: az északi hajófal 
legalsó regiszterében Szent Péter 
vértanúsága, illetve az Utolsó íté-
let jelenete látható. A legutóbbi 
kutatás során az északi hajófal 
legfelső regiszterében egy eddig 
ismeretlen Szent László-legendát 
sikerült beazonosítani.

Ritka ikonográfi ai ábrázolás
A legenda becsült összfelülete 4o 
négyzetméter. A szentély déli fa-
lán egy rendkívül ritka ikonográfi -
ai ábrázolást, egy úgynevezett 
„élő kereszt” jelenetet sikerült 
beazonosítani. Ezen ikonográfi ai 
ábrázolás egyetlen megfelelője 
a középkori Magyar Királyság te-
rületén a felvidéki Pónyik római 
katolikus templomában található. 
A külső falfelületeken egy nagyon 
lepusztult állapotú mész-homok 
alapú vakolatfelület látható. Ez a 
vakolatfelület feltehetően részben 
még középkori, részben az 1854–
59-es javításkor lett felhordva, ez 
volt ugyanis az utolsó nagyobb 
szabású javítás, amikor vakolás-
ról is szó esik. A nyugati kapu-
zat bélletének réz-zöld és vörös 
színű színezése az esőtől védet-
tebb csúcsívben maradt fenn. A 
csúcsív fölött, a vakolat felületén 
zöld színnel festett növényi orna-
mentika látható. A déli szentélyfal 
középrészén, az ablaktól nyugat-
ra egy téglalap alakú vakolt felü-
leten Szent Kristóf és a gyermek 
Jézus töredékes alakja látható. A 
szentély keleti oldalán, az ablak 
alsó szélétől lefelé egy téglalap 
alakú falképes vakolat látható. 
A képmezőben három glóriás fej 
tűnik fel, az alakok elrendezésé-
ből, mozdulataiból feltételezhető, 
hogy egy Pietà-ábrázolás.

 » A szentély 
déli falán egy 
rendkívül ritka 
ikonográfi ai 
ábrázolást, egy 
úgynevezett 
„élő kereszt” 
jelenetet sikerült 
beazonosítani.

Részletgazdagok a somogyomi evangélikus templom újonnan restaurált, középkori falképei 

Próba. Az előadás Federico Fellini 8½ című, félig önéletrajzi fi lmjének adaptációja
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 » K. J.

A temesvári Csiky Gergely Állami 
Magyar Színház színészei teljes 

erőbedobással dolgoznak az évad so-
ron következő produkcióján. A száz 
éve született Federico Fellini rendező 
fi lmje inspirálta Kilenc című musical 
Györfi  Csaba rendezésében kerül szín-
padra – közölte a társulat. Az előadás 
Federico Fellini 8½ című, félig ön-
életrajzi fi lmjének Broadway-adap-
tációja, melynek írója Arthur Kopit, 
zeneszerzője pedig Maury Yeston. Az 
eredeti előadás 1982-ben több más 
kategória mellett megkapta a legjobb 
musicalnek járó Tony-díjat, 2003-ban 
pedig újabb Tony-díjat nyert. A darab 
főszereplője a híres és sikeres olasz 
fi lmrendező, Guido Contini, akinek 
szakmája és magánélete menthetet-
lenül összefonódik, miközben egy-
szerre próbálja megmenteni karrierjét 
és házasságát. Ahogy kétségbeeset-
ten próbálja összerakni új fi lmjének 
narratíváját, a valóság és a képzelet 
lassanként összemosódik. Guido za-
varos elméjében egyenként kezdenek 
megjelenni múltjának és jelenének 

asszonyai – édesanyja, felesége, sze-
retője és múzsája, egy sztárszínésznő 
– kísértik, szidják és megvigasztalják, 
mígnem megtanul felnőni, szem-
benézni az élet és a halál végleges-
ségével. Az előadás létrehozásában 
Györfi  Csaba koreográfus-rendező 
munkatársa Kiliti Krisztián, drama-
turg, Cs. Kiss Zsuzsánna jelmezterve-
ző, Albert Alpár díszlettervező, Baczó 
Tünde koreográfus. Az eredeti angol 
nyelvű szöveget Pozsgai Zsolt drá-
maíró adaptálta magyar nyelvre, míg 
a projekt zenei vezetője Cári Tibor ze-
neszerző. A szereposztásban megjele-
nik Kiss Attila, Albert Ákos, Magyari 
Etelka, Vajda Boróka, Borbély B. Emí-
lia, Éder Enikő, Szász Enikő, Tokai 
Andrea, Tar Mónika, Lőrincz Rita, 
Aszalos Géza, Molnos András Csaba, 
Csata Zsolt, Vass Richárd, Czüvek 
Loránd, Lukács-György Szilárd, Er-
dős Bálint, Jancsó Előd, Lajter Márkó 
Ernesztó, Barti Lehel András, Mihály 
Csongor, Lanstyák Ildikó, Vadász Ber-
nadett és Hegyi Kincső. Az előadás a 
Theatrum Mundi Színházi és Irodalmi 
Ügynökség (Budapest) közvetítésével 
kerül színre.

Fellini-fi lm adaptációja készül a temesvári színházban




