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BEVEZETÉS 

 

A történelmi szituáció. A királyi Magyarország és Erdély ortodox közösségei, papságuk 

vezetésével a 17. század közepétől kezdve léptek egységre a római katolikus egyházzal (1646 

Ungvár,1 1697 Gyulafehérvár2). Az uniók alapját az 1439-es firenzei zsinat Hitvallásának 

elfogadása jelentette, négy katolikus teológiai tétel (a pápai primátus, a Filioque, a tisztítótűz 

léte, ill. a kovásztalan kenyér érvényes használata) kihangsúlyozásával. Az uniót elfogadó 

közösségek garanciát kaptak arra, hogy a bizánci hagyományokban gyökerező szertartásuk és 

egyházi szokásaik változatlanul megmaradnak. A hitbéli egység mellett az unió fölkínált egy 

másik, az egységre lépő papság szempontjából egyértelműen fontos, a társadalmi helyzetük 

lényeges javulásával kecsegtető változást is: az uralkodó ugyanazokat a jogokat kívánta 

számukra biztosítani, mint amelyeket a katolikus klérus már évszázadok óta élvezett. Nem 

nehéz elképzelni, milyen jelentőséggel bírt ez az ígéret a másodrangúnak tekintetett, 

jobbágysorban tartott ortodox papság számára. 

Az uniók során létrejött görögkatolikus egyházak a nehéz kül- és belpolitikai helyzet 

miatt csak a 18. század utolsó évtizedeire tudtak igazán megerősödni. A 17. század végi 

belpolitikai nehézségek, még a 18. század elején is dúló háborúk nyilván nem kedveztek az új 

vallási formáció megerősödésének. A papság társadalmi helyzetének megváltoztatását célzó, 

az uniókban biztosított, a klérust érintő kiváltságok érvényesítésére irányuló törekvések miatt 

az ország rendjei ősi jogaik elleni támadást látva az uralkodó intézkedéseiben, hosszú 

évtizedekig tudták gátolni az unió során megfogalmazott ígéretek megvalósulását. A helyzetet 

bonyolította, hogy az új klérus helye a katolikus egyházon belül is kicsit másképp alakult, 

mint ahogyan a kezdeti lendület alapján várható lett volna, mivel idővel az unió értelmezése is 

változott: a firenzei típusú egységmodellben a Tridentinum hatására hangsúlyeltolódások 

kezdtek érvényesülni, ami azt jelentette, hogy az egység megkötése után a „görög” partnert 

alárendelt helyzetűnek tekintették.3 Ez a szemlélet aztán oda vezetett, hogy a görögkatolikus 

püspökök valamilyen formában a helyi latin püspököktől kezdtek függni. Noha az erdélyi 

unitusok számára a pápa kánonilag is önálló egyházmegyét állított föl 1721-ben Fogaras 

székhellyel, amely az esztergomi érsek joghatósága alá tartozó, de mégiscsak önálló 

egyházmegye lett és függetlenné vált az erdélyi latin püspöktől,4 az udvar mégis előírta az 

                                                
1 Ennek története: NILLES 1885, 821–854., HODINKA 1909, 252–328., HODINKA 1911, 160–174., LACKO 1955, 
91–113. Az itt részletesebben nem tárgyalt délvidéki, 1611-es unióról, és annak körülményeiről: MOLNÁR 2008. 
2 NILLES 1885, 127–392., I. TÓTH 1998, 21–47., PÂCLIŞANU 2006, 81–154., MARTON 2003, 111-120. 
3 VÉGHSEŐ 2011, 102-109. 
4 Az egyházmegye felállítását elrendelő pápai bulla: NILLES 1885, 431–436. 
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unitus püspök számára az ún. teológus intézményének az elfogadását, ami kötelezővé tette az 

egyházmegyében egy, a püspök mellé rendelt, a hit tisztaságára felügyelő jezsuita jelenlétét és 

eltartását.5 A már évszázadok óta létező Munkácsi Egyházmegye helyzete még nehezebben 

alakult, mivel a 17. század végétől kezdve nem tekintették a katolikus kánonok szerint 

fölállított egyházmegyének, így püspöke a területileg illetékes latin ordinárius 

rítusvikáriusának minősült, a megyéspüspökhöz képest mindenképpen szűkebb jogkörrel. 

Ebben a struktúrában szerveződött meg a Nagyváradi Egyházmegye előzményének tekinthető 

rítusvikáriátus is, de hasonló rendszerben működtek a délvidéki egyesült hívek is Szvidnicen. 

Ez az állapot a 18. század közepére az egyes egyházmegyéken belül a két rítus közötti 

viszony megromlásához vezetett (különösen a munkácsiban és a váradiban), a botrányoktól 

sem mentes helyzet az uralkodó határozott közbelépését tette szükségessé. Mária Terézia a 

Szentszék sokáig fönntartott ellentétes álláspontja ellenére is keresztül tudta vinni az 

egyházmegyék kánoni felállítását (a munkácsi püspökségét 1771-ben, a nagyváradiét és a 

körösiét 1777-ben).6  

Az egyházmegyék külső formákban is jól megmutatkozó, önálló arculatának a 

megteremtése igazából az egyházmegyék felállítása után tudott nagy lendületet venni. A 

püspöki központok kiépítését (székesegyház, püspöki palota, szeminárium stb.) az 

egyházmegye kánoni jogállásának hiánya késleltette, mivel igazi önállóság nélkül az egyes 

egyházmegyék fix jövedelmeinek megnyugtató rendezése is elhúzódott, így az építkezésekkel 

járó óriási terheket a püspökök alapvetően csak a kánoni helyzetük stabilizálása után tudták 

megkezdeni.  

A 18. század közepén az egyesült papság társadalmi helyzete lényegesen javult, az 

unióellenes mozgalmak (jórészt hatékony állami segítséggel történő) fölszámolásának,7 Mária 

Terézia és II. József egyházpolitikájának köszönhetően. A közösségek 17. század végén 

meginduló „felekezetszerveződése” terén,8 már amennyire ez a katolikus egyházon belül 

megvalósítható volt, lényeges előrelépések történtek. A század végére mindegyik görög 

                                                
5 A teológus elleni küzdelem meghatározó volt a fogarasi püspökök életében a 18. század folyamán. BUNEA 
1900, 144–152., BUNEA 1902, 16–22., I. TÓTH 1998, 97–104., PÂCLIŞANU 2006, 249–253, 347–357. 
6 A munkácsi püspökök és az egri püspök közötti viszonyról: HODINKA 1909, 566–596. Az önálló munkácsi 
püspökségért vívott küzdelem részletei: NILLES 1885, 902–906., HODINKA 1909, 597–621., PEKÁR 1956, 93–
127. Dokumentumai: MONUMENTA UCRAINAE 1973. Magyar nyelvű ismertetésük: VANYÓ 1986, 107–113. A 
nagyváradi és a körösi püspökség felállításáról: JANKA 1996, 107–116. 
7 Erről: BUNEA 1902, 171–240., I. TÓTH 1951, 117–120., I. TÓTH 1998, 186–210., PÂCLIŞANU 2006, 358–376. 
8 Az egyháztörténeti irodalomban a 20. század második felében megjelenő felekezetképződés 
(Konfessionsbildug) és a felekezeti jellemzők kialakulása (Konfessionalisirung) meghatározó. Erről: MOLNÁR 
2005, 12. különösen 13. j. Hasonló szempontok alapján vizsgálta Ovidiu Ghitta a Munkácsi Egyházmegyéhez 
tartozó Szatmár vármegyei görögkatolikusok történetét. GHITTA 2001. A Fogarasi Egyházmegye szerveződésére 
alapvető: MIRON 2004. A munkácsi egyházmegye „felekezetszerveződésére”: VÉGHSEŐ 2011, 18-33. 
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katolikus egyházmegyében megteremtették a katolikus gyakorlatnak megfelelő intézmények 

szervezeti keretét és anyagi hátterét, amely ekkor szerkezetileg már nem különbözött a latin 

egyházmegyékben megszokott, a Tridentinum hatására kikristályosodott formától.9 

 

Identitás és művészet. Az egyesült püspökök nem voltak könnyű helyzetben, hiszen kettős 

elvárás nehezedett rájuk: a hívek részéről egyrészt alapvetően a keleti tradíciók tudatosítása és 

megőrzése, másrészt a Szentszék és az udvar igénye, hogy a Tridentinum által rögzített 

katolikus reformelvárások megvalósuljanak. A kettős elvárásnak való megfelelés nem volt 

konfliktusmentes: a helyi latin klérus gyakran kétségbe vonta a püspökök igazi katolicitását a 

„szakadár” szokások továbbélését látva, míg saját híveik az ősi hit elárulásának tartották a 

nyugati formák, szokások bármiféle átvételét.  

 Ebből a nézőpontból kíséreljük meg áttekinteni a 18. század folyamán kiépült püspöki 

központok művészeti produkcióját, azon belül is leginkább a székesegyházakra koncentrálva, 

arra keresve a választ, hogy az épületekben, a bennük található műalkotásokban, hogyan 

mutatkozik meg az unió hatására kialakuló, megváltozó vallási közösség egyház- és önképe.  

Azt is megpróbáljuk földeríteni, hogy milyen szempontok határozták meg, milyen külső és 

belső körülmények befolyásolták az egyes püspökök minta- és mesterválasztásait. A 

székesegyházakban tükröződő művészeti program a történeti helyzeten túl azokat az ideálokat 

is tükrözi, amelyeket az adott püspök a jövőre nézve követendőnek szánt klérusa és hívei 

számára is. 

 

A kutatás körvonalai térben és időben. Noha a cím többet sugall, alapvetően három 

magyarországi és erdélyi egyházmegye (a munkácsi, a fogarasi és a nagyváradi) központjaival 

foglalkozom. A körösi egyházmegyét egyrészt periférikus jellege, csekély mérete és 

jelentősége, másrészt a barokk kori emlékanyag hiánya miatt mellőztem.  

Az eredetileg tágabbnak szánt időbeli határt a munka folyamán leszűkítettem. A 19. 

században alapított egyházmegyék emlékanyagának részletes földolgozására már nem 

vállalkoztam, miután kiderült, hogy a korábbi püspöki központok művészettörténeti 

földolgozását is nagyon az elején, vagyis az alapkutatásoknál kell kezdeni. Ennek részben 

történeti okai vannak: mind a három egyházmegye központja a jelenlegi országhatárokon 

kívül fekszik, olyan utódállamokban, ahol a sztálinista berendezkedés következtében a 

                                                
9 A folyamatot elősegítette a jezsuita rend 1773-as feloszlatása, mert a rend ingatlanait Ungváron és 
Nagyváradon az egyesült egyházmegyéknek adták át. A szilárd anyagi háttér biztosításaként a Munkácsi 
Egyházmegye a tapolcai apátság birtokait, a Nagyváradi viszont a belényesi uradalmat kapta meg. 



 6 

görögkatolikus egyházakat 1948 után likvidálták, fizikai megsemmisítésüket is megkezdték. 

Ilyen történelmi helyzetben a püspöki székesegyházak visszaminősültek ortodox parókiákká, 

a püspöki székházakat, szemináriumokat teljesen más célra használták, elpusztításuk is 

többször fölmerült. Nem csoda, hogy a történetükkel „objektíven” nem lehetett foglalkozni, a 

kutatás csak 1990 után indulhatott meg, de az újjáéledő görögkatolikus egyház restitúciós 

törekvései miatt csak nagy nehézségek árán, mivel a főképp államilag begyűjtött levéltári 

anyagok kutatását különféle hatóságok tudatosan akadályozták a legutóbbi időkig. A 

kommunizmus idején megjelent publikációkban, még ha érintőlegesen meg is jelentek a 

szóban forgó emlékek, egykori felekezeti hovatartozásukat meg sem említették. Az egyes 

egyházmegyék művészetével foglakozó szakirodalmat az adott fejezetben mutatom be. A 

rendszerváltozás után meginduló kutatások egyedül a Munkácsi Egyházmegye esetében 

hoztak új, alapos művészettörténeti módszerekkel alátámasztott új eredményeket, amelyek 

közül Puskás Bernadett munkáját kell külön kiemelnünk.10 

 Az utóbbi években, részben ösztöndíj-támogatásokkal, lehetőségem nyílt, hogy a hazai 

állami és egyházi levéltárak mellett az ukrán és román állami levéltárakban, valamint a bécsi 

állami levéltárban kutathassak. Az itt elvégzett munka eredményeképp a szóban forgó egyházi 

központok építéstörténetéhez, a belső berendezés és díszítés keletkezéséhez sok új adatot 

sikerült föltárni, amelyek földolgozása és bemutatása a dolgozat jelentős hányadát teszik ki. 

 

A reprezentáció keretei. A világi és az egyházi hatalomhoz kapcsolódó művészeti 

reprezentáció kérdése a művészettörténetet sem hagyta érintetlenül.11 A hazai főpapság 

barokk kori reprezentációjának közép-európai kontextusba ágyazott feldolgozására Petneki 

Áron tesz kísérletet.12 A püspöki reprezentáció egyes területei közül csak alig egyet-kettőt 

tudunk a görögkatolikus püspökök tevékenységére is vonatkoztatni, hiszen társadalmi, 

egyházi helyzetük lényegesen különbözött a latin püspökökétől. Családi, társadalmi 

helyzetükre jellemző, hogy kisnemesi, szabados, vagy papcsaládból származtak, főnemeseket, 

arisztokratákat, de még polgári származásúakat sem találunk közöttük. Arisztokarata háttérrel, 

családi vagyonnal, a családok történeti szerepéből fakadó öntudattal, a személyes 

reprezentáció alapvető forrásaival nem rendelkeztek. 

A latin püspökökkel ellentétben világi hatalommal sem rendelkeztek, nem találunk 

közöttük ispánokat, állami hivatalnokokat. Mária Terézia uralkodásának végén kezdenek csak 

                                                
10 PUSKÁS 2008.a 
11 A reprezentáció-kutatás rövid összefoglalása: SERFŐZŐ 2010, 1182-1185. 
12 A témába vágó korábbi irodalommal: PETNEKI 2010, 257 - 284. 
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különféle titulusokat kapni az uralkodótól, és csak a 18. század végén – nem kis nehézségek 

árán dől el az is, hogy milyen formában vehetnek részt az Országgyűlés munkájában.13 

A püspöki reprezentáció gyakorlására alapvetően csak a püspöki rang egyházi 

szerepeihez kapcsolódó területeken maradt lehetőségük: reprezentáció a liturgiában, liturgikus 

térben, illetve a püspöki palotában. A korabeli forrásanyagban viszont ezekre is kevés adatot 

találunk. Görögkatolikus püspöki udvarokról kezdetben nem is beszélhetünk, hiszen a 

püspökök szerzetesek lévén, alapvetően kolostorban laktak, vagy legalábbis arra törekedtek, 

hogy székhelyük bazilita rendházakban, vagy azok közelében legyen. Csak a 18. század 

utolsó harmadában rögzül a kolostortól független, önálló püspöki lak szerepe, amint látni 

fogjuk. Ez a helyzet a reprezentáció számára is új területeket nyitott. Hogy a század végén 

már milyen reprezentációs lehetőségei adódhattak egy görögkatolikus püspöknek, azt Puskás 

Bernadett Bacsinszky András példáján bemutatta.14 A reprezentáció egyik kedvelt, s már 

korábban is közismert területének számít a püspöki portrégalériák kialakítása. A munkácsi 

püspökök portréhasználatát, amely valóban az önreprezentáció kitüntetett területének 

számíthatott, szintén Puskás Bernadett elemezte.15 

A püspöki paloták reprezentatív szerepét csak érintem, mivel ez utóbbiak kutatásában 

nem sikerült még a megfelelő következtetések levonásához elegendő anyagot összegyűjteni.  

A dolgozatban ezért alapvetően csak a székesegyházak művészetén keresztül 

megmutatkozó reprezentációs formák értelmezésére koncentrálok, mivel ezeken keresztül 

mutatkozik meg leginkább, hogy a korszak püspökei milyen formák között is képzelték el 

egyházuk működését, és azon belül milyen szerepet is szántak egyházuknak, vaalmint 

önmaguknak. 

                                                
13 Bacsinszky 1777-ban lett belső titkos tanácsos, 1790-től vehettek részt a felsőház munkákában. UDVARI 1992, 
199. 
14 PUSKÁS 2010.a 
15 PUSKÁS 2008.b, PUSKÁS 2009.a 
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I. A MUNKÁCSI EGYHÁZMEGYE 
 

1. A CSERNEK-HEGYI SZENT MIKLÓS-KOLOSTOR 

Munkács (Mukachevo, UA) városától északkeletre, a Latorca jobb partján emelkedő Csernek-

hegyen áll a középkori alapítású Szent Miklós kolostor, amely évszázadokon keresztül fontos 

szerepet töltött be az Északkelet-Magyarország vármegyéiben lakó különböző nemzetiségű, 

bizánci keresztény népesség vallási és kulturális életében. A 15. századtól kezdve biztosan a 

kolostor falai között tartotta székhelyét a munkácsi ortodox püspök is, akinek a bizánci rítust 

követő hívek feletti joghatóságát a magyar király és a munkácsi uradalom későbbi birtokosai 

is elismerték, oklevelekkel rendszeresen megerősítették. Az ungvári uniót (1646) követő 

időkben, egészen 1751-ig, a Rómával egyesült püspökök is a kolostort tekintették 

székhelyüknek. A 18. század második felében a régi, egyszerű épületeket új reprezentatív 

rendház és egy nagyszabású barokk templom váltotta föl (4. kép).16 A 18. század végétől 

kezdve a kolostor a rutén/ruszin nemzeti ébredés szellemi műhelyének számított, mivel az itt 

élő bazilita szerzetesek az egyházmegye történetének megírásában, a művelődésében, a 

teológia oktatásában fontos szerephez jutottak.17 

A kolostor alapítása. A Kárpát-medencét nagyobb tömegekben 895 körül megszálló 

magyarok biztosan találtak szláv népességet a területen, akiknek emlékét számos földrajzi név 

ma is őrzi. A szlávok között sok keresztény is lehetett, de hogy mi lett a sorsuk a következő 

száz évben, a keresztény magyar állam megteremtéséig, pontosan nem tudható, csak 

feltételezhető, hogy fokozatosan beolvadtak. A 11. században a fiatal Magyar Királyság és a 

Kijevi Rusz között fönnálló élénk politikai kapcsolatok jele, hogy ebben az időben az ország 

belső területén jöttek létre olyan települések, ahol minden bizonnyal keleti szlávok – 

feltételezhetően a király szolgálatában álló katonák - éltek, emléküket az „Oroszi” 

helységnevek őrzik. Ebben az időszakban az Árpád-házi királyok bizánci rítusú monostorokat 

is alapítottak pl. Veszprémvölgyben, Tihanyban, Visegrádon, amelyek egészen a 13. század 

első feléig léteztek, utóbbi kettőt az az I. András (1047-1061) király alapította, akinek 

felesége, Anasztázia Kijevből származott.18 

                                                
16 A barokk kori kolostor Rácz Demeter jelentős anyagi támogatásával épült meg, a templom csak a 19. század 
elejére készült el. Erről a korábbi irodalommal: TERDIK 2007, 370-372. 
17 A rutén történetírás alakulásáról: UDVARI 1992, 49-51. 
18 A magyarság és az Árpád-kor bizánci keresztény kapcsolataira máig alapvető: MORAVCSIK 2003. Újabb 
eredmények, hipotézisek: BAÁN 1995.a-b 
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 Az országot körülölelő Kárpátok déli és nyugati lejtőinek erdős területein a keleti 

szláv rutének nagyobb tömegei a 13. századtól kezdve mutathatók ki. Halicsból, Galíciából 

történő betelepítésük a királyi erdőségek területére gyakorlatilag az egész középkor folyamán 

szervezetten zajlott, a pásztorkodással foglalkozó jövevényeknek a földesurak 12 évig 

adómentességet biztosítottak. Egyházi életükre, papjaikra vonatkozó adatok csak a 14. 

századtól kezdve, elszórva maradtak fönn.19  

 Az első oklevelet, amelyben a munkácsi kolostor alapításáról, birtokairól, 

jövedelmeiről szó esik, Koriatovics Tódor, podóliai fejedelem, a munkácsi uradalom ura 

1360-ban bocsátotta ki. Az adománylevél hitelességét már 1493-ban, Corvin János, Mátyás 

király fia kétségbe vonta, a dokumentum hitelessége körüli vita a 18. és 19. században is folyt. 

A 20. század elején Hodinka Antal történész mutatta ki meggyőzően, hogy a levél tartalma 

nem lehet hiteles.20 Hodinka legfontosabb, az oklevél tartalmával kapcsolatos érvei a 

következők: Koriatovics Tódor ezekben az években még nem tartózkodott Magyarországon, 

csak 1393 után menekült át Litvániából, és kapta meg Zsigmond királytól (1387-1437) a 

munkácsi uradalmat, amelyet 1414-ben bekövetkezett haláláig bírt; a levélben szereplő 

birtokadományok oly mértékben sértik a munkácsi uradalom saját érdekeit és a munkácsi 

római katolikus plébános jogait, hogy arra királyi megerősítést Koriatovics nem is remélhetett 

volna; noha az oklevélben Koriatovics temetkezési helyéül jelöli meg a kolostort, később 

senki sem beszél, és nem is tud a sírjáról, ráadásul ebben az időben a kolostor annyira 

jelentéktelen fa épület lehetett, hogy nem volt alkalmas reprezentatív temetkezés 

befogadására. Hodinka úgy vélte, hogy az adománylevelet nem sokkal Koriatovics 

feleségének halála (1418) után a kolostor szerzetesei állították össze, amelynek hamis volta 

már 1493-ban kiderült. Ennek ellenére 1458-ban Mátyás király két falu birtokadományát 

megerősítette, a teljes 1360-as oklevelet viszont I. Lipót király (1657-1705) 1693-ban 

erősítette meg, amit a sértett felek a következő században többször megtámadtak.  

 A kolostor pontos alapítási ideje tehát nem állapítható meg, valószínűleg a 15. század 

első évtizedeiben történt. Nem zárható ki, hogy valóban Koriatoviccsal jött néhány szerzetes, 

akik itt telepedtek le. Koriatovics előtt ugyanis Munkács vára és uradalma királyi, majd 

királynéi birtok volt. Az Anjou Nagy Lajos király (1342-1382) oly ellenségesen viselkedett a 

nem katolikus keresztényekkel, hogy az ő uralkodásának idején nehezen képzelhető el egy 

ortodox kolostor alapítása.21 

                                                
19 HODINKA 1909, 58-89. BONKÁLÓ 1996, 18-55. 
20 HODINKA 1909, 90-175. Az oklevél hamis voltát meggyőzően bizonyította még: PETROV 1998, 180-182. 
21 HODINKA 1909, 80-81. 
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 A 19. századi romantikus felekezeti, valamint a legújabb ukrán nemzeti történetírás 

igyekszik minél korábbi időre tenni a kolostor és a püspökség alapítását (lehetőleg I. András 

idejére, vagy még korábbra), de ezek a feltételezések történetileg nem bizonyíthatóak.22 

 

A munkácsi kolostor mint ortodox püspöki székhely. 1458. augusztus 14-én, Mátyás király 

(1458-1490) a munkácsi Szent Miklós parókiát és a hozzá tartozó Boboviscse (Bobovyshche, 

UA) és Lauka (Lavky, UA) falvakat Lukács presbiternek adományozta. Hodinka Antal 

feltételezése szerint ez a Lukács nemcsak pap volt, hanem valószínűleg püspök is, még ha a 

királyi oklevél nem is nevezte annak. Utódát, Jánost a II. Ulászló király (1490-1516) által 

1491-ben kiadott két oklevélben már püspöknek nevezik. Az uralkodó az egyik levelében a 

rutén papokat, a másikban pedig a földesurakat szólítja föl, hogy a püspöknek régi szokás 

szerint járó jövedelmeket megadják, joghatóságát elismerjék. A királyi oklevelek alapján nem 

állapítható meg, hogy mikor telepedett le Munkácson püspök. Feltételezhető, hogy a 15. 

század második negyedében Lukács nyitja a püspöki joghatósággal is bíró parókusok sorát. 

Azt sem lehet tudni, hogy az első püspök egy külföldről érkező ún. vándorpüspök volt-e, vagy 

inkább a szerzetesek maguk közül választottak valakit, hogy aztán valamelyik szomszédos, 

lengyel vagy moldvai területen élő püspökkel szenteltessék föl. 17. századi források alapján 

feltételezhető, hogy korábban a legközelebbi lengyelországi püspök, a přemysl-i gyakorolt a 

magyarországi rutének fölött joghatóságot. 

 A 16. század első felében a kolostor már elpusztult. Rövidesen újjáépült, I. Ferdinánd 

király (1526-1564) II. Ulászlóhoz hasonlóan, 1551-ben két oklevéllel erősítette meg a püspök 

jogait. A török hódítás következtében Magyarország három részre szakadt, a munkácsi 

püspök joghatósága alá tartozó vármegyék egy része a magyar királyok, másik része az 

erdélyi fejedelmek uralma alá került, a területek határai többször változtak. Az első 

püspöknek szóló szabályszerű kinevezést, amelyben a joghatósága alatt álló vármegyéket is 

pontosan fölsorolták, 1623-ban Bethlen Gábor erdélyi fejedelem (1613-1629) adta ki. A 

királyi Magyarország vármegyéire pedig a kassai várkapitányok adtak oltalomleveleket a 

püspököknek (1601-től).23   

 A munkácsi vár 1573-tól kezdve ismét magánkézbe került. Ennek következtében a 

kolostorban lakó püspökök helyzete gyakran nehézzé vált, jogaikat a kegyurak gyakran nem 

tisztelték, a várkapitányok szerény jövedelmeik beszedését is akadályozták, többször a 

kolostorból is elűzték őket. A helyzet odáig fajult, hogy Taraszovics Bazil püspököt 1640-ben 

                                                
22 ПOПОВИЧ 2008. 
23 HODINKA 1909, 176-252. 
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a munkácsi várkapitány börtönbe is vetette. A súlyos büntetést a jövedelmek körül kialakult 

viták mellett az is kiválthatta, hogy a püspök lengyel mintára a római egyházzal való 

egyesülést fontolgatta, mivel a protestáns urakkal szemben csak az egyházi unió után 

remélhette a katolikus király pártfogását. Taraszovics szabadulása után Bécsben, 1642-ben le 

is tette a katolikus hitvallást, de 1648-ban visszatérhetett munkácsi székhelyére, valószínűleg 

annak árán, hogy visszavonta az uniót.24 

Taraszovics halálos ágyán, 1648-ban Parthén Péter szerzetest jelölte utódának, akit a 

papság meg is választott, de mivel az uniót elfogadta, a protestáns kegyúr, Lorántffy 

Zsuzsanna az ortodox Zejkány Jánost nevezte ki helyette. Lorántffy halála után, 1660-ban 

fordult a kocka, mert menye, Báthory Zsófia újra katolizált, aki később Zejkányt a kolostorból 

elűzte. 1646-tól kezdve 1652-ig a rutén papság nagy része elfogadta az egyházi uniót, a 

munkácsi uradalom papjai csak 1664-ben egyesültek, aminek következtében Parthén Péter is 

elfoglalhatta székhelyét.25 Valószínűleg ettől az időtől kezdve tekinthetjük a kolostort mai 

értelemben vett bazilita kolostornak, ugyanis a Bazilita Rendet jezsuita mintára a 17. század 

elején Galíciában hozták létre a görögkatolikusok. 

  Parthén halála (1666) után a munkácsi püspök kinevezésének jogát a király mellett 

Róma, és a munkácsi kegyurak is maguknak kívánták fenntartani. A főképp külföldről hozott 

püspökök többsége nem sokáig tartózkodott székhelyén. Egyébként a kolostor 

elöljárója/igumenje és a püspök személye nem ugyanaz a személy volt, így a püspök hiánya 

nem akadályozta a közösség működését.26 

 1689-ben Rómából érkezett új püspök az egyházmegye élére, De Camillis János 

József görög szerzetes személyében, aki megszilárdította az egyházi uniót, és nagy erővel 

látott a zavaros viszonyok rendbetételéhez. Királyi adományt nyert a Koriatovics–féle 

adománylevélre (1693), amely ellen a kolostor igumenje tiltakozott először, mondván, hogy 

ezek a javak a kolostort és nem a püspököt illetik.27  

 De Camillisnek éppen a Rákóczi szabadságharc idején (1703-1711) bekövetkezett 

halála (1706) után, II. Rákóczi Ferenc fejedelem (1704-1711), a magyar király, és Róma is 

nevezett ki püspököt. A szabadságharc befejezése után évekig tartott még a különböző 

püspökök közül a megfelelő személy kiválasztása. A magyar király jelöltjét, Hodermárszky 

János Józsefet Róma nem fogadta el, püspöki tisztjéről 1716-ban csak úgy sikerült 

                                                
24 HODINKA 1909, 252-294. VÉGHSEŐ 2011, 38-53. 
25 HODINKA 1909, 329-360. 
26 HODINKA 1909, 378-399. 
27 HODINKA 1909, 410-423. Működésével kapcsolatban alapvetően új eredményeket is közlő tanulmányok: 
VÉGHSEŐ 2008., VÉGHSEŐ 2011, 111-140. 
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lemondatni, hogy a munkácsi kolostort apátságnak ismerték el, a jövedelmek pedig ettől 

kezdve a püspök helyett szinte teljes egészében a kolostort illették.28   

Hodermárszky vetélytársa, Bizánczy Gennadius György, akit végül munkácsi 

püspöknek ismertek el, Hodermárszky haláláig (1729) nem lakott a kolostorban. Bizánczyt 

1729-ben a szerzetesek csak akkor ismerték el elöjárójuknak, miután a püspöki jövedelmek 

nagy részéről lemondott a kolostor javára. Bizánczy (meghalt 1733-ban) utódai és a 

szerzetesek közötti viszony megromlott, 1744-ben a szerzetesek pert indítottak a püspök ellen, 

amelyet meg is nyertek: Olsavszky Mihály Mánuel püspöknek (1743-1767) 1751-ben, Mária 

Terézia királynő (1740-1780) döntése értelmében ki kellett költöznie a kolostorból Munkács 

városába, ahol rövidesen új székház építésébe fogott.29 A kolostor igazából eddig az időszakig 

számított püspöki székhelynek, bár amint láttuk Bizánczy évtizedekig nem lakhatott benne. 

 

Az első épületek. A monostor korai épületeiről írott források, régészeti ásatások hiányában 

szinte semmit sem tudunk. Kezdetben nemcsak a szerzetesek házai, hanem az első templom is 

fából épülhetett. A 17. században sem nagyon változott a helyzet, bár ekkor biztosan új 

templom épült, már kőből, amelyről Balajthy József  - a lebontása után éppen egy évtizeddel - 

1836-ban így írt:  

„A’ Klastrom[…] mellynek még méltóságosabb tekintete vólt addig, míg a’ régi 

Templom Római Kúpja (ti. kupolája) is a’ Klastrom épületei közül felemelte tekintetre 

ösztönző fejét; de a’ melly lerontatván, ennek 1826-tól ólta legkisebb nyoma sincs többé.” 

Másutt: „Joannicus Zeikán Munkácsi XI-dik Püspök eszközlésére pedig, Havas Alföldi Vajda 

Multyánszky Koszta 1661-ben a’ Klastrom romladozásait megfóldoztatta, és a’ megavúlt fa 

Templom helyett új kő Templomot építettett, de a’ melly mint fellyebb említém 1826-ban 

egészen lebontatott, felépíttetése idejétől fogva 165 évekig állván fenn.”30  

Az építési adat forrása Lehoczky Tivadar, Bereg vármegye görögkatolikusságának 

nagy ismerője leírásából derül ki:  

„Az e templomon (ti. Munkács, Csernek-hegy) levő orosz feliratból, mely 1661. május 

13-án kelt, a fentebbieken kívül az is kitűnik, hogy Zékán püspök alatt a Korjatovics által 

épített monostornál volt fatemplom helyén Multyanszky Szilárd vajvoda és neje Dominika 

által egy másik kőből építtetett.”31  

                                                
28 HODINKA 1909, 424-428. 
29 HODINKA 1909, 663-671. 
30 BALAJTHY 1836, 225., 230. 
31 LEHOCZKY 1996, 232. ezt az adatot veszi át Deschmann Alajos is: DESCHMANN 1990, 90. 
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Zejkány János nem egyesült püspök volt, akit – mint már említettük - Lorántffy 

Zsuzsanna rakott ide az egyesült Taraszovics Bazil helyett.32 Zékány később átadta a kolostort 

egyesült ellenfelének, Parthén Péternek, állítólag a moldvai vajda közbenjárására, és miszticei 

birtokára vonult vissza.33  

A munkácsi kolostor templomát építtető Konstantin vajda 1654 és 1658 között viselte 

tisztségét,34 II. Rákóczi György fejedelemnek volt a szövetségese, mivel 1655-ben ő segítette 

a vajda hatalmát stabilizálni országában.35 Később II. Rákóczi Györgyhöz menekült, amikor a 

törökök nagy erőkkel vonultak Erdély ellen, 1658-ban. Konstantinnak patrónusa két évvel 

később bekövetkezett halála után nem sok reménye lehetett a visszatérésre sem, bár 1659-ben 

megpróbálták a moldvai trónra ültetni, ami csak 1661 januárjában sikerült, de csak egy rövid 

időre, innen pedig Magyarországon keresztül Lengyelországba menekült.36 Valószínűleg 

száműzetésében kerülhetett Munkácsra, ahol már Havasalföldön megkezdett, az egyházat 

támogató mecenatúráját is folytathatta. Úgy tűnik, hogy később is találkozott még Zékánnyal, 

legalábbis erre utalnak a jezsuiták 1664-es feljegyzései, miszerint Konstantin vajda 1664-ben 

Sárospatakon a fejedelmi udvarban fogadta mind az egyesült, mind a nem egyesült munkácsi 

püspököt.37 

A kolostortemplom formájáról a leíráson túl egy rajz segítségével is fogalmat 

alkothatunk: a kerek hajóhoz, amelynek oldalfalán két félköríves ablak nyílt, keleten 

félköríves szentély, nyugaton magas homlokzati torony csatlakozott (1. kép). A tornyon és a 

szentélyen magas, lanternás-hagyma idomos sisakok emelkedtek, a hajón egy kisebb 

lanternás, hagymaidom nőtt ki a kupolából.38 A torony és a sisakok akár később is 

készülhettek. Az épület nagyon szerény tömegformálását nézve, amely semmiféle rokonságot 

sem mutat a havasalföldi, vagy akár a moldvai kolostortemplomokkal, úgy tűnik, hogy a 

fejedelmi adomány csak a munkálatok anyagi hátterének biztosítására terjedt ki, a mestereket 

a környékről hívhatták a szerzetesek, akik a korszak késő reneszánsz építészetében jól ismert 

egyszerű centrális formát alkalmazták, amely ebben az időben inkább kápolnák, 

mauzóleumok esetében számított elterjedtebb építészeti formának.  

                                                
32 HODINKA 1909, 141., 549. Bár másutt Hodinka azt írja, hogy 1649–50-ben lett püspök (HODINKA 1909, 384.), 
s egészen 1689-ig az egyházmegyének egy egyesült és egy nem egyesült püspöke volt (HODINKA 1909, 379.). 
33 HODINKA 1909, 549. Bár egy helyen Hodinka azt is írja Parthén Péter 1661-es levelére hivatkozva, hogy 
Zékány 1660 körül hagyta el a kolostort (HODINKA 1909, 358. Parthén levele: HODINKA 1911, 198–199.). 
34 Apja, Serbán is vajda volt 1601–1609: HURMUZAKI - DENSUŞIANU - IORGA 1914, 308.  
35 MAKKAI–SZÁSZ 1986, II. 713–714. 
36 GEMIL 1979, 173, 177, 184–185. 
37 Itt Konstantint moldvai fejedelemnek írják (HODINKA 1911, 207–208.). A vajda havasalföldi uralma alatt is 
mecénáskodott, ugyanis ő alapította a bukaresti Metropolia, jelenleg pátriárka-székhelynek számító monostort.  
38 Egy rajzot közöl az épületről forrásmegjelölés nélkül: СИРОХМАН /SYROKHMAN 2000, 159., 179. kép 
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Hodermárszky 1720-ban saját költségén boltozott kriptát építtetett az apát, vagyis saját 

maga részére, ugyanekkor a főoltár oldalaihoz lépcsőt is emeltetett, majd a következő évben a 

templom zsindellyel fedett tetőzetét többször megújította.39 

Balajthy József először 1828-ban írt a kolostorról.40 Megállapításaira a monostor 

igumenje is reagált, amelyben megindokolta, hogy miért is kellett ezt a kis templomot 

lebontani. Ismerteti a kolostor alapításának legendás változatát is, ami alapján úgy tűnik, hogy 

a templom falán nem egyszerűen csak alapítói-építési felirat volt, hanem egy dombormű is el 

volt helyezve: 

„Ezt írt Datumok fogyatkozásában, hagyományból közönségegesen tudjuk: hogy 

Koriathovics H. egykor vadászatra ki menvén, egy nagy csörgő kígyótól (mellyet Sárkánynak 

nevez a’ köz nép) Lavátska-hegy tavánál támadtatván meg, Sz. Miklósnak segítségül 

hívására, a’ fenen vadon, lántsájával az át szegezvén, szerentsésen győzedelmeskedett, és 

hálaadásul ezen Szentnek tiszteletén szentelte fel a’ Klastromot; Egy kő táblán, melly az ó 

Templom’ falából ki van véve, ábrázoltatva van ezen viaskodása, mettzéssel és orosz fel 

írással.”  

A szövegrészt kommentáló jegyzetben a dombormű részletesebb leírását is 

megtaláljuk: 

„A’ kőmettzés, melly járatalan kezet, ’s kevés szorgalmat árul el Koriathovits 

Herczeget könnyű tábori öltözetbe tünteti előnkbe, az előtte düjjedt szemmel mérget habzó 

tátott szájjal agyarkodó helyzetbe álló, ’s reá rohanni törekedő kígyótól meg rettent ágaskodó 

ménjén festült ülésbe, midőn izmos karjával hosszu lántsáját nyelig döfi a’ vad’ torkába 

derekáig.”41 

A szóban forgó dombormű talán az alapítói felirattól függetlenül, akár annak 

közelében lehetett elhelyezve. A leírásából kibontakozó ikonográfia alapján a jól ismert, Szt. 

György küzdelmét ábrázoló alkotásra következtetünk, amelyet inkább a későbbi hagyomány, 

az eredeti feliratok elmosódóval – ami, hogyha eredetileg a templom külső falán volt, nagyon 

is feltételezhető - ruházott föl helyi vonatkozású értelmezéssel, s nehezen képzelhető el, hogy 

eredetileg is Koriatovicsot ábrázolta volna. Hogy mikor alakult ki és terjedt el a kolostor 

alapítására vonatkozó legendás, népies elbeszélés, egyelőre nem lehet megállapítani. A 

hagyomány barokk kori jelenlétére következtethetünk abból, az alapító emléke felé 

megmutatkozó gesztusból is, hogy a nagyméretű, az ebédlőben elhelyezetett Koriatovics 
                                                
39 CIUBOTĂ 2007, 185, 186, 190. 
40 BALAJTHY 1828. 
41 SZTROMECZKY 1829., amire később az érintett újra reagált: BALAJTHY 1829. Az utóbbi két szöveg eredeti 
kézirata: OSZK Kézirattár Quart. Hung. 1221. ff. 21–24.  
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Tódort álló, egész alakban ábrázoló portré mellett egy lovas ábrázolása is létezett a „rutén 

hercegnek”.42 Feltételezhetően ennek hatására, vagy éppen a festmény alapján, Basilovits 

Joannicius a Munkácsi Egyházmegye történetét bemutató művének első kötetében szintén 

lovon ülve, teljes páncélzatban, kardját és kettős kereszttel díszített pajzsát magasra emelő 

Koriatovics-portrét publikált metszet alakban (3. kép).43 A festett és metszett lovasportrék arra 

is utalhatnak, hogy a kődombormű Koriatovics-interpretácija a portrék készítése idején ismert 

lehetett, és talán éppen ennek hatására rendelték meg ezeket. A leginkább legendás elem, a 

sárkány jelenléte persze nem szerepel az ábrázolásokon, a metszeten biztosan nem (a 

vászonkép lappang). 

A templom belső berendezéséről keveset tudunk. Eddig csak a 18. század végén 

keletkezett leltárakat állt módomban vizsgálni. Az 1783. július 12-én készített összeírás 

szerint a szilárd anyagból épített templomba kb. százan fértek be. Négy oltára volt, a főoltáron 

kívül egy a női templom kápolnájában (ez nem feltétlenül önálló tér, talán egy fülke lehetett), 

két másik pedig az ikonosztázion két alapképe előtt, amely 1751-ben készülhetett. A templom 

a szükséges terítőkkel, kelyhekkel, könyvekkel el volt látva.44 Ezek alapján úgy tűnik, hogy a 

templomocska befogadóképessége nem sokkal haladta meg egy nagyobb fatemplom méretét. 

1778-ból ismert a templom felszerelésének leltára, amelyben csak három oltárt említenek 

még. Érdekes, hogy antependium is tartozott hozzájuk, kettő festett vászon volt.45 A régi 

terítők között különösen egy érdemel figyelmet, egy 1611-ből származó, fehér selyemterítő, 

amelyet zöld és arany hímzés díszített körös-körül, a közepén pedig egy bárány képe volt 

látható.46 A leírás alapján a protestáns úrasztali terítőkre emlékeztető textíliát képzelhetünk 

magunk elé, és az sem zárható ki, hogy éppen a protestáns kegyurak valamelyikétől 

származott. 

                                                
42 Tabódy József Munkács város monográfiájában ír a képekről: (a templomban) „A falon szemlélhető az 
alapítónak Koriatovics herczegnek pánczélban s lóháton festett képe s Rácz Demeteré. Az előbbinek 
életnagyságú, ölnél magasabb hű képe korszerű díszöltönyben, a zárda téres éttermében látható.” Ez utóbbiról 
képet is közöl (TABÓDY 1860, 16–17. között). Tabódy két Koriatovics képet ismer, valamint egy Rácz portrét, 
amelyről nem tudunk többet (TABÓDY 1860, 111.). Később az irodalomban Rácz Demeter lovas portréjáról 
beszélnek, de valószínűleg a Koriatovics-portrét írták le tévesen. Erről: TERDIK 2007, 353. (74. j.) 
43 A metszethez tartozó felirat alatt a jobb alsó sarokban „Binder” felirat olvasható, ami alapján valószínűsíthető, 
hogy Binder János Fülöp (1736/37-1811) munkája lehet, bár a szakirodalom nem tartja számon ezt a művét (vö: 
RÓZSA 1998, 61-135. 
44 „9. (pont) Ecclesia hujus monasterii structura est ex materalibus solidis de.a. 1661 erat capacitas exigua, vix 
100 animas capit; festum dedicationis est. S. Nicolai epsic. et confes. arae pro sacrificando sunt nro. 4, signanter 
autem ara principalis, item alia in praeclusura mulierum, ad instar capellae habetur, ac denique duae laterales, 
ante ipsas locales icones exiguae existunt; instructio quoad imagines commoda de a. 1751 erecta.” Gépelt átirat 
Hodinka Antal hagyatékában. MTA Kézirattár 4815/13. f 66.  
45 DAZO fond 64. opisz 1. no 869. f 1-2.  
46 „Srofia – album serico viridi ac ceruleo auro mixtin (?), circa circum, et in medio figura Agni exornatum 
adhuc Anno 1611o” – régi, jó állapotban. DAZO fond 64. opisz 1. no 869. f 1v. 
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A templomot már Hodermárszky is sok paramentummal látta el naplói tanúsága 

szerint. 1722-ben vörös, arany kerubokkal díszített püspöki mitrát készíttetett,47 1725 

augusztusában ezüst monstranciát csináltatott,48 de több kelyhet és a hozzájuk tartozó más 

felszerelési tárgyat is rendelt.49 A monstrancia készíttetése külön figyelmet érdemel, mivel 

egy teljesen a latin rítus igényeinek megfelelő tárgyról van szó. 1669-ben és 1671-ben, a 

jezsuiták éves jelentésében szerepel, hogy a munkácsi egyesült püspök sok papjával és nagy 

pompával részt vett az úrnapi körmeneten,50 ami nyilván a katolikus egyházzal kötött unió 

próbakövének is számított. Úgy tűnik, hogy nem volt ez másképpen még a következő század 

első felében sem, ha Hodermárszky érdemesnek tartotta, hogy saját monstranciát is 

készíttessen. Arra is van példa, hogy a katolikus földesurak kötelezték a birtokukon élő 

egyesült papokat, hogy vegyenek részt a körmeneten: így tett gróf Károlyi Sándor 

Nagykárolyban, ahol mindkét unitus papot elvárta, és az egyik evangéliumot románul kellett 

olvasniuk.51 Mindenesetre nincsenek arra vonatkozó adataink, hogy más egyházközségekben 

ekkoriban a görögök saját monstranciát is csináltattak volna. 

A templom belső berendezéséről csak annyi sejthető, hogy az ikonosztázionjának két 

alapképe elé mellékoltárokat állítottak. Feltételezhető, hogy a diadalív szűkössége miatt nem a 

Krisztus- és az Istenszülő-, hanem Szent Miklós-, és a negyedik alapképhez kapcsolódhattak. 

Hogy mit ábrázolhatott a negyedik alapkép, arról sincs tudomásunk, mivel a szokás szerint itt 

a templom patrónusának kell szerepelnie, de a munkácsi templom Szent Mikósnak volt 

szentelve, és nem valószínű, hogy kétszer szerepelt volna. Hasonló elrendezésű képfala volt 

egyébként a krasznibródi (Laborcrév/Krásny Brod SK) kolostornak is, amely a 18. század 

végéről származhatott: ebben az esetben a két szélső alapkép előtt volt az akár mellékoltárként 

is használható asztal,52 s nem zárható ki, hogy Krasznibródon éppen a Munkácson látható 

szerkezeti megoldást követték. Az ikonosztázion Lutskay Mihály szerint a Nagymihály 

(Michalovce, SK) melletti Topolyán (Topoľany, SK) falu templomába került,53 ahol ma már 

nem lelhető föl, még töredékei sem ismertek.   

 

                                                
47 Bár 1724-ben is csináltatott egy új mitrát. CIUBOTĂ 2007, 186, 190. 1778-ban ezek közül valamelyiket írhatták 
le így: „Corona Eppalis aurea cum cruce argentea” DAZO fond 64. opisz 1. no 869. f 1r. 
48 CIUBOTĂ 2007, 187. Ez is megvolt még 1778-ban: „Monstrantia inaurata” – régi, javításra szorul. DAZO fond 
64. opisz 1. no 869. f 1r. 
49 CIUBOTĂ 2007, 190. 
50 HODINKA 1911, 236, 239. 
51 1737-ben egy piarista jelentette is a grófnak, hogy a két egyesült pap nem jelent meg processióval az ünnepen. 
ÉBLE 1910, 34. 
52 BOROVSZKY 328. oldal után a fényképe. Az ikonosztázion az első világháború alatt elpusztult. 
53 ПPИЙМИЧ 2007, 52. 
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Kolostori épületek 

A püspöknek lakhelyül szolgáló kis alapterületű, három helyiségből álló házat már De 

Camillis idejében emelték – a naplója tanúsága szerint 1693-ban -, a többi épület fából volt.54 

A monostor igumenje, aki nem mindig volt azonos a püspökkel, már ekkor sem nézte 

jó szemmel, hogy az egyházfő itt kíván lakást venni, mivel a szerzetesek úgy értelmezték az 

alapítólevelüket, hogy a kolostor jövedelmei csak az ő ellátásukra szolgál, a püspökére 

viszont nem. Ettől kezdve folyamatos feszültség volt a szerzetesek és a püspök között, noha 

ez utóbbi, mint „tűrt vendég” - ahogyan Hodinka fogalmaz - még sokáig a kolostorban lakott.   

