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Egy különös felfedezés Átányban 

 
A Tájházszövetség Hevesen tartotta elnökségi ülését. Az ülést követően átutaz-

tunk a közeli Átányba, ahol tájház működik. A tájház megtekintése után kalau-

zunk – Szonda István – kérdezte, hogy a református templomot megnézzük-e? 

Természetesen igen volt a válasz. A különös alaprajzú – 18. században épült 

templomba belépve döbbenten pillantottam meg a padelőkön ugyan azokat a 

motívumokat, mint amilyenek Jósvafőn vannak a templomban. Mind a formák, 

mind a színek teljesen a jósvafőire emlékeztettek. Sajnálatos, hogy a Széchenyi-

terv keretében 2000-ben megújult templomnak pont a legértékesebb – kora-

középkori része – nem készült el, a kis oldalhajó ablakai betörve, a feltárt fres-

kótöredékek alatt építőanyag kupacok, használt számítógép-monitorokkal ve-

gyítve. 

 

Hazafelé jövet a rudabányai múzeum könyvtárából Hadobás Sanyi barátom ki-

kereste Tombor Ilona: Magyarországi festett famennyezetek és rokonemlékek a 

XV-XIX. századból c. könyvét (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968), amelynek 

213. oldalán megtaláltam a rejtély kulcsát. Itt a XVIII. századi asztalosok és 

képírók felsorolásában megtaláltam Bede Pál nevét, az 1783-1794 működési 

időszakot és az általa festett két templom nevét: Átányt és Jósvafőt!!! 

 

Ugyanennek a könyvnek a 143. oldalán a jósvafői templomról a következők ol-

vashatók: 

 

„JÓSVAFŐ  (Borsod-Abaúj-Zemplén m.) 

 

 Ref. templom 

 Mennyezet. 84 tábla + 42 táblás új rész. Az egyik táblán. „Bede Pál 

Asztalos Legény Bányai Mihály Inas Tóth István.” – A középső táblán 

1494-es évszám. 

Két tájképes karzat, papi szék, papné széke, 6 festett padelő.” 

 

R. Tombor Ilona: „Régi festett asztalosmunkák a XV-XIX. században (Corvina 

Kiadó, ?) c. könyve 30. fotója is a jósvafői templomot ábrázolja, az 51. oldalon a 

következő leírással: 

 

„30. JÓSVAFŐ. A ref. templom belseje 

 

84 egyforma táblából álló mennyezet, két festett karzat, papi szék, padok. A 

mennyezet színei: csíkos léckeretekben kék alapon 1-1 vörös medalion, belső 

mezőjük fehér, kék indákkal, középen vörös ötszirmú virág. Felirata szerint Be-

de Pál asztalosmester készítette legényével és inasával 1794-ben.” 
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Az átányi református templom 

belseje 

 

 

Padelő az átányi templomban 

  
 

Jósvafői templombelső 

 

Jósvafői padelő 

 

 
 

A jósvafői templom bejáratai (H. Szabó Béla felvétele) 


