Szatmári István

Tákos, református templom

Tákos a Beregi-Tiszaháton fekvô aprófalvak egyike. Neve
puszta személynévbôl keletkezett magyar névadással.1 A
falu neve viszonylag késôn, 1321-ben szerepel elôször
írott forrásban, amikor egy per kapcsán említik: Kaplony
nembeli Tákos Sándor faluja, melyet 1321-ben Balogsemjén nembeli Ubul ﬁa Mihály elpusztított 100 márka
kárt okozva. 1327-ben és 1329-ben birtokosa tanúként is
szerepelt.2 A Tákosi családot a XIV. század közepén már
okiratban is feltüntetik. 1357-ben Tákosi Sámson ﬁa Jakab és Sándor ﬁa Gergely királyi emberekként mûködtek.
Ez a Sándor és késôbb ﬁa, Gergely már Tákosinak nevezte magát.3 1369-ben Tákosi Sándor ﬁa Gergely, 1384ben pedig Tákosi Sándor másik ﬁa, László pereli Bagi
Manhard ﬁait, Jakabot és Miklóst amiatt, hogy egyik jobbágyukat megölték, a tákosi és ugornyai marhájukat és
lovaikat erôszakosan elvették.4
A tákosi középkori egyház története nem ismert.
Telekessy István egri püspök Kolonics Lipót esztergomi
érseknek írt levelében említi elôször 1700. február 18-án
a régi templomot: Calvinistae Possident templum , majd
1733-ban két iratban is elôfordul, hogy a településnek
szûkös, fából készült, zsindellyel fedett imaháza van.5 Nagy
valószínûséggel ugyanazon a helyen állt, mint a mostani
templom. Ezt a tényt támasztja alá, hogy a mai torony
még annak fennállása idején, 1757-ben megépült,6 a
templomnak pedig ott kellett lennie, ahol a torony van.7
A mai templom elsô, keleti része 1766-ban épült, erre
utal a szószéken, és a kazettás mennyezet egyik tábláján
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található felirat: Tiszteletes B. K. Nagy János Uram Prédikátorságában Épitetett 1766. d. 30. Juny, illetve: ÉN ASZTALOS LÁNDOR FERENCZ CSINALTAM JÓ
ISTENE[M] SEGeDelme Által. 1766. D. 30. Juny Barát
Miháj gyházﬁságában.8 Ez a templom a mai templomnál
kisebb és rövidebb volt. A templomba belépve jól látható
az a talpgerenda, ameddig az eredeti templom tartott.
1784-ben nyugat felé bôvítették a templomot. A bejárat elôtti elôcsarnok is ekkor épülhetett (1. kép). Errôl
tudósít a templomban található festett deszkamennyezet egyik táblája, amelynek felirata: AZ TÁKOSY NEMES REFORMÁTA SZENT EKLÉSIA: ÉPÍTETTe
Egyenlô AKARATBUL EZ KÖZÖNSÉGES EKLÉSIA
PÉNZÉBÜL ISTen Segedelme Által – AO. 1784.9 A bôvítéssel a torony és a templom egészen közel került egymáshoz. A ﬁatalok vagy legények karzata a templom
nyugati végében lett kialakítva, és feltehetôen az 1784.
évi bôvítéssel egy idôben vagy az után készült. A karzat
festett mellvédjének és deszkamennyezetének jellege,
ornamentikája és kvalitása egyaránt eltér az eredeti
templomtérben lévô kazettákétól és berendezési tárgyakétól. Az 1782–1785 között készült katonai leírás szerint: Habár a templom kôbôl épült, de nagyon kicsi, és jelentéktelen.10 Az 1808/1809. évi egyházlátogatási jegyzôkönyv leírása szerint: A Templom vagyon fából: melynek napnyugoti része igen régen építtetett, és ideje nem
bizonyos. Napkeleti része ki toldván ugyan fábol renováltatott 1766dik eszetndôben.11
1931-ben Csatáry Dezsô jelentésében ekképpen írt a
templom szerkezeti felépítésérôl: A templom a toronytól
külön álló favázzal bíró ún. >patics-falú< építmény. A falak alapját 40–45 cm átmérôjû, malomköveken nyugvó
fagerendák képezik, ezekbe vannak bevésve két-két méter távolságban a falazat faoszlopai, melyek X alakú keresztkötésekkel s feléjük rávésett gerendával vannak megszilárdítva.