Már említettük, hogy a Rákóczi szabadságharc befejezése után évekig tartott még a 

különböző püspökjelöltek közül a megfelelő személy kiválasztása. A magyar király jelöltjét, 

Hodermárszky János József bazilitát Róma nem fogadta el, a püspöki széktől 1716-ban csak 

úgy sikerült távol tartani, hogy a munkácsi kolostort apátságnak ismerték el, a jövedelmek 

pedig ettől kezdve a püspök helyett szinte teljes egészében a kolostort illették. Hodermárszky 

egyébként sokat építkezett a kolostorban: 1712-ben palánkkal vetette körül, négy év múlva új 

cellákat, konyhát építtetett fából és kőből, a munkákat egy Jakab nevű kassai kőműves 

irányította. Az építkezésekről 1726-ig egy latin nyelvű kimutatás is fönnmaradt.55 Bizánczy 

Gennadius György, Hodermárszky haláláig (1729) nem lakott a kolostorban, hanem 

Nagykállóban tartotta székhelyét. Bizánczyt 1729-ben a szerzetesek csak akkor ismerték el 

elöljárójuknak, miután a püspöki jövedelmek nagy részéről lemondott a kolostor javára.  

 

2. PÜSPÖKI SZÉKHÁZ MUNKÁCSON 

Bizánczy (meghalt 1733-ban) utódai és a szerzetesek közötti viszony tovább romlott, 1744-

ben a baziliták pert indítottak a püspök ellen, amelyet meg is nyertek: 1749-ben a szerzetesek 

kezdeményezték a Helytartótanácsnál, hogy a püspököt lakoltassák ki a kolostorból, mert az 

alapítólevélben püspök nem szerepel, nekik pedig nem is kötelességük sem eltartani, sem 

eltűrni. Bár az akkori püspök, Olsavszky Mihály Mánuel (1743-1767) maga is bazilita volt, 

szerzetestársai mégis úgy gondolták, hogy egyházkormányzati elfoglaltságai miatt csak 

zavarja őket.56 1751-ben Mária Terézia királynő (1740-1780) döntése értelmében a püspöknek 

ki kellett költöznie a kolostorból, Munkács városában kellett lakást szereznie, a szinte semmi 

jövedelemmel nem rendelkező főpapnak 2000 forint segélyt is kiutaltak erre a célra. 

Olsavszky ekkor Munkács városában telepedett le, és miután sikerült telket szereznie az új 

                                                
54 TERDIK 2007, 370-372.   
55 CIUBOTĂ 2007, 184-200. 
56 HODINKA 1909, 667-671. 
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székház számára, hamarosan az építéséhez is hozzáfogott. A püspöki épületnek a városi 

görögkatolikus templom, az iskola és a régi templom, illetve a temető előtti hosszanti telket 

jelölték ki. A területről készített helyszínrajzot (2. kép), a méreteket tartalmazó hitelesítő 

irattal együtt Bereg vármegye hatósága állította ki. Az új épület költségvetését Liczky 

Nikodémus kassai építőmester készítette, aki a máriapócsi kegytemplomot tervezte, ezekben 

az években pedig a pócsi bazilita kolostor építésén dolgozott. Úgy tűnik, hogy Olsavszky nem 

gondolta végig az új épület költségeit, s hamarosan kiderült, hogy az elkezdett székház közel 

az ötszörösébe kerülne a kiutalt összegnek. A Helytartótanács a túlköltekezés láttán úgy 

megmakacsolta magát, hogy csak évek múlva utalt ki némi pénzt, hogy legalább az épület egy 

részét lakhatóvá lehessen tenni, ahová Olsavszky püspök végül be tudott költözni. Utóda, 

Bradács János (1768-1772) püspök is épített még valamit a székházon, de befejeznie nem 

sikerült.57 A soha el nem készült épület sorsa csak a 19. század első felében oldódott meg, 

amikor a már álló falainak felhasználásával megépítették a parokiális templomot.58 

 

3. A MÁRIAPÓCSI KEGYTEMPLOM 

A Munkácsi Egyházmegye első reprezentatív temploma a máriapócsi kegytemplom, noha 

nem székesegyház, évtizedeken át mégis szinte akként használták és tekintettek rá az itt 

előszeretettel időző püspökök, különösen Olsavszky Mihály Mánuel (1742-1767). Ezen kívül 

a pócsi templom a latin és a bizánci rítus egymás mellett élése szempontjából is érdekes 

kísérletnek számít, mivel az építtető püspökök nagyon jól tudták, hogy a kegyhely jelentősége 

túl mutat a helyi egyház keretein. 

 

A KEGYHELY EREDETE 

Pócs falu nevét a 13. században említik először írott források, a régi település központját is 

jelző, egykor temetővel körülvett középkori római katolikus temploma a többszöri átépítés 

ellenére még ma is sok részletet őriz gótikus formájából. Pócson először 1666-ban említik a 

görögkatolikusokat, akik a hitújítás korában reformátussá lett templomot kívánták birtokba 

venni, ami ellen a reformátusok – akkor még – sikerrel tiltakoztak.59 Minden bizonnyal a falu 

birtokosai telepítették be a Kárpátok vidékéről azokat a „görög hiten” lévő ruszin családokat 

még a 17. század folyamán, akik a következő századokban többségbe kerültek a településen. 

                                                
57 HODINKA 1909, 671-675. Az Olsavszky által kezdett építkezésre vonatkozó szövegek nagy része publikált: 
ACTA CASSAE 1973, 54-58. A helyszínrajz is itt található. MOL C 38. 23. cs. 1752. No 2. 
58 LEHOCZKY 1904, 132. LEHOCZKY 1996, 232-233. 
59  TERDIK 2010.a 119. Száz év múlva (1767) viszont a római katolikusoknak adták vissza a kis templomot. 
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Hogy mikor építettek maguknak saját fatemplomot, nem tudni, mint ahogy a templom 

formája, méretei sem ismertek.  

 

Az Istenszülő-ikon és a könnyezések  

Az első könnyezés. 1696. november 4-én vasárnap, a Szent Liturgia alatt, Eöry Mihály helyi 

földműves arra lett figyelmes, hogy a templom Istenszülő-ikonjának mindkét szeméből 

bőségesen folynak a könnyek. A rendkívüli esemény híre hamarosan elterjedt nemcsak a 

faluban, hanem a környéken is. A csoda kisebb megszakításokkal december 8-ig tartott. Ezen 

a napon személyesen jött el Johannes Andreas von Corbelli tábornok, az Északkelet-

Magyarországon táborozó császári csapatok kassai főkapitánya, számos nagykállói katona és 

hivatalnok kíséretében, hogy a csoda valódiságáról meggyőződhessen. 1697. január 1-jén, 

Tokajban kelt levele szerint Pócson a képet számos katolikus és nem katolikus jelenlétében 

leemeltette a helyéről, majd megvizsgáltatta, mivel csalásnak semmi nyomát nem találták, a 

csodát hitelesnek tartotta. Korabeli feljegyzések szerint a könnyezés utolsó napján olyan 

hideg volt, hogy a kehelyben a bor és a víz megfagyott, de Mária könnye ekkor is bőségesen 

hullott. A hivatalos kivizsgálást Fenessy György egri római katolikus püspök rendelte el, a 

tanúk kihallgatását Csethe József egri kanonok és szabolcsi főesperes, valamint Damján 

András tokaji plébános, 1696. december 26-án és a következő napokban vezették le a 

helyszínen. A harminchat tanú közül tizennégyen helybéliek voltak, közöttük protestáns 

nemesek is, a többiek főképp a Nagykállóban állomásozó német katonaság közül kerültek ki. 

A könnyezés tényét mindannyian állították, többen azt is tudni vélték, hogy azt a kendőt, 

amelyre a könnyeket fölfogták, egy katona vitte el magával. A jegyzőkönyv hitelességét 1698. 

január 2-án Pettes András egri prépost és választott ansariai püspök igazolta Kassán.60 

 A nyolcadik tanú, a 45 éves Csigri László bíró vallomásából kiderül, hogy a könnyező 

ikont 21 évvel ezelőtt (tehát 1675-ben) fogadalomból, vagy egyszerű elhatározásból, nem 

árulja el pontosan, ő festettette Papp Dániel helybéli parókus öccsével, Istvánnal 6 magyar 

forintért. Szülei nyomására a képet nem fizette ki, ezek után két hétre nagy betegségbe esett, 

amikor az iskolamester emlékeztette fogadalmára, amelyet később teljesített, majd meg is 

gyógyult.61 

A fogadalmi kép a templomba került, állítólag Hurta Lőrinc vásárolta meg és 

ajándékozta az egyházközségnek. Az ikont 50x70 cm méretű juharfa táblára, temperával 

                                                
60 Az első könnyezés története a korábbi irodalommal: MAGYAR 1996. A kivizsgálás jegyzőkönyveinek kiadása: 
JANKA 1996. 
61 JANKA 1996, 141. 
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festették. A félalakosan ábrázolt Istenszülő jobbjával a balján ülő Kisdedre mutat, aki 

jobbjával áld, baljában vörös, rózsára, vagy liliomra emlékeztető háromágú virágot tart, a 

hodigitra-útmutató ikonok sorába tartozik. A Mária, vagy Jézus kezében föltűnő virág a 

középkortól kezdve ismert a keleti és a nyugati művészetben egyaránt, a bizánci 

ikonográfiában valószínűleg az Akathisztosz himnusz szép költői képei ihlették, amelyekben 

Máriát „Hervadhatatlan virágnak” nevezik.62 Mária köntöse a hagyományoknak megfelelően 

bíbor színű, amelyet homlokán és vállán az örök szüzességére utaló csillagok díszítenek, alsó 

ruhája zöld. Ikonokon ritka, de itt Mária két gyöngysort visel, akárcsak a gyermek Jézus, aki 

okker öltözete fölött egy láncra függesztett görög keresztet hord a nyakában. A festett 

ékszerek talán a nyugati művészet hatásaként értelmezhetők, de arra is utalhatnak, hogy a 

festő ismert olyan ikonokat, amelyeket a hívek valós ékszerekkel díszítettek. A Jézus 

nyakában látható kereszt szimbolikus jelentése sem zárható ki: az Isteni Gyermek elkövetkező 

szenvedéseire utalhat. Az Istenszülő és a gyermek Jézus dicsfénye, és a kép kerete 

domborított díszítést kapott. Mária jobb válla fölött a görög „Isten anyja”, a gyermek válla 

fölött görög nevének „Jézus Krisztus” rövidített változatai olvashatók. A kép felső sarkaiban 

angyalfejek szerepelnek, az aljára pedig a következő orosz nyelvű szöveg került: „Ezt a képet 

Isten szolgája állította bűnei bocsánatára”.  

A könnyező ikon nem sokáig maradhatott Pócson, 1697. március 1-jére már a 

központibb fekvésű Kálló római katolikus templomába szállították. A csodás esemény híre 

azonban gyorsan terjedt, a bécsi udvarba is eljutott. I. Lipót császár és magyar király a 

felesége, Eleonóra császárné és a török háborúkban szónoklataival nagy szerepet játszó 

kapucinus szerzetes, Avianói Márk hatására elrendelte, hogy a könnyező képet a 

császárvárosba szállítsák. Nagykállóból Tokajon keresztül Kassa irányába haladt a képet 

szállító menet, útközben másolatok is készültek, kettő a hagyomány szerint a jezsuiták 

megrendelésére a Kassához közeli Bárcán. Ezek valószínűleg a kassai Szent Erzsébet -

dómban (egykor a jezsuita templomban), és a közeli Kisfalu templomában található 

másolatokkal azonosak. A kép Pest, Buda és Győr érintésével 1697. július 4-én érkezett 

Bécsbe. Útközben minden helységben nagy tisztelettel fogadták, Bécsben is nagy tisztelet és 

óriási pompa várta, körmenetekkel vitték egyik virágdíszbe öltözött templomból a másikba. 

Két hónap alatt 33 körmenetet, 103 ünnepi istentiszteletet, 126 szentbeszédet tartottak a hívek 

hatalmas részvételével. Közben Savoyai Jenő herceg vezetésével a keresztény hadak a török 

elleni ütközetre készültek, majd 1697. szeptember 11-én a túlerőben lévő muszlimokon 

                                                
62 Az ikon ikonográfiai hagyományával részletesen foglakozott: PUSKÁS 1996.a 
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Zentánál fényes győzelmet arattak. Európa keresztény népei a császári udvar és egész Bécs 

hatására azt vallották, hogy a pócsi Istenszülő közbenjárásának volt köszönhető ez a nagy 

győzelem. Eleonóra császárnő ékszerekkel díszítette a képet, és a lorettói litánia egyik szép 

jelzőjével „Rosa Mysticanak”, vagyis „Titkos értelmű rózsának” nevezte el, nyilván a Kisded 

kezében tartott virág hatására. A kegyképet a bécsi Szent István-dóm főoltárára, a szentségház 

fölé helyezték.63  

A pócsiak nem nyugodtak bele a kegykép elszállításába, bár az eredeti kegykép soha 

nem került vissza Pócsra, de 1698-ban Budán nagy tisztelettel fogadták a kegykép azon 

másolatát, amely állítólag Pócs felé tartott. Úgy tűnik, hogy végül ez sem érkezett meg, mert 

1715 januárjában Telekessy István egri püspök azt írja egyik levelében, hogy nyolc évvel 

ezelőtt (tehát 1707-ben) küldött egy Bécsben készített másolatot Pócsra, amelyről azt is 

megjegyzi, hogy nincs túl nagy tisztelete a faluban, ezért azt tervezi, hogy a központibb 

fekvésű Kállóba viteti át (5. kép). Rövidesen bekövetkező halála már nem tette lehetővé az 

újabb átszállítást.64 

A második könnyezés. 1715. augusztus 1-jén, egy csütörtöki napon Molnár János kántor a 

kép könnyezését észlelte, miközben Papp Mihály fiatal parókus a reggeli istentiszteletet 

végezte. A csodáról először a Nagykállóban élő Bizánczy Gennadius György helynököt 

értesítették, aki éppen nem volt otthon. A csoda a következő napon, majd ötödikén (amely az 

ónaptár szerint július 25-e, azaz Szent Anna napja volt) megismétlődött. A szemtanúk között a 

helyiek mellett a kállói helyőrség katonái, Paul Siess császári főbiztos és a kállói postamester 

is szerepel. A könnyezést követő napokban az egri püspök megbízásából Kiss János kanonok 

hivatalosan kivizsgáltatta az eseményt, egyszer tizenegy, másszor hat tanút hallgatott ki, akik 

között protestánsok is voltak. A képet levették a helyéről, és tüzetesen átvizsgálták. A 

jegyzőkönyvet 1715. augusztus 25-i keltezéssel zárták le, amelyhez csatolták a helyi parókus 

és kántor ruszin nyelven lejegyzett vallomását.65 A második könnyezés hitelességét Erdődy 

Gábor Antal szeptember 19-én ismerte el, a Bizánczy helynökhöz írt levelében Pócsot Szűz 

Mária kegyhelyének nyilvánította. A település ezek után vehette föl Mária nevét is. 

 

 

                                                
63 Az átszállításról az ehhez kapcsolódó korábbi irodalommal: TERDIK 2001, 123-131. Csak a második 
világháború után került a déli oldalhajó gótikus márvány-baldachinjában álló oltárra, ahol a hívek ma is élő 
tiszteletéről a folyamatosan égő gyertyák tanúskodnak. 
64 PUSKÁS 1995, 169. 
65 A jegyzőkönyvek az Egri Érseki Levéltárban, Archivum Vetus 124/a. 1715. A jegyzőkönyvek magyar 
fordítását közölték már itt: LUPIS 1899, 26-53. A parókus és kántor rutén nyelvű vallomásának szövegét kiadta, 
és magyar fordítását közölte: УДВАРІ 1990, 84, 15-19. UDVARI 1992, 136. 
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A KEGYTEMPLOM ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE 

Az építkezés első szakasza. Máriapócson a zarándokok nagy tömege miatt kicsinek 

bizonyuló fatemplomot fölváltó új kőtemplom és a hívek jobb ellátására ide telepítendő 

baziliták kolostorának építését Hodermárszky János József, választott munkácsi püspök 

kezdeményezte a királyi udvarnál 1714-ben. A javaslatát tartalmazó levelet Bécsből az egri 

püspöknek küldték tovább véleményezésre, ahol el is akadt az ügy,66 pedig 1715-ben – amint 

már említettük -, az első könnyező ikon másolata is könnyezett. Az új templom építésének 

halogatásánál az is közrejátszhatott, hogy korábban az egri püspök inkább ferenceseket 

telepített volna ide.67 

Hodermárszky 1729-ben bekövetkezett halálát követően, a püspöki székért folytatott 

küzdelemben egykori ellenfele és győztes vetélytársa, Bizánczy Gennadius György munkácsi 

püspök (1717–1733) elevenítette föl a templomépítésre buzdító kezdeményezést. Az 

építkezésről már 1730. december 28-án tárgyaltak Máriapócson. A megbeszélés eredményeit, 

amelyen a püspök mellett a Szepesi Kamara képviselője, valamint a Pócson is birtokos, a 

Rákóczi örökséget átvevő Aspremont család plenipotentiariusa, és Liczky Nikodémus kassai 

építőmester is részt vettek, pontokba szedve írásban rögzítették. A dokumentumban 

kezdeményezték, hogy az új épületnek „ad normam Ruthenicam” kell megépülnie. A 

kifejezés figyelemre méltó, mivel minden bizonnyal a bizánci rítus igényeire való 

odafigyelést értették alatta, nagy kár, hogy részletesebb kifejtésére nem került sor. Arról is 

döntöttek, hogy a téglaégető kemencéket már tavasszal meg kell építeni.68 Liczky Nikodémus 

a rajzon található évszám és aláírás szerint az új zarándoktemplom tervét is elkészítette még 

abban az évben (6-7. kép).69 A következő év tavaszán Bizánczy püspök Erdődy Gábor Antal 

egri püspöknek is elküldte a rajzot egy levél kíséretében, amelyben a templomépítés 

támogatását kérte.70 Bizánczy lépését az magyarázza, hogy ebben az időben a munkácsi 

püspökség kánonilag még nem volt fölállítva, az egri püspök a munkácsi társát csak saját 

rítusvikáriusának tekintette. Ebben a helyzetben a két püspök kapcsolatát kánonilag 

szabályozó alkunak egy olyan pont is része volt, amely leszögezte, hogy az egri püspök tudta 

nélkül az egyesültek új templomot nem építhetnek, parókiát nem alapíthatnak.71 

                                                
66 LUTSKAY 1990, 155., 218. 
67 DUDÁS 1987, 104. 
68 CIUBOTĂ 2007, 255–256. 
69 TERDIK 2007, 365. 6–7. kép 
70 TERDIK 2008, 541. 
71 Erdődy és Bizánczy 1718. május 19-én írták alá ezt az alkut Egerben, amelyet Róma is jóváhagyott (HODINKA 
1909, 588–90.). 
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 Az új pócsi templom építése 1731 tavaszán megkezdődhetett. Az építkezés első két 

évének anyagi forrásairól és kiadásairól részletes számadások maradtak fönn.72 A számadások 

szerint a téglavetők Kassáról érkeztek, a napi kézi munkát végző segítők viszont a 

környékbeli falvakból. Az építőanyagokat Északkelet-Magyarországról szerezték be, a meszet 

például a Borsod megyei Rakacáról vásárolták. A faanyagok beszerzésében a Szepesi Kamara 

segített. A munkálatokat a püspök mellett Olsay Mihály, máriapócsi parókus irányította.73 A 

téglát a pócsi határ Nagyszer nevű részén vetették ekkor és később is, amelynek 

hovatartozásáról 1777-ben per támadt a bazilita atyák és a falu nemesei között.74 

 A templom építése Bizánczy püspök halála után rövidesen leállt. Bár utóda, Olsavszky 

Simon István (1733–1737) alatt is történtek kísérletek a folytatásra, érdemi munka nem 

nagyon folyhatott. Olsay Mihály többször is panaszkodott az egri püspöknek a munkálatok 

megakadása miatt, és nehezményezte, hogy a félbe maradt épület elkészült részeit is pusztulás 

fenyegeti, arról nem is beszélve, hogy a régi fatemplom már nagyon nehezen áll ellen az 

időjárás viszontagságainak.75 Liczky Nikodémus – mint vezető építőmester – 1738-ig az itt 

végzett munkájáért egy későbbi kimutatás szerint 1324 rajnai forintot vett föl.76 

 

Az építkezés második szakasza. Az építkezés a következő püspök, Blazsovszky Gábor 

György (1738–1742) idejében folytatódott. 1738-ban már írt is az egri püspöknek ez ügyben, 

megemlítve, hogy elődei hogyan gyűjtöttek erre a célra, végrendeletükben is hagytak 

különböző összegeket a munkálatokra. Blazsovszky azt is megírta, hogy tovább fognak 

gyűjteni, az adakozók családi és keresztnevét egy olyan könyvbe jegyzik be, amelynek belső 

oldalára a kegykép másolatát rajzolják.77 A kezdeményezés megvalósulhatott, mert az 1742-

                                                
72 DAZO Fond 151. opisz 1. no 483, f 2-8r. Az itt dolgozó mesterek 1731. szeptemberi és októberi munkájának 
napi kimutatása: DAZO Fond 151. opisz 1. no 483. f 8v-16r.  
73 Lucskay Mihály közöl egy 1738. április 1-jén kelt dokumentumot, amelyben a püspökségre jelölt Blazsovszky 
Györgyről adnak véleményt, de megemlékeznek Olsay Mihályról is mint lehetséges püspökjelöltről, akiről azt 
írják, hogy már 17 éve fáradozik a pócsi templom megépítésén (LUTSKAY 1990, 237.). Ez azt jelenti, hogy már 
1721-től máriapócsi parókus volt. Erről ő maga is megemlékezik Erdődi Gábornak írt levelében, 1738-ban (Eger, 
Érseki Levéltár, Archivum vetus, Munkácsi püspökséggel kapcsolatos iratok, Olsay Mihály levele Erdődi Antal 
Gábornak, 1738. január 12.). 
74 Az ügy még 1783-ban is tartott. Dudás Bertalan OSBM regesztái az NBRML-ben. 
75 Eger, Érseki Levéltár, Archivum vetus, Munkácsi püspökséggel kapcsolatos iratok, Olsay Mihály levele 
Erdődi Gábornak, 1734. október 22. és 1738. január 12. 
76 TERDIK 2008, 541-542. (Függelék 2.) 
77 „Demum cum affuturo vere, auxiliante DEO, circa continuationem Ecclesaiae Pocsensis denecesse mihi cum 
reliquis, quibus incumberet, cogitendum veniret secus magnum erit inhactenus positis muris detrimentum, 
nondum sub tectum deventis. Fundus vero in testamentali dispositione piae defuncti Episcopi Bizanczy relictus 
ad tam magnificium opus continuamdum valde foret exiguus; multi autem ea de causa magnates, cum quibus 
hactenus mihi diversis in locis esse licuit, tamquam zelozissimi pugiles, culturesque mariani gratiose suaderent, 
submittendum esse libellum Excelso Consilio Regio, ut eatenus ex cassa clericorum, quantum gratia, et favor 
regius clementissime dictaverint, eidem ecclesiae in ruderibus etiamnum ob duorum jam episcoporum decessum 
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től vezetett számadáskönyvben hivatkoznak is egy olyan kötetre, amely az adományozók 

nevét tartalmazta. 

Blazsovszky újra szerződést kötött Liczkyvel: a munkálatok 1742-ben meg is indultak. 

A püspök ugyan sokallta a mester által kért 2800 forintot,78 a templom meszelése megtörtént. 

Ennek árát Blazsovszky – valószínűleg halála miatt – már nem tudta kifizetni. A szerződés 

szövege alapján úgy tűnik, hogy a falak egy része már a párkányzatig állhatott, a boltozás és a 

két torony hiányzott. Az időjárás okozta károk miatt a párkányzat egy részét le kellett törni és 

újjáépíteni.79 

 Ha a templom első építési tervét (6-7. kép)80 összevetjük a megépült állapottal (10. és 

13. kép), jól látszik, hogy az első koncepciót több ponton módosították. Hogy ez pontosan 

mikor történt, egyelőre nem dönthető el. Mindenesetre a templom jelenlegi állapotához közel 

álló két másik tervtöredék maradt fönn a munkácsi püspökség levéltárában. Sajnos a feliratok 

és az évszámok teljesen hiányoznak róluk, mint ahogyan a hozzájuk tartozó iratanyag sem 

található mellettük.  

 Az egyik rajz a templom északi tornyát és oldalapszisát ábrázolja, valószínűleg egy, a 

teljes épületet bemutató rajz töredéke lehet (8. kép).81 A tornyon még ikerablak szerepel, a 

hajón viszont már kettős ablaksor látható, a torony sisakja és az oldalapszis fölötti tetőzet 

formája viszont különbözik mind az első terven látható, mind a megvalósult változattól. 

 A másik rajz a templom fő- és déli homlokzatát ábrázolja egyszerű 

megfogalmazásban, mivel a két homlokzat főnézetét egymás mellé vetíti alaprajz nélkül. A 

részletformák kidolgozottsága viszont aprólékosabb, mint az előzőé (9. kép).82 Az első tervvel 

összevetve megállapítható, hogy az alaprajzi elrendezés szinte változatlan maradt, de a 

templom felmenő falainak kialakításában több változás történt: valószínűleg az egész 

templomot megmagasították, és a legelső terven szereplő, nagy, aediculába helyezett ablakok 

helyett egyszerű, szalagkeretekkel övezett, félkörívesen záródó kettős ablaksort terveztek. A 

főhomlokzat és a két torony ablakformáit is módosították, mivel az ikerablakok helyett csak 

szimpla, négyszögletes vagy félkörívesen záródó ablakok szerepelnek az új rajzon. Az órák 
                                                                                                                                                   
gementi succurreretur; mittendos item duos exemplares de gremio reverendorum patrum religiosorum hujatium 
ad id munus exequendum idoneorum, cum literis mendicatiriis, ex libro, ad cujus initium Thaumaturga 
Beatissima Mater Pocsensis depingenda veniret, in quo Domini Patroni, et benefactores, quantum quis in 
subsidium illius ecclesiae gratiose contulerit, sua nomina, et cognomina inscibere possint.” (Eger, Érseki 
Levéltár, Archivum vetus, Munkácsi püspökséggel kapcsolatos iratok, Blazsovszky György levele Erdődy 
Gábornak, Munkács, 1738. március 12.) 
78 TERDIK 2008, 542-543.  
79 TERDIK 2008, 542-543.  
80 TERDIK 2007, 365, 6–7. kép 
81 DAZO Fond 151. opisz 1. no 525. f 9r, TERDIK 2008, 527, 1. kép 
82 DAZO Fond 151. opisz 1. no 525, f 8r. TERDIK 2008, 528, 2. kép 
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elhelyezését egységesítették, minden oldalra a főpárkányt megtörő órahelyeket terveztek. 

Fontos változtatás történt a templom tetőszerkezetében is: a tornyok kettős hagymaidomból és 

lanternából összeállított sisakokat, míg a hajó fölé, az oldalapszis ívesen kialakított 

tetőzetének és a szentély tetejének csúcsára hasonló kialakítású három huszártornyot 

helyeztek. Ez a rajz áll legközelebb a mai állapothoz, bár több eltérés is van, amelyek részben 

a tornyok 19. század második felében történt megmagasításának köszönhetők. 

 A rajzok készítési kora egyelőre nem határozható meg. Nem tudni, hogy melyik 

püspök kérte a tervmódosításokat. Nagy valószínűséggel Olsavszky, mivel a Blazsovszkyval 

kötött szerződésben nem esik szó módosításokról.  

 Az építkezés 1744-től, Olsavszky Mihály Mánuel (1743–1767) idejében vett nagy 

lendületet. A munkálatokat továbbra is Liczky vezetése mellett a saját pallérjai, Dinczer 

Ferenc, majd az ő halála (1749) után Straus Tamás végezték.83 Olsavszkyval az építési 

szerződést a későbbi nyugták szerint 1744. június 19-én írták alá,84 de ennek szövegét 

egyelőre nem ismerjük. A templomon folyó valamennyi munkálatról viszont jó képet nyújt az 

1742 és 1757 között vezetett számadáskönyv.85 

 A két torony építésére vonatkozó, Kaiser Mátyás ács pallérral 1746 januárjában kötött 

szerződés fönnmaradt,86 a palléroknak adott kifizetéseket összesítő számadással 

egyetemben.87 A templom és a tornyok fedésére 700 rajnai forintot fizettek, bár a tornyokon 

még 1757-ben is dolgoztak.88 1744-től egy nagyváradi ács a templom fedését készítette.89 

1746 októberében Liczky egyik levelében már arról írt, hogy a szentély ablakai készülnek, 

ami azt jelenti, hogy a munkálatok előrehaladott állapotban voltak.90  

 A templom építésével 1749-re nagyrészt el is készültek, Olsavszky a templomot ez év 

szeptember 8-án föl is szentelte, annak ellenére, hogy a meghívott egyházi és világi 

előkelőségek egy része távol tartotta magát, mivel Olsavszky és Barkóczy között éppen 

különböző, jelentős horderejű kérdéseket érintő viták folytak. Ebben az évben már a bazilita 

kolostor építéséhez is hozzáfogtak, szintén Liczky Nikodémus vezetésével,91 az építési 

szerződést május 17-én kötötték meg Máriapócson.92 Liczky az egyik nyugtája szerint 1749 és 

                                                
83 TERDIK 2008, 549-550, 553-67.  
84 TERDIK 2008, 551-52.  
85 TERDIK 2008, 553-67.  
86 TERDIK 2008, 544-45.  
87 TERDIK 2008, 546. 
88 TERDIK 2008, 562-63. 
89 TERDIK 2008, 562.  
90 TERDIK 2008, 545-46.  
91 PUSKÁS 1995, 171., 187., 27. jegyzet, TERDIK 2007, 368–370. 
92 TERDIK 2008, 550. 
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1757 között 2078 rajnai forintot és 5 krajcárt vett föl a kolostor építésén végzett munkáért.93 

A templom építéséért az 1744-ben kötött szerződés értelmében neki összesen 2600 rajnai 

forint járt.94 1744 és 1750 között ebből 1572 rajnai forintot vett föl.95 Az elszámolás nem volt 

mindig problémamentes, Liczky 1759-ben is még úgy ítélte meg, hogy 100 rajnai forinttal 

tartozik neki a püspök.96 A kegytemplom befejezésére a főkapun található latin felirat 

chronosztichonja szerint 1756-ban került sor, bár amint már említettük, a tornyokon még 

1757-ben is dolgoztak.97   

A kegytemplom építési költségeit a 18. század közepén összesítették, ami szerint az 

anyagokra fordított, és az építőmestereknek adott költségek 8941 rajnai forintra és 29 

krajcárra rúgtak. Ebben nincsenek benne a berendezési és festési munkák költségei, amelyek 

még néhány ezer forintos tételt jelentettek.98 

 Liczky a korszakban Kelet-Magyarország egyik legfoglalkoztatottabb mestere volt, 

akit nemcsak a Szepesi Kamara, hanem a környék nemesei, főpapjai is szívesen bíztak meg 

munkákkal, bár úgy tűnik, hogy formavilága gyakran korábbi előképeket követ, és kevés 

invencióról tanúskodik.99 Választásukat minden bizonnyal befolyásolta, hogy ekkor még 

nehéz volt jobban képzett mestereket az országnak erre a nehéz gazdasági körülmények miatt 

fejletlenebb vidékére csábítani.  

 

A KEGYTEMPLOM ÉPÍTÉSZETI JELLEMZŐI 

A templom nyugati homlokzata háromtengelyes, a két torony teste előrébb ugrik, mint a 

főhomlokzat. A díszes, kőkeretes főkapu fölött kosáríves, a tornyok alsó szintjén viszont egy-

egy négyszögletes, fölöttük pedig egy-egy ovális ablak nyílik. A tornyok sarkai élszedettek 

(lekerekítettek), a szélek mentén dór fejezetű pilaszterek futnak, az első szintet hangsúlyos, 

gazdagon profilozott párkány zárja. A koronázó párkány fölé eredetileg csak egy szinttel 

magasodtak a tornyok, amelyeket pilaszterek kereteznek, szalagkeretekkel övezett, kőből 

faragott könyöklőkkel ellátott ablakaik kosárívekkel záródnak. 

A hajó homlokzatán, a főpárkány fölötti falmezőben szoborfülkét alakítottak, amely 

csak a legutóbbi helyreállítás folyamán vált újra láthatóvá. Nem tudni, hogy a barokk korban 

mi állt benne, a 19. század végétől talán lemezre festett, körbevágott Immaculata-kép 

                                                
93 TERDIK 2008, 551-52. 
94 TERDIK 2008, 550-51. 
95 TERDIK 2008, 549-550. 
96 TERDIK 2008, 552-53. 
97 TERDIK 2008, 562.  
98 TERDIK 2008, 553-67. 
99 TERDIK 2007, 364–366. 
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kaphatott itt helyet. Ezt a falmezőt két dór fejezetű pilaszter keretezi, majd a csúcskereszttől 

induló, két tört, volutákban végződő vonalú oromzatban záródik, amelynek közepén egy 

ovális ablak nyílik. 

A hajó falai egyszerű kialakításúak, a falfelületeket fejezet nélküli pilaszterek (lizénák) 

osztják mezőkre, amelyekben egymás fölött, egy-egy félkörívesen záródó, szalagkeretekkel 

övezett ablak nyílik. Az alsó sor magasabb ablakai kőpárkányokat is kaptak. Az egész hajót 

gazdagon profilozott párkány koronázza, amely a torony párkányihoz képest más profilt 

mutat, és magasabban helyezkedik el. A hajó nyugati felében, az északi és déli oldalon 

egyszerű kialakítású, kőkeretes ajtók nyílnak. 

 A kegytemplom szinte az egyetlen hazai görögkatolikus templom, amelynek 18. 

századi formájáról több ábrázolást is ismerünk. Az épület legpontosabb, korabeli alaprajza 

Olsavszky Mánuel püspök 1750-es végrendeletén látható.100 A rajz szerint ekkor a főoltár 

mögött egy falat is építettek – ami elég szokatlan megoldásnak tűnik a korban - , a leválasztott 

rész talán a sekrestyét jelöli.101  A templom és a kolostor alaprajza Olsavszky püspök 1763 

előtt készült portréján is föltűnik, de közel sem olyan pontos, mint amilyen a végrendeleten 

látható.102  

Az épület 18. századi állapotáról különböző kisgrafikai ábrázolások segítségével 

fogalmat alkothatunk. A kegyhelyet felkereső zarándokok számára készült metszeteken 

rendszerint a kegykép megjelenítésére esett nagyobb hangsúly, de a templom és néha a 

kolostor ábrázolása is föltűnik. 1750 körül készülhetett Franz Feninger metszete, amelyen a 

kegykép alatt a templom is látható, méghozzá az északi oldalról (ezért nem szerepel a 

kolostor). Az ábrázolás alapvetően hiteles, bár az épület arányait eltorzítja: a nyugati főkaput 

aránytalanul nagy, a szentély oldalán is jelöl egy ajtót, az oldalapszison viszont nem jelöli az 

oltárok mögötti vakablakokat. A tornyok sisakformája is közelít a valósághoz, és figyelemre 

méltó, hogy a csúcsaikon hármas kereszt látható.103 A 18. század végén vagy a 19. század 

legelején Binder János Fülöp készítette azt a metszetet, amelynek nyomólemezét is 

Máriapócson őrzik, és amely a templomot és a kolostort együtt, már a déli oldalról ábrázolják. 

A főhomlokzat vonalai szétesők, a tornyok sisakja csak tömegében idézhette az eredeti 

formákat.104 Ez utóbbi alapján készülhetett a 19. század elején egy szentkép is. A 

                                                
100 PUSKÁS 1995, 8. kép 
101 PUSKÁS 1995, 172. 
102 Szpalinszky Mihály festő munkája. Máriapócs, Nagy Szent Bazil Rend Gyűjteménye. PUSKÁS 1995, 22-23. 
kép. 
103 SZILÁRDFY 1984, kat. 18., SZILÁRDFY-TÜSKÉS-KNAPP 1987, 178. kép 
104 PUSKÁS 1995, 5. kép, PUSKÁS 2008, 212, 204. kép 
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főhomlokzaton különös motívum, és biztosan nem felelt meg a valóságnak, hogy a déli torony 

nyugati oldalán is jelöl egy bejáratot. A tornyokon itt is hármas kereszteteket ábrázoltak. 105 

 A 18. század folyamán a templom kívülről valószínűleg csak fehérre volt meszelve, 

nehezen értelmezhető, hogy az egyik tervrajzon a zsindellyel azonos színezéssel ábrázolták a 

pilasztereket és lizénákat (9. kép). Az egész épület zsindellyel volt fedve, a tornyok 

befedéséhez Olsavszky még 1757-ben is zsindelyt kért Szabolcs vármegyétől.106 A 

számadások szerint ebben az évben végül is Bereg vármegyéből hozatott 12000 és 11600 

zsindelyt.107 

 A kegytemplom külső megjelenésének legmonumentálisabb eleme a főkapu kőkerete. 

A szépen faragott kapu két oldalán magas lábazaton, sudarasodó, kompozit fejezetű oszlopok 

állnak, amelyek párkánya fölött két félív indul, mögöttük vázák kaptak helyet. Az ajtó 

szemöldökkövének közepén egy görögkereszt látható, amelyből két oldalra szimmetrikusan 

virágfüzér indul, amely szőlőfürtökben végződik. A kapu párkányzat képszékében 

chronosztichonos felirat olvasható, amelynek kiemelt betűi az 1756-os évszámot adják ki. A 

felirat megemlékezik az építésben részt vevő mind a négy püspökről, kiemelve, hogy 

Bizánczy kezdte, Olsavszky folytatta, Blazsovszky majdnem a falak feléig jutott, a befejezés 

viszont Olsavszky Mánuelre maradt,108 ezért nem is kell csodálkoznunk, hogy a főpárkány 

fölött ívesen záródó mezőbe Olsavszky püspök címere került, alatta az egyházfő hivatalos 

titulusait megadó felirat olvasható.109 A címeres rész fölött angyalfej látható, amely jelenlegi 

formájában az 1991-es helyreállítás során készült, mert a helyén található kő már a 

felismerhetetlenségig le volt kopva. A 18. századi görögkatolikus templomok közül egynek 

sincs a pócsihoz fogható kapuja, ahol az építtető püspök ilyen reprezentatív módon állított 

volna emléket a saját munkájának. A 2009-es helyreállítás során az is kiderült, hogy a 

kőelemek valószínűleg színezve voltak, a felirat aranyozását részlegesen helyreállították. 

Érdekes kérdés, hogy vajon Liczky számára mit jelenthetett az „ad normam 

Ruthenicam” kifejezés, és vajon az épület szerkezetében mely elemek tükrözhetik a 

megrendelők által támasztott kívánalomnak való megfelelést. Valószínűleg az oldalapszisok 

által támasztott centralitásban lehet ezt a törekvést tetten érni, bár Liczky esetében a bizánci 

hagyományú építészet közvetlen ismeretével nem nagyon számolhatunk, a munkácsi Csernek-
                                                
105 SZILÁRDFY-TÜSKÉS-KNAPP 1987, 181. kép 
106 Dudás Bertalan OSBM regesztái az NBRML-ben. 
107 TERDIK 2008, 563. (Függelék 17. f 19v). 
108 ANTISTES PRIMVS BIZANTIVS IVIT HONORI VIRO IN EO TALES AEDIFICARE LARES 
OLSAVSZKI QVORUM SIMEON GABRIELQVE BLASOVSZKI VIX MVRIS MEDIIS APOSVERE 
MANVS / EXVRGVNT OLSAVSZKY SVB MANVELE FINITI GLORIA LAVSQVE DEO VITA 
PERENNIS EI 
109 MICH MAN OLSAVSZKI EPP ROSSEN MUNK ET MAR VICAR APOST. 
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hegy kolostorának egykori körtemplomát leszámítva, építészetére inkább a korabeli barokk 

centralizáló épületek lehettek nagyobb hatással. A pócsi templom sajátos karakterét az egyes, 

jól elkülöníthető részeket kihangsúlyozó tornyocskák adják. A motívum eredetét kutatva nem 

zárható ki, hogy a liturgikus könyvek metszeteiről jól ismert kijevi Barlangkolostornak, az 

Istenszülő elszenderülése tiszteletére szentelt főtemploma110 lanternás toronyerdőjének hatását 

feltételezhetjük e mögött a forma mögött, amely a Kárpát-medencében, de aztán a Kárpátok 

túl oldalán is nagyon népszerű lesz.111 Mivel a templom első tervein ezek atornyok még nem 

szerepelnek, valószínűleg Olsavszky püspök idejében bekövetkezett tervmódosítás 

eredményei lehetnek. 

A kegytemplom összképe a 19. század közepén változott meg. A század első felében a 

zsindelytetők rendszeres karbantartása igényelt kisebb-nagyobb munkákat,112 a templom 

befejezése után közel száz évvel a templom tornyainak magasítására gondoltak. 1853. május 

2-án kelt az a költségvetés, amely ehhez a munkához adott árajánlatot.113 Két év múlva, 1855-

ben az egyik tornyot felmérték, mellette a főhomlokzat rajza is szerepel, a tornyok tervezett 

magasításával (11. kép),114 amelyben a barokk tornyokra gótikus stíluselemek 

fölhasználásával, csúcsívekből kombinált párkányt építettek volna, más arányú 

toronysisakokkal. 

Úgy tűnik, ez a változat nem nyerte el a baziliták tetszését, mert 1856-ban 

készíttetettek egy rajzot Rusz (?) Mátyás mérnökkel a miskolci minorita templom kettős 

tornyának bádog sisakjáról (12. kép). A rajz alatt hitelesítő aláírás és pecsét szerepel, 

miszerint valóban a szóban forgó templom sisakját mutatja az ábrázolás (NBRML, jelenleg 

kiállítva a Bazilita Gyűjteményben).115 Ennek alapján készülhetett Major József nagykállói 

vállalkozó, építőmester dátum nélküli költségvetése, amelyben a mester így ír a tornyok 

tetejéről:  

                                                
110 Főképp a kijevi Paterikon illusztráción találkozunk vele: pl. az 1678-as kiadásban (ГУСЕВА – КАМЕНЕВА – 
ПОЛОНСКАЯ 1981, 22-23, ill. 884. A század végétől kezdve már más liturgikus könyvek illusztrációban is 
föltűnik a monostor főtemplomának képe: Uo. 1689, 1691, 1694. De később is, pl. 1708-as kijevi kiadású 
Liturgikonban (ЗАПАСКО – IСАЄВИЧ 1984, Kat. 837. ill. a 35. oldalon), vagy az 1728-as kiadású Zsoltároskönyv 
címlapján (Uo. kat. 1097, ill. 54. oldalon).  
111 Erről részletesebben: TERDIK 2011.a 18-19.  
112 1815. július 5-én Kuluzskovszky János, a Károlyi grófok erdődi uradalmának ácsmestere szerződött a bazilita 
atyákkal 420 forintért és 4 icce pálinkáért a tornyok átzsindelyezésére. 1832. szeptember 18-án pedig Csutkovits 
János kisvárdai ácsmester adott ajánlatot a kegytemplom és tornyai tetőzetének javítására 1313 rajnai forint és 12 
krajcár értékben (NBRML, Gazdasági iratok, 1815-1900.). 
113 Egy balmazújvárosi építő- és ácsmester írt alá, a munkát összesen 6648 forint és 48 krajcárra becsülte. 
NBRML 
114 A rajzot Janos Miklusiky (?) készítette. NBRML. 
115 Képét közli: PUSKÁS 1995, 24. Ez igazából tehát nem tervrajz, hanem csak felmérési rajz. Az alsó felirat 
töredékes, a „miskolci minoriták” szavaknak csak az eleje és a vége van meg. 
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„… a mely a miskolczi kettős bádogu torony mintázatyára lészen készülendő a fedél 

közepén felül nyolcz gömbölyű oszlopon álló filegóriás forma díszes alakzatu, melynek 

magassága a gombon kívül lészen kilencz és három lább”.  

A falakat négy öllel tervezte megmagasítani, az egész építési- és ácsmunka költségeit 

Major 7507 forintra becsülte. Minden bizonnyal el is fogadták a mester árajánlatát, mert a 

torony megmagasított formája tényleg a felmérési rajz formáit követi (12. kép), bár a 

toronytest kettős pilaszterei helyett csak egy szerepel.116 A munkálatok pontos befejezési 

dátuma egyelőre nem ismert, de ekkor nemcsak a két új nagytorony, hanem a hajó és szentély 

fölötti három kisebb huszártorony is pléh fedést kapott.117 

1894-ben a templom összes nyílászáróját is kicserélték. Valószínűleg ezek azonosak 

azokkal a fémkeretes ablakokkal és ajtókkal, amelyek még ma is megvannak az épületen. 

1896-ban „új” sekrestye is épült,118 amelyet a 20. század közepén váltottak föl egy újabb 

épülettel. 

 

A KEGYTEMPLOM BELSŐ DÍSZÍTÉSE 

A barokk festés. Puskás Bernadett már föltételezte, hogy a máriapócsi templom jelenlegi 

belső festése még a 18. században készített festést követi, és azt is megállapította, hogy az itt 

dolgozó festő jól ismerte az Andrea Pozzo jezsuita által, a 18. század elejére kifejlesztett 

„látszatarchitekturás” elemeket.119 

Levéltári források támasztják alá, hogy 1748 és 1749 folyamán a templomot valóban 

kifestették, méghozzá egy Kassáról származó mester: „Veres alias Izbéghy István”, vagyis 

Vörös István festő.120 A művészettörténeti kutatás egy időben őt tartotta a kassai domonkos 

templom mennyezetét borító, a 18. század közepén festett freskók készítőjének (17. kép), bár 

levéltári források hiányában ezt az elképzelést a kutatók egy része nem osztotta.121 A 

máriapócsi és a kassai mennyezetfestés összehasonlításából jól érzékelhető, hogy a 

máriapócsi templom festése a 19. és a 20. században végbement átalakítások ellenére nagyobb 

részt megőrizte a 18. századi formarendszert (16-18. kép). Mind a két helyen, Pócson és 

                                                
116 A miskolci minorita templom toronysisakjai az 1843-as tűzvész után két évvel kapta meg jelenlegi formáját. 
DERCSÉNYI-HEGYI-MAROSI-TÖRÖK 1991, 282, 613. kép. 
117 LUPIS 1899, 60-61. 
118 LUPIS 1899, 61. 
119 PUSKÁS 2008, 156–157. 
120 TERDIK 2008, 546-548. (Függelék 8. és 17., f 22r) 
121 Erre már Garas Klára fölhívta a figyelmet összefoglaló munkájában (GARAS 1955, 70.), viszont Jávor Anna 
szerint ezek a képek nem lehetnek az alapvetően olajképeket festő Veres munkái (JÁVOR 2004, 305., JÁVOR 
2006, 56.). A kassai freskók datálásával kapcsolatban újabban fölmerült, hogy az 1740-es évek közepén, tehát 
még a pócsiak előtt elkészültek volna. TERDIK 2010.b 248, 8. jegyzet. 
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Kassán egyaránt, fontos szerepet kaptak a látszatarchitektúra elemei (kupola, álablakok stb.), 

amelyek hasonló kialakításúak, valamint ezen fölül néhány másodlagosnak tűnő részlet – mint 

pl. az ablakok vagy a boltívek belső oldalát díszítő szürke gyümölcsfüzérek – nagyon 

hasonlóak, ami szintén tanúskodhat mesterazonosságról. 

Veres István az itteni munkáért 1260 rajnai forintot kapott. Pócsi működése nem volt 

mindig zavartalan, egyik levelében a máriapócsi munka közben őt ért megpróbáltatásairól 

panaszkodik a püspöknek (felesége megbetegedett, lovait ellopták, szobáját távollétében 

kifosztották stb.), anyagi támogatást kérve, mert a festékek ára miatt a háza felét is el kellett 

zálogosítania.122  

A pócsi templom festőjéről előkerült adatok jelentőségét növeli, hogy ezek fényében 

biztosan állítható: Veres István nemcsak olajképeket, hanem épületeket is festett. A kassai 

domonkosok templomfestésén egyértelműen kimutatható, hogy Pozzónak a római San 

Ignazio jezsuita templom hajójában készített, Loyolai Szent Ignác megdicsőülését ábrázoló 

képét is ismerte, minden bizonnyal metszetről. De ugyanez állítható a látszatkupolákról is, 

amelyek Pócson kétszer, Kassán pedig a hajó keleti végében tűnnek föl.123  Pócson a barokk-

kori figurális festésről csak sejtéseink vannak, bár két helyen a 20. század közepén meg tudták 

örökíteni az eredeti részleteket is, amint látni fogjuk. 

