
A maconkai Szent István templom 

Bátonyterenye műemlékei közül legjelentősebb a magyar középkori építészet és festészet 

szempontjából az egykori Maconka község temploma. 

 

Építészeti formái utalnak középkori eredetre. Felépítését tekintve a templom román stílusú, 

gótikus egyenes záródású szentéllyel. A templom falai méternyi vastagságúak. 

A templom belsejének bal oldalán piros ornátusban pásztorbottal a kezében püspök, mellette 

keresztet tartó férfi alakja látható, alattuk egy halott képe. A diadalív jobb oldalán két alak 

látható, az egyik mérleget tart a kezében. A szentélyben díszes keretezésben Mária képe 

látható, aki a freskón köpönyegét oltalmazóan tárja a férfiak, nők, püspökök felé. A jobb 

oldalon evangéliumos könyvet tartó apostolok: Péter és Pál vannak megfestve. Fölöttük 

látható a sírban lévő Krisztus alakja két ember társaságában, akik Mária és Szent János apostol. 

A kis falusi templom a XIII. században épült román stílusban, egyhajós egyenes záródású 

szentéllyel. Festményei és falképei 1280 táján, illetve a XIV-XV. Század fordulójáról 

származnak. A XX. században régészetileg és műemlékileg feltárták. A középkori freskói többek 

között a korabeli hitvilág Mária kultuszát örökítik meg. 

A templom középkori freskóit Orosz László maconkai festőművész fedezte fel, restaurálása 

ezután kezdődött meg a múlt század második felében. 

Forrás: Maconkai Aranyalma 

 

 

 

 



A templomi freskók 

A freskók jelentőségét, Dr. Prokopp Mária művészettörténész alábbi elemzése is megerősíti.  

 

Maconka kis dombon álló XIII. sz-i templomát az egyenes szentélyzáródással és a négyzetes 

hajóval, a Veréb családból kivált Maconka család építtette. A XIV. sz. végén a Turóc megyei 

Necpáli György volt a birtokos, aki 1396-ban elcserélte Maconkát Ilsvai Leszták Nádor Turóc-

Zsámbokrét birtokával. Közvetlenül ezután kerülhetett sor a templom megújítására, a mai 

keresztboltozat építésére a szentélyben, a csúcsíves diadalív kialakítására és az egész templom 

új kifestésére, amelynek maradványai 1971/72-ben, a későbbi mész- és vakolatrétegek alól, 

ismét napvilágra kerültek.  

Figurális ábrázolások csak a szentély keleti főfalán és a diadalíven maradtak fenn. A 

templomba belépőt ma is meglepi a diadalív nyílásában feltáruló szentélyfal monumentális 

festészeti dísze. Az oltár mögött, a fal függőleges tengelyében a mély rézsüs, keskeny 

ablaknyílást geometrikus díszítő festés emeli ki. Az egymáshoz, simuló rombuszok piros-fehér-

kék-fehér vízszintes sávjai optikai hatásukkal, a hajtogatott szalagdísz illúziójával, 

tekintetünket a falsík fókuszába, az ablakhoz vonja, amelyen át a Nap, Isten fénye beragyogja 

a templom terét. Ez a geometrikus díszítés keretezi az ablak alatt, ugyancsak a fal tengelyében, 

vörös háttér előtt megjelenő három koncentrikus kört, fehér, kék, sárga szinezés-sel, amely a 

Szentháromság, a Világmindenség végtelenségére utal.  

E nonfiguratív festés felett, éppen az ablak felett jelenik meg a Vir dolorum kiemelt ábrázolása. 

A Fájdalmak Fér fia szembefordulva áll a fehér szegélyű vörös szarkofágban, karját a sebhelyes 

kézfejjel dereka előtt keresztbe teszi, amelyet balról Mária és jobbról János apostol a 

könyöknél nagy gyöngédséggel érint. Az édesanya teljesen odasimul halott Fiához, az arcok 

összeérnek. A legmélyebb emberi fájdalom megrendítő erejű kifejezése ez a kép. A szinek, 

Mária köpenyének mély kékje, és János piros ruhája, amely Jézus vérző halott testét keretezi a 

világos kék háttér előtt, a mai lepusztult, töredékes állapotában is jelzik a festői igényességet. 



A sírláda előtt, annak két szélétől, perspektivikus rövidülésben festett kazettás konzolsor növeli 

a kompozíció mély terének illúzióját, és egyben a Vir dolorum két oldalán térdelő, 

oldalnézetben ábrázolt, imádkozó donátor családot emeli ki. A jobb oldalt, fehér lovagi 

ruhában térdelő két férfi, feltehetően, az apát és a fiút, vagyis magát Ilsvai Leszták nádort és 

fiát ábrázolja. A jobboldali alakok már csak foltokban látszanak, itt az anya és lánya kaphatott 

helyet. 