A keresztkötésekre szegezett fa lécek sárral, mészhabarccsal
vannak vakolva. Ezen összeomláshoz közel álló építmény
egyedüli értéke a templom mennyezete. A temploma felépítéskor a falu közepén volt, a mai falunak majdnem a legvégén van.12 A leírtakat annyival kell kiegészíteni, hogy a faléceket eredetileg vesszôvel fonták be, és pelyvás sárral
tapasztották.
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1961-tôl megindult a templom helyreállítása, restaurálása.13 Kibontották a falakat, kijavították az elkorhadt
talpgerendákat, a sérült faszerkezeteket, és konzerválták a
faanyagokat. Elkészítették a vesszôfonatokat, és a falakat
pelyvás sárból visszatapasztották. A talpgerendák alatt
lévô, eredeti kôalapokat – az árvíz elleni védelem céljából
– nem látható, beton sávalapokra cserélték. A tetôszerkezet új, deszkára szegezett zsindelyfedést kapott. Az árvíz által felborított, 1948-ban lebontott fatornyot, az eredeti szerkezeti elemek felhasználásával és kiegészítésével,
visszaépítették. Restaurálták a templom deszkamennyezetét és a teljes berendezését, a szószéket, a kegyúri padot, az Úr asztalát, valamint a nôi és férﬁ padsorokat. Ez
a nagy szakmai hozzáértést igénylô munka – kisebb-nagyobb szünetekkel – 1986-ig tartott.14
A teremtemplom jellegû épület keleti vége a nyolcszög három oldalával záródik. Déli és keleti homlokzatán
öt kisméretû, egyenes záródású ablak van. A bejárat elôtt
fából készült, nyitott elôcsarnok áll. A belsô tér 5 × 15 m.
Belmagassága alacsony, mennyezete szinte kézzel érinthetô. A belsô falak fehérre vannak meszelve, csak a tetôszerkezet ferde támaszai látszanak a mennyezet alatt.
A kazettás mennyezetet 58 festett tábla alkotja. Ebbôl
az eredeti részen 32 kazetta található. Az itt lévô belsô
berendezés és a festett deszkamennyezet a népi építészet
remeke, Asztalos Lándor Ferenc mûve. Ezt a deszkamennyezet egyik tábláján olvashatjuk. A táblára felfestette
munkaeszközét, a gyalut is. Minden kazettán más és más
virágmotívum van, amelyek szépségükkel a templom fô
ékességét adják. A fehérre alapozott táblákon megmaradt,
graﬁtos alárajzolásai azt mutatják, hogy a színes festés
közben a mester helyenként megváltoztatta az eredeti
kompozíciót, ha úgy látta, hogy ezzel szebbé teszi a munkáját. Abban az idôben a céhregula megkívánta, hogy a
festômesterek, vagyis az asztalos-festôk minden kazettát
más motívumokkal töltsenek ki.15
A hatszögletû szószék szintén Asztalos Lándor Ferenc
munkája, amelynek négy, szívbôl vagy virágkelyhekbôl
kinôtt, háromfelé ágazó virágmotívumokat ábrázoló, festett lapja van (2. kép). A szószékkoronán bibliai idézet
olvasható. Ezt valószínûleg más mester készítette.
A nyugati karzat mellvédje tizenöt keskeny táblából
áll, melyekre különbözô virágmintákat festettek. A középsô táblán az 1779 10 July felirat olvasható. A karzat
feletti táblák festése alól áttetszik egy korábbi festés, ezek
valószínûleg a régi fatemplom kazettái voltak, vagy egy
másik templomból lettek áthozva. A legénykarzat festett
deszkamennyezete szerényebb, kevésbé mozgalmas
vonalvezetésû, mint Asztalos Lándor Ferenc munkája.
A szószékkel szemben lévô, késôbb készült kegyúri
pad hármas tagolású mellvéddel, faragott fedôlappal és
pártázattal készült. A Nemes Dancs család 1867-ben ké-
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szíttette a saját részére. Elôlapja, a templom többi festett
felületeivel harmonikus egységet alkotva, virágmintákkal
van tele. A pad elôlapján lévô három mezôben egyforma
motívumok láthatók.
A fényképeket Mudrák Attila készítette.
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