A pócsi templom barokk freskóit az 1896-os felújítás során alaposan átfestették, 

valószínűleg Spisák Imre szobrász testvére, Gyula irányításával.124 A barokk struktúrát 

megőrizték, csak a figurális részeket fogalmazták újra. Beavatkozásuk mértékéről igazából az 

ötven évvel későbbi munkálatok során készült feljegyzések alapján alkothatunk fogalmat. 

Újabb, nagyobb mértékű átalakításra az 1940-es években került sor Dudás Bertalan 

bazilita tartományfőnöksége idején. A felújítási munkálatokat Boksay József festő, ungvári 

rajztanár és Szarnovszky Sámuel díszítőfestő végezte. Munkamenetük leírása és az 

árajánlataik fönnmaradtak a Bazilita Rend Levéltárában (NBRML). 

Szarnovszky a falfelületek lemosásával kezdte a munkát, amely során igyekezett a 

barokk felületekre vigyázni. Az 1896-os festés nagy részét szappanos vízzel el tudta 

távolítani, ami arra utalhat, hogy azok valamilyen enyves festékekkel készülhettek. 

Boksaynak nagyon tetszett a barokk látszatarchitektúrás festés, tehát alapvetően megtartotta 

és újrafestette, de több helyen nagymértékű változtatásokat is eszközölt. Az egész munkához 

                                                
122 TERDIK 2008, 546-547. (Függelék 8.) 
123 GALAVICS – MAROSI  – MIKÓ  – WEHLI  2001, 362.  
124 TERDIK 2011.a 135-137. 
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kazein tartalmú festékeket használtak. A szentélyből indulva vegyük sorra az egyes térrészek 

mennyezeti freskóinak változásait. 

A szentélyapszis boltozatának közepén található látszatkupola egészen pozzói 

előképeket követ, ezt festették újra 1943-ban (16. kép). Dudás Bertalan szerint Boksay a 

következő módosításokat hajtotta végre:  

„A szentélyben a kupolát125 ugyancsak felújította, a közepén eltüntette az eredeti 

felírást: SZVJÁT SZVJÁT SZVJÁT, és helyébe írta: SZENT SZENT SZENT. – A felső 

párkány felett eredetileg a felső ablaksor mintájára vakablakok voltak festve. Ezek helyett a 

négy egyházatyát festette. A két párkány közé pedig az addigi silány márványutánzat helyett a 

kerubokat ábrázoló, jellegzetes Boksay-stílusú angyalfejeket festette arany háttérrel.”126  

A vakablakok is biztosan az eredeti barokk réteghez tartozhattak, mivel Kassán a 

domonkos templomban is szívesen alkalmazta ezeket Vörös István. Egy régi fényképen jól 

látható,127 hogy Pócson az apszis kupoláját körülvevő medalionokban az egyházatyák 

mellképei szerepeltek, sajnos nem dönthető el, hogy a barokk, vagy az 1896-os festéshez 

tartoztak-e eredetileg. Helyettük Boksay játszadozó puttókat készített. 

A hajóban, a diadalív előtti keresztboltozaton az architektúrás elemek is barokk koriak 

voltak. A régi fotókon jól látszik, hogy itt Szűz Mária lépe kapott helyet, amelyről Dudás atya 

így ír:  

„A hajó mennyezetén az ikonosztáz előtt az architektúrába Murillo Mária 

mennybevitele másolata helyett festette (ti. Boksay) a maga stílusában Szűz Mária 

mennybemenetelét.”128 

Boksay a szerződésében is megemlíti, hogy ide ő más Máriát fog festeni. A 

látszatarchitektúra szoros rokonságot mutat a kassai domonkos templom szentélyében látható, 

Aquinói Szent tamás megdicsőülését ábrázoló mennyezeti freskóval.129 

A következő boltszakaszban, a központi nagy látszatkupolába (18. kép) a munkaterve 

szerint az Oltáriszentséget imádó két angyalt is befestett. Erről így ír Dudás atya:  

„A kereszthajó közepe feletti kupolába, az ablaknyílásba befestett, ha jól emlékszem, 

egy angyalt, mondván, hogy egy kis életet is vigyünk az architektúrába. – A kupola négy 

sarkában, a boltívek alján a múlt század végén odafestették négy ovális keretbe az 

evangélistákat, de ezek is közismert másolatok voltak. Szappanos vízzel könnyen lemosódtak, 
                                                
125 Itt nem az előző mondatban említett kupoláról, hanem egy nyitott látszatarchitektúráról van szó, amely már a 
keresztboltozaton található. 
126 DUDÁS 2007, 22. 
127 BOROVSZKY (SZABOLCS) 349. 
128 DUDÁS 2007, 22. 
129 TERDIK 2008, 529, 3. kép 
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és alattuk volt a négy evangélista eredeti, talán freskó képe, barokkos ruházatban, szinte a 

levegőben lebegve. Ezekről P. Szirtes felvételt készített. Egy gyenge minőségű képet most is 

őrzök ezekből. Boksay ezekre festette a mostaniakat saját elgondolása szerint.”130 

Szerencsére az evangélistákról készült fotók ma is megvannak a máriapócsi bazilita 

rendházban. Az egyik biztosan Lukácsot ábrázolja, a másik attribútuma nem látszik (19-20. 

kép). A figurák arca és keze jó állapotban volt, de a ruházatukból úgy tűnik, már csak az 

alárajzolás, a szinópiák voltak meg. Ezeket a sérüléseket a beázások is okozhatták. Boksay 

tényleg más evangélistákat festett a helyükre.  

A látszatkupola szoros kapcsolatot mutat a kassai domonkos templom hajójának keleti 

felét kitöltő látszatkupolával (17-18. kép), mint ahogy a szentély hasonló kupolafestése is. 

A két oldalapszisban, a mellékoltárok fölötti fülkékbe is festett jeleneteket Boksay. 

Dudás atyát idézve:  

„Ugyancsak ő festette a két kereszthajó párkány fölötti képét: a csodatévő Pócsi 

Máriához gyógyulásért járuló betegekről, akiket egy bazilita atya irányít. A szemben lévő 

fülkébe Nagy Szent Bazil vagy Aranyszájú Szent János miséjét, a párkányok közé pedig a 

szentélyben említett kerubfejeket.”131 

Régi fényképeken jól látszik, hogy a két kép helyén különböző szentek ábrázolásai 

voltak, valószínűleg az 1896-os festésből. 

 A karzat és a központi boltozat közötti keresztboltozaton egy különleges, 

perspektivikus ábrázolás volt látható, amelyről sajnos semmilyen ábrázolást nem ismerünk 

egyelőre. Dudás atya így ír róla:  

„A mennyezeten, a kórus felett és a két oldalbejárati ajtó fölött a két kupolával azonos 

perspektívájú kép volt látható. A kórus felett egy toronynak a belseje volt ferdén felfestve a 

torony bejárati nyílásával, mely képzeletben úgy folytatódott a kórus fölötti íven keresztül, 

hogy a hajó mennyezetén már kívülről látszott a torony barokkos sisakkal, s az ablakán 

keresztül kitűnt egy kis harang is. Úgy nézett ki, mintha a kórusból egyenesen az ég felé 

emelkednék a torony. Gróf Klébelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszterként járt 

Máriapócson 1925 nyarán, talán augusztusban, s a következőket mondta visszaemlékezésem 

szerint (mint végzett negyedgimnazista mindig a nyomában voltam): ezek a perspektív 

festmények hazánkban ilyen formában egyedülállók, a templomfestésnél meg ne semmisítsék. 

Nagyon szépnek találta azokat. Boksay mégis lefestette a tornyot, mivel semmi templom 

                                                
130 DUDÁS 2007, 23. 
131 DUDÁS 2007, 23. 
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belsejéhez illőt nem talált benne. A kórusra Szent Mihály főangyalt, a pócsi templom 

védőszentjét festette meg a templommal, a hajóban pedig Szent Bazil apoteózisát.”132 

Szarnovszky említi a munkatervében, hogy az ikonosztázion előtti boltozat 

látszatarchitektúráját fogja ide megfesteni, gyakorlatilag tükrözve, amelybe Boksay Szt. 

Bazilt festette meg. A hajók oldalfalainak festése, és a pilaszterek márványozása is 

Szarnovszky munkája. 

Egy évvel később a szentély oldalfalainak kifestésére is sor került, amelyeken 

valószínűleg nem volt barokk kori előzmény.133  

Olsavszky püspök a pócsi templom festésével teljesen a korabeli nyugati gyakorlathoz 

igazodott, amikor a templom illuzionista festését elfogadta. Magyarországon már a század 

első évtizedétől kezdve jelen volt ez a gyakorlat, először a jezsuita templomokban tűnt föl, de 

hasonló jellegű festést fog kapni néhány évtizeddel később a veszprémi székesegyház is, ahol 

a Galli Bibiena család tagjai dolgoztak.134 Ehhez a vonulathoz sorolható Izbéghy Veres István 

tevékenysége, bár kétségtelen, hogy különösen a figurális részek tekintetében nem érte el sem 

Tausch, sem Galli Bibiena színvonalát. 

Olsavszky a falfestéshez nem tudott, vagy nem akart a bizánci hagyományokban 

járatos mestert hívni, pedig 1745-46-os erdélyi útja alkalmából akár találhatott is volna 

havasalföldi tanultságú, a falképfestészetben is járatos mestereket, mint ahogy Balázsfalva 

esetében Aron meg is bízza őket. Persze Kassa sokkal közelebb volt, mint Erdély, és azt sem 

lehet kizárni, hogy a nagyszabású pócsi templomhoz talán illőbbnek is találta a kassai festő 

munkáját, aki a meg nem épült kupolák illúziójával akár még a „rutén norma” szerinti 

formákat is megidézhette. 

  

A KEGYTEMPLOM BERENDEZÉSE 

A főoltár. A koporsó alakú, fekete márvány asztal rózsaszín márvány talapzaton áll. Forgách 

Pál, nagyváradi római katolikus püspök ajándékaként került a kegytemplomba 1750-ben, az 

oltáron található felirat szerint: „PAULO FORGACH. E.V.” „ANOO MDCCL.” (32-33. kép). 

Olsavszky 1750 május 30-án írt levelében emlékezik meg az oltár ideérkezéséről, és említi az 

oltár felépítményét is, amely Petika úr munkája. Egy év múlva oltárképről is ír, de nem derül 

                                                
132 DUDÁS 2007, 23. 
133 Petrasovszky Manó, sátoraljaújhelyi festő kapott megbízást 1944-ben a munkára. Az apszisba kerülő nagy 
festmény miatt az apszis közepén lévő ablakot teljesen befalazták, sőt a falakat újra is vakolták. A pócsi 
falképeket utoljára 1986-ban restaurálták, illetve 2009-10-ben a mennyezeti beázásokat javították. 
134 GALAVICS 1984. 
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ki, hogy mit ábrázolhatott.135 Az oltárasztal beállításával egy időben tabernákulum is 

készülhetett, amelynek formájáról nem tudunk semmi közelebbit. Olsavszky Mánuel püspök 

1754-ben írt Drágossy Mózesnek, az akkori nagyváradi görögkatolikus parókusnak, hogy a 

pócsi templom tabernákuluma, amelyet márványból csináltattak, megérkezett.136 

Elképzelhető, hogy még ezt is Forgách állta, csak a szállítás lebonyolításában kérte meg 

Drágossyt a közreműködésre. 

Egyes adatok szerint „1798-ban készült el a főoltár (Kiszell György asztalos), a 

tabernákulum és képkeret (Koffler Márton nagyváradi szobrász), valamint az oltár kifestése, 

aranyozása (Hora János). (Egri érs. lt. Paroch. Pócspetri.)”.137 Ezek az adatok talán egy fa 

baldachinra, és a többi fából készült részre vonatkozhatnak. 

1896-ban új tabernákulumot, illetve fabaldachint is készítettek, amelynek formájáról 

régi fényképek és képeslapok segítségével alkothatunk fogalmat. A Spisákokkal kötött 

szerződés szerint ekkor az oltár körüli márványlépcsőzetet is kiszélesítették, magát az 

oltárasztalt is bővítették keleti irányba, hogy négyzetes legyen.138 A lépcső bővítése jól 

követhető, mivel a toldásokhoz más árnyalatú követ használtak, az asztal bővítése pedig 

téglából történt, felületét márványozták. Ezek alapján feltételezhető, hogy az oltár eredetileg 

eléggé latinos formájú volt, a 18. századi források szerint márvány tabernákulum tartozott 

hozzá, amely ma már nem ismert. Elképzelhető, hogy az 1940-es években végzett fölújítás 

során kibontott baldachin talán tartalmazott barokk kori elemeket is, jelenleg töredékeit sem 

ismerjük.139 A kegyoltár előkészítő asztalán látható Izsák föláldozása kétségkívül a 18. század 

végéről származó munka.140 Az asztal jelenlegi kialakítása a a 19. század végén, vagy a 20. 

század közepén történhetett, s hátulról megvizsgálva jól látszik, hogy másodlagosan 

fölhasznált, kékre márványozott deszkákból van összerakva, a képet tartalmazó rész egy 

önálló, hasáb alakú elem volt. A kép tematikája és formája alapján elképzelhető, hogy a 

főoltár barokk kori baldachinjának valamelyik oszlopához tartozott lábazati elemként, 

amelyet a kép eucharisztiára vonatkoztatott, tipologikus értelmezése csak megerősíthet.  

                                                
135 PUSKÁS 1995, 177.  
136 GORUN 2005, 92. 
137 ENTZ 1987, II. 65. 
138 TERDIK 2011.a 136. 
139 Oszlopait az 1946-ban tartott szeptemberi nagybúcsún a tábori oltár díszítésére használták, egy másik fotón 
jól látszik, hogy egyik alkalommal mind a négy oszlopot a külső tábori oltár készítésénél alkalmazták. A 
jelenlegi tabernákulum, amelynek a barokk hagyományoknak megfelelően forgatható, háromfülkés kialakítású 
belső magja van, az 1896-ban készült darabbal azonos, csak a tetején kiképzett kis baldachint szerelték le róla. A 
főoltárhoz oltárkép is tartozott, amely Mária mennybevitelét ábrázolta. Valószínűleg azonos azzal a nagyméretű 
vászonképpel, amely jelenleg az érpataki görög katolikus templom oltára fölött áll. 
140 PUSKÁS 1995, 177. 16. kép. 
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 Régi fotók tanúsága szerint a szentélyapszis északi és déli oldalán is állt egy-egy 

előkészítő asztal. Spisák Imrétől rendelték ezeket is,141 az 1940-es években végzett felújítás 

során kerülhettek ki, jelenlegi helyük ismeretlen. 

 

Az ikonosztázion 

A kegytemplom legfontosabb berendezési tárgyára, az ikonosztázionra (14-15. kép) a 

munkácsi megyéspüspök Olsavszky Mihály Mánuel, és a magát görög eredetűnek valló 

mester, Konsztantinosz szobrász 1748. december 17-én Máriapócson szerződött.142 A szöveg 

elején leszögezték, hogy a latinul „a szentélyt lezáró szerkezetként” körülírt ikonosztáz 

készítéséhez szükséges faanyagot, a munkában segítő asztalosokat és ácsokat a fent nevezett 

mester maga fogja beszerezni, illetve fölfogadni és fizetni. Abban is megegyeztek, hogy az 

építmény méreteiben is a püspökkel közösen meghatározott formát fogja követni, ha mégis 

valami változás történne, azt egyeztetik egymással. A mester arra kötelezte magát, hogy a 

legjobb faanyagot fogja beszerezni, nehogy később valamilyen törés keletkezzen rajta. A 

mester a munkáért összesen 650 rajnai forintot kap részletekben, ezen fölül különböző 

természeti juttatásokat, bort, búzát, húst, tűzifát stb., amelyeket igényei szerint fognak 

számára közvetíteni. A szerződésben Konsztantinoszt csak „sculptor”-ként, szobrászként írják 

le, aláírásában ő maga thaliodorosz-nak, vagyis olasz eredetű újgörög szóval képfaragónak 

nevezi magát.143 Görög eredetére utal, hogy a számadáskönyvekben „graecus” mesternek 

nevezik, de szerepel a neve a bazilita kolostor 1749. május 28-án lerakott alapkő-iratában is, 

amelyben „Constantinus sculptor graecus constantinopolitanus” néven tűnik föl.144 

A mester számára történt kifizetések menetét jól követhetjük a kolostor 

számadásaiból.145 A szerződés aláírásakor is kapott már egy kisebb összeget, majd a 

következő hónapokban általában kétszer vette föl járandóságait. 1749 januárjában és 

márciusában azt is megjegyzik, hogy deszkákra és anyagokra vette föl a pénzt. Az utolsó 

nagyobb kifizetés augusztus 8-án történt, valószínűleg eddigre el is készült a művel. A közel 

13 m magas, 6 m széles, dúsan faragott együttes elkészítése ezek szerint megközelítőleg nyolc 

hónapot vett igénybe. Sajnos a számadásokból nem derül ki, hogy Konsztantinosz mester 

                                                
141 TERDIK 2011.a 136. 
142 TERDIK 2008, 547-548. 
143 A szó eredetével Nagy Márta foglalkozott, amikor az egri Jankovics Miklósról gyűjtött adatokat (NAGY 1990, 
9.). 
144 Az alapkő feliratának szövege: DAZO Fond 151. opisz 1. no 750, f 7v-8r, (itt csak Constantinus sculptor) 
(Lásd: TERDIK 2008, 557.) és DAZO Fond 151. opisz 1. no 1191. f 1r., ahol az idézett, hosszabb megnevezése 
szerepel. Szövegét már Basilovits közölte, de a jelenlévők névsorát elhagyta (BASILOVITS 1799/1804. I. Pars III. 
12–13.). 
145 TERDIK 2008, 566. 
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hány segédet fogadott, de feltételezhető, hogy nem egyedül dolgozott ezen a nagyszabású 

munkán. 

Elképzelhető, hogy az állványzat beállítása során adódtak problémák, ugyanis a 

templom építésének befejezését és a berendezés munkálatait irányító Olsavszky Mánuel 

munkácsi püspök 1750. május 30-án írt levelében arról rendelkezik, hogy figyeljenek a királyi 

kapu elhelyezésére, hogy valóban a főoltárral szemben legyen. 1752. március 31-én küldött 

levelében pedig azt kérte, hogy a festő fesse az ünnepikonokat, amíg a többi tábla 

megérkezik.146 Az ikonok tehát az állványzatnál valamivel később készültek, 1756-ban 

pontosabban meg nem nevezett kassai festőknek fizettek az ikonosztázion festéséért.147 

Valószínűleg nem csak az állványzatot festették, mivel jókora összeg került kifizetésre, 

mintegy 925 forint (az állványzat 650 rajnai forintba került).148 1785-ben viszont Spalinszky 

Mihály festővel az ikonosztázion ikonjainak megfestésére kötöttek szerződést 131 német 

aranyért, ami két dolgot jelenthet: a képek egy része csak ekkor készült el vagy az első 

képeket máris újakra cserélték.149 

A faragó eredetére nézve csak görög aláírása és a számadásokban fönnmaradt 

megjegyzés utal, miszerint Konstantinápolyból származott. Feltételezhető, hogyha ilyen 

nagyszabású munkára alkalmasnak találták, már idősebb, komolyabb tapasztalattal rendelkező 

mester lehetett. Sajnos egyelőre azt sem tudni, hogy Olsavszky Mihály Mánuel püspök hol és 

hogyan ismerkedett meg vele. Elképzelhető, hogy a Balkánról származó „görög” kereskedők 

ajánlották neki, mivel ők folyamatos kapcsolatot tartottak Magyarország és a Török 

Birodalom között. Ráadásul, hogy az országban maradhassanak és kereskedhessenek, már I. 

Lipót kora óta hivatalosan unitusnak kellett lenniük, vagyis el kellett ismerniük a munkácsi 

püspök joghatóságát.150 Az 1750-es évek elején többször összeírták a hazai görögöket, 

Konsztantinosz mesterre vonatkozó adat eddig azonban nem került elő.151 Mindenesetre 

biztos, hogy az északkelet-magyarországi görögök egy része kapcsolatban állt a munkácsi 

püspökkel, időnként egyesültnek vallották magukat, s nyugodtan ajánlhatták honfitársukat 

erre a nagyszabású munkára. 

 

                                                
146 PUSKÁS 1995, 175. 
147 TERDIK 2008, 565.  
148 TERDIK 2008, 566. 
149 PUSKÁS 1995, 175., PUSKÁS 2002, 155., PUSKÁS 2008, 187–188. Másolata Hodinkánál, ahol 1785. jún. 12-e a 
dátum (MTA, Kézirattár, Ms 794/1.). Eredetije: jelenleg a Bazilita Gyűjtemény kiállításán, Máriapócson. 
150 HODINKA 1912. PAPP 1987, 11-20. 
151 MOL C 42, fasc. 2 No. 8. 15. cs. 
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Az ikonosztázion formarendszere. A témával foglalkozó szakirodalomban már elfogadott 

tény, hogy a máriapócsi ikonosztázion az ún. balkáni típusba tartozik,152 amelyet leginkább az 

különböztet meg az ukrán és orosz területeken kialakult társaitól, hogy az egyes sorok 

horizontális jellege dominál, az építmény dús faragása ellenére síkszerű, ugyanis az 

architektonikus elemek használata visszafogott, az oromzaton viszont az egész szerkezet 

méreteihez képest nagy kereszt kap helyet. A pócsi ikonosztáz mégsem egészen társtalan a 

magyarországi anyagban, ugyanis szerkezete és faragványainak stílusa szoros rokonságot 

mutat a korszak két másik görögkatolikus püspöki székesegyházának, a balázsfalvinak és a 

nagyváradinak az ikonosztázával, amint a későbbiekben látni fogjuk.  

A monumentális máriapócsi képállvány a hagyományoknak megfelelően három ajtós, 

három nagy, és több kisebb képsorral, de - a szobrász balkáni eredetének megfelelően -, 

néhány részletében a Kárpát-vidék művészetében alig ismert megoldásokat is mutat. Ilyenek a 

17. századtól kezdve a balkáni ikonosztázionok sajátos szerkezeti elemei, pl. az alapképsor 

kialakítása során az ikon fölé egy faragásokkal díszített lunetta is kerül (ezeket kemeriának 

hívják újgörögül), az ikonok alá pedig szintén faragásokkal díszített téglány alakú mezőt is 

helyeznek (ketabedes).153 Sajnos ezek Máriapócson már nem figyelhetők meg, mert későbbi 

átalakításoknak estek áldozatul.  

Az egyik, alapvetően a balkáni reprezentatív ikonosztázionokra jellemző megoldás, 

hogy az alapképek fölött díszes, áttört faragású párkányt alakítottak ki, amelyen a dúsan 

burjánzó szőlőmotívumok között képmezők is föltűnnek. A hasonló ikonosztázionokon ezen a 

párkányon Krisztus ősei/próféták szoktak szerepelni, középen az ősatya, Jessze 

ábrázolásával.154 Úgy tűnik, hogy Pócson a faragáshoz képest néhány évvel később dolgozó, 

az állványzat márványozását készítő festő már nem értette a párkányzat szimbolikus 

mondanivalóját, és egyszerűen bemárványozta az itt létrehozott képmezőket is.  

Szintén a meditteraneumban elterjedt formai megoldás, hogy a középtengelyben 

emelkedő oromzatai kereszt az ikonosztázion arányaihoz képest is monumentális. A kereszt 

alatt föltűnő, pikkelyes testű, kitátott pofájú, ellentétes irányba tekeredő sárkányok ábrázolása 

szintén ismeretlen az északabbra eső régiókban. A két szörny nem csupán öncélú, díszítő 

elem, szimbolikus tartalmuk a bizánci teológiai hagyományból magyarázható: Krisztus a 

kereszthalálával és föltámadásával győzelmet aratott a föld alsó részeiben rejtőzködő, a 

                                                
152 PUSKÁS 2008, 172. 
153 Erről és görög elnevezéseikről: NIKOMANOS 1997, 293. 
154 Pl. arnotai monostor (1705-06), vagy a surpatelei monostor (1706-07), és a tîrgoviştei érseki templom (1707-
08) ikonosztázán. DUMITRESCU 1974. fig. 47, 54. Fig. 54. 
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gonoszt jelképező sárkányok felett is. Hatalomvesztettségükre hegyes fogaik között lekonyuló 

nyílhegycsúcsban végződő nyelvük utal. Szimbolikus jelentésüket már részletesen tárgyaltam 

máshol.155 

Az egész felépítmény arányrendszere, díszítő stílusa a Török Birodalomban élő 

ortodox népek 16. század végétől formálódó stílusának kiforrott példája, amelyben ügyesen 

ötvöződik a késő bizánci, a nyugati késő reneszánsz és barokk, valamint a korabeli iszlám 

művészet ornamentikájának sokfélesége.156 

Az új képállvány képeit valószínűleg Olsavszky püspök irányításával már a faragás 

befejezése után elkezdték festeni. Az ikonosztázion szerkezetét borító díszítő festést, és talán 

az első ikonokat, vagy legalább egy részüket, név szerint nem ismert kassai festő készítette 

1756-ig, amint már említettük. A faragott részek eredeti kék, vörös, rózsaszín márványt 

imitáló festését a 2010-es restaurálás folyamán tárták fel, illetve állították helyre. A faragott 

növényi ornamentika fekete erezettel díszített zöld, valamint a virágok vörös és kék színezése 

is több helyen előkerült a 19. század végi aranyozás alatt, de a teljes föltárás és bemutatás 

főképp esztétikai okok miatt nem történhetett meg. Az oromzat növényi ornamentikáját 

díszítő, zöld, fekete erezettel, időnként arany hangsúlyokat alkalmazó festés részleges 

helyreállítása megtörtént.  

Nagy meglepetést jelentett, hogy az oromzat prófétákat ábrázoló, 1896-os képei alatt 

az első festés idejére tehető prófétaképek kerültek elő: a fölső sorban, balról jobbra haladva 

Áron, Salamon (24. kép), Dávid (28. kép) és Zakariás, alattuk Illés, Izajás (?), Mózes (25. 

kép) és Dániel (26. kép) látható. A két sárkány közötti kis képmezőben valószínűleg Gedeon 

(23. kép) kapott helyet, mivel a fején látható fémsisak általában a bibliai bíra ábrázolásain 

szokott föltűnni. Festőjüket egyelőre nem sikerült azonosítani, stílusáról annyi ezért 

megállapítható, hogy jól ismerte a korabeli ortodox ikonfestés vezető irányzatait, ikonográfia 

előképei talán az ukrán területeken készült metszetek között keresendők. Erre utalhat, hogy pl. 

a Salamon a jeruzsálemi templomra utaló épületként a kijevi Szent Szófia-templom formáit 

idéző, három hagymakupolás templommodellt tart a kezében. A próféták ikonográfiai 

párhuzama a moldvai Siret-Mănăstioara Szent Onufriosz monostor templomának 18. századi 

ikonosztázionján a próféták feltűnő formai hasonlóságot mutatnak, ami közös metszetelőkép 

meglétére enged következtetni. A román kutatás ezt az ukrán hatású művészet körében 

tárgyalja, mivel a prófétaképek rokonai a Bákó megyei Rădeana Szent Mihály-templomának 

                                                
155 TERDIK 2008, 537-540. 
156 A balkáni emlékanyag szempontjából a 16- 18. század elejéig terjedő emlékanyag katalógusszerű 
feldolgozásai: ĆOROVIĆ-LJUBINKOVIĆ 1965., DUMITRESCU 1974.  
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1658-ban állított ikonosztázionján is megtalálhatóak (27. kép). Ennek a két templomnak 

próféta-sorozataiban Dávid, Dániel és Mózes alakja mutat szoros ikongráfiai kapcsolatot a 

pócsi képekkel.157 

A máriapócsi ikonosztázion első képeit 1785-ben Spalinszky Mihály festő új 

ikonjaival váltották föl, amint már említettük. Ezekből ma négy apostol és a Krisztus főpap 

ikonja van meg különböző gyűjteményekben.158 Valószínűsíthető, hogy Spalinszky a próféta 

ikonokat is átfestette, mivel Dávid király képén a restaurálás folyamán láthatóvá vált egy 

fehér alapra, fekete cirill betűkkel festett, a próféta nevét megadó, töredékes felirat is (28. 

kép). A két sárkány közötti képmezőben is több töredékes réteg nyomai voltak 

megfigyelhetők, amelyek közül egy monokróm férfi arc volt a legjobban kivehető, de réteg 

kormeghatározása még várat magára (23. kép).159 

Ugyancsak a legutóbbi restaurálás folyamán most került elő a két szomorkodó eredeti 

ikonja is, amelyek egy másik, Spalinszkynál gyengébb képességű, szintén ismeretlen, 

valószínűleg a 18. század végén dolgozó mester munkái lehetnek. Tisztázatlan még, hogy a 

próféták között, félköríves képmezőben, a sírban nyugvó Üdvözítőt ábrázoló ikon, illetve a 

kereszt nagyon töredékesen föltárt, de be nem mutatott ábrázolása milyen viszonyban áll az 

oromzat többi ikonjával. 

 

Konsztantinosz sculptor további működésének feltételezett helyszínei. Történeti adatok 

hiányában nem tudni, hogy Konsztantinosz mester meddig maradt Magyarországon. A 

máriapócsi szerződése alapján úgy tűnik, hogy segédeit a helyszínen toborozta, így lehet, 

hogy a műhely szó használata is túlzás. Nem zárható ki az sem, hogy Balázsfalván és 

Nagyváradon más mesterek is dolgoztak, mivel ezeken a példákon részletgazdagabb 

formanyelvet alkalmaztak, mint Máriapócson. Elképzelhető, hogy már nem is Konsztantinosz 

volt a vezető mester, de az sem zárható ki, hogy az itteni megrendelők igényei ösztönözték a 

gazdagabb formahasználatot. További kutatásokat igényel annak vizsgálata, hogy 1748 előtt 

Konsztantinosz hol dolgozott a Balkánon, és azt is jó lenne tudni, hogy a nagy görögkatolikus 

megrendelések után mikor hagyta el az országot. 

Nem zárható ki, hogy ugyanez a műhely/mester dolgozott a brassói bolgárszegi 

ortodox templom Krisztus mennybemenetele tiszteletére szentelt oldalkápolnájában is. Az 

1752-ben elkészült kápolna ikonosztázának faragójára utaló forrás nem maradt fönn, csak a 

                                                
157 A két ikonosztázionnal foglalkozott, és képeket közölt: SABADOS 2010, fig. 30. fig. 33. 
158 PUSKÁS 2008.a 187, 153. kép 
159 TERDIK 2011.a 40-42. 
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festőjét említik név szerint,160 de a faragás stílusa alapján nagyon közeli kapcsolatot mutat a 

balázsfalvi együttessel.  

A balkáni emlékanyagban szoros stiláris rokonságot mutat ezzel az emlékcsoporttal a 

Bukaresthez közeli Balamuci monostor templomának hasonló motívumkincsből építkező, bár 

jóval szerényebb formátumú ikonosztáza (1750-es évek).161 Későbbi lehet, de 

motívumkincsében, mint például az oromzati sárkányok vagy az alapképek alatti dekoratív 

mezőkben szereplő griff párok rokonságot mutatnak még a bukaresti Leordeni templomban 

található ikonosztázzal is,162 ezért nem zárható ki, hogy ennek a műhelynek késői 

kisugárzásáról van szó. 

Az ikonosztázion későbbi átalakításai. A máriapócsi ikonosztázion a 19. század végén, 

illetve a 20. század közepén olyan változtatásokat szenvedett, amelyek - különösen az 

alapképsor esetében - az eredeti faragott felületek csonkításával jártak, aminek következtében 

az egész ikonosztázion eredeti, a képek és a faragott felületek egyensúlyán alapuló 

arányrendszere megbomlott. 

A Spisák Imrével 1896-ban kötött szerződés szerint, az ikonosztázion összes, ekkor 

mozdítható képét újakra cserélték, az állványzatot újrafestették, aranyozták.163 Spisákék a 

képállvány három kapuja helyett is teljesen újakat készítettek. Az új alapképek az eredetieknél 

jóval nagyobbak lehetnek, ahogyan az a balázsfalvi és körösrévi analógiák alapján vélhető, 

mivel ezeknél az alapképek téglalap alakúak, a pócsi együttesen hiányzik a másik kettőn még 

meglévő, faragott díszítésű lunetta (31. kép), és a képek alatti téglalap alakú mezők 

faragványai. Az új pócsi képeket Spisák Gyula festhette. 

Nem sokkal később, az egyik apostolkép hátoldalán olvasható felirat szerint, 1906-ban 

márványozták az ikonosztázion hátoldalát, bár az alapképek mögé deszkaburkolat került, 

amelyet csak a 20. században magasítottak meg egészen az oromzatig. A balázsfalvi 

ikonosztáz hátulján semmilyen festés és burkolás nincs, valószínűleg így lehetett ez Pócson is. 

Az ünnepsor képei fölötti áttört faragványok is arra utalnak, hogy a faragó a díszek készítése 

során igenis számított a hátulról érkező fényre, amely a faragványokon átszűrődve a 

könnyedség érzését kelthette az együttes szemlélőjébe (21. kép). Nem volt burkolva a 

körösrévi ikonosztáz hátulja sem, csak az utóbbi években készítettek egy farostlemez borítást. 
                                                
160 PORUMB 2003, 36. 78–79. kép 
161 A templom 1752-re épült meg. (GHIKA-BUDEŞTI 1936. 49., PĂNOIU 1975. 32–33.), de itt 1732-re datálják, 
ami talán nyomdahiba lehet). 
162 Az ikonosztáziont ismertető kutatók a 18. századra datálják az együttest, párhuzamként a Pantelimon 
monostor 1750 után készített ikonosztázát hozzák (DUMITRESCU–CREŢEANU 1964. 295–306.). Szerintem 
mindkét együttes azonos előképre nyúlik vissza.  
163 TERDIK 2011.a 136-137. 
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A kegykép eredeti elhelyezése. Valószínűleg a kegykép 1896-os elhelyezése során 

csonkították meg a királyi ajtó feletti kapuívet díszítő faragványokat és vághatták ki az áttört 

faragású párkány középső szakaszát is. 2010-ben a hiányzó részeket helyreállították, így vált 

láthatóvá ismét a kapu felett a Bizáncban is közkedvelt császári, majd egyházi hatalmi 

jelképnek számító, kezében jogart és kardot tartó, kétfejű sas (29-30. kép). Egyelőre nem 

tudni, hogy 1896 előtt a kegykép egészen pontosan hol volt elhelyezve. Nem zárható ki, hogy 

az ikonosztázion alapképsorában, az Istenszülő ikonok szokásos helyén. Emellett szólhatna az 

az érv, hogy amikor II. József rendeletének következtében Bacsinszky András püspök 

fölszólította a házfőnököt 1784 májusában, hogy a templomi votív tárgyat honnan távolítsák 

el. Említi a templom falain, illetve az oldalsó Szent Miklós- és Szent Mihály-képen, amelyek 

nyilván az ikonosztázion alapképeivel lehetettek azonosak, s ezek keretein lévő dolgokat, 

amelyeket le kellett szedni, viszont magán a kegyképen, illetve a körülötte lévő tárgyakat 

ekkor még érintetlenül kellett hagyni.164 Mivel külön Istenszülő-alapképet nem említ, ezért 

merült föl, hogy talán éppen a kegykép miatt nem. Persze az is igaz, hogy a Krisztus-ikont 

sem említi, pedig annak is biztosan kellett lennie. Mivel az ikonosztáziont a 19. század végén 

csonkították meg, alapvetően a kegykép új keretének elhelyezése miatt, az sem zárható ki, 

hogy eredetileg is már a királyi ajtó fölött volt egyszerűen csak fölakasztva, a faragványok 

elé, azok csonkítása nélkül, amelyeket viszont eltakarhatott a képet övező baldachinra 

emlékeztetető keretező függöny, már ha hinni lehet a fényképezés előtti 

metszetábrázolásoknak. Sajnos az ikonosztázion 1897 előtti állapotáról sem képi, sem írott 

forrással nem rendelkezünk, így e kérdésben sem lehet egyértelmű választ adni. 

 

Mellékoltárok 

Az északi oldalapszisban kapott helyet a Szent Kereszt-oltár. Eredeti formájáról ma már csak 

régi képeslapok alapján lehet fogalmunk, mivel 1944/45-ben a pécsi ferencesek 

faragóműhelye jelentősen, kegyoltárrá alakította (35. kép).165 Barokk kori elemei a mensa 

fölötti párkány fölé helyezett retábulum, amely háromtengelyes, a falívet követi. Ezt 

volutában végződő lizénák, és gazdagon díszített törzsű pilaszterek osztják három szakaszra, 

amelyekben három, ívesen záródó kép kapott helyet: a középső, legnagyobb kép a kereszten 

függő Krisztust ábrázolta, a kereszt tövében a térdelő és a fát átölelő Mária Magdolnával; az 

egyik oldalkép a fájdalmas Máriát, a másik János apostolt ábrázolta. A képek oldalsó keretei 
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165 VÁNDOR 1985, 52-60. DUDÁS 2007, 16-17. 
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hozzáértek az oltárfelépítményt tagoló pilaszterekhez és lizénákhoz, íveik fölött gazdag 

faragott díszítés szerepel. Az oromzatban lévő ovális kép, amely a barokk eredeti után készült 

19. század végi másolat,166 az Atyát és a Szentlelket ábrázolja, akik az alatta lévő Krisztussal 

együtt a Szentháromságot jelenítik meg. Ez a kép ma is az eredeti helyén van, a 

keresztrefeszítés kép helyén ma a kegykép található, viszont a barokk festmény 2009-ben a 

szemben lévő mellékoltár elkallódott barokk főképét helyettesíti. A frissen restaurált kép a 

templom legkvalitásosabb barokk vászonfestménye (34. kép). A megfeszített Krisztus 

megfeszült, elsötétedő teste erős kontrasztot képez a nagy érzékenységgel megfestett, finom 

festői részleteket mutató, kibontott hajú, a keresztet átölelő, szép élénk színű ruházatban 

ábrázolt Mária Magdolnával. A vöröses-barnás háttér csak még tovább fokozza a kép 

szereplőiből sugárzó drámaiságot. A kereszt felirata ószláv (ІНЦІ), amely a püspök 

igényeinek érvényesülését is mutathatja. A Kálvária-csoport másik két képe sajnos 

elkallódott. A keresztrefeszítés egykori barokk, áttört rácsokkal díszített oromdísze, amelynek 

közepén egy festett képmező is helyet kapott, jelenleg a szószék melletti, votív tárgyakat őrző 

szekrény oromzatát díszíti. 

Az oltár állításának pontos dátuma nem ismert, Jámborszky János 1747-ben azt írja 

Olsavszky püspöknek (júl. 25.), hogy a nemrégen Pócson járt báró Splényi Gábor arról 

érdeklődött, hogy a püspök eldöntötte-e már, vajon festett vagy faragott díszítést kap-e a 

Szent Kereszt-oltár. Azt is ajánlja, hogy akár Kassán, akár Egerben készül, szívesen segít a 

megvalósításban.167 1752. március 3-án már Splényi írt Olsavszkynak, hogy a Szent Kereszt-

oltáron a kívánt változtatásokat nem teheti meg, mivel Eperjesen már dolgozik rajta az a 

mester, aki a Palocsay-oltárt is építette.168 Ezek szerint az oltár állítását 1752-ben kezdték 

meg. 

                                                
166 A Spisák-féle felújítás során készült, mivel a 2009-es restaurálás során a következő feliratot találták a 
hátoldalán: „Egy óra alatt festettem. Spisák Gyula” 
167 DAZO fond 151, opisz 1. no 998. 
168 „Illustrissime ac Reverendissime Domine Episcope mihi Colendissime / Sine dato emanatas Illustrissimae 
Dominationis Vestrae Literas in negotio Arae Crucifixi Salvatoris curandae a me in Ecclesia Potsensi gratanter 
percepi, et iisque informationem Illustrissimae Dominationis Vestrae tum ratione Formae ejus, absque statuis 
lateralibus fiendae, tum ex intuitu Arcularii ibidem in loco existentis, ac exstruendae per eum praementionatae 
Arae Crucifixi Salvatoris uberius intellexi: Cum vero tardius percipiens literas Dominationis Vestrae 
Illustrissimae eundem Arcularium Eperiesiensem, qui Aram Illustrissimae Palocsaianae extruxit jam conduxerim 
quin imo jam et actualiter in Labore esset. Doleo quod secundum voluntatem Illustrissimae Dominationis 
Vestrae aplius ibidem, per arcularium Illustrsissimae Dominationis Vestrae confici non valeat. In reliquo me 
ultroneis praetiosid favoribus comendam. Maneo / Illmae ac Reverendissimae Dominationis Vestrea / Servus 
obligatissimus / B. Gab. Splény mp / Ternye 3a Marty 752.” A Nagy Szent Bazil Rend Máriapócsi Levéltára, 
jelzet nélkül. 
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A levélben emlegetett Palocsay név özvegy Palocsay Zsigmondnéra, gróf Gersei Pethő 

Rozáliára utalhat, aki ebben az időben már a Póccsal a szomszédos Ófehértón élt,169 bár 

többször visszajárt a család ősi fészkének számító Zemplén megyei Sztropkóra is. A Gersei 

Pethő címer két helyen is megjelenik a templomban: a szemközt álló, egykor Szent Annának 

szentelt mellékoltáron (36-37. kép), illetve az északi apszis nyugati pillérén függő votív 

tárgyakat tartalmazó vitrin neobarokk oromzati díszének közepén, egyetlen barokk elemeként. 

Úgy tűnik, hogy ez utóbbi címer eredetileg a Szent Kereszt-oltárhoz tartozott, ami arra 

utalhat, hogy Gersei Pethő Rozália ennek a finanszírozásában is aktív szerepet vállalt. Ha ez 

így volt, akkor báró Splényi szerepe az oltár állításának a gyakorlati megszervezésében 

merülhetett ki.  

Splényi leveléből az is kiderül, hogyha ott valóban a másik pócsi mellékoltárra utalt, 

akkor az hamarabb elkészült, mint a Szent Kereszt-oltár. A kegytemplom déli apszisában álló 

oltár szerkezete nagyon hasonlít az egykori Szent Kereszt-oltáréhoz, csak itt a három kép 

kisebb méretű, a keretek széle és az osztó lizénák-pilaszterek között még más barokk 

faragványok is helyet kaptak. Tabernákuluma díszesebb kialakítású, oldalai ívesek, homorú 

ajtaján gazdag ornamentális faragás kapott helyet. 

 A középső kép fölött szintén Gersei Pethő címer szerepel, bár ez nem faragott, hanem 

festett. A címerpajzs fölső részén GG és PR monogramok láthatók, ami egyértelművé teszi, 

hogy Gróf Gersei Pethő Rozália volt a fő mecénás.  

Az oltár oromzati, ovális képe Szűz Mária koronázását ábrázolja. A Szent Annát 

ábrázoló barokk oltárkép elveszett,170 csak az oromzatát díszítő barokk keret maradt fönn, 

amelynek közepén egy kis képmezőben Palermói Szent Rozália és egy aranyozott, kettős 

kereszt látható (37. kép). Azon túl, hogy Szent Rozália az alapító védőszentje lehetett, ez a 

képecske a barokk kori vallásosság pestist elhárítónak hitt „eszközeit” sorakoztatta föl.171 

Nem csoda, hisz Szabolcsban még 1739-ben, és néhány év múlva is pusztított még a pestis.  

A jobb oldali kép Assisi Szent Ferencet ábrázolja, amint Jézustól és Máriától elnyeri a 

portiuncula-búcsú kiváltságát. A bal oldali képen Páduai Szent Antal látható a gyermek 

Jézussal. Mind a két szerzetes minorita ruhát visel. Ez a két festmény 2009-ben került elő a 

későbbi Petrasovszky képek alól. Biztos, hogy az oromzati képével azonos mester festette 

őket, aki közel sem volt olyan tehetséges, mint a Kálvária kép festője.  

                                                
169 Ő építtette 1750-ben az ófehértói római katolikus templom tornyát is. ENTZ 1987. II. 235-236.  
170 Helyette Meszlényi Gyula szatmári római katolikus püspök (1888-1905) festettetett másikat (PUSKÁS 1995, 
189. 80. j.) 
171 Szent Rozália, és a kettős kereszt pestis ellen erejéről: SZILÁRDFY 2003, 205-219. A kettős kereszt pestis 
elleni szimbolikájáról lásd még: SÓLYMOS 2000, 20-23. 
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Úgy tűnik, hogy az oltárok festése, márványozása, aranyozása nem készült el egyből, 

mivel 1758. április 1-jén kelt levelében Olsavszky azt az utasítást küldi Pócsra, hogyha az 

ottani festő befejezte az oltárok festését, akkor fogjon a falakhoz.172 A Szent Anna-oltár 

rétegeit megkutatva kiderült, hogy a tagozatok bordó, az alap részek kék márványozással 

voltak színezve.173 

A levelezésből sajnos az oltárt készítő mesterek neve nem derül ki, csak annyi látszik 

biztosnak, hogy Eperjesen (Prešov, SK) dolgoztak rajta. Stíluskritikai alapon támpontot 

jelenthet még az, ha a Gersei Pethő és a Splényi család mecenatúrájához tartozó oltárokat 

nézzük meg. 

A pócsi oltárok faragványainak stílusához közel áll a sztropkói plébániatemplomban 

álló, Kármelhegyi Szűz Mária-oltára, amelynek festése a rajta olvasható felirat szerint 1754-

ben készült el, az a kassai Heinrich Schweitzer dolgozott rajta, aki már évek óta együtt 

dolgozott Hartmannal.174 Hartman az 1740-es évektől dolgozott Kassán, az északkelet-

magyarországi nemesség gyakran foglalkoztatta, életművét G. Györffy Katalin tanulmányozta 

a legalaposabban. 1757-ben ő állította össze saját műveinek jegyzékét, ebben ugyan Pócs nem 

szerepel, de azt is kimutatta a kutatás, hogy a jegyzék nem volt teljes,175 tehát ez nem 

feltétlenül zárja ki, hogy a pócsi mellékoltárokat az ő műhelyéhez kössük, de a kérdés 

tisztázása még további kutatásokat igényel. Az 1750-es évek elején egyébként Joseph 

Hartman éppen az eperjesi minorita templom homlokzatára készített kőszobrokat.176 A 

templom egykori oltárait Stöcherle Menyhért laikus fráter készítette ebben az évtizedben.177  

A Splényi család a Kassához (Košice, SK) közeli Szilvásújfaluban (Slivník, SK) 

alakította ki birtokközpontját, ahol a 18. század közepén a plébániatemplomot gazdag 

szobrászati díszítéssel látták el, valószínűleg innen eredt Splényi Gábor segítőkészsége is. Az 

itteni berendezésen valószínűleg kassai műhely dolgozott, de alapos kutatása eddig nem 

történt meg. 

A déli oldalapszis keleti pillérénél, kelet felé tájolva állították föl a Szent Bazil-oltárt, 

hogy pontosan mikor, és hogy kinek a jóvoltából egyelőre nem ismert. Régi fotó alapján 

viszont úgy tűnik, hogy a Szent Bazilt ábrázoló nagy képe Spalinszky Mihály stílusát idézi. 

                                                
172 PUSKÁS 1995, 179. 
173 A jelenlegi márványozása a pécsi ferencesek munkája, 1948-ban készültek el az oltár alsó párkányán 
olvasható felirat szerint. Ők a menza mögötti lábazatot teljesen kicserélték. 
174 G. GYÖRFFY 2006, 291. 16. kép 
175 LUXOVÁ 1975/76 75, 24. jegyzet. G. GYÖRFFY 1984, 51-54.  
176 DIVALD 1904, 195. 
177 AGGHÁZY 1959. II. 78. 
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A szószék állítási ideje sem ismert, talán későbbi, mint az oltárok. Különös, hogy míg 

az oltárokon tudatosan kerülték a szobrok alkalmazását, ennek hangvetőjére a Sátánt eltipró 

Szent Mihály szobra került. Spalinszky Mihály 1787. április 10-én költségvetést nyújtott be a 

szószék festéséhez szükséges anyagokról, amelyre Keresztelő Szent János képe mellett a négy 

evangélista képét tervezte megfesteni.178 A 2009-es restaurálás folyamán bebizonyosodott, 

hogy a háttámláján lévő, Szent Pál apostol-kép barokk munka, stílusában emlékeztet 

Spalinszky festői nyelvére, de nem feltétlenül az ő munkája, különösen az arc megformálása 

külömbözik. Lépcsője eredetileg az északi apszisból indult, de az új kegyoltár miatt ezt meg 

kellett változtatni, így a lépcsőt és korlátját áthelyezték az ikonosztázion felé, és a pécsi 

ferencesek jelentősen átdolgozták.  