 



A donátor család ábrázolása alatt, az ablak két oldalán, a Köpenyes Mária és Szt. András, Szt. 

Bertalan apostolok ünnepélyes, monumentális alakja jelenik meg. A Köpenyes Mária, a Mater 

omnium, derékban összefogott, hosszú, fehér ruhát visel. Mária méltóságát az egyenes vonalú, 

függőleges redők párhuzamos sávjai fokozzák. Nagy, bő - eredetileg kék, ma már vörösre égett 

- köpenyegét karjával szélesre tárja, és betakarja a nála oltalmat keresőket. Kétoldalt három-

három egymás felett bemutatott csoport térdelve, imára kulcsolt kézzel fordul Máriához: balra 

a férfiak, jobbra a nők. Legfelül, Mária keze alatt a szerzetesek, élükön az apáttal, illetve az 

apátnővel, alattuk a világiak jelennek meg, míg az előtérben, Mária lábánál, egy család 

könyörög. Balról a sötét ruhás férfiben és a mögötte lévő világos ruhás ifjúban, úgy véljük, 

Ilsvai nádort kell látnunk, míg jobbra feleségét a két lánnyal. Az arcok figyelő, élénk tekintete 

és a kissé nyitott száj már a kora reneszánsz felfogására utal. A Pestbelvárosi templom XV. sz. 

eleji Kálvária-freskó nőalakjainak vidékiesebb testvérei állnak itt előttünk (Budapest Történeti 

Múzeum). A köpenyes Mária, a Madonna della Misericordia gondolata a cisztercita rend 

révén a XIV- XV századi európai művészet kedvelt témája. Hazai falfestészetünkben a 

töredékes emlékanyag tanúsága szerint is igen fontos helyet kapott. A Maconkától északra 

fekvő, közeli Gömör több templomában a diadalív bal oldalán jelenik meg (Karaszkó, Rákos) 

és a Kárpátalján Gerényben. Rimabányán a hajó, Sorokpolányban a torony külső déli falán, 

Vizsolyban a hajó északi falán, Kőszegen a déli hajóban, de ugyancsak kiemelt helyen. De a 

szentély főfalán, egyedül Maconkán találjuk. Ennek magyarázatát a közeli, pásztói ciszterek 

és a verebélyi pálosok nagy Mária tisztelete adja. 

 

A Maconkai szentély oldalfalain az apostolok álló alakos ábrázolása vette közre a Köpenyes 

Máriát. Ezek közül csak Szt. András és Szt. Bertalan látható a keleti fal jobb oldalán. A déli és 

az északi falon csak néhány ruharedő és az alóluk kivillanó lábfej utal a négy-négy apostolra.  

A hiányzó két apostol, akik elvangélisták is voltak, Máté és János, az ismert gömöri templom 

dekorációkhoz hasonlóan, a boltozat cikkelyeiben kaptak helyet. András és Bertalan 



méltóságteljes alakja teljesen betölti a képmezőt, a többi ábrázoláshoz hasonlóan. A hosszú 

fehér, illetve piros ruha felett bő redőzetű köpenyt viselnek. Baljukban vaskos, csattal zárt 

könyvet, a Szentírást tartják, amely küldetésükre utal, míg jobbjukban vértanuságuk eszközét, 

az X-alakú keresztet és a nagy kést. Tekintetük komoly, elgondolkodó. Kissé egymás felé 

fordulnak. Kék háttér előtt állnak és a mély szintérre utaló vörös horizont előtt. 

A szentélyben dolgozó vérbeli freskó-festő festhette ki a diadalívet és a hajót is ugyancsak a 

XV. sz. elején, de ebből ma már csak a diadalív bal oldalán lévő, ikonográfiailag még meg nem 

határozott, szarkofágban fekvő, véres arcú szent látható. Felette, a szent püspök és egy alig 

látható szent álló alakja, ugyancsak jeles mester műve az előző századból, a XIV. sz. közepéről.  

A maconkai szentély freskói a török kor, majd a későbbi évszázadok során igen 

megrongálódtak, így eredeti színvonalukra ma már csak következtetni tudunk. Mesterük 

szűknek érezte a templom kis terét, ezért a geometrikus díszítőfestés színezésének optikai 

hatását is felhasználta a figurális kompozíciók térbeli elrendezése mellett a térillúzió 

növelésére. Az ábrázolások festői előadása, monumentalitása Zsigmond budai festő 

műhelyéből kisugrázó udvari művészet jeles vidéki emléke. Jolsvai nádor mecénásságát őrzik 

a Jolsva közeli Süvete, Hizsnyó, továbbá Kiete és Etrefalva egykorú freskó-ciklusai is. 