 A kegytemplom alatt kripta is található, ahol az 1758. január 3-án elhunyt Gersei 

Pethő Rozália is végső nyugalomra lelt, majd ide temették a templomot befejező Olsavszky 

püspököt is 1767-ben. 

A kripta a templom közepén, a központi keresztboltozat alatt, észak-déli tájolásban 

helyezkedik el, egy dongaboltozatos helyiség, amelyhez délen egy kisebb előtér csatlakozott. 

Eredetileg a templom közepén, később a déli oldalapszisból lehetett lejutni a templomból 

ebbe a kis előtérbe. A kripta északi falán voltak kialakítva a koporsók helyei. A kriptát ritkán 

látogatták, némelyik látogatásról emlékirat is maradt fönn. Átalakítására 1948 után kerülhetett 

sor, amikor mind a két végén bejáratot alakítottak ki, a benne nyugvó halottakat újratemették, 

jelenleg is ebben a formában látható. 

 

A PÓCSI TEMPLOM JELENTŐSÉGE 

A máriapócsi kegytemplom kezdettől fogva mind a két rítus számára épült. Ezt hangsúlyozta 

már az építés engedélyezését kérő Bizánczy püspök 1731-ben kelt levelében, majd később 

Olsavszky püspök is. Ennek hű kifejezői lettek az oldalapszisokba épített mellékoltárok, 

amelyeken latin szentek is szerepelnek. A mai kutatás már nem számol azzal a ténnyel, hogy 

1916-ig, vagyis a naptáregyesítés előtt a két rítus párhuzamosan használhatta a templomot, 

hiszen míg a latinok a Gergely, a görögök a Julianus-naptár szerint, vagyis 13 nappal később 

ülték meg egyházi ünnepeiket. A latin hívek lelki ellátását az őket kísérő plébánosok 

végezték, néha a nyírbátori minoriták is besegíthettek. Az építtető püspökök nyilván tisztában 

voltak azzal a ténnyel, hogy az országnak ezen a felén csak a latin rítusú nemesség, és 

polgárság anyagi erejére támaszkodhattak az építkezésben, hiszen saját híveik szinte 

                                                
178 Kiállítva Máriapócson, a Bazilita Gyűjteményben. 
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mindannyian parasztok voltak elenyésző számú kisnemességgel, még kevesebb polgársággal. 

A környékbeli katolikus nemeseken túl, a legközelebbi, katolikus többségű város Kassa volt, 

ahonnan a városi polgárság előszeretettel zarándokolt ide, még ha náluk is volt a kegyképnek 

több, nagyon korai másolata. 

 Így a pócsi templom a két rítus békés egymás mellett élésének kifejezője és próbája 

lehetett, még abban az időszakban is, amikor Barkóczy és Eszterházy püspökök mindent 

elkövettek annak érdekében, hogy az unitus hívek lehetőleg másodrangúak érezzék magukat a 

katolikus egyházon belül. 

 

4. AZ EGYHÁZMEGYE ÚJ SZÉKHELYE: UNGVÁR 

 

AZ ELSŐ TERVEK, VÉGLEGES MEGOLDÁS 

A munkácsi egyházmegye a 17. század végétől kezdve, katolikus szempontból, nem számított 

önálló egyházmegyének, az egri püspökök az egyesült püspököket egyszerűen 

rítusvikáriusuknak tekintették. Ezt az állapotot Bizánczy idejében rögzítették, de utódai 

nehezen fogadták el, a latin püspökökkel számos konfliktusuk volt. A helyzet gyakran annyira 

elmérgesedett, hogy végül Mária Terézia is jobbnak látta, ha kánonilag is fölállítják az önálló 

munkácsi egyházmegyét, ami több évig tartó, a Szentszékkel és az egri püspökkel vívott 

küzdelem után 1771-ben történt meg. Ekkoriban fogalmazódott meg az a javaslat, hogy a 

püspöki székhelyet telepítsék át a közel fekvő Ungvárra, ahol a hadi funkcióját vesztett vár 

kihasználatlanul állt, s úgy tűnt, hogy némi átalakítás után könnyen el lehetne helyezni benne 

a püspöki központ szükséges intézményeit, mivel az „új” egyházmegye ezekkel még nem 

rendelkezett (székesegyház, püspöki palota, szeminárium stb.).  

Bacsinszky András püspök (1772-1809) kezdettől fogva támogatta a javaslatot - talán 

éppen tőle származott -, ezért 1771-ben a királynő és József társkirály már a kamarák 

véleményét is kikérte az áthelyezéssel kapcsolatban. A Magyar Királyi Kamara ellenezte az 

átköltözést, mondván, hogy a munkácsi épületek befejezése sokkal olcsóbb lenne, mint az 

ungváriak kiépítése. Mária Terézia ezért pontos kimutatásokat kért a tervezett átalakítások 

költségeiről. Az ekkor bemutatott költségvetéseket és átépítési terveket Joseph Simmet 

építőmester készítette el 1771 novemberére. Ő a várban helyezte volna el az összes 

egyházmegyei intézményt, a külső várban évtizedek óta romosan álló, egyébként középkori 

eredetű vártemplomot pedig székesegyházzá építette volna át. A jelenleg bécsi és budapesti 

levéltárakban található terveken jól látszik, hogy a vártemplom megőrizte volna középkori 

tömegét - a tornya szinte teljes egészében állt - csak a hajó és a szentély felett alkalmazott 
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manzárdtetők és az ablakok-ajtók barokk kőkeretei kölcsönöztek volna neki „modernebb” 

formát (38-39. kép). A költségkimutatás szerint az ungvári építkezések közel 36000 forintba, 

a munkácsi munkálatok befejezéséhez hiányzó összeg ötszörösébe kerültek volna.179 

 Az Udvari Kamara két évvel később kezdeményezte, hogy kérjenek föl egy képzettebb 

bécsi mestert is új tervek kidolgozására, mivel az 1771-ben készült rajzok csak egy helyi, 

vidéki mester munkái voltak, színvonalukat nem találták kielégítőnek. Meg is bízták Johann 

Grenner udvari építészt a feladattal, aki személyesen ment el Ungvárra, majd 1774 nyarán be 

is mutatta új, nagyszabású terveit.180 Grenner a belső várat püspöki palotává építette volna át, 

míg a székesegyház a külső vár délkeleti olaszbástyáján kapott volna helyet. A szeminárium 

is a külső várban, a kanonokok lakásai viszont már a váron kívül épültek volna föl. A szépen 

kidolgozott tervek figyelemreméltó eleme a székesegyház, amelynek sajnos csak földszinti és 

emeleti alaprajza ismert, a metszetrajzai talán nem is készültek el. Merész megoldás, hogy a 

szentély az óolasz bástyára épült volna rá, így az újonnan épített görög kereszt alaprajzú, 

ovális-középkupolás épülethez a már álló bástya falaival körbevett teret a szentély 

bővítményeként értelmezték volna újra (40-41. kép).181 A tervezett templom alaprajzi 

elrendezése emlékeztet a lembergi (L’viv) székesegyházéra,182 és nem zárható ki, hogy 

Grenner ismerte valahonnan a néhány évtizeddel korábban épített püspöki komplexum 

formáit. Sokkal valószínűbb viszont, hogy az ungvári terveket inkább az építész bécsi 

följebbvalójának, Franz Anton Hillebrandtnak a néhány évvel korábban az új esztergomi 

székesegyházhoz készült tervei, modelljei ihlették - ezeket Grenner biztosan ismerte -, 

amelyeken a görög kereszt forma és a kupolák is kitűntetett szerepet kaptak.183  

Grenner nagyszabású tervei sokkal nagyobb összeget emésztettek volna fel, mint 

Simmet épületei, ugyanis 36000 helyett már 130000 forintos költségvetés készült. Többszöri 

egyeztetés után végül is Grenner főnöke, Hillebrandt udvari főépítész javaslatára úgy 

döntöttek, hogy az ungvári várhoz közel eső, az 1773-as feloszlatás óta üresen álló jezsuita 

rendházat alakítják át püspöki palotává, a templomot székesegyházzá, a várban pedig csak a 

szemináriumot helyezik el. A kamarák, majd az uralkodó el is fogadta a javaslatot 1775-ben. 

                                                
179 HODINKA 1909, 676-678. Az eredeti dokumentumok Bécsben találhatók: ÖStA HKA, Kamerale Ungarn RNr 
720, Fasc. 33/3. Nr. 21 ex anno 1776. f 70-120. Simmet tervei: ÖStA HKA, Kartensammlungen Rb 159/1, Rb 
159/3-7, Rb 159/9-10. Budapesten is találhatóak a templom átépítésére vonatkozó tervek: MOL T 1. 626/4. 
(Templom alaprajza), T 1. 626/5. (Templom északi oldala), T 1. 626/6. (Templom hajó fedélszékének 
ácsszerkezete). Az alaprajzot és az északi homlokzat tervét publikálta: JANOTTI 1997, 183-184. 
180 HODINKA 1909, 678-680. Grenner jelentése: ÖStA HKA, Kamerale Ungarn RNr 720, Fasc. 33/3. Nr. 21 ex 
anno 1776. f 129-131. 
181 Grenner tervei: ÖStA HKA, Kartensammlungen M 10/1-10. 
182 KRASNY 2003, 11-112, 138-139, 156-158, 163-164, 169-170. il. 64-65. 
183 KELÉNYI 1976, 43-47., 32. kép 
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A jezsuita javakat már ebben az évben, a várat csak a következőben adták át Bacsinszky 

püspöknek. Az átalakításokra ekkor összesen 10000 forintot irányoztak elő. 184 

 

A SZÉKESEGYHÁZ 

A Grenner által megálmodott székesegyház tehát nem valósult meg, helyette a jezsuita 

templomnak a püspöki igényekhez szabott átalakítása mellett döntött az udvar. A templom 

átalakítás előtti állapotának hozzávetőleges leírását a jezsuita rendház iratanyaga, a feloszlatás 

idején keletkezett jegyzékek, illetve felmérési rajzok, valamint a tulajdonosváltáskor 

keletkezett jegyzőkönyvek tették lehetővé. A bizánci rítus igényeinek megfelelő, új belső 

kialakítását végző mesterek többségének az azonosítását a Beregszászon őrzött levéltári anyag 

alapján lehetett elvégezni. 

  

A jezsuita templom építése 

Homonnai Drugeth György, a reformátusból katolikussá lett felső–magyarországi nemes, 

1615-ben alapított jezsuita kollégiumot Homonnán (Humenné, SK), amely az állandóan 

változó politikai helyzetben épp, hogy csak tudott működni, a szerzeteseknek 1619-ben már 

odébb is kellett állniuk. Néhány évvel később az alapító fia, Drugeth János visszahívta az 

elűzött jezsuitákat, akik 1626 és 1644 között maradtak a városban, majd 1646-ban Ungvárra 

költöztek át.185 Drugeth János ugyanis 1640. július 31-én bocsátotta ki az ungvári kollégium 

alapítólevelét, amellyel a homonnai intézményt átköltöztette az akkori viszonyok között 

központibb fekvésűnek és jelentősebbnek számító városba. Az új rendház alapítólevelének 

negyedik pontjában kifejti, hogy „a Collegiumnak és az Iskoláknak tágas fölállítására, együtt 

az jövendő Templum fundusaival, azt maghunk költséghén meghszerezzük és máshová 

szállítjuk onnét a lakosokat.” Az építkezéshez szükséges anyagok és kézierő biztosítását is 

magára, illetve örököseire vállalja, majd elrendeli, hogy az építkezést irányító két páternek a 

munkálatok alatt a várban szállást, a tiszttartó asztalánál ételt adjanak. A munkára a jeszenői 

(Jasenov, SK) várban dolgozó fundáló mestert rendeli, aki a kőműveseket is felügyelni 

fogja.186 Valószínű, hogy az alapkövet már 1640-ben letették, az építkezés ekkortól kezdve jó 

ütemben haladt, bár Ungvárt 1644-ben Rákóczi György hadai is megostromolták. 1645-ben 

meghalt az alapító is, de a jezsuita páterek 1646-ben már át tudtak költözni új helyükre. 

                                                
184 HODINKA 1909, 680-681. KELÉNYI 1976, 53. Hillebrandt jelentése: ÖStA HKA, Kamerale Ungarn RNr 720, 
Fasz. 33/3. Nr. 21 ex anno 1776. f 133.  
185 A homonnai alapításról: MOLNÁR 2009, 95-146. Az ungvári rendház története: BLANÁR 1913.  
186 Az 1640-es alapítólevél szövegét közli: BLANÁR 1913, 29-41. Eredetije: MOL E 152, 115. d. Fasc. 14. No 17. 
f 74-85. A kollégium alapítását III. Ferdinánd csak 1649. ápr. 28-án hagyat jóvá. BLANÁR 1913, 50. 
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Rendházuk a Thököly–felkelés alatt súlyos károkat szenvedett, mivel a kurucok 1684-ben 

elfoglalták a várost, Homonnai Drugeth Zsigmondot Kassán kivégezték, a kollégiumot pedig 

az időközben lutheránussá lett egykori növendéke, Galambos Ferenc felgyújtatta. A város egy 

év múlva már behódolt I. Lipótnak, 1690 körül a jezsuiták is visszatértek, de a kollégium csak 

1694-ben nyílt meg újra. 1708-ban a jezsuitáknak újra el kellett hagyniuk a várost - a 

szécsényi országgyűlésnek a Jézus Társaságot sújtó határozata értelmében -, ekkor az 

épületben a katonaság ismét nagy károkat tett. A szatmári béke (1711) után tértek csak vissza, 

a kollégiumukat viszont 1718-ban nyitották meg újra.187 

Az első ungvári jezsuita ház templomának formájáról egyelőre nem tudunk semmit. A 

második, jelenleg is fönnálló templomot 1732-ben kezdték építeni,188 pontos befejezési és 

szentelési dátumát nem ismerjük.189 A régi templomban a bontást megelőző utolsó szentmisét 

1734. szeptember 14-én tartották,190 valószínűleg azért, mert ekkorra már az új templom 

szentélye elkészült.191 1740-ben az egész épület készen állhatott,192 ugyanis Kállay Mária 

nemesasszony, a következő évben, április 30-án kelt végrendeletében már a templomszentély 

padozatának elkészítésére hagyott nagyobb összeget.193 

A jezsuita rend templomainak a 16-17. század folyamán kikristályosodott elrendezését 

követi az ungvári épület is: nyújtott szentélye egyenesen záródik, két oldalán sekrestyékkel, 

felettük oratóriumokkal, a hajó hosszanti oldalain három-három oldalkápolna nyílik. A hajó 

végében, a két torony között orgonakarzat emelkedik, az oldalkápolnák felett oratórium 

folyosó húzódik, amelyeket a tornyokból lehet megközelíteni. A hajót és a szentélyt fiókos 

dongaboltozat fedi. A templom eredeti alaprajzi elrendezéséről, amelyen az oltárok és padok 

helye is pontosan föl van tüntetve, valamint főhomlokzata eredeti formájáról a jezsuita rend 

feloszlatása után, 1774-ben készített felmérési rajzok alapján alkothatunk fogalmat (42-43. 

kép).194 A főoltár a szentély hátfalához közel, a mellékoltárok az oldalkápolnák főhajóra 

                                                
187 BLANÁR 1913, 59-64., 170-174. 
188 Historia Domus f 56v. (Megköszönöm Molnár Antalnak, hogy erre a forrásra fölhívta a figyelmemet.). Itt 
közlik az alapkőbe helyezett emlékirat szövegét is. 

189 1734-ben már részletesebben írnak a templomról, bizonyos méreteit is megadják, ami azt mutatja, hogy 
gyorsan haladtak (Historia Domus f 60v), bár az építkezés még 1738-ban is tartott, a munkálatokat felügyelő 
Valentius Scherzer ez év decemberében halt meg Kassán. Diarium Collegii Ungvariensis factis jesuiti (…) ab 
1734. f 60r. Egyetemi Könyvtár, Budapest, Ab 127.  
190 Diarium Collegii Ungvariensis factis jesuiti (…) ab 1734. f 11r. Egyetemi Könyvtár Budapest, Ab 127. 
191 Kiss Ferenc jezsuita levele Hunyady György jezsuitának (Pécs 1734. júl. 24.), amelyben azt írja, hogy a 
templom szentélye elkészült. MOL E 152 Acta Jes. 115. d. Fasc. 13. No 9. f 78-79. 
192 Legalábbis a munkácsi sematizmusok ezt az évet tekintették a jezsuita templom befejezési dátumának. 
Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum Dioecesis Munkacsiensis ad annum Domini 1876. 
Ungvarini 1876, 10. 
193 MOL E 152 Acta Jes. 115. d. Fasc. 13. No 24. f 106-107. 
194 Alaprajz: ÖStA HKA, Kartensammlungen Rb 159/2. Homlokzati rajz: uo. Rb 159/8. A két rajzról: MRAZ – 
SCHLAG 1980, 196. 
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merőleges falai előtt álltak. A barokk főhomlokzat egyszerű kialakítású volt, kevés tagozattal, 

egy kőkeretes központi kapuval, három nagy homlokzati ablakkal, amelyek a hazai jezsuita 

építészet jellemző motívumainak számítanak. Az órával ellátott tornyokat tört profilú, 

gazdagon megformált sisakok fedték, a szentély felett hagymasisakos huszártorony 

emelkedett. 

 

A jezsuita templom berendezése 

A második templomot a Szent Kereszt tiszteletére szentelték, búcsúját május 3-án, a Szent 

Kereszt föltalálása ünnepén tartották. Az új templom építése során, 1733-ban Rómából vettek 

is egy Szent Kereszt-ereklyét,195 amelyet rendszerint a búcsú napján két gyertya között a 

főoltárra is kihelyeztek.196  

A templom főoltára részben talán a régiével, még a korábbi templomból származóval 

lehetett azonos, ugyanis 1734-ben Borgia Szent Ferencnek és Boldog Regis Ferenc-Jánosnak, 

a Xavéri Szent Ferenc oltáráról áthelyezett szobraival díszítették, a tetejére pedig Jézus ovális 

mezőbe faragott, aranytól tündöklő nevét (IHS monogram, amely a Jézus Társaság 

jelvényében is benne van) helyezték.197  

Az egykori főoltár a templom székesegyházzá alakítása során nem pusztult el, hanem a 

nagymihályi római katolikus templomba szállították és állították föl (44. kép).198 A 

tranzakciót valószínűleg a nagymihályi kastélyában élő gróf Sztáray Mihály (1742-1798) 

kezdeményezhette, aki a Szepesi Kamarai Adminisztráció részéről az ungvári munkálatokat is 

felügyelte. Az áthelyezett főoltár retábuluma a 18. század elejére még jellemző, bár már kicsit 

archaikus stílust mutat: a központi kép keretét, a két oldalán álló szobrokat tartó konzolokat, 

és az oromzat ornamentikáját is akantuszokból komponálták, amelyek aranyozottak, az 

alapszerkezet sötétbarnára színezett. Az oromzati kép a felhők között lebegő Szentlelket 

ábrázolja, két oldalán Szent István és Szent László szobra tűnik föl. A csúcsdísz és az 

oromzati kép között elhelyezett kicsiny kartuson szereplő, az oltár állítására vonatkozó, 

                                                
195 Historia Domus f 59 r. 
196 Diarium Collegii Ungvariensis factis jesuiti (…) ab 1734. f 65 r. Egyetemi Könyvtár Budapest, Ab 127. 
197 „ara vetus, eaque prima, et novae instar altiori lapidi incumbit, duabus statuis S. Francisci Borgiae, et B. 
Joannis Francisci Regis de ara S. Francisci Xaverii desumptis aucta; Nomine Jesu, ovalem figuram referente, a 
scalpori artificio, et ab auro splendente, cacuminique addito ornata est.” Historia Domus f 61 r. Ekkor fölsorolják 
a templom liturgikus felszerelési tárgyait, miseruháit, de említenek egy aranyozott fakeresztet is, amelyben 
Krisztus keresztjének, szögének egy darabkája mellett egy darab gyapotot (?) is őriztek, amely Krisztus 
mantovai vér-ereklyéjéből származott („denique crux e ligno auro vestira salutiferi ligni partem, clavum Xti 
lipsana contingentem, et gosipium Mantuae Dei Filii SSmum Sanguinem tenentem piorum affectui conservans 
est comparata.”) Historia Domus f 61 r. A mantovai Szentvér ereklye magyarországi ismertségéről és 
kultuszáról: BUBRYÁK 2008, 261-282. 
198 KRESÁNEK 2009, 952. 
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chronosztichonos feliratból 1721-es évszám olvasható ki, amely a Barkóczy és az Andrássy 

család kegyességét hangsúlyozza az oltár állításában.199 Ha ez a feliratos tábla eredetileg is 

ehhez az oltárhoz tartozott, könnyebben magyarázható, hogy az ungvári jezsuiták miért 

őrizték meg az új templomban is a korábbi főoltárt: alig egy évtizeddel korábban készült el az 

új épületnél, ráadásul a környéken befolyásos nemesi családok támogatásával. A Historia 

Domus az új templomhoz kapcsolódva, a Megfeszített Krisztus kultuszának ismertetése során 

emlékezik meg egy olyan oltárról, amelyet a Barkóczy család kezdett és az Andrássy fejezett 

be. A szöveg szófordulatai emlékeztetnek az oromzati chronosztichon szövegére is,200 ami azt 

mutatja, hogy az egykori főoltárról lehet szó. Az oltár jelenlegi főképe Szűz Mária születését 

ábrázolja, s nem utal az ungvári templom titulusaira, ami alapján feltételezhető, hogy ez a kép 

később, az áthelyezést követő átalakítás során került mai helyére. A központi festmény két 

oldalán karinget és stólát viselő jezsuita szentek állnak, valószínűleg Loyolai Szt. Ignác és 

Xavéri Szent Ferenc. Az oltár „predellája”, vagyis a menza és a kép közötti szakasz szinte 

aránytalanul nagynak tűnik a fölépítmény méreteihez képest, ami arra utalhat, hogy ezt a részt 

később toldották a retábulumhoz. Elképzelhető, hogy a toldás még az 1730-as években 

megtörtént, amikor az új ungvári templomba átmentették, s a réginél magasabb, új szentély 

arányihoz kellett alakítani a felépítményt. A rendház naplójából azt a bejegyzést már idéztük, 

miszerint ekkor helyezték át az oltárra két másik jezsuita szent szobrát is az egyik 

mellékoltárról, amelyek a mai oltár külső szélére állított, a felépítményhez feltűnően 

szervetlenül kapcsolódó figurákkal lehetnek azonosak. A rendi napló azt is megjegyzi, hogy 

ekkor az oromzatra IHS monogramot helyeztek. Ez ma már nincs meg, helyette Szent Flóriánt 

ábrázoló, kör alakú dombormű látható az oltár csúcsán. A tabernákulum és az adoráló 

angyalok valószínűleg még későbbi beavatkozás eredményei, egyelőre nem dönthető el, hogy 

Ungvárra, vagy már az új helyszínre készültek. 

Az oldalkápolnák oltárai nem egy időben készültek, 1738-ban még csak négyet 

említenek,201 talán ezek is a korábbi templomból származtak. Az első négy oltár valószínűleg 

Szűz Mária, Szent István király, valamint Loyolai Szt. Ignác és Xavéri Szt. Ferenc tiszteletére 

                                                
199 ME AVITA BARCHOCI/ANA COEPIT AN/DRASIANA ERE/XIT PIETAS. Az utolsó szónak a rendelkezésemre álló 
fotó alapján az olvasata bizonytalan, de a második betűje biztosan I. Elképzelhető, hogy a Barkóczy és Andrássy 
család együttműködése házassággal magyarázható, mert a 17. század végén élt gróf Barkóczy Lászlónak a 2. 
felesége Andrássy Klára volt, de pontos életrajzi adataikat egyelőre nem ismerjük. Vö: KEMPELEN 1911, 419.    
200 „Morientis in cruce Domini caetus lapsi anni solemnitates prosequebatur; quas hoc anno auxit Illustrissimus, 
Reverendissimus Comes Barkóczi; dum Dominica 4. temporum (…) dlum faceret ad aram, quam avita pietas 
Barkocziana coepit, et Andrasiana erexit, ac plurium sodalium numero se auctum gratulatur.” Historia Domus, f 
61 r. 
201 A titulusaikat nem adják meg, csak annyit említenek, hogy a misézésre előkészítették a négy mellékoltárt dec. 
24-én. Diarium Collegii Ungvariensis factis jesuiti (…) ab 1734. f 73 r. Egyetemi Könyvtár Budapest, Ab 127. 
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volt szentelve.202 1749-ben azt írják, hogy az orgonát Dávid király és Szt. Cecília szobra 

díszíti.203 A nyugati karzaton álló hangszert 1753-ban átépítették,204 ezt a munkát Vitus 

eperjesi mester fejezte be.205 Az orgonaház festését egy évvel később kezdték el.206  

1752-ben helyezték el a Bécsben készített Szent József-képet,207 valószínűleg az 

ötödik mellékoltár fölött. A következő évben megalapították a Nepomuki Szt. Jánosnak 

dedikált, utolsó mellékoltárt is.208 1754-ben a Loyolai Szt. Ignác oltárt festették, illetve 

aranyozták,209 a következő évben pedig már új, Bécsben festett oltárképpel látták el az oltár 

alapítóinak adományaiból – akik valószínűleg a Petz testvérek lehettek - ugyanekkor a 

templom utolsó, Szent Istvánnak dedikált oltárára is új kép készült. Ezzel kapcsolatban a 

korabeli krónikás megjegyzi, hogy a régi templom az ő tiszteletére volt szentelve.210 1756-ban 

új Szűz Mária oltárt alapítottak – valószínűleg a régi helyén -,211 a következő évben már be is 

állították az oltárépítményt, és dolgoztak a Szent József oltáron is (a már meglévő képhez 

talán ekkor készült a felépítmény).212 1758-ban aztán kész lett a Szent József-, majd a 

Nepomuki Szt. János-oltár is.213 Egy évvel később viszont már a Szűz Mária- és a Nepomuki- 

oltár festését fejezték be.214 Minden bizonnyal nem a képek festésére, hanem a faragott 

                                                
202 A két jezsuita szent oltárára egy német testvérpár, Georg és Dávid Petz 1742-ben 300 aranyat adományozott 
(az nem derül ki, hogy pontosan milyen jellegű munkára). Ugyanebben az évben készül a templom kőpadlózata, 
illetve a padok (28). Historia Domus, f 78 r. 
203 Historia Domus f 90 r. 
204 Historia Domus f 100 r. 
205 Historia Domus f 102 r. szept. 6. „organo templi ultima manus imposita ab artifice Eperjesiensi  Vito in sua 
arte versato, et in moribus prhumano; at Luthero addicto.” Diarium Collegii Ungvariensis factis jesuiti (…) 
1748-1762. f 106 r. Egyetemi Könyvtár Budapest, Ab 128. 
206 Diarium Collegii Ungvariensis factis jesuiti (…) 1748-1762. f 132 r. Egyetemi Könyvtár Budapest, Ab 128. 
A munkát egy hónappal később fejezték be. Uo. f 133 r. 
207 „Ornamentum pariter tulit ex Icone S. Josephi superiore anno Viennensi penicillo picta, quae jam ad Altare in 
pariete scite adumbratum exposita est.” Historia Domus f 97 r. 
208 „In emolumentis censet sacra aedes nostrae Aram honoribus D. Joannis Nepomuceni erectam.” Historia 
Domus f 100 r. 
209 Ezt a munkát is a Petz testvérek, illetve nevük elhallgatását kérő adományozók állták. A festők jún. 17-én 
kezdték („Ara S. P. Ignatii coepta inaurari.”), és szeptember 28-án fejezték be, utána fogtak az orgonához („Ara 
S. Parentis pictores perfecerunt, et organum pingere aggressint. Opera, ex beneficium Petzianorum hujatim, 
nomina sua, ignota esse volentium.”. Diarium Collegii Ungvariensis factis jesuiti (…) 1748-1762. f 125r, f 132r. 
Egyetemi Könyvtár Budapest, Ab 128. Ekkor a templom nagy részét újra is fedték. Historia Domus f 102r. 
210 „Insuper ad S. Ignatii Aram, hi fundatoris, effigies Viennae curata. Item Divi Stephani Primi Hungarorum 
Regis Icon impendio decem Kremniczensium aureorum elegantes adumbrata est, pro ultima templi ara, cujus 
honoribus vetus templum dicatum erat.” Historia Domus f 104 v. 
211 „.. nova B.V.M. Ara pro templo constituta est.” Historia Domus f 107 v. 
212 „Templo nostro non exiguus accessit decor a nova, et eleganti ara honoribus Dei Genetricis Virginis statuario 
labore erecta. Paris  elegantiae altera, quae Divo Ejusdem Sponso sacranda huic ex ad verso respondeat, 
extremam nunc jam artificies fatigat manus.” Historia Domus f 109 v. 
213 „Templum nostrum a duobus hoc anno aris non vulgarem splendorem accepit: quarum altera collegii 
sumptibus Divi Josephi honoribus posita: altere vero Pharmacopolii nostri are S. Joanni Nepomuceno est 
constituta.” Historia Domus f 112 v. 
214 „Ad Templi nostri non parum contulere Arae duae, quarum altra Magnae Dei Matri, altra B. Joanni 
Nepomuceno est dicata, quae diu quaesitum hoc demum anno suum reperere Apellis penicillum.” Historia 
Domus f 114 v. 



 54 

felépítmények márványozására, aranyozására kell gondolnunk. A rendelkezésre álló adatok 

alapján még nem sikerült meghatározni, hogy az egyes mellékoltárok pontosan melyik 

oldalkápolnában helyezkedtek el. Bacsinszky András püspök egyik jelentéséből annyi kiderül, 

hogy a Szent István-oltár a jobb oldali utolsó kápolnában volt, ezért az oltárral kapcsolatos 

1754-es híradásban szereplő, „a templom utolsó oltára” kifejezésben az utolsó szót 

helyhatározóként kell értelmeznünk. A jezsuita rend 1773-as föloszlatását követően az 

ungvári templom leltárát még abban az évben, december 21-én készítették el. Az 

inventáriumból sajnos még az egyes oltárok titulusa sem derül ki, nemhogy a pontos 

helyük.215 

 

A jezsuita templom székesegyházzá alakítása 

A görög katolikusok 1775-ben kapták meg a templomot, az átadást kimondó rendeletben a 

királynő meghagyta, hogy a görög rítusnak nem megfelelő liturgikus tárgyakat majd osszák 

szét a környékbeli latin templomok között. Bacsinszky püspök augusztus 2-án vette át a 

templomot, a másnap fölvett jegyzőkönyv szerint a püspök válogatni fog a liturgikus 

fémtárgyak és textilek között, a maradékot viszont majd a latinoknak adják.216 Kiderül, hogy a 

főoltárt a „piramisok” és a gyertyatartók eltávolítása után („demptis pyramidibus, et 

candelabris”) el fogják mozdítani. A piramisok azok a barokk oltárokon megszokott, 

rendszerint háromszög alakú, üvegezett ereklyetartó-szekrénykék lehettek, amelyek már 

szerepeltek az 1773-as leltárban is.217 Úgy látszik, Bacsinszky ezeket meg akarta tartani. Az is 

kiderül, hogy a hat mellékoltárról a szobrokat szintén el fogják távolítani, azokat is a latin 

plébánosokra bízzák. Viszont a jobb oldali utolsó – amint már idéztük -, Szent István 

királynak szentelt mellékoltárt meg kívánta tartani, egyrészt az unió erősítése céljából, 

másrészt, hogy ott továbbra is lehessen latin misét végezni. Más forrásokból egyébként 

tudható, hogy korábban éppen a görögkatolikusok végeztek ennél az oltárnál szertartásokat 

bizonyos alkalmakkor.218 Ezzel Bacsinszky püspök is tisztában lehetett, hiszen tanulmányait ő 

is az ungvári jezsuita iskolában kezdte.219 Az, hogy a püspök mit tarthat meg a jezsuiták által 

alapított Congregatio Agoniae Christi, a korabeli forrásokban „Halálra vált Krisztus Urunk” 

néven illetett társulat, illetve a Szűz Mária-kongregáció (Congregatio Mariana) tárgyaiból, 
                                                
215 MOL E 152, 115. d. Fasc. 14. Nr. 2.  
216 Az átadásáról a Helytartótanács számára készített jegyzőkönyv. DAZO fond 64. opisz 4. no 149. 
217 „Pyramides novae cum reliquiis inauratae – Nro 4 / Pyramides minores pictae albae et rubrae – Nro 12” MOL 
152, 115. d. Fasc. 14. Nr. 2. f 5 v. 
218 Érdekes, hogy a jezsuita rendház naplója szerint, 1740. április 3-án, Virágvasárnap a „rutének” is átjöttek a 
jezsuita templomba, és a Szent István oltárnál szolgáltak. Diarium Collegii Ungvariensis factis jesuiti (…) ab 
1734. f 92 r. Egyetemi Könyvtár Budapest, Ab 127. 
219 LUTSKAY 1992, 129. 
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még további egyeztetést igényelt.220 Ezzel kapcsolatban az egri püspök véleményét is 

kikérték, aki azt javasolta, hogy a feleslegessé váló paramentumokat a környékbeli latin 

plébániák tényleg kaphassák meg.  

 Fönnmaradt egy leltár a székesegyház ingóságairól, sajnos pontos évszám nélkül, 

amely a 18. század végén vagy a 19. század elején, tehát már a görögkatolikus használat 

idején keletkezhetett. Ebben több liturgikus textíliáról is megjegyzik, hogy azok még a 

jezsuita időből származnak,221 ami megerősíti, hogy Bacsinszky a liturgikus tárgyak egy 

részét tényleg átvette.  

Kőszeghy Elemér művészettörténész 1941-ben, az ország ingó műtárgyainak 

fölmérése során, az ungvári székesegyházban leírt és lefényképezett egy aranybrokát 

miseruhát, amelyet a Homonnai család utolsó sarja, Drugeth Julianna Terézia és második 

férje, Althan Mihály Vencel címere, illetve egy dedikációs felirat díszített (45. kép).222 A 

kazulát díszítő feliratból kiderül, hogy 1720. július 31-én (Loyolai Szt. Ignác napján) 

adományozta a házaspár ezt a díszes darabot a templomnak. A budapesti Iparművészeti 

Múzeum gyűjteményében van egy másik kazula is, amelyet ugyanez a címerpár és dedikációs 

felirat díszít.223 Ezt a két ruhát nagy biztonsággal azonosíthatjuk azokkal a kazulákkal, 

amelyekről az 1773-as leltárban följegyzik, hogy az alapító családból származó Drugeth 

Julianna Terézia címere díszíti.224 A székesegyház későbbi leltárában viszont már nem lehet 

egyértelműen beazonosítani, hogy melyik lenne azonos az 1941-ben még Ungváron leírt 

miseruhával.  

Kérdés, hogy mi lehetett Bacsinszky szándéka a latin miseruhával. Amint föntebb már 

láttuk, valószínűleg csak lehetőséget akart biztosítani arra, hogy a Szent István-oltárnál latin 

papok is misézhessenek. 

                                                
220 Az előbbi tárgyainak leltára: MOL 152, 115. d. Fasc. 14. Nr. 2. f  6 v – 8 r. Az utóbbi tárgyainak leltára: Uo. f 
8 v – 9 r. 
221 Lásd 74. tétel, de azok a kehelytakarók, amelyeken az IHS monogram szerepel, feltételezhetően ugyancsak a 
jezsuita időben készülhettek (vö: 67. tétel). DAZO fond 151. opisz 1. no 2639. 
222 A ruhát így írták le 1941-ben: „Brokát, arany alapon, többszínű virágos, sötétvörös kontúros mintával, amely 
még XVII. sz. végi motívumokat mutat.  A hátrészen hímzett házassági címer: Althann-Drugeth koszorúban, 
amelyen aranyszállal hímzett felirat fut körül: JULIANNA THERESIA NATA COMITISA DRUGETH DE 
HOMONNA ULTIMA FAMILIAE MICH: WENC: COMITIS AB ALTHNN CONTHORALIS AB AO 1720 
31 JULI”. Kőszeghy Elemér ingóságleltára. Iparművészeti Múzeum Adattár, Budapest. 
223 Megköszönöm Semsey Rékának, hogy erre a kazulára fölhívta a figyelmemet. A ruhát Tompos Lilla írta le, és 
feltételezte, hogy azzal a darabbal lehet azonos, amelyet Mihalik József 1906-ban, a bártfai múzeum vezetőjében 
ismertetett (MIHALIK 1906, 100.). PÉTER 1990, 51-52. 
224 Az „Ornatus sacerdotalis pro sollennitatibus, et festis majoribus” ruhák között: „Item casulae quinque omnes 
auro conspicuae, quarum duae coloris variegati, duae cum subductura violacea, una Julianae Theresiae Drugeth 
de Familia Fundatoris, cum insigni ejusdem, et flroribus aureis.” MOL 152, 115. d. Fasc. 14. Nr. 2. f  3 v. Ezt a 
ruhát láthatta Kőszeghy Ungváron, jelenlegi sorsa ismeretlen. A kisebb ünnepekre, ill. a vasárnapi ruhák („Pro 
festis minoribus et dominicis”) között találjuk a másik leírását: „Ornatus viridis / Casula cum insigni 
Drugethiano – No 1.” Ez a leírás viszont az Iparművészeti Múzeumban őrzött darabra illik. 
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A szentély átalakítása. A templom belső terében a szentély igényelte a legnagyobb mértékű 

átalakítást. A jezsuiták idejéből származó főoltárt le kellett bontani, hiszen amint a 18. századi 

fölmérési rajzon is jól látszik, túl közel állt a keleti falhoz, előtte pedig ívesen kiképzett lépcső 

és áldoztató rács volt, a bizánci liturgiában szükséges mozgásokat egyáltalán nem lehetett 

volna elvégezni. Az alaprajzon az is egyértelmű, hogy a szentély többi része padokkal volt 

berendezve (nem stallumokkal). Az egykori főoltárt a nagymihályi római katolikus 

templomban állították föl, amint már jeleztük. 

Az ungvári templom átalakítása során a körüljárható oltáron kívül, a bizánci liturgia 

előkészítő részéhez, az ún. proszkomídia végzéséhez a főoltártól balra egy további kvázi 

mellékoltárra, előkészítő asztalra is szükség volt (47. kép). Ennek pandanjaként egy másik, 

azonos díszítésű asztalt is fölállítottak a diakonikonra utalva, amely talán a papi öltözékek 

előkészítésére szolgált (48. kép). A belső és az ún. külső szentély (szólea) határán szükségessé 

vált a bizánci templomok jellemző, elengedhetetlen berendezési tárgyának, az 

ikonosztázionnak a fölállítása is, amelyet a hosszú szentély diadalívébe tudtak beépíteni (51-

52. kép). 

A székesegyház új berendezési tárgyainak elkészítésére Bacsinszky püspök Franz 

Feck225 kassai faragóval szerződött 1776. december 27-én.226 A szobrász a szerződésben 

kötelezte magát, hogy a bemutatott rajz szerint, jó száraz fából fogja faragni az 

ikonosztáziont, a fő oltárt és a két előkészítő asztalt. Azt is leszögezik, hogy a főoltár ki lesz 

emelve, három lépcsőfok veszi majd körül. Az ikonosztáziont 1777. júliusáig az első szintig, 

vagyis az ünnepsorig fogja elkészíteni a szobrász, hogy már a festészeti és aranyozási munkák 

is megkezdődhessenek. Úgy határoznak, hogy a rajzon látható díszítések is maradhatnak, de 

azokat majd jobban ki kell dolgozni. A mester arra is kötelezte magát, hogy mindenben a 

legjobbra fog törekedni, mivel az uralkodó jóvoltából készülnek ezek a berendezések, nehogy 

botrányt okozzon az esetleges hiányosságok folytán. A szerződés végén Feck minden 

ingóságait biztosítékul hagyja. Az egész munkáért 1400 rajnai forintot fog kapni, két nappal 

később már 500 forint előleget föl is vett Munkácson. 

A szerződésben emlegetett rajzot nem ismerem, bár Mihajlo Prijmics két rajzot is 

közöl (sajnos pontos levéltári jelzetek nélkül), amelyek az ungvári székesegyház 

                                                
225 Franz Feckre (Feeg, Fek) vonatkozó adatokat elsőként Aggházy Mária állította össze főként Kemény 
Lajosnak a kassai városi levéltár adatait ismertető művei nyomán. Feck Sziléziából származott, 1764-ben már 
Kassán él, ugyanekkor polgárjogot is kapott, 1779-ben halt meg. Egyik utolsó műve lehetett a szécskeresztúri 
római katolikus templom főoltára, amelynek csak a szobrait faragta ki. AGGHÁZY 1959, I. 191. AGGHÁZY 1959, 
II. 262. Ma már a szécskeresztúri szobrok sem láthatóak a helyszínen, mivel a templom a II. világháborúban 
elpusztult. 
226 DAZO fond 151. opisz 1. no 2533. 
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ikonosztázionjához készültek volna.227 A rajzok stílusa alapján nem zárható ki, hogy Fecktől 

származnak, mindenestre a tervezett formák nem mutatnak túl sok rokonságot az elkészült 

részletekkel, ami persze a későbbi tervmódosítások eredménye is lehet. Hogy voltak 

módosítások, arra Feck utal a püspöknek írt egyik levelében: 1777 márciusában azt javasolta a 

megrendelőnek, hogy a fölső három sor képei inkább egyenes sort alkossanak, ahogyan az 

egy hónappal korábban küldött rajzán is jelezte.228 Ezek alapján feltételezhető, hogy munka 

közben is változott a koncepció. A terveket és a jelen állapotot összevetve úgy tűnik, hogy a 

javasolt változtatások megtörténtek. Nem tudni, hogy Franz Feck a munkával pontosan mikor 

készült el, mindenesetre 1777-ben egy nyugtát ad, amelyből kiderül, hogy már 1200 forintot 

fölvett,229 ami arra enged következtetni, hogy a munkák nagyobb részével már elkészülhetett. 

Franz Feck halála után (1779) a munkájáért járó utolsó részletet a testvére, Johann Feck230 

vette föl.231   

Bacsinszky püspök 1778. március 19-én Wenzel Wellerovszky kassai aranyozó 

mesterrel szerződött a Feck által már elkészített és elkészítendő berendezési tárgyak 

aranyozására és színezésére (ikonosztázion, főoltár és két előkészítő oltár). A színezés alatt a 

porcelánozást, vagyis a szerkezeti részek fehér, polierweiss-szel való borítását értették. A 

mester vállalta, hogy a munkát még május előtt megkezdi, s egy év alatt be is fejezi, összesen 

2000 rajnai forintot kért érte.232  

                                                
227 ПPИЙМИЧ 2007, 154. 
228 „Excellentissime Ill[ust]r[i]ssime ac Re[vere]ndissime D[omi]ne D[omi]ne Praesul Gratiosissime. / Ex 
mandato, et gratia Ex[ce]ll[entissi]mae Suae opus Arae Ungvariensis erigendae infra scriptus susceperam, ea 
nimirum conditione, ut quae tum ad ejus proportionem ponendam, tum ad ornamentum optissima sese ultro 
offerre judicavero, Ex[ce]ll[en]tiae Suae num ita se habere queant, insinuanda comissum habeam. Cum itaque 
operi jam jam inchoando me accinxissem, multum ad ejusdem decus conferre sane id quoque judicavi, si spatia 
trium superiorum condignationem imagines interceptura sibi continuo inverticem, et in linea recta ordinarentur. 
Verum, ut id aprimis pateat exemplar conceptus mei adumbrare statueram; adumbratumque unum ante mensem 
per Re[vere]ndissimum D[omi]num N. Borovszky Ex[ce]ll[en]tiae Vestrae praesentandum, qui se res habere 
possit transmiseram. Ast cum anvius ad huc dum haeream nulla habita resolutione, cui potissimum delineationi, 
priorine nimirum, an recens submissae opus conformandum sit? praessus tum inopia constituti temporis, tum 
opere Arcularii destitutus, qui vix ac ne vixquidem laborem prius praefatarum trium condignationum inchoare 
poterit, quam Ex[ce]ll[en]tia sua resolutionem, voluntatemque suam significare non dedignabitur. His itaque 
satis facturis manus Ex[ce]ll[en]tiae Vestrae indignussimus exosculando, qui possum humillime dubio solvi, 
exposeo. His maneo Ex[ce]ll[en]tiae Suae / Datum Cassoviae die 13tia marty 777me / Indignussimus servus 
Franciscus Feck sculp. ac civis Cassoviae mp” DAZO fond 151. opisz 1. no 2642. 
229 „Quwitung / Über 1200 Rfl welche ich geferligber alhir von ihro excellentz bischof auf disen cantrakt bar und 
richtig empfangen habe / Signat Ungwar den 7ten kofel 777 / Frantz Feck / Bildhauer in caschau” DAZO fond 
151. opisz 1. no 2637.  
230 Kemény Lajos még Franz Feck fiának gondolta, de Aggházy Mária helyesen feltételezi, hogy inkább a fivére 
lehetett. Ő Késmárkról telepedett át Kassára. Aggházy abban is bizonytalan, hogy Torna-, vagy Érdihorvátiba 
készített-e főoltárt, vagy szószéket. AGGHÁZY 1959, I. 191. Tornahorvátiban viszont csak görög katolikus 
templom volt és van, amelynek berendezése messze áll Feck stílusától. Pontos halálozási dátumát nem ismerjük, 
de 1798-ben még a sárospataki római katolikus templom oltárának beállításán dolgozott. (Életrajzi adatai: 
AGGHÁZY 1959. I, 191.) 
231 A szerződésre vezetett német nyelvű mondat: DAZO fond 151. opisz 1. no 2533. 
232 DAZO fond 151. opisz 1. no 2658. 
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A nagy alapterületű szentély közepén a teljesen körüljárható, baldachinos főoltárból 

ma már csak a baldachin tűnik eredetinek (46. kép). A kompozit fejezetű oszlopok törzsén 

szőlőindák futnak – nyilván az eucharisztiára utaló szimbólumként - a famennyezet nem 

kupola, hanem inkább poroszsüveg boltozatra emlékeztet, oldalait rocaille-ok díszítik, 

csúcsán szép rokokó váza magasodik zárómotívumként. 1780/81-ben egy közelebbről meg 

nem nevezett, daróci szobrásznak is fizettek a főoltár tabernákulumáért 8 rajnai forintot. (A 

nem túl magas összeg alapján talán nem a szentségház készítéséről, hanem valamiféle 

utómunkáról lehet szó.) Johannes Feck kassai szobrász ugyanekkor pedig hat, szintén a 

főoltárra szánt gyertyatartóért kapott fizetséget, darabjáért hat rajnai forintot.233 

1781-ben Spalinszky Mihály festőnek a főoltárra készített antependiumokért 

fizettek.234 A székesegyház számadáskönyvében a festő munkáit pontosító feljegyzés szerint a 

főoltár antependiumaihoz három ikont festett, darabjáért 10 rajnai forintot kért.235 Az 

antependiumok anyaga vászon lehetett, mivel a számadások egy másik bejegyzése arról 

tudósít, hogy vásznat vettek az antependiumhoz.236 Az oltár előtt kifeszített, díszes 

antependiumok használata minden bizonnyal a latin liturgikus szokások átvétele, akárcsak a 

tabernákulum és a hat darab gyertyatartó alkalmazása. Az egykori Munkácsi Egyházmegyéből 

ma csak egy barokk kori antependium ismert,237 ami azt mutatja, hogy használatuk nem csak 

a püspöki, hanem a parokiális templomokban is elfogadott dolognak számított.  

A szentély keleti falához állított előkészítő oltárok nem túl nagyok, képeik az 

ikonosztázion alapképeivel lehetnek azonos méretűek, asztalaik pedig az alapképek előtt álló 

koporsó formájú asztalokhoz hasonló kialakításúak. A proszkomídia során használatos oltárt a 

Keresztlevétel képe díszíti (48. kép), amelyet két volutában végződő, törzsén rózsákkal 

díszített lizéna keretez, az ívesen záródó kép fölött pedig áttört faragású, gazdag rokokó 

                                                
233 „2o – B – Joanni Feck sculptori civi cassoviensi pro 6 candelabras ad Aram, sing. a Rfl. 6. insuper pro 2 
ramis, sing. a Rfl. 4., praeterea pro 6 lamineis candelabrarum superficiebus a Rfl. 2 itidem per Dominum Kutka 
persoluti habentur – 56 Rfl. (…) 4o – D – Sculptori Daroczensi pro Tabernaculo ad Aram magnam – 8. Rfl” 
DAZO fond 151. opisz 25. no 172. f 8.   
234 „1o – A – Michaeli Spalinszky Pictori praeter contractum pro reliquis picturis in ecclesia per illum factis, 
nempe pro Antependio Arae majoris, pro lateralibus quatuor Aris, Плашеница, et imagine Ressurectionis vi 
documentorum Addtum Rdi Dni Joannis Kutka persoluti sunt – 113 Rf – 48 xr. (…) 15. – P – Michaeli 
Spalinszki Pictori in restantiam praemissarum picturarum per Perillustrem D. Joannem Banyay Suae 
Excellentiae Eppalis Provisorem dati sunt – 20 Rfl.” DAZO fond 151. opisz 25. no 172. f 8r. Illetve a nyugta 
szövege: „15 – P – Quietantia super Rh florenis Viginti. Quos ego infrascriptus finaliter restantes pro labore 
Antipendorum Arae Majoris, Lateralium item quatuor minorum Ararum, ac Imaginis Плашеница Pictori 
Michalei Spalinszki defectu absque omni solvi. Sig. Ungvar 25a Aprilis 1781. i. e. 20 Rhfl Joannes Bányay suae 
Excellentiae Eppalis Provisor mp.” Uo. f 9r.  
235 „3 Icones pro antependiis Arae majoris singa. 10 fl. – 30 rfl.” 
236 „9 – I. – Pro Antependiis tela ad antependium Altaris – 1 Rfl.” DAZO fond 151. opisz 25. no 172. f 8v. 
237 Az abaújszolnoki templomban maradt fönn az a 18. század utolsó negyedére datálható, vászonra festett 
antependium, amely a templom védőszentjének, Keresztelő Szt. Jánosnak az életéből vett jeleneteket ábrázol. 
PUSKÁS 1996.a, kat.66. kép: 17. 
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ornamentikából komponált oromzat kapott helyet. Hasonló kialakítású a másik oltár is, 

amelyet a Hitetlen Tamás képe díszít (49. kép).  

Az egész diadalívet kitöltő ikonosztázion a Kárpáti-régióban a 17. század közepétől 

kikristályosodó szerkezeti megoldás tökélyre vitt példája, legalábbis ami az alapformát illeti: 

a négy alapképből és három kapuból álló alsó sor fölött a 12 ünnep, a 12 apostol, illetve a 12 

próféta képéből álló sorok következnek, a középtengelyben a Titkos vacsorát, és a Krisztus, 

mint nagy főpap kompozíciót helyezték el. Egyedi megoldás viszont, hogy a prófétasor 

közepén a megszokott „Istenszülő a jel” kompozíció helyett egy görög és ószláv nyelvű 

feliratot („Áldott legyen az Úr neve!”) tartalmazó kartus kapott helyet. Az egész együttest a 

kereszt, és a két szomorkodó alakja zárja (52. kép). A hagyományos struktúrát viszont nagyon 

is „modern” díszítéssel öltöztették föl: az ajtók áttört faragványai, az egyes képek fölött helyet 

kapó, rocaille-okból szerkesztett aszimmetrikus minták között aláhulló rózsák és más növényi 

részletek megkapóan realista módon kidolgozott példái harmonikus egységet alkotnak. A 

képek közötti lizénák gyakran volutákkal kezdődnek, illetve ezekkel végződnek, törzsüket 

növényi motívumok teszik változatossá. Az alapképeket övező darabokon a szőlő és a 

búzakévék egyértelműen az eucharisztára utaló szimbólumokká magasztosulnak (53-54. kép). 

Az ikonosztázion szerkezetében újdonság a korábbi, hazai példákhoz képest, hogy az áttört 

faragványok mögött a szerkezeti elemek szerepe minimalizálódik, az egész felépítmény 

áttörtté válik, úgy, hogy a szentélyből érkező fény lehetőleg az egész együttest légiessé, 

áttetszővé tegye. Egy jó emberöltővel korábban ezzel kísérletezett már a máriapócsi 

kegytemplom ikonosztázionját faragó Konsztantinosz mester is, aki balkáni tanultsága révén 

egy sokkal inkább archaikusnak tűnő formavilágból építkező szerkezetet kívánt az áttört 

faragványok segítségével és a szentélyből érkező fény alkalmazásával könnyedebbé 

varázsolni.238 Ungváron a mestereknek már nincs keleti gyökere, ők szabadon használják saját 

koruk tobzódó ornamentális kincseit. Elképzelhető, hogy Bacsinszky püspök is biztatta erre 

őket. Mindenesetre figyelemre méltó, hogy míg ebben az időszakban a szomszédos 

Galíciában a latin főoltárok formavilágához kívánták idomítani az ikonosztázionokat, aminek 

egyik megvalósult monumentális példája éppen a lembergi székesegyházban áll, addig a 

Magyar Királyság területen ekkor még semmi ehhez hasonló törekvés nem tapasztalható. Az 

ungvári képfal áttört kialakítását még a következő száz évben sem haladják meg.  

A Wellerovszkyval kötött szerződésből úgy tűnik, hogy az ikonosztázion faragványai 

eredetileg is két színben pompáztak: a szerkezeti elemek alapvetően fehérben, a faragványok 

                                                
238 TERDIK 2008, 531-533. TERDIK 2011.a 39-43. Máriapócson a legutóbbi restaurálás folyamán sikerült újra 
érzékelhetővé tenni a apostol- és ünnepsor közötti áttört faragványok jelentőségét.  
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főként aranyban. Feltételezhető, hogy a fehér felületet – a korszakra jellemző módon - 

eredetileg arany erezet is díszítette. Két érv szól e mellett: egyrészt, hogy az ungvári 

ikonosztázionnal szoros stílusrokonságban lévő, de csak a 18. század végén készült 

magyarkomjáti ikonosztázion (Néprajzi Múzeum, Budapest) restaurált asztalain olyan 

polierweiss alapréteget sikerült föltárni, amelyet nagyon finom arany erezet díszít;239 másrészt 

a hajdúdorogiak, amikor 1809-ben szerződtek a templomuk berendezésének festésére, azt 

kérik, hogy az „Architecturát Fejér alabástrom szénre arany erekkel fel ékesítve” kell 

elkészíteni. A dorogiak itt ugyan nem írják, hogy az ungvári ikonosztáziont tekintik mintának, 

amikor ezt a megoldást kérik, de nagyon is feltételezhető, hogy a székesegyház képfala ihlette 

őket, mivel tíz évvel korábban, amikor a faragást rendelték, több részlet esetében is az ungvári 

ikonosztázionon részletmegoldásait tekintették kiindulási alapnak.240 

Különös, hogy az ungvári ikonosztázion képeinek festőjére vonatkozó levéltári adat 

eddig még nem került elő. Puskás Bernadett mutatta ki stíluskritikai alapon, hogy a képeket az 

egyházmegyében már évtizedek óta foglalkoztatott Spalinszky Mihály és Spalinszky Tádé 

készíthette. A két festő testvér lehetett, minden bizonnyal Mihály volt az idősebb, aki már az 

1760-as években kapott megbízásokat a munkácsi püspöktől. Tádé bazilita szerzetes volt, aki 

1772-től tűnik föl a rend káptalani jegyzőkönyveiben, őt 1789-ben nevezik először ugyanott 

festőnek („Pictor”) is.241  

Az ungvári székesegyház számadáskönyveit 1780 után kezdték rendszeresen vezetni, 

mivel a templom fönntartására szánt összeget ekkoriban évi 1800 rajnai forintban határozták 

meg.242 A számadásokban található bejegyzések szerint Spalinszky Mihály többféle festői 

munkát is végzett a székesegyház számára, ezek közül eddig az antependiumot említettük. 

1781-ből fönnmaradt a festő munkáinak összesítése is, amelyben nemcsak az elvégzett, 

hanem a tervezett munkálatok is pontosabban követhetők, az utóbbiakból az is látszik, hogy a 

templom mellett a püspöki székházban is szántak neki, vagy szeretett volna megkapni még 

különféle díszítőfestői megbízásokat.243 Spalinszky a székesegyház felszentelését követő 

évben már csak a „maradék” (reliquis picturis) festészeti munkákért (antependiumok, 

plastyenica, a Föltámadás képe stb.) kapott pénzt, ami azt is mutatja, hogy a korábbi 

megrendelésekkel már elkészült. Ezek alapján arra is következtethetünk, hogy az 
                                                
239 TERDIK 2011.a 48. A magyarkomjáti ikonosztázionról, részleges szerkezeti rekonstrukcióval: TERDIK 2011.b 
12-14. 
240 TERDIK 2011.a 90-91. 
241 PUSKÁS 2002, 153-162. PUSKÁS 2008.a 191-192. 
242 DAZO fond 151. opisz 25. no 172. f 7. 
243 DAZO fond 151. opisz 25. no 203. f 8. A költségvetés 2. fele a „Restant proinde” alcímet viseli, amelyben 
szerepel a szentély falképének a folytatása, két terem festése, hét ajtó festése és aranyozása, napóra festése, 
toronyórák festésnek javítása, felirat aranyozása, 4 keret. 
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ikonosztázion, a mellékoltárok, a két előkészítő oltár képeinek festését – ha valóban ő volt 

ezzel megbízva - már teljesen befejezte, bár az ezekre vonatkozó szerződése, nyugtái, vagy 

éppen ezeknek az éveknek a számadási eddig még nem kerültek elő. 1781-ben egyébként már 

az alsóhunkóci templom ikonosztázionján dolgozott valószínűleg ő, az egyik fönnmaradt 

képén olvasható évszám tanúsága szerint.244 Érdekes adalék, hogy Spalinszky Mihály 1781-

ben még a „Delineatio Iconostas”-ért is kapott 2 rajnai forintot.245 A delineatio általában 

tervrajzot szokott jelenteni, esetünkben talán vázlatot kérhettek tőle, de az sem zárható ki, 

hogy a már kész együttest kellett megörökítenie (hogy mintaképpé válhasson).  

Az ikonosztáziont az elmúlt századokban többször fölújították, a két központi alapkép 

arcát a 19. században erősen átfestették (53-54. kép),246 a többi ikon őrzi viszonylag eredeti 

formáját. A képek festői, ügyesen ötvözték a korabeli barokk formanyelvet a bizánci 

hagyományokkal, az alapképek ikon jellege még a mai szemlélő számára is egyértelmű, 

viszont a fönti sorok előképei, barokk formai és kompozicionális metszetelőképekre 

nyúlhatnak vissza. Feltételezhető, hogy mind a két Spalinszky aktív részt vállalt az 

ikonosztázion festésében, de egyelőre stíluskritikai alapon sem nagyon lehetséges a munkájuk 

szétválasztása. Úgy tűnik, hogy Spalinszkyék voltak csak görögkatolikus mesterek, akik aktív 

szerepet kaptak a templomban folyó munkálatokban.  

Az ungvári ikonosztázionon alkalmazott egyedi megoldás, hogy a királyi kapu fölött 

három, kis üveggel elzárt szekrényt alakítottak ki különféle ereklyék számára (55. kép). 

Közepén a Szent Kereszt-ereklyét őrző díszes ezüst kereszt kapott helyet, amelynek ereklyéje 

talán az 1773-as leltárban fölvett Szent Kereszt-ereklyetartó tartalmával azonos.247 1775 őszén 

úgy nézett ki, hogy a jezsuita templom Szent Kereszt ereklyéje az Agónia Társulat 

tulajdonában marad, mivel Bacsinszky lemondott róla, bár eredetileg szerette volna 

megtartani.248 Elképzelhető, hogy a kereszt középpontjában látható kisebb ereklyetartó 

származik a jezsuitáktól, a díszes talpas kereszt már biztosan Bacsinszky megrendelésére 

készült. 1941-ben Kőszeghy Elemér így írta le az ikonosztázionban látható ereklyetartót: 

„Aranyozott ezüst alapon ezüst filigrán díszítéssel és ékkövekkel. Jegye: MS. A jegy mellett 

                                                
244 Az ikon az Istenszülő oltalmát ábrázolja (Magyar Nemzeti Galéria, Budapest). Az ikonról: PUSKÁS 2008.a 
199, 240 (118. színes kép), PUSKÁS 2010, 690-691.  
245 DAZO fond 151. opisz 25. no 203. f 8r. 
246 Az ikonosztázion hátoldala részben be van burkolva, és ornamentális festéssel ellátva. Egy kartusban ószláv 
felirat emlékezik meg az 1858-ban, Popovics Bazil püspök idejében végzett felújításról. Ezeket a munkákat 
Vidra Ferdinánd vezette, az Istenszülő és a Tanító Krisztus átfestett arca az ő festői stílusát idézi. Biztosan 
nagyobb felújításon esett át 1939-ben, illetve a 21. század első éveiben is. 
247 „Crux bene magna, bene inaurata ex argento cum insigni particula Sanctissimae Crucis” MOL E 152, 115. d. 
Fasc. 14. Nr. 2. f  3 v.  
248 DAZO fond 64. opisz 4. no 149. 
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két oldalt fűrészvonalú metszés” (56-57. kép), de az ötvösjegyet nem tudta föloldani.249 A 

monogram megfejtésében a székesegyház számadáskönyvében olvasható bejegyzés segített, 

amely azt állítja, hogy 1785-ben Matheus Zalman bártfai aranyművesnek fizettek az 

ikonosztázionba helyezett nagyobb ezüstkeresztért 428 rajnai forintot és 45 krajcárt.250 Az 

aranyműves neve már korábban is szerepel a számadásokban: ő javította a székesegyház két 

ezüst füstölőjét, készített cibóriumot és ezüst szenteltvízhintőt, 1778-ban 128 rajnai forintot 

kapott pontosabban meg nem határozott munkáért.251 Az utóbbi tétel említésekor 

vezetéknevét Szalmannak írják.252 A Szt. Kereszt-ereklyetartó ára a templom éves 

jövedelmének az egynegyedét fölemésztette, szinte akkora összeget, amelyet a székesegyház 

javadalmazására 1782-ben megkapott, Ungvárhoz közel eső Koncháza falu jövedelméből 

kaptak (517 rajnai forintot és 16 ½ krajcár).253 Az ötvös más munkáit egyelőre nem ismerjük, 

valószínűleg az ő neve szerepel Sallmann alakban a bártfai ötvösök között még 1788-ban is, 

bár 1754/55-ben András, 1758-ban viszont Máté nevű ötvösre van adat Bártfáról ezzel a 

vezetéknévvel,254 aki már az ungvári kereszt készítőjével is azonos lehet.    

A 18. századi leltár szerint az ikonosztáz királyi ajtaja felett látható, két kisebb 

üvegezett szekrényben a királynőtől kapott, Rómából származó ereklyék voltak ezüst 

tartóban. A mára már elveszett tárgyakat Kőszeghy ugyancsak leírta és lefotózta (58-59. kép). 

A miniatűr oltárépítményt idéző ereklyetartók ébenfából, a díszítésük valóban ezüstből, illetve 

drágakövekből készült. Kőszeghy az ötvösjegyek alapján a mesterüket is azonosítani tudta, a 

17. század első évtizedeiben alkotó augsburgi ötvös, a híres Matthias Walbaum 

személyében.255 Feltételezhető, hogy Mária Terézia ajándékozta ezt a két ereklyetartót 

                                                
249 Magassága: 61 cm volt. A datálásában nem volt biztos, 18-19. századi darabnak tartotta. Kőszeghy Elemér 
ingóságleltára. Iparművészeti Múzeum Adattár, Budapest. Kőszeghy az ötvösjegyet sem oldotta föl. Az 1936-
ban általa megjelentetett ötvösjegy katalógusban nincs is olyan, amely egy az egyben megfeleltethető lenne az 
ingóság-összeíró lapra készített rajzával. Vö. KŐSZEGHY  1936. A keresztet a kommunizmus alatt az 
illegalitásban szolgáló papok megőrizték, a templom visszaadása után került ismét eredeti helyére. Szabó 
Konstantin atya szíves közlése. 
250 „1o Mathaeo Zalman aurifabro Bartphensi pro cruce majori argentea in Ecclesiae Iconostas collocata – 428 
Rf 45 xr.” DAZO fond 151. opisz 25. no 172. f 15v. 
251 DAZO fond 151. opisz 25. no 172. f 6r. 
252 1781: „17o – R – Aurifabro Bartphensi Mathiae Szalman pro instrisuento aquae benedictae argenteo, ac una 
pro aspersorio cum labore filigran dicto – 128 Rfl.” DAZO fond 151. opisz 25. no 172. f  8v. 
253 DAZO fond 151. opisz 25. no 172. f 7r. 
254 MIHALIK 1961, 263. 
255 A részletes leírást teljes terjedelmében érdemes közölni: „m 36 / ill. 41 cm, talpa: 17,8 cm. Ereklyetartó 2 drb. 
Ébenfa, ezüst díszekkel. Epitáfiumszerűen felépített, konzolos oszlopokkal, erős párkányokkal tagolt, többfülkés, 
kései reneszánsz faragványok, amelyeken a középrész áttört párkánya már a XVII. sz. 3.-4. tizedére utal. 7 
beüvegezett fülkében ereklyék, két oldalfülkében s azok alatt a talapzaton szentek szobrai, a csúcsdíszítményben 
a feltámadó Krisztus, az oldalszárnyakon az Angyali Üdvözlett kettéválasztott alakjai, s a talapzat közepén a 
Pieta öntött ezüst szobrocskái láthatók. Teljesen azonosak Wallbaum Máténak az Iparmüv. Muz.-ban látható 
szárnyas oltárkájának díszítményeivel. A hátlapon fölragasztott látható felirat szerint 1795-ben javította: ….. 
Murányi Miklós dr. közlése szerint azóta elzártan állt 1939-ig. Az egyik ereklyetartó felírásai: a legfelső párkány 
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Bacsinszky püspöknek, legalábbis ezt állítja a leltár, illetve Kőszeghy jegyzetei szerint a helyi 

hagyomány is így tartotta. Az ajándékozás tényét erősítheti, hogy amikor Mária Terézia 1775-

ben Pannonhalmán járt, az apátságnak is két, díszesen aranyozott, zománcozott ébenfa 

ereklyetartóval kedveskedett.256 Bacsinszky püspök egyébként 1773-ban, püspökké 

szentelésére a püspöki öltözékhez tartózó ezüsttárgyakat, illetve más ezüst liturgikus tárgyakat 

is kapott a királynőtől, amelyek még ma is megvannak.257 

A nagyszabású munkákat végző mesterek mellet érdemes megemlíteni néhány más 

mester nevét is, akik a már elkészült berendezéseken végeztek apróbb kiegészítéseket, 

módosításokat. A templom és a püspöki palota lakatosmunkáit Daniel Drezmer készítette. A 

vele kötött szerződést nem ismerjük, csak egy számadás maradt fönn, amelyben a 

„contractuson felül” végzett munkáit összesítette valószínűleg 1780-ban. Itt több olyan tétel is 

szerepel, amelyek a Feckék által készíttetett faberendezésen végzett munkákra utalnak. 

Drezmer munkája az ikonosztázion királyi kapuján lévő függöny karnisa,258 ami azt mutatja, 

hogy az a bizánci gyakorlat, ami a királyi kapukon függönyt is alkalmazott, ekkor még 

teljesen elfogadottnak számított a görögkatolikusok között is. A berendezésen végzett egy-két 

módosítást Zavalnizky (máshol Szabalniszky) Miklós asztalos is, aki ugyancsak ekkor 

összesítette az eredeti szerződésében rögzített feladatain túl végzett munkáját. Kereteket 

készített a kis oltárokon (talán a szentélyben lévő előkészítőkre gondol), a főoltár belsejét 

                                                                                                                                                   
alatt: SS. INNOCENTVM, az angyalfej alatt: SIMPLICIANI EPI, a középső ereklye fölött: PHILIPPI 
APOSTOL feliratok vannak. A két szárnyban jobbról /herald./ sz. Péter kulccsal, balról sz. Pál karddal és 
könyvvel, szobrocskái láthatók. A talpazaton szent András és egy másik szakállas szent. A Pieta mögött MARIA 
MAGDALEN felirat. – A másik ereklyetartó felírásai: a legfölső párkány alatt: S. IVSTI MART. Az angyalfej 
alatt: S. STEPANI PROT. A középső ereklye fölött: SS. INNOCENTVM. feliratok vannak. A két oldalszárny 
fülkéiben sz. Jeromos dárdával és sz. Rókus /bot és térdvel/ szobrocskái láthatók. A talapzaton sz. Bertalan és 
egy sz. vödörrel látható a Pieta mögött.S. CHRISTIANAE V. N. felirat.  Az egyiknek oldalfiókjában cédula: 
„Dieser zwey – Rälikwy habe ich von staub gebutz in Jahr 1795 die 4 April. (…)” Szerepel még egy 1859-es és 
1939-es dátum, amelyek arra utalnak, hogy a tárgyakat többször tisztították már. Kőszeghy Elemér 
ingóságleltára. Iparművészeti Múzeum Adattár, Budapest.  A budapesti Iparművészeti Múzeum gyűjteményében 
ugyanis már ekkor is volt két Walbaum-féle ereklyetartó, amelyek ötvösjegyei segítették az azonosítást. 
Walbaum életrajzát megírta, műveit először katalogizálta: LÖWE 1975. Azóta persze az ismert művek száma 
tovább gyarapodott.   
256 Kiss Erika ezt a két ereklyetartót Ottavio Miseroni körébe helyezte.  TAKÁCS 1996, 160-163. 
257 Ezeket ismerteti: PUSKÁS 2008, 197. PUSKÁS 2010, 686. 
258 „Az lakatos munkának specificatioja, mellyet Eö Excellentiája számára dolgoztam a’ contractuson felül 
1. az templomba az tabernaculumot vasasztom – 2 Rf / 2. ahol a’ szentséget tartyák felül 3 rámát vasasztam 
pléhetokékkel és sarkal – 4 Rf 30 xr / 3. az ajto felet valo firhamgnak 3 rudat strófokkal edgyüt – 3 Rf 15 xr / 4. 
2 hozzávaló csigát a fl. 1 xr. 75. – 2 Rf 30 xr / 5. az tronushoz csinaltam strófokat 9 és ahoz tartozandó 
bankeisnikat – 3 Rf 15 xr / 6. az gyertyatartókhoz kaptsokat 11 á xr 7. – 1 Rf 17 xr. / 7. az kanonicusok 
szekeihez bankeisnt 4 á xr 12. – 48 xr / 8. a külső templom ajtaihoz tsináltam 6 sarkvasat a kőbe és 2 utközöt – 
13 Rf 15 xr / 9. ahoz 25 font olom a kivel öntöttem a csapokat – 5 Rf 30 xr (…)” Dátum nélkül. ÖStA HKA, 
Kam. Ung. RNr 728. Fasc. 33/3, nr. 128 ex anno 1781. f 54. Másolata: MTA Kézirattár MS 10.794/4. Neve 
szerepel a székesegyház számadáskönyvében is: DAZO fond 151. opisz 25. no 172. 
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kibélelte, és hátulról ajtót nyitott, vagyis szekrénnyé alakította.259 A költségvetésben említett 

eredeti szerződése talán azzal lehet azonos, amelyet 1779. december 11-én kötött Bacsinszky 

püspökkel, gróf Sztáray Mihállyal, a kassai kamarai adminisztráció vezetőjével, illetve Lorenz 

Lander kamarai építésszel, a püspöki épületek (szeminárium, püspöki palota, székesegyház) 

asztalos munkáira.260 Az oltárasztalon végrehajtott módosítás figyelemreméltó változást 

jelent, mivel a Munkácsi Egyházmegye templomainak oltárain a 18. század végétől kezdve 

mutatható ki az a gyakorlat, amely az oltárasztalt egyfajta szekrénynek, a liturgikus ruhák 

tárolására alkalmas komódnak tekinti. Úgy tűnik, hogy az ungvári főoltár jelentette a mintát 

ebben is. Ez a megoldás az eddigi kutatásaim alapján valódi görögkatolikus „találmánynak” 

tűnik, mivel az oltárasztal szekrényszerű használata mind a latin, mind az ortodox 

gyakorlatban ismeretlen megoldás, a görögkatolikusok között viszont a 20. század közepéig 

elfogadott maradt. 

A falfestés. A belső átalakítás nem csak a berendezést, hanem a falakat is érintette. A szentély 

valószínűleg teljesen új festést kapott, hogy a jezsuita időkben volt-e egyáltalán falfestés, arra 

nincs adatunk. Bacsinszky 1778. március 19-én szerződött Matthias de Bilges festővel, trieri 

polgárral, hogy a templom szentélyének és a diadalívnek az ikonosztázion elé eső részének a 

festését freskó technikával fejezze be, mivel a munkát elkezdő Andreas Tritina eperjesi 

polgár, az előző év április 30-án meghalt.261 De Bilges munkájáért 180 rajnai forintot fizettek 

volna. A szerződés német nyelvű változatára később ráírták, hogy 1779. május 23-án a festőt 

elküldték, mivel a munkát nem fejezte be.262 Hogy végül kinek a közreműködésével tudták 

befejeztetni, erre a székesegyházi számadáskönyv és egy levél segítségével kereshetjük a 

választ. Fönnmaradt gróf Csáky István (1741 – 1810) 1779. július 22-én kelt levele, amelyben 

azt írja Bacsinszkynak, hogy az évek óta Homonnán nála dolgozó Sebastian Hirschlinger 

azért nem tudott valamilyen munkát befejezni, mert mostanában éppen a püspöktől kapott 

                                                
259 „Specificatio / Az asztalos munkának, melyet Eő Excellentiája számára készítettem az contractuson felül. / 1o 
4 nagy rámákat a kisoltárokhoz csináltam a fl 6 – 24 Rf / a hol a szentség áll kiváktam 2 ablakformát és 
lábacskát csináltam belé – Rf 2 / az belső oltarnak harom oldalat megbéleltem a’ rámákon kívül, és hátul egy 
ajtócskát csináltam – 6 Rf 30 xr / 1 gradicsot csináltam – 2 Rf / 2 karikát az oltár ajtóra a xr 9 – 18 xr (…)” 
Dátum nélkül, ÖStA HKA, Kam. Ung. RNr 728. Fasc. 33/3, Nr. 128 ex anno 1781. f 56. Másolata: MTA 
Kézirattár MS 10.794/4. 
260 Itt Szabalniszky néven szerepel, valószínűleg ugyanez a mester. DAZO fond 151. opisz 1. no 2762, f 1 r. 
261 Tritina, András Ignác Kajetán neve Tertina formában is ismert. 1753-ben említik eperjesi polgárként. 
Dolgozott a környéken de az eperjesi Kálváriatemplomban is. Egyik első monumentális munkája a lőcsei 
minorita templom falképei (1758-1765): GARAS 1955, 257. PETROVÁ-PLESKOTOVÁ 1983, 74. RUSINA 1998, 82-
85. BODNÁROVÁ – CHMELINOVÁ 2006, 241. Ezek a művek nem említik, hogy 1770-ben Sátoraljaújhelyben a 
pálos templom déli, centrális Szent Kereszt kápolnájában is festett (szignált műve), de pontos halálozási dátumát 
sem adják meg. A sátoraljaújhelyi kápolnát 1767-ben emelték az Úr szenvedésének tiszteletére, de falképei a 20. 
század 2. felében nem voltak láthatóak, így a festő szignóját sem ismerték. A kápolna építéséről, szobrairól: JOÓ 
1972, 151, 170. 
262 DAZO fond 151. opisz 1. no 2658. 
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megbízást.263 Nem kizárt, hogy ez a bizonyos munka éppen a székesegyház szentélyének 

befejezése lehetett, csak nem ekkor, hanem talán később valósult meg, ugyanis a 

székesegyházi számadás szerint 1782-ben Sebastian „Hirslinger” festőnek 100 rajnai forintot 

fizettek, de hogy pontosan milyen munkáért, azt nem részletezik.264 Bacsinszky püspök még 

1780-ban készített egy költségösszesítést, amelyben egy meg nem nevezett festőnek, 

pontosabban meg nem határozott, de a templomban folyó munkára 300 forintot szánt.265 

Elképzelhető, hogy ez az árkalkuláció Spalinszky Mihálytól származott, mivel az 1781-es 

költségkimutatásában a még hátra lévő munkák között említi a szentély festésének folytatását, 

amelyet 300 rajnai forintra becsült.266 Úgy tűnik, hogy Hirschlinger egy évvel később 

lényegesen olcsóbban tudta befejezni a freskót, s valószínűleg ezért ő nyerhette el a 

megbízást. A mű 1782-es befejezését erősítheti meg, hogy ebben az évben eladták a Tritina 

után hátramaradt festékeket is,267 amelyek valószínűleg éppen a falképek éppen ekkor történt 

befejezése miatt válhattak feleslegessé. A homonnai Csáky-kastélyban ezekben az években 

készült el több terem máig fönnmaradt, királyportrékat és az uralkodót dicsőítő gazdag képi 

programmal bíró festése, amelynek alkotójáról egyelőre nem tudunk semmit. Elképzelhető, 

hogy a későbbi kutatás Hirschlinger szerepét is tudja majd tisztázni a Csáky-rezidencia 

falképeinek megvalósításában. 

Az ungvári szentély festése ún. quadratura festés, amely alapvetően dekoratív, 

építészeti elemeket idéző formákból áll (49-50. kép). A mennyezet közepén megnyílik az ég, 

felhők között Isten-szem tűnik föl, amelyet Szent-Szent-Szent ószláv felirat és puttófejek 
                                                
263 „Excellentissime, Illustrissime, ac Reverendissime Domine Praesul Domine mihi singulariter Colendissime! / 
In relatis habeo, Pictorem Sebastianum Hirschlinger, qui apud me nonnullis abhinc annis, usque ad praesens 
tempus sedule laboravit, apud Excellentiam Vestram laborem adeptum esse, et adhuc ante spatiumtrium 
septimanarumUngh-Varinum praefatum abire debuisse. Quoniam autem laborem suum apud mecitius terminare 
nequiverit, qui ad adventum Excellentissimi ac Illmi Domini V. Cancellarii et I. Cottus hujus Zempleniensis 
supreme Comitis Domini Caroli Pálffy indilate ad effectum deduci debuit: ex eo perofficiose requiro 
Excellentiam Vestram, dignetur Eadem Excellentia Vestra eidem ignoscere Eundemque determinato pro Eodem 
noto Labore, paterne consolari. Quem ultroneis etiam gratiis et favoribus pretiossimis dum commendarem, fateor 
quod sim,et constanter perseverem / Excellentissimae DVrae / Homonnae 22a July 779 / Servus obligatissimus 
C. Steph Csáky” DAZO fond 151. opisz 1. no 2763. Csáky Istvánék az 1770-es években sokat építkeztek szepesi 
birtokaikon, de Homonnán is ekkor folyt a kastély újjáépítése. GRANASZTÓI 2000, 45-46. De Bilges és 
Hirschlinger festők neve nem szerepel a művész-életrajzi lexikonokban, személyük meghatározása további 
kutatásokat igényel. 
264 DAZO fond 151. opisz 25. no 172. f 6r. 
265 Bacsinszky egy jelentésben összesíti az 1779-es kiadásait, amelyekben valószínűleg néhány összeg a 
templom költött tétel: „1o dem kaschauer Bildhauer für die inneren Einrichtungen der Catehdral Kirche sind 
bezahlet – 743 f / 2o Dem Neustädler Stein-Mitzer samt der fuhr – 800 f / 3o dem Mahler – 300 f / 4to dem 
Vergolder – 860 f ” ÖStA HKA, Kam. Ung. RNr 726. Fasc. 33/3, nr. 6 ex anno 1780. f 368 r. Az itt szereplő 
kassai szobrász Johann Feckkel lehet azonos, aki ekkor a püspöki trónon dolgozott, és talán a festőnek és az 
aranyozónak szóló kifizetések a templomban végzett munkák költségei lehetnek. 
266 DAZO fond 151. opisz 25. no 203. f 8r. 
267 Az 1782-es bevételek között: „13o Joanni Godefrido Lorberor quaestori, et civi cassoviensi pro coloribus per 
defunctum Andream Tertina pro pictura fresko acceptis – 40 Rfl 58 xr.” DAZO fond 151. opisz 25. no 172. f 
13v. 



 66 

öveznek. Hasonló kompozíció kapott helyett néhány évtizeddel korábban a máriapócsi 

templom szentélyében is.268 A fiókos dongaboltozat haránt irányú ívmezőiben, a kör alakú, 

festett nyílásokon keresztül szintén az ég látszik. Az oratóriumablakok fölé helyezett, ülő 

evangélista portréknak, illetve a két sekrestyeajtó és a két vakív fölé helyezett, az ószövetségi 

áldozatokra utaló szimbólumoknak talán van barokk kori előzménye, mai formájukban a 

Vidra-féle, illetve az 1939-es, Boksay József által vezetett nagy átalakítás eredményei 

lehetnek. A szentély végfalán nyíló két félköríves ablak között, és a középtengelyben található 

körablak alatt egy dekoratív virágváza kapott helyet, amely talán az első rétegekhez tartozik. 

Az oltár mögötti félkörívesmélyedésben áll a püspöki trón, amely mögött oszlopokból, 

párkányokból kombinált festett látszat-architektúra van. Ennek kora szintén nem állapítható 

meg pontosan, inkább 19. századi munkának tűnik. Összességében azért elmondható, hogy a 

szentély mennyezetének, illetve végfalának a főbb elemei még a 18. századra vezethetőek 

vissza. 

Érdekes, hogy az ikonosztázion hátfala, amely a szerkezet nagy részét eltakaró 

deszkázat, szintén díszítőfestést kapott. A királyi ajtó fölötti festett kartus szerint az 

ikonosztáziont Popovics Vazul püspök idejében újították meg, Vidra Ferdinánd vezetésével, 

1858-ban. Csak alapos restaurátori vizsgálat tudná kideríteni, hogy ennek a díszítőfestésnek 

vannak-e barokk kori előzményei. 

Különös, hogy a falfestés semmilyen kapcsolatot nem mutat a bizánci tradícióval. Úgy 

tűnik, hogy a 18. század közepén a máriapócsi templom falainak festéséhez sem találtak olyan 

mestert, aki a bizánci templom képi rendszerét át tudta volna ültetni a nagyszabású barokk 

templomokba. Noha a bizánci templom ikonográfiai programja a fatemplomokban még a 19. 

század első felében is továbbélt, a barokk kőtemplomok közül szinte sehol nem valósult meg. 

Elképzelhető, hogy a hagyományos technikákkal dolgozó, konzervatív kismesterek, akik ezt a 

képi hagyományt jól ismerték, nem is tudtak vállalkozni a nagyszabású falfelületek 

pingálására, bár mint láttuk, Spalinszky nem riadt vissza falképek festésétől sem. 

A bizánci rítus megkívánta különböző mobil ikonok alkalmazását is. 1781-ben 

Spalinszky Mihály festette meg a plastyenicát, amelyet a szentsírban, illetve a húsvéti időben 

az oltáron szokás használni (6 rajnai forintot kapott érte).269 1785-ben a 12 ünnep ikonjáért, és 

a két előkészületi oltár javításáért fizettek összesen 50 rajnai forintot egy név szerint meg nem 

                                                
268 TERDIK 2008, 529-530. 
269 Lásd 64. jegyzet, illetve: DAZO fond 151. opisz 25. no 203. f 8r. 
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nevezett festőnek.270 Az ünnepikonok minden bizonnyal csókoló ikonok lehettek, amelyeket a 

hajóban tettek ki a hívek számára. Ezekről a leltár is megemlékezett (Székesegyházi leltár, 

123. tétel, 13 darabot említ, talán a Spalinszky által korábban festett Feltámadás képet is ide 

számították). Az ikonok kapcsán a számadásban emlegetett munkácsi festő talán Spalinszky 

Mihállyal lehet azonos, ha már az előkészítők javítását is erre a mesterre bízták, 

feltételezhető, hogy korábban ő festette ezeket is. Bár megjegyzendő, hogy ebben az 

időszakban Tádé is a munkácsi kolostorban élt, akár őt is lehetne munkácsi festőként 

azonosítani.271 A szóban forgó ikonok sajnos nem maradtak ránk, így a kérdést újabb és 

pontosabb levéltári adatok hiányában nem lehet eldönteni. 

A hajó új berendezése. A hajó terét is át kellett alakítani a székesegyház funkcióinak 

megfelelően. A hosszú, latin típusú, térdeplős padok számát csökkentették, a hajó szentély 

felé eső részéből teljesen eltávolították. 

Székesegyházhoz illően, püspöki trónra is szükség volt, amelynek elkészítésére 1779. 

december 17-én, Johann Feckkel szerződtek.272 A jobb oldalra, az ikonosztázionhoz 

legközelebb eső pillér elé helyezték el a trónt, amely jelenleg egy három lépcsőfokkal 

kiképzett dobogóra helyezett, díszes barokk karosszék. A háttámlára Krisztust, mint nagy 

főpapot festették (60. kép), amelynek faragott keretén a püspöki jelvények is föltűnnek 

(kétágú gyertyatartó, illetve pásztorbot). A trón fölötti baldachin négy volutából áll, amelyek 

egy rokokó vázát tartanak, a baldachin párkányán Bacsinszky címere is helyet kapott (fekvő 

holdsarlón álló nyíl és két csillag, a pajzs fölötti kalappal).  

A trónnal szemben állították föl a szószéket (61-62. kép), amely szintén Johann Feck 

munkája lehet. Valószínűleg a jezsuiták idejéből származó építményt váltotta föl, bár erre 

vonatkozó biztos adattal nem rendelkezünk. Az emelvény formája szokatlan, mivel a 

megszokott barokk szószékekkel ellentétben nincs kosara, hanem öt lépcsőfok vezet föl egy 

szépen faragott korláttal ellátott emelvényre. A szószék hátfalán Szt. Pál apostol képe látható 

(62. kép), keretén a trikérion és dikérion, mint további püspöki jelvények látszanak. 

Hangvetőjének formája szinte a trón baldachinjával egyezik, de a két középső voluta között 

kettős kereszt tűnik föl, a párkányról pedig a püspöki rend jelvénye, az omoforion két szára 

ereszkedik alá.  

A szószék és a püspöki trón aranyozásáért a székesegyházi számadások szerint 

1786/87-ben fizettek a koncházai jövedelemből Venczeslaus Viller aranyozó mesternek 450 
                                                
270 1785: „14o Pictori Munkacsiensi pro depictis 12 festivalibus Imaginibus, et reparatione utriusque Prothesis – 
50 Rfl.” DAZO fond 151. opisz 25. no 172. f 13r. 
271 Bazilita Rend káptalani jegyzőkönyve 1784., de 1789-ben is itt élt még. NBRML. 
272 DAZO fond 151. opisz 1. no 2762. f 3r 
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rajnai forintot.273 Viller csak 1790. augusztus 18-án nyert Kassán polgárjogot, a csehországi 

Policskából származott,274 hogy pontosan mikor érkezett Magyarországra, nem lehet tudni. 

Néhány évvel korábban Ungváron még Wenzel Wellerovszkynak fizettek a számadáskönyv 

tanúsága szerint, akinek a neve ugyanitt Villerovszky formában is szerepelt.275 A mesterváltás 

oka egyelőre nem ismert. 

Két év múlva szintén a koncházai jövedelmekből fizettek ki két festményt: az egyik 

Szent Pált, a másik az Üdvözítőt ábrázolta, előbbiért 27, utóbbiért 35 rajnai forintot.276 A 

számadáskönyv egy közelebbről meg nem nevezett pócsi festőt említ. A „pócsi” festőben 

stíluskritikai alapon leginkább Spalinszky Mihályt, vagy Tádét kellene látnunk. Mihály 1785-

ben valóban a pócsi ikonosztázion, két évvel később pedig a szószék képeinek megfestésére 

szerződött,277 de egyáltalán nem biztos, hogy még három évvel később is ezzel a munkával 

foglalatoskodott, és az sem biztos, hogy folyamatosan Pócson tartózkodott. Nem tudjuk, hol 

volt az állandó lakhelye, feltételezhetően Munkácson élt. Tádéról a baziliták káptalani 

jegyzőkönyvéből tudható, hogy 1789-ben a munkácsi Szt. Miklós kolostorban tartózkodott – 

egyébként ekkor nevezi először pictornak a jegyzőkönyv -, a következő káptalanon, 1792-ben 

pedig már Krasznibródon élt. Ami érdekesebb, hogy a pócsi monostorban 1789-ben említenek 

egy másik bazilita festőt (Pictor), D. Barsonuphius Laucsákot, akinek a neve három évvel 

később ugyancsak a máriapócsi kolostor tagjai között tűnik föl, mint diakónus (de többet nem 

is szerepel).278 Róla és művészetéről nem tudunk semmit, ezért csak gyenge hipotézist lehet 

fölállítani annak megfontolására, hogy vajon Laucsáknak lehetett-e köze az ungvári két 

festményhez. Spalinszky Mihály utolsó ismert pócsi megbízásával kapcsolatban van egy 

furcsaság: szerződésében öt kép megfestését vállalta el a szószékre, úgymint Keresztelő Szt. 

Jánost és a négy evangélistát, de a szószék hátfalára végül Szt. Pál képe készült el, amelyet 

mostanában tisztítottak meg a restaurátorok, s egyértelművé vált, hogy ez a kép a 18. század 

végén készült.279 Elképzelhető, hogy a Spalinszky által a szószék festésére benyújtott latin 

nyelvű költségvetés igazából csak egy árajánlat, amelyet a megrendelők talán nem is fogadtak 
                                                
273 „14o Ex reditibus possessionis Konczháza Inauratori Venczelsao Viller pro inauratione Eppalis Throni, et 
Concinatoriae Cathedrae in supplementum Dotis Eccae annuorum Rh. flor, 517 xr 15 ½ pro isthic nno tenore 
quietantiarum ejusdem inauratoris sub littera A. et B. persoluti habentur – 450 fl 41 xr.” DAZO fond 151. opisz 
25. no 172. f 18v. Az itt hivatkozott nyugtákat egyelőre nem ismerjük. 
274 KEMÉNY 1913, 281. 
275 Ö 1780/81-ben valószínűleg még az ikonosztázion, vagy az oltárok aranyozásáért kapott további összegeket 
(160 és 140 rajnai forintokat) a szerződések szerint. DAZO fond 151. opisz 25. no 172. f 6r és f 8v. 
276 1789/90: „8o (…) Item Pocsensi Pictori pro duabus imaginibus, S. Pauli nempe, et Salvatoris Rh fl 27 insimul 
autem f 35 xr 30 ad rationem Dotis Ecclesiae annuorum Rh flrum 517 xr 16 ½ vigore quietantia sub uno eodem 
depuncti.” DAZO fond 151. opisz 25. no 172. f 22r.  
277 PUSKÁS 2008.a 187-188. 
278 A káptalani jegyzőkönyvek: NBRML (jelzet nélkül). 
279 TERDIK 2011. a  49, 39. kép. 
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el. Spalinszky Mihály 1787-ben egyébként a tokaji ikonosztázion festésével volt elfoglalva, az 

egyik apostolkép hátoldalán olvasható felirat szerint.280 A máriapócsi és az ungvári Szt. Pál 

apostol kép között viszont érezhető némi stiláris rokonság, különösen az érzékenyen 

megfestett háttér, és a táj növényei közötti szoros kapcsolat föltűnő (62-64. kép), ezért azt sem 

zárhatjuk ki, hogy talán Laucsák kapta meg végül ezeket a munkákat. Ha ez így van, akkor az 

is biztos, hogy Laucsák művészete a Spalinszkyak művészetétől függött. További 

aprólékosabb stíluskritikai vizsgálatnak kell még kiderítenie, hogy az ungvári Szt. Pál, s a 

püspöki trón Trónon ülő Krisztus főpapja milyen viszonyban is áll a Spalinszkyaknak 

tulajdonítható művekkel.  

A szentélyhez legközelebb eső két oldalkápolna nyugati fala előtt kanonoki 

stallumokat is elhelyeztek, négy-négy férőhelyeset, amelyek támlái ívesek, a betétekben 

igényes, rokokó jellegű ornamentális faragással ellátva.281 A római katolikus püspökségek 

mintájára a Munkácsi Egyházmegye kanonoki testületét 1771-ben kezdték szervezni, 

eredetileg hét taggal. Az első kanonokokat Mária Terézia 1776-ban nevezte ki, jövedelmeiket 

is ekkor szabályozta.282 Ekkor már nyilvánvaló lehetett az az igény, hogy a templomban 

számukra is kell megfelelő helyet biztosítani. 

Bacsinszky a mellékoltárok „szobortalanítását” is elvégezte, a képeket is kicserélték, 

valószínűleg Spalinszky Mihály munkáira. A mellékoltárok megőrzése már olyan 

latinizációként értelmezhető, amely Galíciában nagyon elterjedt volt, Magyarországon 

ekkoriban még valószínűleg csak a munkácsi bazilita, illetve a pócsi kegytemplomban álltak 

mellékoltárok. Az ungvári templomban jelenleg három oltárnak van barokk oltárképe: a bal 

oldali középső kápolnában a Keresztrefeszítés (65. kép), a bejárattól számított bal oldali első 

kápolnában Szent András (Bacsinszky védőszentje, 1778-as évszámmal) (66. kép), és a jobb 

oldali első kápolnában Keresztelő Szent János.283 Az oromzati képek viszont ezeknél is 19. 

századi munkák, stílusuk alapján az egyházmegyei festő, Vidra Ferdinánd műveinek 

tűnnek.284 A többi három mellékoltár közül a két első (bal oldalon Jézus Szíve, jobb oldalon 

Szent József) a 20. század első feléből származó alkotások lehetnek, míg a jobb oldali 

középső Mária-oltár felépítménye talán őriz barokk elemeket, de a képek itt is újak (Boksayé 

a főkép). Elképzelhető, hogy a két első oldalkápolna mellékoltárát Bacsinszky püspök teljesen 
                                                
280 PUSKÁS 2008.a 189. 
281 Daniel Drezmer lakatosmunkákat végzett a stallumokon. ÖStA HKA, Kam. Ung. RNr 728. Fasc. 33/3, nr. 
128 ex anno 1781. f 54. Másolata: MTA Kézirattár MS 10.794/4. Idézve a 74. jegyzetben. 
282 HODINKA 1909, 708-711. A munkácsi káptalan statútumai is fönnmaradtak, amelyik az egyik első, bizánci 
rítusú kanonoki statútum. Szövegét kiadta: PAPP 1942.  
283 PUSKÁS 2008.a 209. 198-199. (Szt. András, ill. Keresztrefeszítés oltár) 
284 Keresztrefeszítés felett Mária Oltalma, Szt. András felett a Tanítványok szétoszlása, a Keresztelő felett 
Zakariás látomása a templomban. 
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eltávolította, és ezért nincsenek ma már eredeti barokk elemeik. A számadáskönyvekből 

ugyanis úgy tűnik, hogy alapvetően a főoltárral és négy mellékoltárral számoltak, hiszen 

Spalinszky Mihálytól is csak a fő-, és négy mellékoltár számára rendeltek antependiumot. 