Forrás: Dr. Prokopp Mária - A maconkai falképek művészettörténeti vizsgálatához 

Szent István ereklyéje Maconkán 

 „2007. október 07-én került a maconkai Szent 

István király nevét viselő római katolikus 

templomba, Szent István ereklyéje. 

Első szent királyunk kezének középső 

ujjcsontja Nagyszakácsiból származik, ahol a 

magyar pálos szerzetesek hosszú időn 

keresztül őrizték azt. A szerzetesrend 

feloszlatása után a pálosok elhagyták a 

kolostort, de ezt megelőzően a 

csontereklyéket elrejtették a templomban. 

Évekkel később, az Isten háza felújításra 

szorult, s a renoválás közben megtalálták az 

ereklyéket, s mellettük azt az írott kódexet, 

amely magába foglalta a ránk maradt emlék 

történetét. Így vált világossá, hogy az ujjcsont 

Szent István királyé, azonban – hogy a 

feltételezés teljesen bebizonyosodjon – a 

Szent István Lovagrend egyik mestere 

atomfizikai kutatásokkal is megállapította: a 

csontok államalapítónktól származnak. 

Hosszas kérelmezés után végül megyénkbe is 

került egy a Szent István-ereklyék közül.” 

Forrás: Nógrád Megyei Hírlap XXIII. Évfolyam 236.szám 

 

 



Harangok 

A templom három haranggal rendelkezik. 

Szent István király nagyharang 

 

105 kg-os, 58,2 cm alsó átmérőjű, e2 alaphangú. Szlezák László öntötte Budapesten 1935-

ben.  

Felirata: 

"AZ ÚR 1935. ÉVÉBEN,  

ÉDES HAZÁNK MEGCSONKÍTÁSÁNAK 15-IK NEHÉZ ESZTENDEJÉBEN  

ÖNTTETTÉK ISTEN DICSŐSÉGÉRE  

ÉS SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNK TISZTELETÉRE  

A MACONKAI ÁLDOZATKÉSZ HÍVEK."  

"ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ, MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE 

BUDAPESTEN." 

Másik oldalon: 

"MAGYARORSZÁGRÓL,  

ROMLOTT HAZÁNKRÓL,  

NE FELEJTKEZZÉL EL  

SZEGÉNY MAGYAROKRÓL!" 

Kép: Szent István király felajánlja Magyarországot Szűz Máriának  

 

 

 

http://www.magyarharangok.hu/harangkepek/batony_maconka/105.jpg


Szenvedő Krisztus harang 

 

70 kg-os, 47 cm alsó átmérőjű, g2 alaphangú. Thury János és Ferenc öntötték Budapesten 

1902-ben.  

Felirata: 

"ÚJRAÖNTETETT A SZENVEDŐ JÉZUS KRISZTUS TISZTELETÉRE AZ 1902-IK ÉVBEN." 

"ÖNTÖTTE ÉS FELSZERELTE THURY J. ÉS FIA FERENCZ BUDAPESTEN 1902." 

Kisharang 

 

15 kg-os, 30.5 cm alsó átmérőjű. Felirat és dísz nem található rajta, az öntő neve és az öntés 

éve ismeretlen. 

Forrás és fotók: Hunyadi Gábor 

http://www.magyarharangok.hu/harangkepek/batony_maconka/70.jpg
http://www.magyarharangok.hu/harangkepek/batony_maconka/15.jpg


 

Végül néhány archív fotó a templomról: 

Búzaszentelés a templom körül 1920-as évek 

 

 

 



A templom színezett képeslapon az 1930-as évekből 

 

A templom a II. VH. körüli években a már elbontott országzászlóval. 

 



A templom oltára a freskók feltárása előtt. 1940 körül 

 

 

A maconkai Szent István Római Katolikus Templom kora, freskói és első királyunk ereklyéje 

miatt nem csak településünk, megyénk, hanem országunk egyik büszkesége is. Így mind 

Bátonyterenye, mind Nógrád megye értéktárába javaslom felvételét. 

Tisztelettel: Cseresznyés István 

3070 Bátonyterenye, Boróka út 10 

Tel: 70 3913053 

Bátonyterenyei Értéktár Bizottság alelnök 

 

 



 