1781-ben Zavalinszky Miklós asztalosnak öt fakeresztért fizettek 2 rajnai forintot és 30 

krajcárt, majd nem sokkal később Spalinszky Mihálynak fizettek szinte ugyanennyit öt 

kereszt festéséért.285 Feltételezem, hogy a bizánci oltár elengedhetetlen felszerelési tárgyát 

képező papi kézikeresztekről van itt szó, amelyek a későbbi leltárban említett hat fakereszttel 

lehetnek azonosak (Székesegyházi leltár, 122. tétel). A 18. században a két első kápolnában a 

kanonoki stallumokon kívül kántorszékek is állhattak, hiszen a templomnak a számadások 

szerint két állandó, egy első és egy másodkántora volt. Ha ez a feltételezés helyálló, akkor a 

két első kápolnát szabályos klirosszá, kántorhellyé alakították, ahol egyébként a kanonokok is 

tratózkodtak. Az első mellékoltár eltávolítását erősítheti meg az az adat is, amelyben a Szent 

István-képet már oltártól függetlenül említik Nepomuki Szt. Jánoséval együtt,286 bár az utóbbi 

oltár túlélte a változásokat, helyére csak más kép kerülhetett (vagy Szt. András, vagy a 

Keresztelő Szt. János).  

Valószínűleg a mellékoltárokra kerültek azok a felújított gyertyatartók, amelyekért egy 

helyi ötvösnek fizettek, aki talán azzal a zsidó Dávid ötvössel lehet azonos, aki 1789/90-ben a 

templom mécsesének ezüstözéséért kapta meg járandóságát.287 

Bacsinszky a szobrok alkalmazását a bizánci rítustól idegennek tartotta. Ez azért is 

figyelemre méltó, mert egyik elődje, Olsavszky Mihály Mánuel megengedőbbnek mutatkozott 

a szobrokkal kapcsolatban. Szülőfalujába, Nagyolsvára (Olsavica/O’lšavica SK) olyan oltárt 

állíttatott, amelynek oromzatát szobrok díszítik,288 vagy amikor a máriapócsi 

kegytemplomban a Szent Kereszt-oltárt tervezték, a szobrok és képek alkalmazása egyformán 

lehetséges alternatívának tűnt számára, igaz, végül az utóbbiak mellett döntöttek, a szószék 

hangvetőjére viszont Szt. Mihály szobrát állították, amint már láttuk. Bacsinszkyval szemben 

az ungvári szobrok eltávolítása később támadási ponttá válhatott: a Miskolc-mindszenti római 

katolikus plébános új képrombolónak bélyegezte a munkácsi püspököt, és ezt tekintette az 

egyik nyomós érvnek abban a leiratában, amelyben azt indokolta, hogy miért nem szabad 

                                                
285 DAZO fond 151. opisz 25. no 172. f 8v, f 11r (34. és 42. tétel) Spalinszkynek az öt kereszt árának átvételekor 
írt nyugtája is fönnmaradt, amelyet egy szláv nyelvű nyugta is megelőz. Ebben az áll, hogy a csizmadia házát 
bérlő Áron zsidónak lévő tartozását is megfizette (DAZO fond 151. opisz 25. no 172. f 1v.). A latinbetűs szláv 
szöveg fordításáért Kárpáti László muzeológusnak tartozom köszönettel. 
286 DAZO fond 151. opisz 1. no 2639. 
287 DAZO fond 151. opisz 25. no 172. f 22v. 1788-ban Ungváron egy David Künstler nevű ötvöst írtak össze, de 
az ő neve mellett nem szerepel a „Jude” jelző, hanem a fölötte szereplő Salamon Preisz nevénél jegyzik föl 
származását. MIHALIK 1961, 266. 
288 TERDIK 2005, 52-53, 4.  
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átadni a görögöknek a mindszenti latin templomot, félőnek tartotta ugyanis, hogy az ottani 

szobrok az ungváriakhoz hasonló sorsra jutnak.289  

A szobrok mellett az orgona is áldozatul esett a rítus szerinti átalakításnak. 1776. 

december 7-én Kállay József fordult Bacsinszkyhez, egy oltárt kérve az épülő nagykállói 

templom számára. Majd azt is megjegyzi, hogy a „heverőben lévő orgonácskát” is szívesen 

venné.290 Az ügy eredményéről nem tudunk semmit, azt sem, hogy végül az orgonát hová 

szállították. Bacsinszky ebben az esetben – akárcsak a szobrokkal kapcsolatban -, a galíciai 

gyakorlattal ellentétes álláspontot képviselt, mivel ekkoriban a Kárpátok túloldalán, 

különösen a bazilita kolostorokban, nem voltak ritkák a zenekari kísérettel előadott 

szertartások sem.291 

A hajónak a 18. században még nemigen volt festése, csak a diadalív külső oldalát 

díszítették az ikonosztáziont keretező, pilaszterekből és virágfüzérekből képzett 

ornamentikával, amely ma is létezik. A hajó fiókos dongaboltozata ekkoriban egyszerűen csak 

fehérre lehetett meszelve. Az oldalkápolnák festéséről sincs tudomásunk. A hajó mennyezetét 

először Vidra Ferdinánd festette ki 1856-ban,292 amelyet aztán Boksay József képe váltott föl 

1939-ben.293 

                                                
289 BAÁN 1997, 16. Bacsinszky pl. a velejtei híveknek is megtiltotta, hogy egy Mária-szobrot állítsanak be a 
templomukba. TERDIK 2011.a 67. 
290 „+. Méltósághos Püspök, Nekem Nagy Jó Méltósághos Uram / Fel tet szándékom volt, régen Nacsádot 
alázatos levelemmel Bécsben is meg keresném, De sokféle hírek hallása tartoztatot, bizonyos hol léte felől 
Nacságodnak, mivel majd minden nap várták visza térését, akartam volna alkalmatlankodni, és egyszersmind 
instálni Nacsádot, meg értvén bizonyosan hogy Felséges Aszszonyunk kegyelmébül az ungvári jesoviták 
Colegiomát templomostul a’ Méltósághos Urnak által adta, gondolván egész dispositioval, ugy azon templombul 
egy óltárt instáltam volna a’ mostan építendő Kállay templomban, a’ kihez magam kölcségével fogtam, mely 
iránt sokszor emlékeztem az orossi unitus plébánussal, a’ ki szinte tegnap jelentette, a’ Méltósághos Úr 
szerencsés haza érkezését (kin szívembül örvendek), aszt is hogy jelentette a’ Méltósághos Úrnak kivánságomat, 
kire méltoztatot mondani, hogy nincsen a’ Nacsád egész dispositiojában az oltárokat másoknak ki adni, hanem ő 
Felségét kelletik az iránt meg keresni, a’ béli tanácsát és utasítását a’ Méltósághos Úrnak alázatosan köszönöm, 
de eö Felségéhez én haszontalan folyamodom, mert ot ismeretes familiám, aszt a’ resolutiot venném, hogy ki 
telhetik a’ familiámtul, de a’ valóságát a’ dolognak (f 15v) Dolognak ő Felsége eleibe nem terjeszthetem 
Familiám kissebsége nélkül, mivel a’ templom építésében, a’ Familia semmiben sem conlaurál (?), kirül a’ 
Méltósághos Úrnak is, bővebben elő számlálni a dolgot nem kívánom, mivel iteletet vehetnék iránta, hanem még 
is folyamodom Nacsás kegyességéhez, ha ebben segíteni méltóztatna, tudom aszt a’ Méltósághos Úr egy levele 
által maga részire, úgy ki nyerné, hogy maga azon templomra ajándékozhatná, Isten Dicsőségére, kivált ha azon 
orgonácskával, ki ot heverőben vagyon, familiám, dekiváltképpen én Nacsád kegyességétt örökösen meghálálni 
kivánom, mely bátorságomrul alázatosan engedelmet kérek, ugy magamat grátiájában ajánlom és maradok. / A 
Méltósághos úrnak. / Oross 7ma xbris 1776. / Alázatos szolgája Kállay Jóseff mp” DAZO fond 151. opisz 1. no 
2531, f 15r 
291 A Munkács-egyházmegyei levéltárban maradt fönn egy beszámoló Blazsovszky György 1738-ban, az univi 
bazilita kolostorban végzett püspökké szenteléséről, amelyben a szertartás zenekari kíséretét is kiemelték. DAZO 
fond 151. opisz 1. no 584. A szövegét kiadta: LUTSKAY 1990, 239-242. 
292 TERDIK 2011.a 74. 
293 Bár úgy tűnik, hogy eredetileg restaurálásról lett volna szó, ami végül teljes átfestéshez vezetett. A munkáról 
így írtak 1943-ban: „1939-ben államköltségen történt a Felvidékkel hazánkhoz visszatért ungvári g.k. 
székesegyháznak restaurálása a Műemlékek Országos Bizottságának felügyelete alatt. Ekkor a szentélyben lévő 
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A székesegyházzá alakítás folyamán létrejött enteriőr valóban fölülmúlta a jezsuita 

korszakban kialakított belsőt. A hajó végében, aranyban és fényben ragyogó ikonosztázion 

sokkal monumentálisabb, mint az egykori főoltár. Hatását csak fokozhatták a hajóban 

megjelenő egyéb új berendezési tárgyak is (szószék és püspöki trón). A hajó boltozatának 

festetlensége nem biztos, hogy csak a pénzhiánnyal magyarázható. Elképzelhető, hogy mivel 

a hajó közvetlenül nem, csak az oldalkápolnákon, illetve az oratóriumok ablakain keresztül 

kapott fényt, a fehér mennyezetnek tudatos szerepet szántak abban, hogy az ikonosztázion a 

fehérről visszaverődő fénysugarak segítségével még inkább ragyoghasson.    

 

A templom külső átalakítása. A templom átalakítása nem csak a belsőt, hanem a külsőt is 

érintette. Az építkezést minden bizonnyal az a Lorenz Lander kamarai építész irányíthatta, aki 

a jezsuita konventet püspöki palotává alakította.294 A külső nem szenvedett nagyobb léptékű 

átalakítást, csak néhány elemmel igyekeztek az épületet monumentálisabbá alakítani. A 

főbejárat elé négy, kompozit fejezetű oszlop alkalmazásával portikuszt építettek. Van olyan 

19. századi ábrázolás, amely azt sugallja, hogy egy erkély alakítottak ki a portikusz tetején,295 

de a 19. századi átépítést megelőző felmérési rajz szerint a főbejárat fölött három ablak nyílt, 

a középső szélesebb volt a két szélsőnél, amelyek egyenesen, ez pedig szegmensívvel záródott 

(67. kép),296 ezért a portikusz párkánya fölött megjelenő ballusztrádot csak díszítőelemként 

értelmezhetjük.  A bejárati kapu fölött 1780-ban egy márványtáblát is elhelyeztek, amelyen az 

építés, az átadás, és az újraszentelés időpontjait örökítették meg. Ezt a feliratot Spalinszky ki 

is aranyozta 10 rajnai forintért, majd újrafestette a toronyóra számlapjait is.297 Az 1876 és 

1877-ben a Vallásalap támogatásával zajló átépítések folyamán,298 amikor a székesegyház 

elnyerte jelenlegi külső formáját (69. kép), ezt a barokk portikuszt is lebontották: a négy 

oszlopát valószínűleg a templomtól délre álló, szekérbejáró kapu két oldalára helyezték (68. 

kép), a főbejárat fölötti márványtáblát a szentély külső, keleti falán, a kriptalejárat fölé rakták 

                                                                                                                                                   
barokk freskókat s a főhajóban lévő, Vidra Ferdinándtól festett mennyezetképet is megtisztította és konzerválta 
egy helybeli templomfestő iparművész.” SZENTIVÁNYI 1943, 10. 
294 Lorenz Lander kamarai építész volt, ő készített először templomépítéshez típusterveket a munkácsi 
egyházmegye számára 1779-ben. Tevékenységéről a korábbi szakirodalommal: TERDIK 2009.c 130. 
295 Vasárnapi Újság 10 (1863), 19. sz. NAGY 1868, 383. 
296 DAZO fond 151. opisz 15. no 2307. 
297 DAZO fond 151. opisz 25. no 172. f 8v (21. és 22. tétel, az utóbbiért 12 rajnai forintot kapott). 
298 A székesegyház újjáépítéséről részletesebben ír, és a két torony gombjaiba elhelyezett feliratok szövegét 
közli: Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum Dioecesis Munkacsiensis ad annum Domini 
1878. Ungvarini 1878, 12-15. A bal oldali toronygomb felirata szerint a terveket Lukse-Fábry Béla építész, 
közlekedésügyi minisztérium mérnöke készítette, és munkatársai voltak Wirth Ferenc budapesti, ill. Major 
József munkácsi építőmesterek.   
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át.299 Még a jezsuiták építették a szentély tetején magasodó kis huszártornyot, amelyet 1814-

ben is rendesen megújítottak,300 de ma már nem létezik, formája csak a barokk kori rajzokon 

tanulmányozható. Minden bizonnyal még Bacsinszky idejében kerültek a templom tornyaira 

és a hajó timpanonjára a hármas keresztek, amelyek közül egynek a töredékei ma is 

megtalálhatóak a kriptában, felhelyezésük az átalakítási munkálatok megkoronázását 

jelenthették. 

 

ÖSSZEGZÉS 

Nem lehet tudni, Bacsinszky mi alapján válogatta a munkálatok során foglalkoztatott 

művészeket, mestereket. Valószínű, hogy a kamarai adminisztráció ajánlhatta a püspök 

figyelmébe az északkelet-magyarországi városokban tevékenykedő mestereket. Nyilván 

fontos szempont lehetett a költséghatékonyság, ezért nem nagyon nyílt mód arra, hogy 

távolabbi, pozsonyi, vagy bécsi művészeket is invitáljanak. Noha Bacsinszky az átalakítást 

megelőző években sokszor megfordult a császárvárosban is, nem nagyon fogható meg, hogy 

milyen hatást gyakoroltak rá az ott látottak. 

 A templom átalakítását végigkísérve néhány következtetés levonható a megrendelő 

püspök saját elképzeléseiről is. Úgy tűnik, hogy több ponton következetesen ragaszkodott a 

bizánci hagyományokhoz, még akkor is, ha a galíciai gyakorlat, és talán elődei hozzáállása 

mást sugallt (szobrok, orgona kérdése), más esetben viszont már engedett a latinizáló 

gyakorlatnak is, amikor a mellékoltárokat, a latin típusú padok egy részét megtartotta, a 

főoltár felszerelését a Tridentinum liturgikus előírásainak figyelembevételével alakította ki. 

Az ikonosztázion esetében ragaszkodott a régióban már megszilárdult szerkezeti formához, 

képi programhoz, a képek festéséhez is saját, görögkatolikus festőt kért föl, valószínűleg 

éppen a hagyományok tisztaságának megőrzése céljából, de a faragványok stílusa semmiben 

sem különbözik a korszakra jellemző, bár talán már kicsit korszerűtlennek is ható rokokó 

művészetétől. A falfestés esetében már semmi nyoma nincs a bizánci templomokra jellemző 

képi programnak. A bizánci liturgiához való alkalmazkodást a templom tere, mint már 

meglévő adottság biztosan erősen befolyásolta, de jól látható, hogy Bacsinszky 

                                                
299 A felirat: „Josephi II. Romanorum Imperatoris augusto favore / Mariae Theresiae Reginae Apostolicae 
Munificio aere / Andreae I. Munkacsiensium Praesulis pontificali prece / Sacra haec S. Crucis Aedes pro graeci 
titus Catholicis./ Annis MDCCLXXV donata / MDCLXXIX. Ornata / MDCCLXXX. Die XV. Octobris 
consecrata est.” Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum Dioecesis Munkacsiensis ad annum 
Domini 1876. Ungvarini 1876, 11. 
300 Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum Dioecesis Munkacsiensis ad annum Domini 1878. 
Ungvarini 1878, 15. 
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következetesen törekedett arra, hogy a bizánci rítus igényei lehetőleg az adott keretek között 

is több ponton érvényesüljenek.  

A templom átalakítási munkáinak nagyobb részével 1780-ramár el is készültek , a 

fölszentelésére október 15-én, Mária Terézia nevenapján került sor, nyilván az uralkodó 

nagylelkű támogatásáért érzett hála egyértelmű kifejezése miatt. A beteg királynő 

személyesen már nem lehetett jelen, őt gróf Andrássy István királyi biztos képviselte. 

Bacsinszky a szentelésen tartott beszédében hosszan sorolja föl a királynő adományait, 

amelyekkel püspökségét segítette, majd így folytatja: 

  

„amidőn magának ezen székesegyháznak és benne a fejedelmi berendezésnek fenséges 

ajándékát nézem, meggondolom, hogy a leghálátlanabb halandó lennék, ha az oly nagy 

kegyességet dicsőítők sorában a (..) legelsőnek lenni nem törekedném, (…) ha a valósággal 

nagy Mária Teréziában nem csak úrnőt és pártfogót, mint mások, hanem bizonyos értelemben 

igazi anyát, ki az orosz népet bizonyos tekintetben újjászülte és hogy úgy mondjam, a nem 

létezőnek  létet adott, nem ismerném el, nem tisztelném, nem hirdetném. Elismerem, tisztelem 

és hirdetem.” 301 

 

Bacsinszky lelkesedése minden bizonnyal nem csupán retorikai túlzások halmaza, 

hiszen számos esetben valóban az uralkodó kegyének köszönhette, hogy egyházmegyéje 

építésén sikeresen fáradozott. Nincs ez másképpen a templom esetében sem. Megállapítható, 

hogy Bacsinszky az adott körülményekhez képest, ti. hogy meglehetősen takarékos 

költségvetéssel egy már meglévő épületet kellett átalakíttatnia, saját kora művészetének 

magas színvonalán álló berendezést tudott megvalósíttatni, amely  alapvonásaiban megfelelt a 

bizánci liturgikus hagyományoknak is. 

 

A PÜSPÖKI PALOTA 

Az első tervek szerint a püspöknek a vár bizonyos elemeit alakították volna át 

lakrésszé, de a jezsuita javak birtokbavételével az egykori konventet építették át püspöki 

palotává. A munkálatok minden bizonnyal a templom átalakításával párhuzamosan folytak, 

bár leginkább az 1780-ban dolgozó mesterek számláiban szerepelnek olyan tételek, amelyek 

nem csak a templomra, hanem a püspöki lakra is vonatkoznak. Az átalakítás terveit minden 

bizonnyal Lorenz Lander készítette, aki a kamara részéről a szerződéseken is föltűnik néha.  

                                                
301 Zsatkovics Kálmán fordítása. Görög Katholikus Hírlap 1904. 28. sz. 7., 29. sz. 7. 
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 A jezsuita konvent a templom északi oldalához csatlakozó L alakú épület, amelynek 

hosszabb szára keleti irányba terjedt. A rend feloszlatása után készült fölmérési rajzon jól 

látszik, hogy egy nagyon egyszerű szerkezetű, díszítetlen homlokzatú épület volt, amelynek 

északnyugati sarkához közel állt az önálló, földszintes, háromtermes iskolaépület. 

 Az átalakítások folyamán ezt az iskolát lebonthatták, a konventet pedig jelentősen 

átalakították: észak felé egy újabb szárnnyal bővítették, így az épület T alaprajzú lett, a 

bővítmény két sarkára két poligonális saroktorony épült. A templom melletti szobából 

kocsibejárós nagykaput alakítottak ki, mellette megmaradt az egykori bejárat is, ahonnan meg 

lehetett közelíteni az első emeletre vezető, díszesebb kialakítású lépcsőt is. A 9 tengelyes 

főhomlokzatot rizalitokkal tették változatosabbá: a 3. és 6. tengelyben az ablakok két oldalán 

kompozit fejezetes pillaszterpárt képeztek ki, amelyeken timpanonok is nyugszanak. A többi 

ablak között armírozott, lizénapárokkal mozgatták meg a falfelületet, akárcsak a földszinten. 

 A két torony közötti homlokzat 5 tengelyes, egy díszítetlen timpanon zárja, az egész 

épület manzárdtetőt kapott.  

A püspöki lak homlokzata a 19. század második felében zajló átépítések302 ellenére is 

sokat őriz eredeti formájából.303 Igazából egy nagyobb méretű városi palota arányait sem 

sokban haladja meg, igazából az a különös, hogy díszesebb homlokzati kialakítást kapott, 

mint a székesegyház. A város felé a saroktornyos homlokzattal várszerű benyomást keltett, 

nem tudni, hogy ennek az építészeti formának ebben a kontextusban lehetett-e valami 

szimbolikus jelentéstöbblete is. 

A palota enteriőrjeinek vizsgálatára eddig még nem nyílt lehetőség, nem kizárt, hogy 

festett termekkel is lehetne számolni, hiszen Spalinszky Mihály is készített árajánlatot. 

Ungváron a püspöki épületek egy jól elkülöníthető egységet alkotnak, de építészeti 

egységesítésük igazából csak a 19. század második felében, a székesegyház átépítése során 

történt meg. 

                                                
302 Az 1869-ben tervezett átépítés, korszerűsítés tervei: DAZO fond 151. opisz 12. no 2307. 
303 AZ alaprajza, és képek: DESCHMANN 1990, 47, 50-51. 
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II. A FOGARASI EGYHÁZMEGYE 
 

 

 Az erdélyi románság egyházi képviselői 1697-ben, Gyulafehérváron (Alba Iulia) 

tartott zsinatukon fogadták el a Római Egyházzal való uniót, ami részükről a firenzei zsinaton 

is feltételül szabott, négy katolikus tétel elismerését jelentette, de azzal a feltétellel, hogy saját 

rítusok formai sértetlensége megmarad. Kétségtelen, hogy az unió elfogadásakor az 1692-es 

Diploma Leopoldinum nagy vonzerőt jelenthetett, hiszen úgy tűnt, hogy így a papságon kívül, 

az egész románság társadalma helyzetében jelentős változást, lényegi javulást lehet majd 

remélni. Ez a nemzeti, politikai aspektus sokkal erősebben jelentkezett itt, mint az ungvári 

unió esetében, és ez az aspektus az erdélyi román görögkatolikusság történetében 

meghatározó lesz különösen Micu Klein püspök működésétől kezdve, s utódai alatt már csak 

intenzitásából veszít, hogy aztán a 18. század végén, a nemzeti ébredés hajnalán újult erővel 

föltámadjon. 

 Az erdélyi görögkatolikusok egyházszervezete szempontjából fontos, hogy püspökök 

a munkácsi, és a nagyváradival ellentétben nem számított az erdélyi katolikus püspök 

rítusvikáriusának, mivel egyházmegyéjét már 1721-ben hivatalosan felállították, de el kellett 

fogadnia, hogy a hit tisztaságáért felelős jezsuitát, a teológust ültettek a nyakára, akitől hosszú 

évtizedekig tartó küzdelmek után sikerült csak megszabadulni.  Lényeges különbség még, 

hogy Erdély földrajzi elhelyezkedése miatt, ti. hogy ortodox többségű területekkel volt 

határos – Havasalfölddel, illetve a karlócai érsek hatáskörébe tartozó, ortodox többségű 

délvidékkel  -, azt jelentette, hogy az ortodox jelenlét folyamatos kihívást jelentett, amely az 

1750-es 1760-as években nagyon komoly konfliktusokhoz vezetett. Az ortodoxia a munkácsi 

egyházmegye számára az 1720-as évektől kezdve nem jelentett veszélyt, mert a görög 

kereskedő kolóniák egy részét kivéve, akik ekkoriban formálisan unitusnak vallották 

magukat, gyakorlatilag megszűnt. Más társadalmi szerkezet, más politikai hagyományok 

jellemezték az ekkor még Magyarországtól függetlenül kormányzott Erdélyt, aminek hatása 

ekkoriban a görögkatolikusok számára is eltérő irányokat mutatott, mint a királyi 

Magyarországon.304 

  

                                                
304 A román görögkatolikusság történetével kapcsolatban még mindig alapvető: I. TÓTH 1998. PÂCLIŞANU 1996. 
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1. AZ ELSŐ PÜSPÖKI SZÉKHELY 

Az uniót megkötő első román püspökök továbbra is Gyulafehérváron, a régi ortodox 

püspökségen tartották székhelyüket, amely 1713-ban az új erőd építésének esett áldozatul.305 

Ezekben az években egyébként a görögkatolikus püspöki szék betöltetlen volt. Az alkalmas 

személy keresése közben az udvarban azt is elhatározták, hogy az egyesült püspököt 

függetlenítik az erdélyi latin püspöktől, aki 1715-ben tért vissza egykori székhelyére. Ez 

utóbbi, a IV. lateráni zsinat (1215) határozatára hivatkozva, miszerint két katolikus püspök 

nem tarthatja székhelyét ugyanabban a városban, maga kérte, hogy a román egyházmegyének 

találjanak új székhelyet. Ezért 1721-ben, a kánonilag felállított görögkatolikus egyházmegye 

központja Fogaras (Făgăraş) lett, ahol a már álló Szent Miklós-templomot székesegyházi 

rangra emelték, a többi szükséges épület biztosítása még hátra volt. Az új egyházmegye 

fenntartására a szamosújvári és az alsószombatfalvi uradalom bevételeit, évi 3000 rajnai 

forintot rendeltek.306  

A székhelyválasztás nem lehetett véletlen, hiszen Fogaras környéke már a 

középkorban román többségű vidéknek számított.307 A közelben voltak birtokai a havasalföldi 

fejedelemnek, Constantin Brâncoveanunak (1688–1714) (pl. Alsó- és Felsőszombatfalván),308 

aki 1697-ben templomot építtetett Fogarason, a közeli Felsőszombatfalván pedig kolostort 

alapított.309 Brâncoveanu, bár igyekezett a Habsburgokkal is jó viszonyt ápolni, a katolikus 

egyházzal kötendő uniót nyilván nem támogatta. Kolostora mindig is ortodox maradt, 

valamikor a 18. század második felében néptelenedett el,310 a fogarasi templom viszont az 

egyesültek székesegyházává lett: 1723-ban, a frissen kinevezett Pataky János püspököt itt 

fogadták ünnepélyesen egyházmegyéje papjai.311 

Az új püspöki központ kiépítésének kérdése ettől kezdve napirenden volt, 1723. jan. 3-

án Gyulafehérvárról írtak is ezügyben az udvari kamarának.312 A levélben két megoldást 

ismertettek a püspöki székház kiépítésével kapcsolatban. Először egy Merlini nevű mester 

által, még az előző év szeptemberében, a Fogarason építendő, teljesen új püspöki 

                                                
305 PORUMB 1998. 16. Az egykori templommal foglalkozik: MOISESCU 1972. 289-290. Azonosítását 
alátámasztja: KOVÁCS  1992, 32.A templom helyét jelzik a L. F. Marsiglinek tulajdonított, 1687-es 
gyulafehérvári helyszínrajzon is. KOVÁCS 2003, 59. 79. kép. Ugyanez: MÁTYÁS KIRÁLY 2008, 220. kat. VII-45e. 
306 MIRON 2004, 65–68, 81–84. 
307 A terület korai történetéről: GYÖRFFY 1987, 447 449.   
308 Itteni birtokaik történetéről: BUNEA 1902, 335-337. 
309 A templomokról: CHRISTACHE-PANAIT 1970, 30-32. - GRECEANU 1970, 35-50. - PORUMB 2003, 9-17.  
310 BUNEA 1902, 336-337. A templomot az 1920-as években építették újjá, hatalmas új kolostora a 20. század 
végén készült el. Romos állapotáról kitűnő rajzok és akvarellek: HUSZKA 2006, 72-73. 102-109. kép   
311 NILLES 1885, 462-63. 
312 ÖStA HKA, Sieb. Akten RNr. 17. f 688-689. 



 78 

rezidenciához készített terveket mutatták be. Az új épület költségei 3000 vagy 4000 forintra 

rúgtak, úgy hogy a faanyagot a püspök birtokairól fedezték volna. A magas költségek miatt 

egy másik lehetőséget is fölvetettek: a városhoz közeli, püspöki faluban ugyanis létezett egy 

épület, amelyet néhány évvel azelőtt Konstantin herceg újonnan emeltetett. Ennek átalakítási 

költségei mintegy 500-600 forintot tettek volna ki. A levélhez mellékelt Merlini-féle 

rajzokon313 két hasonló típusú épület alap- illetve homlokzati rajza látható, csak az egyik 

egyszerűbb, a másik igényesebb kiképzésű (70-71. kép). Mind a két változat földszintes 

épülettel számol, de az igényesebb kialakítású verzión pince is szerepel a lábazaton látható 

ablakok tanúsága szerint. Egyébként a két épület alapszerkezete hasonló: egy központi terem 

két oldalára majdnem szimmetrikusan öt, vagy éppen hat helyiséget rendeztek. A nagyobb 

szabású terven több bejárat, a központi termet kiemelő középrizalit, díszesen kialakított ajtó 

és ablakkeret szerepelt. Az alsószombatfalvi udvarház alaprajzán csak a tervezett 

átalakításokat jelölték, ami a szabálytalan alaprajzú, nyolc helyiségből álló udvarház esetében 

alapvetően az ablakok átalakítására korlátozódott volna (72. kép).314 Az új székház építése 

nem valósult meg, Pataky néhány évvel később, 1727-ben meghalt. Kis híján a székesegyház 

is elveszett, mivel nem sokkal a püspök beiktatása után a hívek egy része, bizonyos liturgikus 

újításokat látva, visszatért az ortodoxiába. A templomot is elkezdték visszakövetelni, arra 

hivatkozva, hogy az ortodox fejedelem építette. Az ügyben több kivizsgálás is folyt, közben a 

Brassóban letelepedett fejedelmi özvegy is próbált lépéseket tenni a templom visszaszerzése 

ügyében, ami végül nem sikerült, bár a Kamara hajlott volna rá. 315 

Az 1729-ben megválasztott új püspök, a meglehetősen energikus Inochentie Micu 

Klein, hamarosan a püspöki központ kiépítésének előmozdítására is kísérletet tett. Az 

építkezéssel kapcsolatos dokumentumokat 1731. április 19-én összesítették Nagyszebenben, 

majd fölküldték Bécsbe.316 Klein 1731. január 13-án az uralkodónak írt levelében a püspöki 

székhellyel kapcsolatos kérelmeit foglalta össze. Először a kinevezési okmányban 

meghatározott jövedelmeinek átutalását kérelmezte, majd a széküresedés idején a kamara által 

beszedett 6-7 ezres egyházmegyei jövedelmek visszajuttatását kérte. Klein ezt az összeget a 

fogarasi székesegyház javítására, és papi szeminárium felállítására akarta fordítani. Azt is 

javasolta, hogy a hét évvel korábban, az uralkodó és a kamara által is jóváhagyott rezidencia-

                                                
313 ÖStA HKA, Kartensammlungen Rb 434/1-2. Egyébként 1656-ban Alsószombatfalván már leírtak egy fából 
épült udvarházat. TAKÁCS 1970. 242. Nem tudni, hogy ehhez van-e köze a kőépületnek. 
314 ÖStA HKA, Kartensammlungen Rb. 438. 
315 BÂRLEA 1966, 67-78. 
316 Az összefoglaló és a csatolt iratok: ÖStA HKA, Sieb. Akten RN 33. 1732. szept. 2. f 45-73. 
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építés kezdődjön meg.317 A Klein levelével együtt összegyűjtött iratmásolatokból kitűnik, 

hogy amikor a fogarasi püspökség felállítását tervezgették, már új székház építésével 

számoltak, de ennek elkészültéig a várban biztosítottak lakhelyet az egyházfőnek.318 1722. 

július 22-én Bécsből utasították az erdélyieket, hogy készítsenek terveket a fogarasi 

székházhoz.319 Amint láttuk, a tervek elkészültek, Bécsben be is mutatták ezeket. 1723 

augusztusa és a következő év szeptembere között a gyulafehérvári császári számvevőség 

(Perceptoratus) kasszájából 483 forintot utaltak ki a fogarasi rezidencia anyagköltségeire, amit 

úgy tűnik, Alsószombatfalván használtak föl, mivel Fogarason nem volt elég hely az 

építkezéshez.320 Az ügyirathoz mellékelték az uradalmak jövedelem összeírásait, valamint 

Pataky püspök hagyatéki leltárát is.321 

Klein az udvari kamarának is írt, amelyben korábbi levele kéréseit ismétli meg,322 

majd az uralkodóhoz fordult.323 Először megköszöni, hogy méltónak találta őt a püspöki 

székre, majd nagyra értékeli az Uralkodó azon törekvését, hogy ezt a püspökséget a többi 

görög rítusú püspökség normáihoz hasonlóan kívánja felemelni és megalapozni. Ennek 

kapcsán kifejti, hogy a „szakadároknál” az a szokás, hogy a püspök, aki a „Szent Bazil Rend” 

tagjai közül kerül ki, bazilita testvérei monostorában székel, és velük együtt végzi a szükséges 

szertartásokat, ezért a püspökség a kolostorban van, míg a kolostori templom 

székesegyházként működik. Klein leírja, hogy Fogarason székesegyháza már van, igaz, hogy 

annak fenntartására, a megfelelő személyzet ellátására, a liturgiához szükséges tárgyak 

beszerzésére semmilyen alappal nem bír, mint ahogy szerzetesei sincsenek, pedig a pápai 

bulla is előírja (itt az 1721-esre gondolhatott), hogy a káptalan helyettesítésére kolostort is fel 

kellene állítani, mindemellett egy püspöki székházat is építeni kellene. Megjegyzi, hogy 

mindezek megvalósításához komoly, hosszú távú anyagi alap létrehozása szükséges: vagy a 

környékbeli tízedek egy részét, vagy pedig a szamosújvári uradalom jövedelmeit kellene 

megkapnia, amelyet a püspökség alapításától kezdve neki szántak, s a királyi fiscusnak 

megtiltani, hogy annak jövedelmeit elvegye. A kolostor alapítása nem csak a papok képzése 

szempontjából, hanem a benne folyó oktatás és missziós munka révén az unió terjesztése 

szempontjából is fontos lenne.  

                                                
317 ÖStA HKA Sieb. Akten RNr. 33. 1732. szept. 2. f 59. 
318 Bécs, 1717. júl. 16. ÖStA HKA Sieb. Akten RNr. 33. 1732. szept. 2. f 69. 
319 Frantz Dropft inspektor levele, Bécs, 1722. júl. 6. ÖStA HKA Sieb. Akten RNr. 33. 1732. szept. 2. 
320 ÖStA HKA, Sieb. Akten RN 33. 1732. szept. 12. f 7. BUNEA 1900, 14. 
321 Az uradalmak jövedelmei: ÖStA HKA, Sieb. Akten RNr. 33. 1732. szept. 2. f 53-55., 65-67.  Pataky 
hagyatékát 1731. február 19-én Fridrich Dietrich, az Udvari Kamara tanácsosa adta át Páter Paulusnak, Klein 
plenipotentiariusának. ÖStA HKA, Sieb. Akten RN 33. 1732. szept. 12. f 49-50., 61-62. 
322 1731. máj. 15. ÖStA HKA, Sieb. Akten RNr. 33. 1732. szept. 2. f 92-93.  
323 1731. jún. 28. ÖStA HKA, Sieb. Akten RNr. 33. 1732. szept. 2. f 81. 
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Klein javaslatait a Neoaquistica Comissio ülésén tárgyalták 1731. június 28-án.324 A 

beküldött dokumentumok alapján megállapították, hogy a fogarasi székesegyház 

restaurálására 533 rajnai forint 57 krajcár kellene, az új székház építése 3-4000 forintba 

kerülne, az építésre kiutalt 400 forintot az alszószombatfalvi kúriára költötték. Válaszukban 

főképp a kolostoralapítás kérdésével foglalkoztak. Klein kérésének teljesítésére végül azt a 

megoldást dolgozták ki, hogy a gróf Csáky Imre kalocsai érsek és nagyváradi püspök 

végrendelet nélkül hátramaradt, fiscusra szállt örökségéből, valamint a betöltetlen kalocsai és 

nagyváradi egyházmegye jövedelmeiből 4299 forintot és néhány krajcárt helyezzenek el a 

bécsi állami banknál, hogy itt kamatozzon a fogarasi püspökség céljaira.325 1733-ban már 

előzetes költségvetés is készült a Fogarason építendő kolostor és székház ügyében, amely 

44.433 forintba és 36 krajcárba került volna.326 

 

2. A MÁSODIK SZÉKHELY: A BALÁZSFALVI URADALOM MEGSZERZÉSE 

Minden bizonnyal a magas költségek miatt nem került sor hatékony előrelépésre a fogarasi 

kolostor és székház építése ügyében. Néhány évvel később viszont Dobra Péter, a Gubernium 

egyik latin rítusra tért román hivatalnoka azt javasolta az uralkodónak, hogy a szamosújvári 

helyett a balázsfalvi uradalmat adják át a fogarasi püspöknek, hogy a magasabb jövedelmek 

fedezhessék a szükséges intézmények kiépítését.327 Klein 1736-ban készített is egy tervezetet 

a balázsfalvi uradalom évi 6000 forintos jövedelmének fölosztásáról: az összeg fele, 3000 

forint a püspököt, a többi az általános helynököt, tizenkét bazilitát, két professzort, akik 

szintén szerzetesek, valamint húsz diákot illetett volna.328 Kívánságuk teljesült, az udvar a 

balázsfalvi uradalmat a fogarasi egyházmegyének adta. A szerződést 1736. augusztus 31-én 

Balázsfalván írták alá, amelyet ugyanazon év szeptember 26-án Nagyszebenben ratifikáltak. 

Az erdélyi rendek tiltakozása a csere ellen eredménytelennek bizonyult, a szamosújvári 

uradalmat ugyanis már márciusban eladták az örményeknek.329 A balázsfalvi uradalmat 

átengedő szerződés szerint az évi hatezer forintos jövedelemből jutnia kell a püspöknek, 11 

szerzetesnek, 20 diáknak és 3 növendéknek, akik Rómában fognak majd tanulni.330  

                                                
324 ÖStA HKA, Sieb. Akten RNr. 33. 1732. szept. 2. f 86-90. 
325 A felterjesztést 1732 szept. 23-án von Dietrichsten gróf mutatta be az uralkodónak, aki ekképpen 
ellenjegyezte: „Placet in toto Carl”. ÖStA HKA, Sieb. Akten RNr. 33, 1732. szept. 2. f 257-262. Az ügy rövid 
összefoglalása: BUNEA 1900, 14. 
326 BUNEA 1900, 14. 
327 BUNEA 1900, 15. 
328 Nagyszeben, 1736. márc. 27. ÖStA HKA, Sieb. Akten RNr 40, 1736. szept.12. f 9r. 
329 ÖStA HKA, Sieb. Akten RNr 40. 1736. szept. 12, f 589-592. (A szerződés másolata). BUNEA 1900, 15. 
330 ÖStA HKA, Sieb. Akten RNr 40. 1736. szept. 12. f 576-587. NILLES 1885. II.,533-40. 
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A balázsfalvi uradalom központját a 16. században épült T alaprajzú ún. veres-vár, 

valamint a Bethlen Gábor idejében, a központi kastélytól keleti irányban kiépített, sarkain 

óolaszbástyákkal megerősített, a főbejáratot is magába foglaló épületszárny alkotta. Klein 

püspök 1736 tavaszán már be is költözhetett – pontosan nem világos, hogy melyik 

épületrészbe, ekkor meg is kezdte a délkeleti sarokbástyában található, az egykori református 

oratórium püspöki kápolnává alakítását,331 amelyet néhány évvel korábban szereztek vissza a 

katolikusok. A keleti traktus újjáépítése, a püspökség igényeinek megfelelő átalakítása 8000 

forintba került volna. Ennek kapcsán egy átalakítási tervrajz is készült erről a szárnyról.332 

Későbbi források szerint Klein csak 2208 forintot költött a várkastély felújítására,333 ami arra 

utal, hogy a tervezett nagymértékű átalakításnak csak töredéke valósult meg. Később Áron 

püspök az általa alapított, az Örömhírvételről elnevezett egyházmegyei szeminárium épületét 

ezen a területen, a várkastély bejárata és a kápolna közötti részen, régi alapokra építette föl. 
334 Ez az új szárny 1758-ban már tető alatt volt, de csak 1760-ra készült el, a régi 

várkápolnához csatlakozott, amelyet ekkor megújítottak, hogy szemináriumi kápolnaként 

működhessen tovább.335 Ezek az adatok is azt mutatják, hogy a várkastély keleti traktusának 

kiépítése 1736-ban nem valósulhatott meg, sőt amint látni fogjuk, a régi épületekből még az 

új székesegyház körülötti épületekhez is hordtak építőanyagot, ami alapján feltételezhető, 

hogy a területen álló 17. századi épületek – a kápolna kivételével – megsemmisültek. 

 

A BALÁZSFALVI PÜSPÖKI KÁPOLNA IKONOSZTÁZIONJA 

A kápolnában (73. kép) az első liturgiát 1736. október 22-én végezték, amely alkalomra egy 

chronostichonos felirattal ellátott emléktáblával is emlékeztek.336 A bizánci liturgia 

igényeinek megfelelően nagyon hamar egy ikonosztázion építéséhez fogtak. Több történeti 

forrás is fönnmaradt, amelyek nagy valószínűséggel ehhez a munkához kapcsolódnak. 

Ismert egy szerződés szövege, amely 1737. május 26-án kelt Balázsfalván, Micu Klein 

püspök és Stefan de la Ocnele Mari, havasalföldi festő között, amelyben megegyeznek, hogy 

a fent nevezett festő a templom – közelebbről meg nem határozott, hogy melyik – teljes 

                                                
331 Az Apafi-kastély történetére alapvető: KOVÁCS 1991, 107-113. A kápolna történetével részletesen 
foglalkoztam: TERDIK 2009.b, 100-115. 
332 ÖStA HKA, Kartensammlungen Rb. 436. TERDIK 2009b, 101-103. 
333 ÖStA HKA, Sieb. Kam. RNr. 351. fasc. 21/3. 48 ex aug. 1776. f 724-31. 
334 Áron azért alapított új szemináriumot, mert erősen megromlott a viszonya a már 1747-től, az új püspöki 
központ elkészült részében működő Szentháromság kolostor szemináriumát irányító bazilita szerzetesekkel. Az 
Áron-féle épület ma is áll, csak a 17. századi kápolnát bontották le a 20. század elején. Innen 1781-ben költöztek 
át a másik szemináriumba. BUNEA 1902, 296-312.  
335 PÂCLIŞANU 2006.,386. Áron 1756-ban egy Hidasi nevű kőfaragóval szerződött szép faragott kövek 
beszerzésére a balázsfalvi „új épület vagy klastrom” felső szintjének padlójához. PÂCLIŞANU 2006, 385. 117. j.  
336 NILLES 1885 I, 477-478. 
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ikonosztázionját, valamint két nagyobb és kisebb gyertyatartót, nagy odafigyeléssel és 

szépséggel fogja megfesteni, méghozzá olyformán, ahogyan ez a román földön, Coziában és 

Hurezben található. A festőnek Szent Illés napja előtt hozzá kell látni a munkához, amiért 310 

magyar forintot és egyéb természetbeni juttatásokat fog kapni.337 A szerződés értelmezésével 

kapcsolatban problémát jelentett, hogy nem nevezték meg benne pontosan azt a templomot, 

amelybe szánták az együttest. A székesegyház nem jöhet szóba, mert ekkor még hozzá sem 

kezdtek, ezért Marius Porumb először úgy gondolta, hogy nem is valósult meg a munka,338 

majd miután a balázsfalvi városi múzeum gyűjteményében fölfigyelt tizennégy olyan ikonra, 

amelyek eredetileg egy ikonosztázhoz tartozhattak, Stefan festő nevéhez és a szerződéshez 

társította ezeket a darabokat, sematikus rekonstrukcióját is elkészítve az együttesnek.339  

A hipotézis érvényességével kapcsolatban további problémát jelentett, hogy 1995-ben 

Miskolczy Ambrus és András János publikálták a budapesti Egyetemi Könyvtár Hevenessy 

gyűjteményéből a balázsfalvi püspöki kápolna ikonosztázionján található könnyező ikon 

kivizsgálási jegyzőkönyveit. 1764-ben ugyanis kivizsgálást folytattak latin egyházi és világi 

hatóságok azügyben, hogy Petru Pavel Áron püspök halálának idején (1764 márciusában) 

valóban könnyezett-e az Istenszülő-ikon? A kivizsgálás okán augusztusban a képet 

Nagyszebenbe vitték, onnan pedig októberben tovább szállították Bécsbe, Migazzi kardinális 

rezidenciájára.340 Az elszállítás előtt a képet Grigore Ranite festő lemásolta, és azt tették be az 

eredeti helyére.341 A kivizsgálást két év múlva megismételték, ekkor Grigore Ranite azt 

vallotta, hogy a könnyezőnek tartott ikont is ő festette 1736-ban, július 1-je és 20-a között. 

Ezek szerint, a kápolna ikonosztázionját nem Stefan mester, hanem Grigore Ranite festette 

                                                
337 A szerződés eredeti szövegét Gyulafehérváron őrzik: DJBAN – Alba Iulia, Fond 48, Nr. inv. 96, 1737/12. 
Szövegét mai román átírásban közölte: CRISTACHE-PANAIT 1971, 327. Ő azt gondolta, hogy a balázsfalvi 
parokiális, Szent Mihály templom számára készült ikonosztázról lehet szó, amelyet az 1770-es években 
átfestettek. Ezt később nem igazolta a kutatás, mert a szóban forgó együttes egy időben készült. PORUMB 2003, 
19-20. A szerződés szövegét már Zenovie Pâclişanu is ismerte 1949-ben lezárt kéziratában, amely nyomtatásban 
csak 1977-ben, könyvalakban 2006-ban jelent meg. Panait átiratától csak néhány ponton tér el, fontosabb 
különbség, hogy Szent Illés napja helyett július elsejét adja meg kezdési terminusként. PÂCLIŞANU 2006, 243-
244, 78. j. 
338 Korábbi irodalommal: PORUMB 2003, 19-20. 
339 Az alapképek közül Krisztus-Deészisz, valamint az Ószövetségi Szentháromság maradt fönn, két ünnep, két 
apostol és nyolc próféta ikonja maradt fönn, de a kolozsvári akadémiai könyvtár gyűjteményében van még egy 
Orans Mária ikon is, amely szintén ehhez az ikonosztázhoz tartozhatott. PORUMB 2003, 20-21. fig. 8. 
340 Miskolczyék a 20. század történészeinek hatására (A. Bunea) a szóban forgó ikont a priszlopi kolostor 
ikonjával azonosítják, amelyet még 1762-ben Balázsfalvára hoztak. MISKOLCZY - ANDRÁS 1995, 424. Egy 
román kutató hívta fel a figyelmet arra, hogy ez a priszlopi kép nem lehet azonos a püspöki kápolna alapképével, 
amelyet Bécsbe vittek, s azt is feltételezi, hogy az nem veszett ott el, hanem egyszerűen visszakerült, és a 
századfordulón lebontott ikonosztázionnak a városi múzeumban máig fellelhető darabja közül a kommunizmus 
alatt tűnt el. TATAI-BALTÂ 1996, 58-62. A priszlopi ikont, amely szintén, de még a püspök életében könnyezett, 
az ottani bazilita monostorban helyezték nyilvános tiszteletre 1913-ban. TATAI-BALTÂ 1996, 60.  
341 A csoda körülményeit ismertetik és a kivizsgálás jegyzőkönyveit közlik. MISKOLCZY - ANDRÁS 1995, 423-
469.  PORUMB 2003, 56. A csoda hitelességét Bécsben nem fogadták el: MISKOLCZY - ANDRÁS 1995, 425-426. 
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egy évvel korábban. A kivizsgálási iratokhoz mellékelve egy fametszet is előkerült, amelynek 

egy változata a temesvári múzeum gyűjteményében található ikonfestő-vázlatkönyv, metszet 

anyagában is föllelhető, s amelyen a könnyezés ténye látható (74. kép): a metszet előterében 

Áron püspök ravatala látszik, két oldalán hívek seregével, de a bal oldali csoportból egy 

szerzetes a kép nagy részét kitöltő ikonosztázionra mutat, a könnyező képre.342 A metszet a 

helyi nyomdában dolgozó moldvai eredetű Szando munkája, nyilván a csodás esemény 

népszerűsítése volt a cél. A metszetet ismertető Cornel Tatai-Baltă megállapította, hogy a 

metszeten látható ikonok erősen emlékeztetnek Ranite festő stílusára, és fölvetette, hogy a 

balázsfalvi múzeum két nagy ikonjával is szoros rokonságot mutatnak (Krisztus és 

Szentháromság) (76-77. kép). Egy fényképalbumot is talált, amelyben egy, a kápolna belsejét 

mutató, 20. század elején készült fotó is van (75. kép),343 amelyen sajnos nem a teljes 

ikonosztázion, hanem csak az alsó sorának részlete - a négy alapkép közül a két szélső csak 

félig -, valamit az ünnepsor nyolc ikonja látszik, így a prófétasor képeinek formájáról nincs 

megbízható adat. Megállapítható viszont, hogy a metszeten és a fotón látható alapsor nagyon 

hasonló, viszont az ünnepsor teljesen hiányzik a metszetről. Nem zárható ki, hogy a metszeten 

egyszerűen helyhiány miatt hagytak el több részletet, vagy a csoda szempontjából kevésbé 

releváns részekre nem koncentráltak annyira. Az új eredmények ellenére Porumb továbbra is 

Stefan festőnek tulajdonítja a balázsfalvi Múzeum ikonjait,344 de néhány oldallal később 

elismeri, hogy a kápolna ikonosztázát Grigore Ranite készítette. Ekkor már inkább egy másik 

adatot igyekszik Stefan festőhöz kötni: Micu Klein püspök még 1744 előtt, vagyis Rómába 

távozása előtt már festetett négy ikont az új székesegyház számára is, amelyek érdekében azt 

írja 1765-ben, hogy szobáiból vigyék át a templomba, Porumb szerint elképzelhető, hogy az a 

négy, ma már ismeretlen kép származott Stefan festőtől.345 Grigore Ranite két másik festővel 

együtt 1738-ban a brassói Bolgárszeg Szt. Miklós templomának néhány évvel korábban 

épített Örömhírvételnek szentelt parakleszionját is kifestette. Az ikonosztázion ikonjait is ő 

készítette,346 amelyek egyértelműen szoros stiláris és formai rokonságot mutatnak a 

balázsfalvi ikontöredékekkel is. Ráadásul, ha az ikonsztázion fa részeit összevetjük a 

balázsfalvi fotóval, még a faragott részek között is szoros rokonság látszik, nem csak az 

alapképek kialakításában, hanem az ünnepek fölötti ikonok lunettáját díszítő, hatszirmú 

                                                
342 PÂRVULESCU 2008, 41, 97., 
343 TATAI-BALTÂ 1995, 82. TATAI-BALTÂ 1998, 35, 104, fig. 18. 
344 PORUMB 2003, 20 és fig. 38-47. 
345 PORUMB 2003, 56. 
346 PORUMB 2003, 57, 64-67. 
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rozettából sugarasan elrendezett cserfalevél motívum tekintetében is.347 Nemrégiben derült ki, 

amint majd látni fogjuk, hogy Ranite festette 1764-ben a balázsfalvi ikonosztázion prófétáit 

is, amelyeket Ana Dumitran vetett össze a múzeumi darabokkal, és egyértelműnek véli a 

szoros stílusösszefüggés okán a mesterazonosságot.348 

További kérdés marad, hogyha Ranite már 1736-ban elkezdte az ikonosztázion festést, 

akkor Klein mire szerződött Stefannal 1737 májusában? Nem zárható ki, hogy egyszerűen 

csak a faragott részek aranyozását, festését bízták rá, amelyet megerősíthet, hogy a négy 

gyertyatartó festéséről is ebben a szerződésben van szó. Egyébként a faragott részekre is 

kerülhettek apró, miniatúra-szerű festett részletek is. Nem ritka, hogy az ikonok és a fa részek 

festője azonos személy, de arra is van példa, hogy ezek egymástól függetlenül, gyakran több 

év különbséggel készülnek el. Pontosabb történeti adatok hiányában ez a kérdés nem dönthető 

el egyértelműen, mivel az ikonosztázion állványzata végleg elenyészett.349 

 A püspöki kápolna berendezésével kapcsolatos vizsgálódásból egyértelműen látszik, 

hogy Micu Klein hol s merre kereste azokat a mestereket, s milyen mintaképek lebegtek a 

szeme előtt a megrendelés során. A mesterek Havasalföldről származtak, ott is dolgoztak, jól 

ismerték azt a művészi közeget, amelyet a püspök a formálódó görögkatolikusság számára is 

meg akart teremteni. Stílusuk a Brâncoveanu fejedelmek idejében Havasalföldön újra 

fölvirágzott, az Áthoszról és a Balkán más térségei késő bizánci festészetének legjavából 

táplálkozó művészet képviselője volt, amely az unió terjesztésekor híven tükrözhette, hogy a 

formán csorba nem esik. 

 

AZ ÚJ SZÉKESEGYHÁZ, A PÜSPÖKI SZÉKHÁZ ÉS BAZILITA KOLOSTOR ÉPÍTÉSE 

Balázsfalván nem volt olyan reprezentatív templom, mint Fogarason, ezért nemcsak új 

székház és kolostor, hanem székesegyház építéséről is kellett gondoskodni. A nagyszabású 

tervek megvalósításában persze a bécsi udvarnak is részt kellett vállalnia. Az építési tervek 

elkészítésével, költségvetések összeállításával Johannes Martinellit „Kaysl. Hofbaumeistert” 

(császári udvari építőmester) bízták meg, aki 1737 tavaszán járt a helyszínen.350 Az első, 

pontos dátum nélküli költségvetése a székház, kolostor, templom és két pince építésére 

                                                
347 Ez a motívum már a fogarasi Szt. Miklós templom 1700 körüli ikonosztázion ünnepsora fölött is föltűnik. 
Képe: PORUMB 2003, 12-13. 
348 DUMITRAN 2008, 88. DUMITRAN 2010.b 88. DUMITRAN 2011. (megjelenés alatt) 
349 A kápolnát 1913-ban bontották le életveszély miatt. Fölmérési rajzait és a korabeli fotókat ismertettem: 
TERDIK 2009.b 107-112.  
350 1737. május 7-én azt írják Nagyszebenből, a Kincstartóságról Kleinnek, hogy márc. 26-án arra kötelezték 
Martinelli, bécsi építészt, hogy nézze meg a helyszínt, és az építkezéssel kapcsolatos javaslatait tegye meg. MOL 
F 200, 51. cs. 998. 
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vonatkozik, összesen 25001 rajnai forint és 49 krajcár értékben.351 Az Erdélyi  

Kincstartóságtól az Udvari Kamarához felterjesztett levél szerint Martinelli Bécsben már 

tervrajzokat és egy költségvetést is bemutatott a Kamarai Igazgatóságnak, amellyel 

kapcsolatban Nagyszebenben megjegyzik, hogy az azon szereplő költségek már 39426 rajnai 

forintra és 14 krajcárra rúgnak, jóval többre, mint az általuk mellékelt első változaton, ezért 

azt újra fölterjesztik.352  

 Az év végén a Kamaránál azt próbálták elérni, hogy az építkezésben a püspök és az 

egyházmegye is vállaljon részt. Klein nem ijedt meg a kihívástól, 1737. december 16-án 

Nagyszebenben aláírt egy nyilatkozatot, amelyben vállalta, hogy a nép öt éven keresztül évi 

5000 forinttal fogja támogatni a munkálatokat.353 A következő év januárjában, bizonyos 11 

pontba szedett feltétel mellett, az egyházmegyei szinódussal is elfogadtatta tervezetét.354 Így 

1738. március 30-án Bécsben az Udvari Kamara meg is kötötte az építési szerződést 

Martinellivel.355 A 15 pontba szedett kontraktusban részletesen ismertetik és értelmezik a 

szöveghez mellékelt tervrajzokon látható épületet, megadva az egyes épületrészek méreteit, a 

boltozatok és a síkmennyezet helyét, a kő tagozatokat stb. A hivatkozott tervanyagból öt rajz 

ismert: a földszinti356 és emeleti alaprajz,357 a homlokzati rajz (78. kép),358 a hosszmetszet (79. 

kép),359 és két, első emeleti szoba metszetrajza, amelyeken a tervezett cserépkályhák rajza is 

ki van dolgozva.360 Mivel a szerződés értelmében Martinellinek kellett minden egyéb 

mesteremberről gondoskodnia, a tervrajzokhoz költségvetés is tartozik. Ezek szerint a teljes 

együttes, minden munkálattal együtt összesen 61038 rajnai forintba, és 31 krajcárba került 

volna, több mint a kétszeresébe az első kalkulációknak. A templom 19007 rajnai forint 1 

krajcárt, a rezidencia 10.061 rajnai forint és 3 krajcárt, a két pince pedig 2312 rajnai forintot 

emésztett volna föl.361 Végül Martinellivel 57000 rajnai forintban tudtak megegyezni, mivel a 

szerződés 12. pontjában úgy rendelkeznek, hogy az ablakokhoz való köveket, és egyéb 

építőanyagokat is a régi kastélyból fogja fölhasználni. Az építkezésre öt évet szántak, ami 

                                                
351 MOL F 200, 51. cs. 1053. 
352 MOL F 200, 51. cs. 1053. 
353 MOL F 200, 52. cs. 1889.  
354 BUNEA 1900, 15-16. 
355 ÖStA HKA, Sieb. Akten. RNr. 43. 1738. ápr. 5. f 428-433. további két másolata: ÖStA HKA, Sieb. Akten 
RNr. 60. 1749. aug. 21. f 1492-97., f 1504-08. 
356 ÖStA HKA, Kartensammlungen Rb 435/1. 
357 ÖStA HKA, Kartensammlungen Rb 435/2. 
358 ÖStA HKA, Kartensammlungen Rb 435/4. Ezt a rajzot Diplich közölte először (DIPLICH 1972, 80), amelyet 
Porumb fedezett föl a román kutatás számára (PORUMB 1995, 353-354.), majd mások is újraközölték (SABĂU 
2001, 39-41. – GRECEANU 2002, 160. Fig. 1.). 
359 ÖStA HKA, Kartensammlungen Rb 435/5. 
360 ÖStA HKA, Kartensammlungen Rb 435/3. 
361 ÖStA HKA, Sieb. Akten RNr. 43. 1738. ápr. 5. f 434-442. 



 86 

évenként 11.400 forint kiadást jelentett. Klein az egyházmegyei zsinattal 25000 forintot 

ajánltatott meg a munkálatokra, így az Udvarnak már „csak” 32000 forint előteremtéséről 

kellett gondoskodnia. A szerződés 12. pontjából az is kiderül, hogy a harangok, az oltárok, a 

templomkerítés, a három nagy bejárati kapu, a székek és az óra beszerzése majd a püspököt 

fogja terhelni. 

 Johann Baptist Martinelli (1701. febr. 8. – 1757. jún. 24.) a bécsi építész, Francesco 

Martinelli (1651–1708) fia, és Anton Erhardt Martinelli (1684–1747) fiatalabb testvére 

volt.362 Bátyja, Joseph Emmanuel Fisher von Erlachnak, az igen jelentős udvari főépítésznek 

(Obererarchitekt und Ingenieur) volt közvetlen munkatársa, gyakran kivitelező mestere, nem 

csak az udvari, hanem magánmegbízásainál is.363 Nem tudni, hogy Johann Martinelli 

pontosan mikor került a Hofbauamt,364 vagyis a császári udvari építészeti hivatal szolgálatába, 

de 1728-ban már bécsi építőmesterként említik.365 Egyes vélekedések szerint, az 1730-as évek 

elején, a J. E. Fischer von Erlach által tervezett grossweikersdorfi plébániatemplom 

kivitelezési munkálataiban már kapott szerepet.366 Kapossy János még csak bizonytalanul 

említi meg balázsfalvi kiküldetését, pedig nem zárható ki, hogy éppen ez lehetett az egyik 

első nagyobb szabású, önálló tervezési munkája.367 Martinelli karrierje majd csak a következő 

évtizedben emelkedik tovább.368 

Balázsfalván Martinelli az új püspöki központot nem a régi kastély helyén, hanem 

attól északkeletre, néhány száz méterrel távolabb, egy magasabb fekvésű részen képzelte el. 

Az U alakú épület északi traktusát a püspöknek, a keletit a szerzeteseknek, a délit a 

növendékeknek szánták. A három oldalán épületekkel övezett, a nyugati végén pedig három 

bejárattal kialakított, rizalitos kerítéssel lezárt, az utcáról csak lépcsőkön keresztül 

megközelíthető udvar centrumába tervezte a székesegyházat. Úgy tűnik, hogy ez az 

                                                
362 Állítólag volt egy Franz nevű testvérük is. THIEME-BECKER 1930, 164-165. 
363 POHL 1968, 29.  
364 A hivatal történetéről, működéséről: POHL 1968, -  BENEDIK 1996, 13-28.  
365 THIEME-BECKER 1930, 165. 
366 WEIGER 1990, 4. Valószínűleg innen ismerhette Johann Adam lakatosmestert, aki a balázsfalvi 
munkálatokhoz adott lakatos-árajánlata végén „Markht weikerstorf”-ról valónak mondja magát. ÖStA HKA, 
Sieb. Akten RNr. 43. 1738. ápr. 5. f 436. Erlach monográfusa viszont nem említi ezzel az építkezéssel 
kapcsolatban Johann Martenellit, csak a bátyját. ZACHARIAS 1960, 105-106. 
367 KAPOSSY 1923/24, 588.  
368 Pohl szerint, bátyja halála után egy évvel, 1748-ban ő is Hofmaurermeister lett, egészen 1754–1755-ig. (POHL 
1968, 98.). Az 1740-es évektől a Magyar Királyi Udvari Kamara építőmestere. Ekkor kapta a legnagyobb 
megbízásokat (pl. a pozsonyi kamara épülete) (KAPOSSY 1923/24, 586-88.). Hogy mikor lett pontosan kamarai 
építész, még nem ismert (KELÉNYI 1978, 124. 2. j.), bár van, aki 1739-re teszi a hivatali működése kezdetét 
(THIEME-BECKER 1930, 165.). 1753-ban a dunaalmási rk. templomhoz készített terveket (ÖStA, HKA, 
Kartensammlungen Rb 226/1-2), amelyeken „Kg. Ung. Cameral architecht”-nek titulálja magát. Halálát 1754-re 
teszik, pedig az ezt a dátumot közlő lexikon szerint 1755-ben még „Hofarchiteckt” lett (THIEME-BECKER 1930, 
165.). Inkább a Kapossynál közölt, 1757-es halálozási dátum tűnik megbízhatóbbnak, mivel levéltári adatok 
szerint 1756-ban még kapott megbízásokat. (KAPOSSY 1923/24, 589.). 
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elrendezési mód nem Martinelli invenciója, mert az 1730-as évekből ismert egy olyan, a 

temesvári püspöki központhoz-székesegyházhoz készített helyszínrajz, amelyen ugyanilyen 

módon helyezték el az épületeket.369 

A tussal kihúzott, színezett tervlapok alapján pontos képet lehet alkotni a 

Balázsfalvára tervezett komplexumról. A székesegyház főhomlokzatát az enyhe rizalitban 

előre ugró homlokzati középtorony, valamint az egyenesen záródó főbejárat előtti portikusz 

uralja, utóbbi timpanonját két toszkán fejezetes oszlop tartja. A főhomlokzat koronázópárkány 

alatti alsó szintjét vízszintes falsávok tagolják. A portikusz két oldalán mélyített tükörben egy-

egy íves záródású szoborfülke helyezkedik el, ezeknek az alattuk elhelyezett posztamensek és 

a felettük kialakított tábladíszek adnak némi hangsúlyt. A torony oldalfalához kétfelől a 

nagyméretű, félkörívesen záródó tornyablak vállpárkányáig felfutó voluták illeszkednek, 

melyek igyekeznek oldani a torony mögött magasodó, dísztelen, csegelyeket rejtő falak és a 

kupolát fedő cseréptető dominanciáját. A toronytest sarokpilaszterei ión fejezetűek. Az ablak 

és a koronázó párkány közé órát is tervezett az építész. A nyugati homlokzatot a torony 

koronázópárkánya fölé emelkedő szegmensíves záródású ívmező hangsúlyozza. A 

toronysisak egyszerű kialakítású, nyomott ívű kupolát idéz. A homlokzat középtengelyében, 

az ablak könyöklője alatti központi mezőben kétfejű sasos birodalmi címer hívja fel magára a 

figyelmet. 

A templom belsejét még a homlokzathoz képest is nagyobb egyszerűség jellemzi. A 

toronyaljból, amely fölött egy kis nyugati karzat is nyílt (tulajdonképpen a torony első szintje, 

amelyet belülről, a déli falba helyezett csigalépcsőn lehetett megközelíteni), a hajóban a 

csehsüvegboltozattal fedett szakasz után a szabályos, dob nélküli, kis átmérőjű lanternával 

koronázott kupola uralja a teret. A négyzetes tér oldalfalain, toszkán fejezetű pilaszterekkel 

osztva, diadalív-motívumra emlékeztető tagolást alakított ki Martinelli, amelynek középső, 

félkörívesen záródó fülkéibe mellékoltárokat szánt. A zárólunetta két oldalán négyzetes 

tükrök nyíltak. A csegelyek között az északi és a déli ívmezőben? két, nagy, szegmensívvel 

záródó ablak kapott helyet. A diadalív egyforma széles az oldalfalak diadalív-motívumának 

központi elemével, két oldalára, a főhomlokzathoz hasonlóan szoborfülkéket szánt, amelyeket 

az ikonosztáz szerkezetéhez igazodva ajtók váltottak föl.  

A szentély szélessége megegyezik a hajóéval, amelyet három szakaszra osztott volna 

két oszlop, de ezek végül nem épültek meg, vagy talán a 19. századi átépítés áldozatai lettek. 

A szentély központi csarnokrésze félköríves apszisba záródik. A szentély két „oldalhajója” a 

                                                
369 A helyszínrajzot közli: BORN 2004-2005, 49. Abb. 3. 
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protészisz és a diakonikon helye, amelyek keleti feléhez oldalról csatlakozott még két kisebb 

melléktér is: az északi közvetlenül a szentélyből nyíló, a déli viszont ajtóval elzárható térként 

jelentkezik a rajzon. A szentély megvilágítását az apszis két, illetve a mellékterek három-

három ablaka szolgálta. 

Az egész templomot egyszerű, visszafogott építészeti formanyelv jellemzi, amely 

minimalizálja a tagozatokat, és inkább a tömegalakítás révén próbál hatni. Martinellit minden 

bizonnyal a felettesei által is követett formai megoldások inspirálták: azt a puritánabb, 

klasszicizáló stílust követte, amely a J. E. Fischer von Erlach által tervezett, és a Martinellik 

által kivitelezett grossweikersdorfi templomon is megfigyelhető – a külsőn, szinte csak a 

főhomlokzatokon szerepelnek építészeti tagozatok; a belső térben körbefutó  párkányt toszkán 

fejezetű pilaszterek tartják; az ablakok egy része, az oratórium ablakai, valamint a 

karzatnyílások téglalap alakúak. A két templomot összevetve hasonlóság érzékelhető a 

szentélyfej kialakításában, legalábbis ami a külső tömegformálást illeti, mivel az eltérő 

liturgikus igényeknek köszönhetően, Grossweikersdorfban a hajóval egyező szélességű 

szentélyfejben a hármas tagozódás belül nem érvényesül, ugyanis a két melléktér lefalazott 

sekrestyeként és oratóriumként van kiépítve. A balázsfalvi templom több részlete mutat 

rokonságot a pesti Invalidus ház, valószínűleg szintén J. E. Fischer von Erlach által tervezett, 

de Anton Erhard Martinelli által kivitelezett épületével is: a templomok bejárata előtti 

portikuszok, és a torony részletformái hasonló megoldásokat mutatnak.370 

A székesegyházat övező U alakú épület homlokzati formálása visszafogott. A külső 

homlokzatokat háromtengelyes oldalrizalitok határolják, a közöttük lévő homlokzatszakaszok 

tíztengelyesek. A rizalitok sarkait sávozott lizénák díszítik. A földszint ablakait mindenhol 

egyszerű szalagkeretek övezik, az emeleti ablakokat ellenben a rizalitokban timpanonos, a 

rizalitok között egyenes záródású szemöldökpárkányok hangsúlyozzák. Különös, hogy az 

épületnek nincs hangsúlyos bejárata, csak a székesegyház előtti három, az udvart lezáró 

vaskapu. Az épületegyüttes nyugati nézetét a háromtengelyes szakaszok váltakozása 

határozza meg: háromtengelyes az oldalszárnyak nyugati homlokzata, az udvar közepén álló 

templom takarása azonban a keleti szárny udvari oldalából is csak egy-egy háromtengelyes 

homlokzatszakaszt enged láttatni.  

A székház egyes helyiségeinek tervezett funkcióiról a rajzokhoz mellékelt magyarázat 

tájékoztat. A földszinten latin nagybetűk, az első emeleten arab számok jelzik a különböző 

                                                
370 Az Invalidus ház történetéről összefoglalóan: KELÉNYI 2005, 19-21. Az építkezés 1727 és 1738 között folyt 
gyors ütemben Martinelli vezetése alatt.  
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funkciókat.371 Az északi szárny nyugati rizalitjának szobáját lakáj-szobának nevezik (B), majd 

ezt követi a püspöki lakosztályba vezető, kétfordulós, az épületen belül reprezentatívnak 

számító lépcsőház (C), amelyhez az udvarról egy ajtó vezetett. Kelet felé haladva a püspöki 

konyha következik, amelyben egy nagyobb, szabadkéményes, és több kisebb tűzhely állt. 

Innen egy kisebb helyiség is nyílt (D). A következő, újra csak a folyosóról megközelíthető 

helyiség a raktár (E), amelyet a titkár lakószobájának és a püspöki hivataloknak szánt két 

nagyobb és két kisebb szoba követ (G). A folyosó végén egy illemhely található. Innentől 

kezdve, vagyis a keleti szárny nagy részében, a szerzetesek számára kilenc egyforma, és egy 

nagyobb szoba következik (H), amely már a délkeleti rizalitban található, mellette 

illemhelyek. Az udvar felé eső folyosó, amelyet egyébként kerengőnek neveznek (P), itt kifut 

a déli homlokzati falig, ahol az egyik bejárati ajtó nyílik. A déli traktusban, nyugat felé 

haladva egy kisebb lépcsőház következik a szerzetesek számára (I). Közvetlenül mellette a 

szakács szobája (K), a speis (L), a tanulók étkezője (M), a szerzetesek konyhája (N), végül a 

szerzetesek ebédlője kapott helyet. Utóbbi a déli szárny nyugati rizalitját töltötte ki, érdekes 

térképzéssel: Martinelli ide négy oszloppal egyenlő nagyságú részekre tagolt, szabályos 

kilencosztatú teret képzelt el (O). 

Az első emelet tagolása hasonló a földszintéhez. Az északnyugati rizalitba a 

könyvtárat tervezték, melyet a püspöki lépcsőház választott el az egyházfő lakosztályától.  A 

lépcsőházből a püspöki lakrész előszobájába lehetett jutni, ahonnan az ebédlő, majd a 

fogadószoba volt meközelíthető. Utóbbi két helyiség a folyosóról is közvetlenül elérhető lett 

volna. Az ebédlővel szomszédos parádé-szobából nyílt a püspök hálószobája, amelyhez a 

sarokban két kisebb kabinet csatlakozott. Az északi traktus folyósójának végén egy szenelő 

helyiség, valamint egy árnyékszék is ki volt alakítva. A keleti szárnyban újabb tíz, azonos 

méretű, és egy nagyobb szobát a szerzeteseknek szántak, a sarokban több árnyékszékkel. A 

folyosó kifutott volna a déli homlokfalig, akárcsak a földszinten. A déli szárnyban a 

szerzetesek lépcsőháza, aztán három egyforma méretű szoba következik, amelyek közül az 

első a tanuló- a másik kettő pedig hálószoba volt, végül az utolsó rizalitban egy tanácstermet 

helyeztek volna el.  

 

Az építkezés menete 

Az építkezés hamarosan elkezdődött, persze a tervezettnél lassabb ütemben haladt. Öt év 

múlva még messze jártak a befejezéstől, ami részben az egyházmegye zaklatott életével 

                                                
371 ÖStA HKA, Sieb. Akten RNr. 43. 1738. ápr. 5. f 444r. 
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magyarázható. Későbbi források szerint, Klein és Martinelli viszonya már az alapkőletétel 

pillanatában megromlott. Az egyházmegyében ugyan megkezdték az ígért 25000 forint 

összegyűjtését, amelyből aztán 1738 és 1742 között 6800 forintot adtak át Martinellinek,372 de 

különböző okokra hivatkozva, a román papság korábbi ígéretét visszavonta az egyházmegyei 

szinóduson, majd a gyűjtést megszüntette. A döntés egyik kiváltója, hogy a hozzájárulás 

feltételének tekintett kérésekből, amelyek főképp a papság anyagi helyzetének javítását 

célozták, alig valósult meg valami, a munkák nem megfelelő ütemben haladtak, az építészek 

szerintük rossz anyagokat használtak, a püspöknek és a papságnak, de még a kamarának sem 

engedelmeskedtek. Később az egyháziak azt is feltételezték, hogy sokan éppen a gyűjtés 

hiábavalóságát látva hagyták el az egyházi uniót.373 A helyzetet súlyosbította, hogy Klein nem 

csak a mesterekkel, hanem az udvarral is egyre rosszabb viszonyba került, olyannyira, hogy 

1745-ben jobbnak látta Bécsből Rómába menekülni, ahonnan már soha nem tért vissza.374 Az 

egyházmegye vezetését ekkor Áron helynök vette át, a munkálatok leálltak. 

Az építkezés első éveit a későbbi összesített számadások alapján lehet némileg 

követni. Martinelli 1747-ben készült saját kimutatása szerint, a bécsi udvari kamarától az első 

öt évben 22000 forintot vett fel, az egyházmegyétől 6800-at, az erdélyi kamara különböző 

szerveitől 10000-et, majd később, 1744–1745-ben újabb 4000 forintot kapott az erdélyi 

kamarától, összesen tehát 46556 forintot.375 Természetesen ebből a pénzből állta az 

építőanyagokat, és fizette pallérját, Joseph Hummelbergert, aki a helyszínen irányította a 

munkálatokat, és aki időnként személyesen vette föl a pénzeket az illetékes hivataloktól.376 

Martinelli érezhette, hogy az építkezésre szánt összeg nem lesz elegendő, ezért további 5556 

forintot kért a Kamarától, amelyet meg is kapott: 1747. április 8-án szerződésben rögzítették, 

hogy az eredeti díj hátraléka, és a frissen megítélt összeg éppen 16000 forintot tesz, amelyből 

                                                
372 Martinelli 1747-ben készült saját kimutatása szerint kapott ennyit. Az első két évben még 5500 forintot adtak 
át neki, aztán egyre kevesebbet. ÖStA HKA, Sieb. Akten RNr. 60. 1749. aug. 21. f 1529. Lásd még: ÖStA HKA, 
Sieb. Kam. RNr. 351. fasc. 21/3. 48 ex aug. 1776. f 676r. 
373 Klein és az építészek viszonyára, valamint az egyházmegyei gyűjtés felfüggesztésére vonatkozó adatok a 
Major Gergely püspöknek, 1775. aug. 4-én, Balázsfalván, a Kincstartóság számára készített jelentésében, és a 
hozzá csatolt, még Rednik Ataház püspök által összeállított, 1766. nov. 10-én keltezett jelentésben találhatók. 
ÖStA HKA, Sieb. Kam. RNr. 351. fasc. 21/3. 48 ex aug. 1776. Előbbi: Uo. f 731. Utóbbi: Uo. f 724v. BUNEA 
1900, 23-24. Bunea ismerte Major jelentésének balázsfalvi példányát, mert idézi azt a szakaszát, amelyben 
ecsetelik, hogy az építészek rossz anyagokat használtak. BUNEA 1902, 282. 3. j. 
374 PALL 1997, I. 14-30. 
375 ÖStA HKA, Sieb. Akten RNr. 60. 1749. aug. 21. f 1529. 
376 Johann Wilhelm Kirchner 1747. október 25-én készített kimutatása szerint Hummelberger 1738 és 1745 
között összesen 17772 forintot vett fel a Kincstartóságtól. ÖStA HKA, Sieb. Akten RNr. 60. 1749. aug. 21. f 
1531v. (Hummelbergertől származó néhány nyugta másolata: 1739. ápr. 3. 2500 ft, ápr. 17. 500 ft, 1740. máj. 
16. 1000 ft. ÖStA HKA, Sieb. Kam. RNr. 351. fasc. 21/3. 48 ex aug. 1776. f 701, f 699, f 700.) 
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be tudják fejezni az épületet.377 Az új summával gyakorlatilag elérték az 1738-ban elsőként 

megajánlott építési költségeket. 1747-ben újra Hummelberger érkezett a helyszínre, hogy 

vezesse az építkezést.378  

Ugyanebben az évben a királynő kérésére és az udvari kamara megbízásából, Jacob 

Zultner „Ingenieur-hauptmann” (mérnök százados) hadmérnök379 szállt ki Gyulafehérvárról, 

hogy a helyszínen mérje föl az építkezést. Szeptember 23-án kelt jelentéséhez rajzokat 

(földszinti és emeleti alaprajzot) is mellékelt (80. kép). A jelentésében megemlíti, hogy a 

templom Martinelli tervei szerint épült, de a tervről egy fontos elem hiányzik: a nőket 

elválasztó fal, amely minden román templomnak szokásos és szükséges eleme, mint ahogyan 

azt hosszú havasalföldi szolgálata alatt látta az ottani kolostortemplomokban,380 ezért saját 

készítésű alaprajzán be is jelölte, hogy a hajó melyik részén kellene megépíteni ezt az áttört 

falat. Zultner rajzán a templom fölmérése egyébként nem pontos, mert a nyugati részen a 

torony és a kupola közötti boltszakaszt egyszerűen kihagyta. A többi épületről megjegyzi, 

hogy a szerzetesek része (tehát a keleti traktus) szinte teljesen készen van, és a tervek szerint 

épült. Martinelli tervéhez képest Zultner rajzain több eltérés is van: az északi traktusban az 

első emeleti folyosó nem fut körbe, inkább a püspöki szobák alapterületét növeli, egybenyíló 

szobákat hozva létre;381 a püspöki lépcsőházat is kétkarúnak mutatja. A rajzon három színnel 

jelölte az egyes épületrészek készültségi állapotát: rózsaszínnel a kész részeket (keleti szárny), 

feketével a csupasz falakat (északi szárny), és sárgával a még építendő részt (déli szárny).  

1747-ben négy bazilita szerzetes használatba vette az új épület elkészült részét, vagyis 

a keleti szárnyat, bár ekkor azt írták Rómába, hogy a teljes székház még nincs kész,382 mivel 

éppen az iskola, a déli szárny hiányzott,383 ahogyan Zultner is jelezte.  

Hummelberger ekkoriban készült jelentéseiben a templom számára dolgozó üvegesek, 

az óra számlapjának készítője,384 az ablakszemek gyártói,385 valamint a templomban még 

hátralévő kőfaragómunkák (a padlózat elkészítése) befejezését vállaló mesterek árajánlatait 
                                                
377 Ennek a szerződésnek a szövegét nem ismerem, de hivatkoznak rá: ÖStA HKA, Sieb. Akten RNr. 60. 1749. 
aug. 21. f 1546r. 
378 BUNEA 1902. 282. 
379 Jacob Zultner (megh. 1755), életéről részletsebben: WURZBACH 1891, 306-307. 
380 Valóban szolgálatot teljesített az 1740-es években a Havasalföldön a Török- és a Habsburg-birodalom határát 
kijelölő bizottságban. Lásd előző jegyzet. 
381 ÖStA HKA, Sieb. Akten RNr 60. 1749. aug. 21. f 1516. A Zultner által készített alaprajz: ÖStA HKA, 
Kartensammlungen, Rb 510. Nem tudom melyik verzió valósult meg, mert a későbbi átépítések miatt nehezen 
állapítható meg. 
382 BUNEA 1900. 24-25. – I. TÓTH 1998. 211. 
383 BUNEA 1902. 282. – I. TÓTH 1998. 213. 
384 Az ablakokhoz szükséges ólomkarikák gyártásáról a medgyesi Stephan Sill üveges mesterrel tárgyalt. 
Jelentése 1747. szept. 18-án Balázsfalván kelt. ÖStA HKA, Sieb. Akten RNr. 60. 1749. aug. 21. f 1521. 
385 Az ablaküvegek és a kályhacsempék előállításáról az alvinci anabaptista mesterekkel tárgyalt. ÖStA HKA, 
Sieb. Akten RNr. 60. 1749. aug. 21. f 1523. 
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ismerteti.386 Kalkulációihoz kapcsolódva Áron helynök egyik árbecslése is fönnmaradt (1748. 

jan. 12.), amelyben a templom belsejében végzendő munkák tervezett költségeit összesítette a 

Kincstartóság számára.387 Nem világos, hogy Hummelberger a székház melyik részén 

dolgozott. 1748. januárjában kapott utoljára pénzt, a következő két hónapban Martinellinek 

fizettek, áprilistól kezdve egy másik pallér, Adalbert Matschego neve tűnik föl a 

kimutatásokban,388 ugyanis Hummelberger meghalt.389 1749 nyarán Matschego jelezte, hogy 

az építkezés befejezéshez nem lesz elegendő a rendelkezésre álló pénzösszeg, ezért további 

támogatást kért, amit augusztus 21-én a királynő jóvá is hagyott, engedélyezve, hogy amíg 

szükséges, havi 500 forintot utaljanak az építkezésre.390 Martinelli levelét is mellékelték a 

felterjesztéshez, amelyből kiderül, hogy Matschegóval volt némi problémája, ráadásul neki is 

hat kiskorú gyermeke391 és sok adóssága lévén, szüksége volt a pénzre.392 Matschego tovább 

dolgozhatott, 1751-ig fizették. Az ekkor készült költségösszesítés szerint az építkezés kiadásai 

már 70550 forintra rúgtak, jóval túllépve a tervezett keretet.393 Matschego 1751 júniusáig 

biztosan Balázsfalván volt, ezévi kiadásairól külön elszámolás tanúskodik: kisebb-nagyobb 

összegeket fizettek téglákért, mészért és más építőanyagokért, aztán fizetett Lorenz 

Obermayer lakatosnak, Stephan Sill üvegesnek, Frantz Haas asztalosnak, Wentzel Orsenik 

kőfaragónak. Ezek a mesterek a környékről származhattak, neveik részben már 

Hummelbergernél is föltűntek. Ekkoriban az iskola fedelén is dolgoznak (déli szárny), de a 

templom kapujához való két kőoszlopot is ebben az időszakban rendelték meg. Emellett újra 

kellett fedniük a templom lanternáját, amelyről a szél ledöntötte a keresztet. Voltak munkák 

az épület belsejében is, pl. a püspöki szárny egyik romladozott cserépkályhája helyett újat 

készítettek.394 

Matschego az itt töltött idő alatt más megbízást is kapott. 1750-ben a gyulafehérvári 

székesegyház középkori szentélyének újjáépítésével kapcsolatban, Zultnerrel együtt készített 

                                                
386 A kőfaragásban egy Nowaczky nevű gyulafehérvári mester, és Wenzel Orsenik volt érdekelt. ÖStA HKA, 
Sieb. Akten RNr 60. 1749. aug. 21. f 1525. Az utóbbi végezte el a munkát. Kimutatás a kőfaragó munkákról, 
1747. aug. 9. ÖStA HKA, Sieb. Akten RNr 60. 1749. aug. 21. f 1539-41. 
387 1748. jan. 12. Nagyszeben. ÖStA HKA, Sieb. Akten, RNr. 60. 1749. aug. 21. f 1537. 
388 1751. szept. 14-én kelt kimutatás. ÖStA HKA, Sieb. Akten, RNr. 60. 1749. aug. 21. f 1546v. 
389 Martinelli egyik levelében utal rá (1748. jún. 28.). ÖStA HKA, Sieb. Akten, RNr. 60. 1749. aug. 21. f 1502r. 
390 Az ügy fölterjesztése a királynőnek, jóváhagyását „placet” jelzi. ÖStA HKA, Sieb. Akten RNr 60. 1749. aug. 
21. f 1493, f 1498-1499. Ebben a forrásban Matschegót „Albert Matschegónak” írják. 
391 Közülük egy biztosan, Fanz Xaver Martinelli (1729–1800) apja nyomdokaiba lépett, s 1755-től már az udvari 
építészeti hivatalnak is dolgozott, 1776-ban Erdélyben, majd a Bánátban lát el építészeti-hivatali teendőket. 
Minderről bővebben: KAPOSSY 1923/24. 611-12. 
392 ÖStA HKA, Sieb. Akten RNr 60. 1749. aug. 21. f 1502r. Martinelli „Allbert Matzego”-nak írja a pallér nevét.  
393 1751. szeptember 14-én. 7994 forinttal lépték túl az 1747-ben meghatározott 62.556 forintot. ÖStA HKA, 
Sieb. Akten RNr 60. 1749. aug. 21. f 1546-47. 
394 ÖStA HKA, Sieb. Akten RNr 60. 1749. aug. 21. f 1548-49. 



 93 

szakvéleményt, aláírásában balázsfalvi pallérnak tünteti föl magát.395 Két év múlva viszont azt 

írják, hogy közvetlenül a balázsfalvi munkálatok befejezése után visszatért Bécsbe,396 ami 

1751 közepén történhetett meg. 

Kérdés, hogy Matschego távozásakor milyen állapotban voltak az épületek. 1749-ben 

a templom teljesen készen lehetett, amire az épület jelenlegi, 19. századi főhomlokzatán 

látható, 1779-ből származó, az idők folyamán erősen megrongálódott chronosztichonos felirat 

is utal. A szöveg VI. Károlyt és Mária Teréziát tekinti alapítónak, melléjük rendelve az 1749-

es évszámot,397 amely a templom első befejezési, és nem alapítási dátumának tekinthető. Az 

1747-től kezdve szaporodó adatok az épület belsejében folyó munkálatokra utalnak. 

Hummelberger pl. 1747. szeptember 18-án azt írta, hogy Áron vikárius a templom festésével 

kapcsolatban már meg is egyezett egy festővel.398 Nem zárható ki, hogy a székesegyházat már 

1749-ben használni kezdték, amint az építési felirat sugallja, bár ünnepélyes fölszentelésére, 

püspök hiányában ekkor még nemigen kerülhetett sor. Áront ugyanis mindaddig nem lehetett 

püspökké szentelni, amíg a Rómában tartózkodó Klein le nem mondott rangjáról. A királynő 

ezért csak 1752-ben nevezte ki Áront (február 28.), aki ekkor Bécsbe távozott, majd 1754 

szeptemberében tért vissza székhelyére, közvetlenül Máriapócson lezajlott püspökké 

szentelése után.399 

Nem világos, hogy 1751 körül hogyan is álltak a püspöki székház épületei. Áron, nem 

sokkal visszatérése után, 1754 decemberében kérvényezte a királynőnél, hogy az épületet 

befejezhesse, az elkészült részeket restaurálhassa, mivel amikor püspöki kinevezését 

megkapta és Bécsbe utazott, részben csupasz falakat hagyott maga mögött.400 A következő két 

évben Bunea szerint ténylegesen nagy építkezésbe kezdett, hogy a romos részeket kijavíttassa, 

és kérvényezte a Kincstartóságnál, hogy a püspöki uradalomnak a kinevezése és a beiktatása 

közötti időszakban (1752–1754) befolyt jövedelmeit az építkezésre fordíthassa. A királynő 

1763-ban kötelezte, hogy számoljon el az építkezés költségeivel, ugyanakkor kérte, hogy 

költözzön a püspöki szárnyba, amely viszont még ekkor sem volt kész. Áron püspöknek 

lassan tényleg szüksége volt az épületre, hiszen 1754 őszén három iskola is nyílt 

                                                
395 ENTZ 1958. 124, 195-196. Megköszönöm Papp Szilárdnak, hogy erre az adatra fölhívta a figyelmemet. 
396 1752. febr. 11-én, Kászoni Bornemisza Ignác József jelenti ezt Mária Teréziának a gyulaferhérvári szentéllyel 
kapcsolatos levelében. MOL F 200. 47/1752. Ezt az adatot Papp Szilárdnak köszönöm, aki azt is észrevette, 
hogy ezt a sort már Entz Géza is idézte (ENTZ 1958. 196.), de „Wien” helyett „wieder”-t olvasott. 
397 CAROLO SEXTOGENITORE EIVSQVE FILIA / 17 THIRESIA AVGVST IS 49 / BASILICA HAECC I (sic!) / 
CATHEDRALISI (sic!) [F] VNDABATVR / DEIN THERFSIA ( az E betű alsó szára lekopott) GENITRICE FILIOQVE / 17 
IOSEPHO [S]ECVNDO REGN[A]NTIBVS 79 / SEDENTE GREGORIO RESTAVRATA 
398 ÖStA HKA, Sieb. Akten RNr 60. 1749. aug. 21. f 1521.  
399 BUNEA 1902, 8, 33. - I. TÓTH 1998, 182-183. 
400 PÂCLIŞANU 2006, 384. 
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Balázsfalván, a harmadik éppen az a Szentháromság-szeminárium volt, amelynek az alapító 

bulla értelmében húsz növendéket kellett befogadnia, és éppen ebben az épületben kellett 

volna helyet kapnia.401 Nem tudni, ki vezette az ekkor folyó munkálatokat. Ezek alapján úgy 

tűnik, hogy Matschego távozásakor az épület egyes részei, különösen az északi és a déli 

szárnyban, még csak szerkezetkész állapotban voltak. 

Áron 1764-ben halt meg, utóda Athanasie Rednik (1764–1772) lett. A püspökváltás 

idején a székesegyház körüli épületek még mindig nem voltak befejezve, ráadásul időközben 

Áron egy teljesen új szemináriumot is épített az egykori Apafi-kastély területén. 1766-ban a 

baziliták, akik a székesegyház melletti Szentháromság-kolostorban éltek, a királynőhöz 

fordultak segítségért. Levelükben hosszan ecsetelték az épület rossz állapotát, amelyet az 

esőzések során befolyó víz oly mértékben megrongált, hogy már folyamatos életveszélyben 

vannak, nem csak ők, hanem a nevelésük alatt álló ifjúság is. Kifejtik, hogy mivel a „basilica” 

nagy oltárának (ara magna), vagyis ikonosztázionjának költségeit a maguk jövedelméből 

fedezik, az épület teljes felújítását már nem tudják vállalni. Ráadásul a kolostor közelében 

lévő gazdasági épületek is teljes felújításra szorulnak.402 A Kamara megbízásából Johann 

Franz Löffler szállt ki a helyszínre egy építőmester és egy ács kíséretében 1766 júliusában. 

Löffler július 17-én, Gyulafehérváron keltezett jelentéséhez mellékelte a mesterek 

költségvetéseit is.403 A kőművesmunkákat Johannes Schwerdfeger kőművespallér mérte fel: 

megállapította, hogy a boltozatok és a mennyezetek különösen a déli és az északi szárnyban 

szorultak megújításra, de a jobb oldali pince boltozata is megerősítést igényelt. Mivel a 

fedélszéket is meg kell majd emelni négy lábbal, ezért a kéményeken is ugyanekkora 

magasítást kell majd végezni. A püspöki konyhában a tűzhely szabadkéménye szintén 

átépítésre szorult. A kőművesmunkák árát ekkor 4314 rajnai forintra és 41 krajcárra 

becsülték.404 Az ácsmunkákat Johan Georg Almudir (?) ács mérte föl. Úgy ítélte meg, hogy az 

egész fedélszéket meg kell emelni négy lábbal, a püspöki szárny felettit már javítani sem 

lehet, oda újat kell építeni, míg a másik két szárnyon a felújítás is elegendő. Az ácsmunkák 

költségeit 5223 rajnai forintra és 6 krajcárra becsülte, így az összes munkálat 8437 forintba és 

                                                
401 BUNEA 1902, 280-283. 
402 Pontos dátum nélkül. ÖStA, HKA Sieb. Kam. RNr. 350. 1766. okt. 13. f 331-32. 
403 Löffler jelentése. ÖStA, HKA Sieb. Kam. RNr. 350. 1766. okt. 13. f 325. 
404 A költségvetés 1766 júl. 22-én kelt Balázsfalván, a mester pecsétje is szerepel rajta. ÖStA, HKA Sieb. Kam. 
RNr. 350. 1766. okt. 13. f 326-28. 
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47 krajcárba került volna.405 Először az Udvari Kamarának, majd a királynőnek terjesztették 

föl az ügyet, aki jóvá is hagyta a kért összeg folyósítását.406  

Ennek ellenére az építkezés mégsem úgy folytatódott, ahogyan szerették volna. Közel 

tíz évvel később foglalkoztak újra részletesen a balázsfalvi építkezésekkel az udvarnál. Major 

Gergely (1773–1782) püspök, 1774 novemberében, majd a következő év júliusában kapott 

leveleket a Kincstartóságtól, amelyekben az építkezésre eddig költött összegek sorsát firtatták, 

valamint a püspökség hátralékait kérték rajta, és egyházmegyéjén számon: elsősorban a még 

Klein idejében felajánlott 25000, másodsorban az 1766-os építkezésre a Kamara kasszájából 

átadott 9000, harmadsorban pedig a szintén a Kamara által meghitelezett 9600 rajnai forint 

elszámolását várták tőle.407 Major az első összeggel kapcsolatos válaszát már idéztem, ekkor 

ecsetelte a püspök és az építészek közötti rossz viszonyt, majd mellékelte a román papság 11 

pontba szedett folyamodványát, amelyet a teljesítés feltételének tekintettek.408 Mivel ezekből 

alig teljesült valami, nem kell csodálkozni – ahogyan ő fogalmaz-, hogy végül elálltak a 

gyűjtés folytatásától,409 s csak hét- vagy nyolcezer forintot adtak át belőle (amint láttuk, 

valójában 6800 forintot), majd az összegyűjtött többi pénzt más célokra fordították. Major 

megjegyzi, hogy mivel a papság és a hívek anyagi helyzetének javítása érdekében alig történt 

valami, a hívek egy része újra „skizmatikus” lett, ezért nem tartaná jónak, hogyha ezt a régi 

ígéretet a jelenlegi papságon akarnák behajtani, mert akkor ők is elveszíthetnék az udvar iránti 

bizalmukat. Az 1766. október 14-én, a kamarai pénztárból megítélt 9000 forintos segéllyel 

kapcsolatban Major megállapítja, hogy azt sem a papság, sem a püspök nem vette föl a királyi 

kincstártól. Sőt, az épületek veszélyes állapota miatt a felső szobákat a bazilita atyák saját 

költségükből, 2000 forint ráfordítással állították helyre. A harmadik összegről, amelyet 

szintén 1766-ban még Rednik püspök igényelt kölcsönként, nem tud semmit, de utánanéz az 

egyházmegyei levéltárban.  

Major a leveléhez csatolta elődje, Athanasius Rednik 1767-ben fogalmazott, pontos 

dátum nélküli, Kincstartósághoz intézett kérvényének másolatát, amelyben Rednik a segély és 

a kölcsön jogosságát indokolja oly módon (a szóban forgó második és harmadik összeg), 

hogy az akkor már harminc éve tartó építkezés történetét is összefoglalja. Leírja, hogyan 

                                                
405 Az ő pecsétje is szerepel a költségvetésen. ÖStA, HKA Sieb. Kam. RNr. 350. 1766. okt. 13. f 328. 
406 A kamara aug. 4-én tárgyalta (ÖStA, HKA Sieb. Kam. RNr. 350. 1766. okt. 13. f 324, 335-336.), a 
királynőnek szept. 14-én terjesztették föl (Uo. f 314-316, 342-344.) 
407 ÖStA, HKA Sieb. Kam. RNr. 351. fasc. 21/3. 48 ex aug. 1776. f 731-333. 
408 ÖStA, HKA Sieb. Kam. RNr. 351. fasc. 21/3. 48 ex aug. 1776. f 729. Major válasza a balázsfalvi levéltár 
protokollumos könyvében is megvan, másolatban: DJBAN – Alba Iulia, Fond 48. Nr. inv. 325. 13/1769. f 126-
138. 
409 Mellékeli az erre vonatkozó, 1742. máj. 3-án hozott zsinati határozat másolatát is. ÖStA, HKA Sieb. Kam. 
RNr. 351. fasc. 21/3. 48 ex aug. 1776. f 728. 
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kapta meg Klein az uradalmat, s hogyan osztották meg a 6000 forintos jövedelmet, amelyből 

először 2208 forintot a várkastély helyreállítására fordítottak, hogy a püspök be tudjon 

költözni. Ugyanakkor megkezdték az új székház építését is, de a püspök mindig is a régi 

kastélyban lakott, akárcsak utódai. Hogy Klein mennyit fordított az új épületre, nem tudni. 

Rednik megemlíti, hogy Martinelli tervezte az új épületeket, a templom alapkövét 1739-ben 

tették le, bár ettől kezdve ellentét támadt a püspök és az építész között, mivel Klein is látni 

akarta a kamarai hivatalnokok által készített elszámolásokat. Nem tudja, hogy a püspöki 

szárny kiépítése miért maradt abba – ennek lett a következménye, hogy nagyon rossz 

állapotba kerültek a már elkészült részek, ezért 1745-ben Bécsből küldtek építészeket a 

befejezésére. Az építkezéseket ekkor a Kincstartóság irányította. Amikor 1754-ben Áron 

püspök lett, elhatározta, hogy az iskolának szánt szárnyat befejezik. Azóta már általános 

felújításra van szükség, amihez Rednik a támogatásokat igényelte volt.410 Persze Major sem 

mulasztotta el, hogy az ügy ismertetésének befejezésében a romos püspöki szárny 

helyreállításához támogatást kérjen, amelyet a szemináriumra akart fordítani. 

 Major kérése nem maradt hatástalan. 1775. augusztus 5-én kelt Adam Schadin 

nagyszebeni építőmester és Martin Horváth ácspallér költségvetése, amelyet a balázsfalvi 

épületek helyreállításával kapcsolatban terjesztettek elő. Az egész munkát két évre ütemezték, 

az összköltség 12494 rajnai forintot és 16 krajcárt tett ki.411 A költségvetéshez rajz is tartozik, 

amelyen a templom és az épületek földszinti alaprajza szerepel.412 A terven látható püspöki 

épület nem különbözik sokban Martinelli eredeti változatától – a püspöki lakrész lépcsője 

tekintetében sem, ami azt jelenti, hogy a Zultner 1747-es rajzán szereplő kétkarú változat 

nemigen valósult meg. A keleti traktusban viszont az árnyékszékek toronyszerű kialakítást 

nyertek. 

Ugyanebben a hónapban a Kincstartóság könyvelője, Honorius Fichtel összegyűjtötte 

a Martinellinek és pallérjainak 1738 és 1745 közötti kifizetésekre vonatkozó adatokat, az 

1766-os ügyre vonatkozó iratokat, valamint az 1770-es években készült kimutatásokat, majd 

az egész anyagot kommentálva készítette el jelentését, amelyben Major levele és a pallérok 

költségvetései is helyet kaptak.413  A Kincstartóság ezt az anyagot tárgyalta és terjesztette föl 

az Udvari Kamarának. A fölterjesztésben megtalálható az a kilenc kérdés is, amelyet az előző 
                                                
410 ÖStA, HKA Sieb. Kam. RNr. 351. fasc. 21/3. 48 ex aug. 1776. f 724-727. 
411 A rezidencia püspöki traktusának újjáépítését 6514 rajnai forintra és 5 krajcárra, a szerzetesek lakrészének 
felújítását szinte feleannyira becsülték (3132 rajnai forint 30 krajcár), míg a templom restaurálása a sekrestye 
bővítésével együtt még kevesebbe (2623 rajnai forint 16 krajcár) került volna. A tételek között szerepel még egy 
kút építése is (232 rajnai forint). ÖStA, HKA Sieb. Kam. RNr. 351. fasc. 21/3. 48 ex aug. 1776. f 718-722. 
412 ÖStA, HKA Kartensammlungen Rb. 473. 2011.c TERDIK 8. kép 
413 Összesítés: ÖStA, HKA Sieb. Kam. RNr. 351. fasc. 21/3. 48 ex aug. 1776. f 762-767, 789-800. Ehhez csatolt 
dokumentumok: uo. f 688-736. Az épületek állapotára vonatkozó részletesebb leírás: uo. f 793-796. 
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évben a Kamara tett föl a balázsfalvi építkezésekkel kapcsolatban, s ami igazából újra 

elindította az egész folyamatot.414 Az ügyet egy évvel később tárgyalták Bécsben az Udvari 

Kamaránál, az ülés összefoglalóját és a Kamara javaslatait gróf Pálffy Károly terjesztette a 

királynő elé, aki jóváhagyta a felújítás megkezdését.415 A jelentésben többek között 

megerősítették, hogy Major állítása igaznak bizonyult, az 1766-ban megítélt 9000 forintot 

soha nem vették föl a kincstárból. Kiderült, hogy 1768-ban a püspök 2000 forintot fordított a 

legszükségesebb helyreállítások elvégzésére. Szó esik a papság hátralékairól (18200 forint), 

ezzel kapcsolatban megjegyzik és a királynő figyelmébe ajánlják, hogy a vállalást tett papok 

nagy része már meghalt, vagy éppenséggel elhagyta az uniót. Szóba kerül az Áron püspök 

által alapított, a régi kastély udvarán álló szeminárium ügye is, amelyet 1773-ban a 

Gubernium már egyesített az új épületekben található Szentháromság szemináriummal. Úgy 

döntenek, hogy az Áron-féle szeminárium lakóit is a kolostor északi, vagyis püspöki 

szárnyában kell majd elhelyezni. A püspök és a helynöke továbbra is a régi kastélyban marad, 

ahol kezdettől fogva laknak. A Kamara végül javasolta a mesterek által előterjesztett 

munkálatok elvégzését, megfelelő felügyelet mellett, amit a királynő jóvá is hagyott. 

A nagyszabású restaurálás megtörténhetett, mert a templom homlokzatán olvasható 

chronosztichonos felirat szerint a felújítási munkálatok 1779-ben fejeződtek be. A templom 

esetében ez valóban csak felújítás, de a székesegyházat övező többfunkciós épület esetében a 

tényleges befejezés dátuma. 

 

A TEMPLOM BERENDEZÉSE 

Az 1738-ban megkötött szerződés értelmében az építkezés költségeinek nagy részét az udvar 

vállalta, a templom berendezésének költségei a püspökre hárultak. Valószínűleg ennek 

köszönhető, hogy a Bécsben fönnmaradt levéltári anyagokban alig találunk erre vonatkozó 

adatokat. 

 

A falfestés 

Áron helynök 1748. január 12-én megírta a Kincstartóságnak, hogy a templomnak a keleti 

rítusú monostortemplomokhoz illő festése négy-ötezer forintba kerülne. Kéri, hogy a kupola 

                                                
414 A jelentést 1775. augusztus 30-án írta alá Nagyszebenben Bánffy György. ÖStA, HKA Sieb. Kam. RNr. 351. 
fasc. 21/3. 48 ex aug. 1776. f  768-772. 
415 A királynői jóváhagyást a jegyzőkönyven olvasható „placet” jelzi. ÖStA, HKA Sieb. Kam. RNr. 351. fasc. 
21/3. 48 ex aug. 1776. f 668-686. Az erdélyi kincstartóság beadványait a kamara is átnézette saját 
könyvelőségével, majd az egész anyagból újabb jelentést írtak, amelyen jelzik az Erdélyben összegyűjtött iratok 
betűszámait. Ez az összeállítás 1776. július 29-én állt össze, és a „Nota” címet viseli. Uo. f 744-761. A 
királynőnek benyújtott felterjesztésben ennek az oldalszámaira hivatkoznak. 
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és a szentély egy részének festésére szánt 400, illetve 300 rajnai forintot mihamarabb 

megkaphassa, hogy az ő festője is elkezdhesse a munkát, és az építkezés során felállított 

állványokon, így ne kelljen a későbbiekben állványozásra költeni.416 A kupola kifestése 1748-

ban el is készült, a munkát az előző évben a balázsfalvi urbáriumokban is szereplő, resinári 

Iacov Zugraf (Iacov din Răşinari) végezte el, aki Ranitéhez hasonlóan komoly havasalföldi 

tapasztalatokkal rendelkező festő volt, amit a képek késő bizánci stílusa és ikonográfiája 

híven tükröz. Szignóját a lanterna belső, alsó peremén, az ornamentika közé rejtve helyezte el 

(83. kép).417  

A lanterna belső oldalán két sorban a próféták és apostolok álló alakjai kaptak helyet 

(82. kép). A kupolában a további alakokat, jeleneteket négy, közel egyenlő szélességű sávba 

rendezte. A legbelső sávban kilenc medalion látható: középen Krisztus mint főpap jelenik 

meg, akit liturgikus ruhában ábrázolt főpapok, többségében római pápák vesznek körül (84-

85. kép). Ilyen sok pápa szerepeltetése egy bizánci templomban merőben szokatlan, bár az 

itteni elhelyezésüknek van hagyománya a havasalföldi festészetbe.418 Szent Szilveszter, Nagy 

Szent Gergely, Szent Kelemen, Szent Márton és Nagy Szent Leó pápán kívül szintén pápa 

titulussal szerepel két alexandriai pátriárka is, Nagy Szent Atanáz és Alamizsnás Szent János. 

Ezzel a megoldással talán arra utaltak, hogy nem csak nyugaton, hanem a keleti egyházak 

nagy tanítói között is voltak „pápák”, egyébként pedig éppen az alexandriai szék ápolta 

legszorosabban Rómával való kapcsolatát még a prekalcedoniánus időkben, mivel Márk 

evangélista Péter apostol tanítványa volt. Ezt a kapcsolatot a barokkban is számon tartották. A 

főpapok válogatása bizonnyal egyfajta uniós képi apológia részeként jött létre, hiszen a 

bizánci egyház nagy hierarchái ebben a sorozatban egyáltalán nem jelennek meg, ami 

mégiscsak furcsa, és idegen a megoldás a késő bizánci hagyománytól.  

A következő sávban a Mennyei Liturgia nagyszabású ábrázolása látható, amelyben az 

oltárnál az újszövetségi Szentháromság indítja és fogadja az angyalok által végzett ún. Nagy 

bemenetet (felajánlási menet) (86-88. kép). Ez az ikonográfiai téma a 13. században jelent 

meg e bizánci művészetben, rendszerint a kupola alsó mezőiben, de a 17-18. században a 

szentély programjában is gyakran helyet kapott. A balázsfalvi ciklus ikonográfiájában 

nyilvánvaló nyugati eredetű elem, hogy az oltárnál nem csak Krisztus, hanem a teljes 

Szentháromság megjelenik. A baldachinos oltár bal oldalán Krisztus indítja a menetet, a jobb 

oldalon már a fehér ruhás, az Atyára utaló Ősöreg fogadja, míg az oltár fölött a Szentlélek 
                                                
416 ÖStA HKA, Sieb. Akten RNr 60. 1749. aug. 21. f 1527. 
417 Szerződést, vagy elszámolást nem ismerünk, nevét a legutóbbi restaurálás során, a falképekre írva találták 
meg a restaurátorok. PORUMB 2003, 56. különösen 8. j. DUMITRAN 2008, 121-122. DUMITRAN 2010.a 51-55. 
418 STEFANESCU 1932, 296. 
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galambja is lebeg. A liturgia szentháromságos dimenziójának hangsúlyozása Balázsfalván 

talán apologetikus éllel bírhat, ha esetleg a Filioque hangsúlyozására tett képi kísérletet látunk 

benne, de hangsúlyoznunk kell, hogy ez a képi forma már az ortodoxiában is elterjedt. Ehhez 

hasonló megoldások a 17. században tűnnek föl a krétai ortodox festészetben.419 Balázsfalván 

tehát nem közvetlen nyugati hatásról van szó, mint ahogy azt a római egyházzal egyesült 

keleti közegben nyugodtan várhatnánk, hanem inkább a mediterrán és az orosz művészetben 

már a 16. századtól egyre erősödő, latinizáló képi hagyományból származó elemek 

megjelenéséről. A balázsfalvi együttesben minden részlet szépen kidolgozott az egyes 

liturgikus kellélek precízen vannak ábrázolva. Az jelenet központi elemét alkotó oltárral 

szemközt az angyalok a halott Krisztus testét ábrázoló leplet, vagyis epitáfioszt is 

alkalmaznak, mintegy utalva bement misztikus értelmére, és egyben az oltárasztal 

szimbolikájára is (88. kép). 

A harmadik sávban a tizenkét nagyünnep ikonja kapott helyet kalendáriumi rendben, 

Szűz Mária születésétől haláláig, szeptember 8. és augusztus 15. között.420 Érdekes, hogy 

Pünkösd ünnepét az Ószövetségi Szentháromsággal (a templom címünnepe), és nem az ünnep 

megszokott ábrázolásával jelenítették meg (89. kép).  

A külső sávban szintén tizenkét újszövetségi jelenet kapott helyett, főképp Krisztus 

csodái. A jelenetek kiválasztásában nem a kronológia, hanem a liturgikus rend érvényesül. 

Hét jelenet nehezen sorolható egységes liturgikus rendbe, bár ezek is a liturgiából ismerhető, 

főleg a böjti időkben olvasott szakaszokat ábrázolnak: Zakeus a fán, Gyógyítás (amikor a tetőt 

is meg kell nyitni - Mk 2,1-12), Ördögűzés (Mt 8,29-9,1), Jézus a farizeusoknak beszél a 

Templom lebontásáról (Jn 2,12-22), Megszállott gyógyítása (Mt17,14-23), Fügefa 

megátkozása (Mt 24,3-35) (90. kép), A bűnös nő megmossa Jézus lábát (Mt 24,3-35). Ezek 

mellett a húsvétot követő öt vasárnap (Virágos Triód) evangéliumi szakaszainak ábrázolása 

jól elkülöníthető csoportot alkot (Hitetlen Tamás, Kenetvivő asszonyok, Inaszakadt 

meggyógyítása, Szamariai asszony, Vakonszületett meggyógyítása).  

Feltételezhetően a kupolafestés ki is merítette a festésre szánt püspöki keretet, mivel az 

oldalfalakon minden figurális díszítés hiányzik. Bunea úgy tudta, hogy a templom festése 

4850 forintba került 1748-ban.421 A balázsfalvi falfestés azért is különleges, mert a 

havasalföldi stílus és ikonográfia hű követőjeként szinte egyesíti magában a bizánci 
                                                
419 A Nagy bemenet liturgiatörténetéről szimbolikájáról: TAFT 1978, TAFT, ROBERT – SCHULZ 2005, 261-262, 
292, 299-303. Az ikonográfiai hagyományt újabban összefoglaló művek: ΤΣΟΜΠΆΝΗ 1997, LIVIERATOU 1999.  
420 Istenszülő születése, Bevezetése a Templomba, Örömhírvétel, Krisztus születése, Krisztus megkeresztelése, 
Bemutatása Templomba, Bevonulás Jeruzsálembe, Pokolraszállás, Krisztus mennybemenetele, Szentháromság, 
Úrszínváltozás, Istenszülő elszenderülése 
421 BUNEA 1900, 25. 
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templomok képprogramját, legalábbis azok „historikus” részét, de azt is szigorúan liturgikus 

rendben, ahogyan a liturgikus év folyamán a hívek találkozhattak az egyes ünnepekkel, és az 

evangéliumi eseményekről elnevezett vasárnapokkal. Igazából ennek fényében a püspökök 

számára a liturgikus nevelést abszolút elősegítő, kiforrott képi program valósult itt meg. Az 

egész program központja a Szent Liturgia ábrázolása, ami láthatóvá teszi, megjeleníti a 

templomban zajló szertartások szabad érzéki szemekkel nem látható, a mennyben szünet 

nélkül folyó mennyei liturgiát.   

 

Az ikonosztázion 

A faragás. A templom berendezésének legfontosabb eleme, a hajó keleti falát teljesen kitöltő, 

a diadalívet eltakaró monumentális ikonosztázion (11,5 m széles és 15 m magas),422 amely 

szerkezetében, faragványainak stílusában a máriapócsihoz hasonlóan balkáni hagyományokat 

követ (81. kép). Az egész építményt az architektonikus elemek visszafogott használata, a 

dekoratív jellegű, dúsan faragott ornamentális részek síkszerűsége, valamint az ikonok és a 

faragott felületek arányának egyensúlya jellemzi. 

Az ikonosztázion faragott szerkezetének pontos készítési ideje egyelőre nem ismert, de 

Ana Dumitran nemrégiben közölte a Kincstartóság, 1749 decemberében a püspöknek címzett 

levelét, amelyben arról értesítik hogy a királynő 800 forint támogatást ítélt meg a munkához, s 

kérik hogy a mester terveit, szerződését továbbítsa az uralkodónak.423  Alig két év múlva, 

ugyancsak a Kincstartóság 1751. szept. 13-án kelt jelentésében a „hoch altar” (a 18. századi 

szóhasználatnak megfelelően az ikonosztázion) szobrászati munkáit már késznek mondják, 

csak a festése és az aranyozása volt hátra,424 ami azt jelenti, hogy a csupasz állványzat már a 

templomban állhatott. A két levél dátumából arra következtethetünk, hogyha 1750-ben el is 

kezdték, egy/másfél év alatt befejezték azt az óriási munkát.   

Mivel a szóban forgó szerződés még nem került elő, a faragó neve sem ismert, bár a 

román kutatás egy Aldea nevű, marosvásárhelyi mestert tekint az ikonosztáz mesterének,425 

de nem derül ki, hogy milyen dokumentumon vagy megfigyelésen alapszik ez a vélemény.426  

A balázsfalvi ikonosztázionnal a korszak két másik, fontos görögkatolikus 

központjában, a máriapócsi kegytemplomban és a nagyváradi parokiális templomban 

                                                
422 Az ikonosztázzal foglalkozó művészettörténeti tanulmányok inkább leíró jellegűek, csak kevés 
művészettörténeti problémát érintenek: POPESCU 1997, 117-130., TATAI-BALTĂ 2004, 204-223., TATAI-BALTĂ 
2006, 37-49.,- TATAI-BALTĂ 2007, 312-322., TATAI-BALTĂ 2008, 49-54., TATAI-BALTĂ - FĂRCAŞ 
423 DUMITRAN 2011 (megjelenés alatt) 
424 ÖStA, HKA Sieb. Akten RNr. 60. 1749. aug. 21. f 1550. 
425 LUPEANU 1922, 51. 
426 Korábbi irodalommal: PORUMB 1998, 41., és a 105. jegyzetben idézett további munkák. 
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fölállított ikonosztázionok427 mutatnak szoros rokonságot, ami szerkezetükben, a faragások 

stílusában és motívumkincsükben egyaránt megfigyelhető. A máriapócsi ikonosztáziont 

Konsztantinosz Thaliodorosz „sculptor constantinopolitanus” 1748 decemberétől 1749 

augusztusáig készítette, amint már az előző fejezetben ismertettük. Valószínűsíthető, hogy ő 

vagy műhelye dolgozott a másik két püspöki székhelyen is, bár a nagyváradi együttes és a 

balázsfalvi ikonosztázion mind stílusában, mind motívumkincsében közelebb áll egymáshoz, 

mint a máriapócsihoz.428  

A balázsfalvi ikonosztázion szerkezetének főbb vonásai a máriapócsira emlékeztetnek. 

Lényeges különbség viszont, hogy a templom méreteihez igazodva hat alapkép van, így a 

második és a harmadik sor is több képből áll, a szokásos tizenhárom helyett tizenötből. 

Balázsfalván hiányoznak az alapképek előtti konozolasztalok, amelyeket Pócson 

mellékoltárokként használtak a baziliták. A faragás több esetben sokkal részletgazdagabb: az 

alapképeket elválasztó oszlopok törzsén madarak, kígyók is föltűnnek, a ketabedes díszeiben 

angyalok, griffek tartanak koronát a mandula alakú képmezők fölé. Az alapképek fölötti 

párkány gazdagabb profilú, klasszikus formanyelvet követ, a képszékben itt is megtalálhatók 

a hármas, konzolokkal elválasztott szegfűcsokrok, amelyek szintén részletgazdagabb 

kialakításúak, mint Pócson, ugyanis egy angyalfej is föltűnik a szárakat összefogó 

levéldísznél. A homorú, áttört faragású architrávon a szőlőmotívumok között sárkányokkal 

küzdő szarvasok is helyet kaptak (98. kép). Az alapképek fölötti lunettá áttört faragásúak, 

akárcsak az ünnepsor fölöttiek, de az utóbbiakon a pócsi példától eltérően nem akantuszok, 

hanem hatszárnyú kerubok láthatók (100. kép). Az oromzat is gazdagabb tagolású: a két 

sárkány önálló keretet kapott, amelyhez két oldalt öt-öt próféta, két sorba rendezett képét is 

magában foglaló, áttört akantuszos ornamentika csatlakozik. A sárkányok fölötti párkányra 

két volutával keretezett, áttört akantusz faragvány ül, három képmezővel. Az oromzati kereszt 

itt is monumentális, oldalai levelekkel díszítettek, a tövénél két, kelyhet tartó angyal 

domborműve is megjelenik. Mögülük a szenvedés eszközei közül a lándzsa és a szivacsot 

tartó nád önálló szobrászati elemként szerepel, a kereszt felső szárain a Nap és Hold is helyt 

kapott. A szomorkodók kerete díszesen faragott, két kígyó tartja a képmezőket (91. kép). 

Balázsfalván megmaradtak a királyi kapu és a diakónusi ajtók eredeti szárnyai is. A 

királyi kapu fölötti hármas ív ornamentikája nagyon gazdag, nemcsak a kétfejű sas, hanem 

további, szőlőt csipegető madarak, kardot tartó oroszlánok is föltűnnek benne.  
                                                
427 Ez utóbbi a 19. század elejétől kezdve a körösrévi templomban áll. A balázsfalvival fönnálló stílusrokonságot 
Porumb figyelte meg. PORUMB 1984, 562-563. 
428 A pócsi ikonosztázra vonatkozó adatok, és a három ikonosztáz stíluselemzése: TERDIK 2008, 531-537.  - 
TERDIK 2009a, 201-202. 
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Összességében megállapítható, hogy a már Pócson is szereplő motívumkészlet 

zsúfoltabb, figurális elemekkel lényegesen gazdagított változatával állunk szemben. 

 

A festők 

A balázsfalvi ikonosztázion festését, ikonjait több fázisban, különböző mesterek készítették. 

Az alapképek a rajtuk szereplő szignó szerint, Stefan Tenecki ortodox aradi festő munkái (95. 

kép). Mivel évszámot nem írt szignója mellé, a román kutatás egyrészt még a Bunea által 

idézett levéltári adatokra alapozva, miszerint 1762 és 1765 között egy német és egy szerb 

festőnek fizettek (előbbinek 1102, utóbbinak 100 rajnai forintot) festésekért,429 másrészt a 

templom feltételezett felszentelési dátumából kiindulva úgy vélte, hogy az ikonok 1765-re 

készültek el.430 Bunea adataival egybevág a baziliták 1766-os, már idézett mondata, miszerint 

ezekben az években őket terhelték a „nagy oltár” festési költségei. Az ikonok stílusa azt 

mutatja, hogy nem csak az alapképek, hanem az oromzatot leszámítva az összes többi kép is 

Tenecki és műhelye munkája. Az eredeti források előkerüléséig nem állapítható meg, hogy a 

Buneanál idézett adatokban a „német”, vagy a „szerb” festő jelenti-e Teneckit. A neki 

tulajdonított munka nagysága alapján feltételezhető, hogy a nagyobb összeg illethette őt, s 

talán a források nyelve alapján következtetett Buena különböző mesterekre, akik akár egy 

műhelyhez is tartozhattak.  

Az ortodox Tenecki állítólag Kijevben tanult festészetet, majd Aradon letelepedve a 

magyarországi ortodoxok számára dolgozott, bár időnként görögkatolikusok megrendeléseit is 

elfogadta.431 A barokk festészet hatása nemcsak a stílusán, hanem az ikonográfiáján is mély 

nyomokat hagyott, ennek részletes elemzésére most nem vállalkozhatunk. Kétségtelen, hogy a 

nyugati metszetelőképek használata az egész munkásságát jellemezte, az alapképkek közül pl. 

a Szentháromság (mamrei jelenés) (97. kép) esetében a 17. századtól bevett metszetelőképnek 

számító Biblia Ectypa illusztrációjából indulhatott ki (96. kép).432 Az ünnep- és az apostolsor 

ikonjai is inkább nyugati metszetelőképeket, semmint a bizánci ikonográfiai hagyományt 

követik. Ikonográfiai szempontból érdekes még, hogy az alapképek közül az Istenszülő és a 

Krisztus trónon ülnek, az utóbbi főpapi ruhában (93-94. kép). Ez a megoldás a balkáni és a 

szerb hagyományban válik kedveltté, mivel a Krisztus, mint nagy főpap ikon a Kárpát-

                                                
429 BUNEA 1902, 283. Ezt az adatot kapcsolják össze a Tenecki szignóval: PORUMB 1998, 41. 
430 Medeleanu nem hivatkozik Bunea adatára. MEDELEANU 1983, 74.  
431 A román kutatás neki attribuálja az Alsó-Fehér megyei Csertés ikonosztázionját (jelenleg a kolozsmonostori 
ortodox– templomban). MEDELEANU 1983, 74. 
432 A metszetelőképet közli, de nem kapcsolja Balázsfalvához: СТОШИЋ 1992, ill. 17. Az ukrán, orosz, majd a 
szerb területeken tapasztalható, nyugati metszetelőképek használatáról lásd (a korábbi irodalmakkal): СТОШИЋ 
1992, DELUGA 1994, DELUGA 1996. LAVROV 2000, DELUGA 2003, DELUGA 2004. 



 103 

vidéken ebben az időszakban már az ikonosztázionok apostolsorának közepén kapott szinte 

állandó elhelyezést.433 

Tenecki balázsfalvi megbízási a történeti helyzetet figyelembe véve is igen nehezen 

magyarázható, mivel éppen ezekben az években újultak ki Erdélyben az unió ellenes 

megmozdulások. Rednik püspök még egy rézmetszettel kísért apológiát is kiadott az unió 

védelmében, amelyen a „szakadárok” elnyerik méltó jutalmukat, a Hádész pofájából nem 

nagyon mutatkozik számukra szabadulás.434 Tenecki megbízása, aki kimondatlanul is az aradi 

ortodox püspök hivatalos festőjének számított, több mint meglepő. 

Az ikonosztázion oromzatán a kálváriacsoport és a próféták ikonjai egy időben 

keletkezhettek, stílusuk alapján havasalföldi eredetű, a későbizánci hagyományokat követő 

mestertől származhatnak. Az ikonosztázion mutatkozó stíluskülönbségekről sokáig nem vett 

tudomást a kutatás. 2009-ben viszont a képfal fotódokumentációjának készítése során 

kiderült, hogy Dániel próféta tekercsén szerepel a „Grigore zográf” szignó, és az 1764-es 

évszám, míg Jeremiás próféta tekercsén csak ugyanez az évszám (102. kép). Ana Dumitran 

egyértelműen Grigore Ranitéval azonosította a festőt, aki a könnyező kép kivizsgálási 

dokumentumai alapján éppen ebben az évben Balázsfalván tartózkodott. Nehéz 

megválaszolni, vajon miért bízták meg, hogy Tenecki mellett ő is dolgozzon, mivel az aradi 

festő ekkor már évek óta végezhette munkáját. Elképzelhető, hogy éppen a könnyezés ténye 

növelte meg a festő renoméját, mivel amint már láttuk, a könnyező ikont éppen ő festette 

1736-ban.435 

A balázsfalvi ikonosztázion azért is nagyon jelentős emlék, mert a szerkezet 

polikrómiája alapvetően eredeti állapotában maradt fönn (legalábbis ami a színvilágát illeti). 

A hátfal és az oszlopok szürkés, kékes, vöröses erekkel gazdagított márványozást kaptak, az 

architektonikus tagozatok kék vagy vörös alapú márványozást, a keretek vörös és kék 

lüszterezést, az oszlopok lábazata, fejezete, és több kiülő eleme aranyozott, akárcsak az 

ornamentika egy része. A többi ornamentális elem is nagyon változatos színvilágban 

pompázik: a levelek zöld, a szőlők vörös és kék lüsztert kaptak, akárcsak a változatos 

virágállomány. Különleges, hogy az alapképsor alatti mandula alakú képmezők is figurális 

festést kaptak: legalul a keleti szerzetesség kiemelkedő alakjai (hiszen eredendően a bazilitáké 

is volt a templom), közvetlenül a képek alatti mezeőkben katonaszentek, a képek fölötti 

lunettákban pedig angyalok láthatók (110-111. kép). Az oszloplábazatokon található kis 

                                                
433 Erről az ikonográfiai hagyományról lásd: PUSKÁS 2009.b 
434 A metszetet közölte, és történelmi kontextust ismerteti: MIRON - CRĂCIUN 2010. 
435 DUMITRAN 2010.b, 90. DUMITRAN 2011. 
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képmezőkben is festett angyalfejek kerültek. Az architrávra próféták mellképeit festették, de 

Jessze helyett egy Istenszem ragyog a királyi ajtó felett, pedig a szőlőindák indítása (Jessze 

törzsének tervezett helyére) is ki van faragva ebben a képmezőben (98-99. kép). Úgy látszik, 

már Tenecki sem volt tisztában az eredeti balkáni gyakorlattal, mivel a márványozás és ezek a 

kis figurák is az ő műhelygyakorlatára emlékeztetnek. Az ikonosztázionnak a hátulról átszűrő 

fény révén még mozgalmasabbnak tűnő, burjánzó, részben aranyozott és ezüstözött növényi 

ornamentikája a hihetetlenül gazdag, mégis harmonikus polikrómiája minden bizonnyal a 

paradicsom pompájának legteljesebb megidézésre törekedett. 

A két eltérő festői hagyományból érkező művész – Tenecki, a kijevi eredetű, nyugatos 

barokk ortodox irányzat, Ranite a hagyományos, balkáni, bizánci formanyelvhez ragaszkodó 

mester – egyazon együttesen „mutatta” meg, hogy ebben az időben az ortodox területeken is 

különböző festői irányzatok éltek egymás mellett viszonylagos békességben. 

 

EXKURZUS: SZIMBÓLUMOK A BALÁZSFALVI IKONOSZTÁZIONON 

Az ikonosztázion néhány részlete a bizánci tradíció és a nyugati hatások ötvöződésének 

egészen sajátos, hazai viszonylatban egyedülálló példáját mutatja.436 Minden ikonosztázion 

kitüntetett része a középső, ún. királyi ajtó (104. kép), amelyet alapvetően csak a papság 

használhat a liturgia végzése során. A templom szimbolikája szerint ugyanis a szentély a 

menny, a hajó a föld szimbóluma, a királyi ajtó a mennyeit és a földit összekötő kapu. 

Ahogyan Máriában az Isten utat nyitott az ember felé Jézus megtestesülésé által, úgy közelít 

az oltártól a királyi kapun keresztül is hívő felé, hogy szentségeiben eggyé váljon vele. Ezért a 

királyi kapuk ikonográfiai programjának szinte elmaradhatatlan része az Örömhírvétel 

ábrázolása, ami az Isten és ember új kapcsolatának kezdőpontjára utal.      

A balázsfalvi ikonosztáz királyi ajtaját (104. kép) nyolc, a dús ornamentikában két 

sorba, egymás fölé helyezett, félkörívesen záródó kép uralja, a virágdíszek között viszont még 

további tíz szimbólum medalionképe is föltűnik. A fölső álló képek közül a középsők Gábor 

arkangyalt és Szűz Máriát ábrázolják, míg a bal ajtószárnyon, Gábor mellett Mária édesanyja, 

Szent Anna, a jobb szárnyon pedig leánya mögött Joakim áll. A Szent Anna fölötti, 

szirmokkal övezett medalionban a gyapjú, az arkangyal fölött három rózsába nyíló, 

kivirágzott vessző látható, míg Mária fölött háromágú, égő gyertyás arany gyertyatartó, 

Joakim fölött egy tükör képe szerepel.437 

                                                
436 A témával foglalkoztam már korábban is: TERDIK 2009.a 201-207. 
437 A képeken feketével írt feliratok is voltak, de ezek ma már csak nagyon töredékesen látszanak. A 
szimbólumok fotói: TATAI-BALTǍ 2011, 154. 
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Az ajtószárnyak alsó sávjában két-két, árkáddal keretezett képmezőben a négy 

evangélista kapott helyet, körülöttük három-három szimbólum. A bal ajtószárnyon az első 

evangélista fölött a létra, mellette a két kőtábla látható (105. kép), míg az alsó sarokban a 

mannát tartalmazó fonott kosár szerepel. A jobb szárnyon az evangélisták felett a csúcsán 

három lángcsóvát kibocsátó, el nem égő bokor látható, mellette a zárt ajtót, az alsó sarokban 

viszont a frigyláda képét ábrázolták. A szimbólumok zöld alapra helyezve, kék háttér előtt 

szerepelnek, rendszerint aranyozva.438 

 A tíz, medalionba helyezett szimbólum az Ószövetség különböző könyveiből 

származik, jól ismert képek, amelyeket az allegorikus, tipologikus exegézis során a 

megtestesülésre utaló prófétai jelként értelmeztek. A bizánci költészet szinte minden 

Istenszülőt dicsőítő himnuszában helyet kap egy-két olyan metafora, amelyben Máriát az égő 

csipkebokorral, a szent sátorral, és annak tartozékaival (a frigyládával, a gyertyatartóval, a két 

kőtáblával, a mannával, a kivirágzott vesszővel) a heggyel, a gyapjúval, vagy éppen a létrával 

azonosítják. Az Istenszülőt magasztaló költői képek valóságos, szinte kiapadhatatlan kincstára 

a közismert, gyakran imádkozott Akathisztosz himnosz, amely eredetileg a március 25-én 

tartott Örömhírvétel ünnepéhez kapcsolódó költemény. 

A megtestesülésre és a Mária tisztaságára vonatkozó próféciák egy sajátos képtípust is 

létrehívtak a bizánci művészetben, amelynek közepén az Istenszülő és a gyermek található 

(félalakos, trónon ülő formában is), körülöttük próféták állnak irattekercsekkel, és/vagy a 

tekercsen hivatkozott bibliai hely szimbólumának képét is tartva. A későközépkortól mind a 

Balkánon, mind a Kárpát-vidéken népszerű volt ez az ikontípus amelynek párdarabja 

rendszerint a tizenkét apostol ábrázolásaival övezett Krisztus ikon. A prófétákkal övezett 

Istenszülő és az apostoloktól körülvett Krisztus ikon együttesen rendszerint az 

ikonosztázionok alapképei voltak. Ez az ikontípus különböző liturgikus könyvek 

illusztrációjaként is népszerűvé vált a 17. századtól, különösen az ukrán területeken.439 

Az ikonok között arra még nem találtam példát, hogy az egyes szimbólumok a 

próféták nélkül, a nyugati művészetben megszokott módon, emblémaszerűen jelenjenek meg. 

Valószínű, hogy éppen a nyugati művészet hatására először a metszetek között kezd teret 

hódítani ez a megoldás. A 17. században, ukrán közegben jelentek meg az Akathisztoszokat 

tartalmazó könyvek illusztrációjaként olyan fametszetek, amelyeken Máriát csupán 

ószövetségi szimbólumokkal veszik körül, de a 18. században már egy Irmológionban is 

                                                
438 Képük: TATAI-BALTǍ 2011, 155-156. 
439 A típus története irodalommal és példákkal: TERDIK 2009.a 201-203. 
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található ilyen típusú ábrázolás (106. kép).440 A balkáni területekről első ismert, ehhez 

hasonló megoldás a 18. század elején tűnik föl, ahol egy metszet külső keretén, nem 

önmagukban szerepelnek szimbólumok, hanem angyalok tartják azokat.441 

Az Istenszülő a gyermekkel medalion kép, tizenkét kisebb medalionnal körbevéve 

jelenik meg az 1692-es, Lavrában kiadott Apostolban is, amelyekben főleg szimbólumok, de 

egy-két jelenet is szerepel. Az emblémák egyértelműen nyugati hatásról tanúskodnak (zárt 

kert, elefántcsonttorony), bár a tükör ezen a példán nem szerepel.442 

Ezzel a megoldással rokonítható a Zaharija Orfelin, magyarországi szerb mester által a 

bogyani (Бођани, SR) monostor Istenszülő ikonjáról 1758-ban készített metszete, amely 

igazából nem csak a Mária-ikont, hanem annak keretét is ábrázolja.443 A metszeten az ikon 

két oldalán három-három, egymás alá, szalagokkal függesztett, ovális keretbe helyezett 

Mária-szimbólum látható, a valóságban egyébként a Mária trónuson 12 van, az oszlopok 

mögött is három-három.444 A metszet bal oldalán fölülről lefelé haladva elsőként a 

megárnyékozott hegy (?), majd egy torony, végül a királyi szék kap helyet. A jobb oldalon 

fölül a létra képével indul sorozat, amelyet a hétágú gyertyatartó és a frigyszekrény képe 

követ. 

 Tenecki személyesen is ismerhette vagy magát a képet, vagy a metszetet, mindenesetre 

a megjelenített szimbólumok nem teljesen ugyanazok, mint amelyeket a balázsfalvi királyi 

ajtón alkalmaz. 

 Az bizánci teológia az ószövetségi előképek alkalmazásával eredendően a Fiú 

születésének a természet rendjét meghaladó formáját, Mária esetében a szülés ellenére is 

megmaradt tisztaságát, örök szüzességét kívánta hangsúlyozni.445 A balázsfalvi kapun 

található szimbólumok mindegyike összhangban is van ezzel a bizánci tradícióval, kivéve 

egyet, a tükröt, amelynek értelmezéséhez nem találunk segítséget az ősi bizánci liturgikus 

szövegekben. A tükör szimbólum alkalmazása nyugaton viszont óriási népszerűségnek 

örvendett. Azon túl, hogy a Loretói litánia egyik invokációjaként („Igazságnak tüköre”) a 

katolikus közegben közismertnek mondható, más invokációk tartalmi-képi kifejtése során is 

alkalmazták. A tükör szimbólum hangsúlyos szerepeltetésének oka, hogy a Szűz Mária 

                                                
440 1674-ben, Kijevben kiadott Akathisztoszban. ГУСЕВА – КАМЕНЕВА – ПОЛОНСКАЯ 1981, 123, 1370. ill. 
Későbbi a kijevi Lavra nyomdájában, 1753-ben kijött kötetben: ЗАПАСКО – IСАЄВИЧ 1984, kat. 1824. kép 96. 
oldalon.  
441 Trónon ülő Istenszülő prófétákkal. Velence, 1702, rézmetszet. PAPASTRATOS 1990, 109.  
442 ГУСЕВА – КАМЕНЕВА – ПОЛОНСКАЯ 1981, 30, Ill. 1620. 
443 ДАВИДОВ 1976, 296-297, 101. 
444 КУЛИЋ 2007, 149-151. 
445 Az ikonosztázionok első sorain, a királyi ajtó szimbolikája segítségével megérthető szimbólumok 18. századi 
elterjedésével foglalkozott: МИХАЙЛОВИЋ 1979, 279-322. 
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szeplőtelen fogantatásáról szóló, allegóriákban bővelkedő katolikus teológiai nyelvben is 

kiemelkedő szereppel bírt. Az Immaculata ábrázolások egyik, a 15. század végétől elterjedt, 

fontos ikonográfiai típusa éppen az, amelyen az álló Szent Szüzet rendszerint tizenöt 

ószövetségi szimbólum övezi, közöttük a tükör is szerepel, „Speculum sine macula” (Sap 7, 

26) felirattal, barokkosan fordítva: „Macula nélkül való tükör”.446 

A bizánci liturgikus szövegek sem ismerik ezt a megszólítást, kivéve egyet, a bazilita 

közegben, talán a 18. században keletkezett, a Szeplőtelen fogantatás tiszteletére írt 

akathisztoszt, amelyben szerepel ez az invokáció: „Üdvözlégy hiba nélküli tükör!”. Ezt az 

akathisztoszt Pocsajevben többször kinyomtatták, az ortodoxok csak a 19. században tiltották 

be, mint túlságosan katolikus teológiai szemléletet tükröző művet.447 A bizánci teológia 

ugyanis a Szent Szűznek az eredeti bűntől már a fogantatása pillanatában meglévő abszolút 

mentességét hirdető nyugati tanítást nem fogadja el (legalábbis ma nem). A 17. századi 

Kijevben viszont az ortodox teológusok egy része is Immaculata-párti volt, s ennek hatására a 

18. században a szerb teológusok is osztották ezt a nézetet.448 

Tenecki ennek fényében a tükör alkalmazását nem csak közvetlenül nyugati, hanem 

már ortodox közegből is ismerhette. Az egyik kijevi teológiai munka illusztrációján, amely 

1674-ben a Lavrában jelent meg, a Szűz Máriát övező szimbólumok között a tükör is 

szerepel,449 de megtaláljuk a kijevi Szent Szófia-székesegyház északi mellékkápolnájában az 

egyik freskón is, az Immaculatát övező szimbólumok között (107. kép). Tenecki egyébként 

ortodox templomok számára festett munkáin is, az alapvetően nyugati eredetű, Mária 

koronázását ábrázoló képein Szűz Mária alakja teljesen a nyugati Immaculata kompozíciók 

hatását tükrözi, mivel a glóbuszon, amelyen áll, még a tekeredő kígyó is föltűnik, ami a szerb 

egyházi közeg számára ekkor nem jelentett semmi kivetnivalót.450 

Az a meglepő, hogy előzetes várakozásainkkal ellentétben, igazából nem lehet 

eldönteni, hogy Balázsfalván a nyugati ikonográfia alkalmazása katolikus, vagy ortodox 

közegből inspirálódott-e. A szimbólumok, és Mária szüleinek a megjelenítése azt mutatja, 

hogy a Királyi kapun nem csak Mária szülésének, hanem fogantatásának is rendkívüli 

                                                
446 VLOBERG 1958, 475-480. 
447 Akathisztos könyv. Ford. Lakatos László. Beregszász, 2003. 164. Az akathisztosz orosz szövege, amely egy 
1829-ben, Pocsajevben kiadott könyvből származik. Szövegét 1846-ben nyilvánították nem ortodoxnak. 
http://user.transit.ru/~maria/neporochn_6.htm#2 (letöltve: 2011. 10.25.) Megköszönöm Havasi Ágnesnek, hogy 
az interneten megkereste számomra. A kolostor 1831-ben lett újra ortodox, ekkor a túl katolikusnak tűnő 
metszetek egy részét is kivonták a forgalomból. DELUGA 2004, 283. 
448 ТИМОТИЕВИЋ 1989, 122-124. További példák: ТИМОТИЕВИЋ 1996, 16., 30., 69. 
449 Lazar Baranonics 1674-ben, a Lavrában kiadott teológia munkájának illusztrációjaként. ГУСЕВА – КАМЕНЕВА 
– ПОЛОНСКАЯ 1981, 20-21, 1483. ill. 
450 Szűz Mária holddal megjelenő ábrázolását Kijevben is előszeretettel másolták, németalföldi metszetelőképek 
alapján: DELUGA 2000, 285-287. 
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tisztaságát kívánták hangsúlyozni. Balázsfalván ebben az időben fogékonyak voltak a nyugati 

Mária-kultusz bizonyos elemeinek befogadására, amelynek gyökereit vizsgálva nem 

állapítható meg pontosan, hogy a megrendelőknek vagy éppen a festőnek volt nagyobb 

szerepe ezek alkalmazásában, mivel ekkoriban az ortodoxia hazai, illetve keleti szláv ága 

teljesen elfogadta az ikonográfiai témák nyugati eredetű ábrázolásait (s időnként teológiai 

mondanivalóját is, éppen az Immaculata esetében). 

Tenecki a diakónusi kapuk fölött is festett két, meglehetősen realistának tűnő 

szimbólumot: egy őrködő oroszlánt (108. kép), és egy lángpallost tartó kezet (109. kép). Az 

oroszlán a szerb művészetben még ekkor is népszerű anapeszon, a „Nem alvó szem” 

ábrázolására utalhat,451 amelyen a Bibliában és a Physiologusban szereplő oroszlán-

jellemvonásokkal fölruházott gyermek Krisztus a főszereplő (barokk szerb ikonosztázokon 

népszerű a királyi kapuk fölött), de a realista oroszlán ábrázolása egészen szokatlan. 

Valószínűleg a szentély-menny őrzői ezek a motívumok, a templom legszentebb terének 

megközelíthetetlenségére utalnak. 

 

ÖSSZEGZÉS 

A balázsfalvi püspöki központ fölépítése, kisebb-nagyobb megszakításokkal közel negyven 

évig tartott, jól tükrözve az egyházi unió viharos, kemény belpolitikai és egyházfegyelmi 

konfliktusokkal terhelt történetét. Az ebben az időszakban kormányzó négy püspök közül 

kettőnek az udvarral is komoly konfliktusai támadtak, de a püspökök és a bazilita szerzetesek 

között is szinte állandó volt a feszültség. A sors iróniája, hogy Balázsfalván éppen csak a 

püspök nem költözött be soha az új székházba.  

Az új épületkomplexum leghamarabb elkészült részén, a székesegyházon mutatkozik 

meg leginkább a korszak görögkatolikus egyházfőinek önképét is jellemző kettősség: a bécsi 

építész által tervezett „modern”, nyugati típusú, de belső térszervezésében a bizánci liturgiára 

is tekintettel lévő épületet a püspökök igyekeztek abszolút a bizánci hagyományokhoz híven 

fölszerelni, amikor a kupola festésére, az ikonosztáz faragására és festésére a környék ortodox 

mestereit kérték föl. Összhangban áll ez identitásformáló törekvéseik kettőségével is, hiszen 

miközben az unió védelmében, bizonyos teológiai kérdésekben az ortodoxokkal szemben 

pápábbnak mutatkoztak a pápánál, a keleti hagyományokhoz mélyen ragaszkodó híveik 

megtartása érdekében teljes erővel ragaszkodtak az ősi, keleti hagyományokhoz is. Az 

eredmény is kettős lett, amit a balázsfalvi székesegyház mai napig tükröz. A klasszicizáló, 

                                                
451 ДАВИДОВ 1970, 335-342. TODIĆ 1994, 134-165. 
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visszafogott építészeti elemekkel operáló, szinte már puritánnak tűnő barokk térben, a dús 

bizánci elemek jól elkülöníthető egységként, egyfajta zárványként jelennek meg: a falfestés 

soha nem terjedt a kupolán túl, az ikonosztázion önálló egységként uralja a keleti falat. A 

külsőn viszont már nem érvényesült ez a kettősség, hiszen a főhomlokzat mindig is egy 

nyugati templom benyomását kelthette, amelyet a bizánci hagyományoktól idegen homlokzati 

középtorony uralt. A kétféle tradíció között – különösen a belsőben – fönnálló egyensúly a 19. 

század folyamán tolódott el szimbolikusan és ténylegesen a nyugat javára, amikor 1838-ra a 

templomot átépítették. A hajót nyugat felé meghosszabbították, belül új, széles karzatot 

építettek, aminek következtében a hajó centrális jellege lényegesen csökkent. Kívül, az új 

homlokzattal egyvonalban két új tornyot emeltek, a korábbi torony építészeti formanyelvének 

átörökítésével. A nyugati homlokzat portikusza egyezik a korábbival (valószínűleg azt 

helyezték át), de az ablakok elhelyezése a kolozsvári jezsuita templom megoldásait idézi. A 

hajó további bővítése belül alig érzékelhető, mert a kupolarész északi és déli oldalához 

oratóriumokat emeltek, így a diadalív motívum tükrei és lunettája karzatablakokká váltak. A 

szentélyt is megújították, apszisa újjáépült, a mellékterek oldalablakait ekkor falazhatták 

be.452 Teljes hangsúlyeltolódást jelentett volna, ha megvalósul a templom „stylszerű” 

átépítése a 20. század elején, ami egységesen ókeresztény köntösbe öltöztette volna az egész 

teret, elpusztítva minden 18. századi díszítő elemet és berendezést.453 

A balázsfalvi együttest Erdély barokk egyházi építészetén belül mindenképpen 

kitüntetett hely illeti meg. Nemcsak méretében, hanem minőségében is fölülmúlja a korszak 

katolikus templomainak többségét. Ugyanakkor érezhető, hogyha az Erdélyhez időben és 

térben közel épülő székesegyházakkal vetjük össze (Temesvár, Nagyvárad), Balázsfalván nem 

feltétlenül a bécsi udvari építészet élvonala jutott szerephez. Mindenesetre a balázsfalvi 

építkezést indító uralkodói akarat, hogy ti. az „elmaradott román nemzet” a kor magas 

színvonalán álló egyházi intézményeket kapjon, mégiscsak megvalósult. A befektetés 

hosszútávon, ha nem is a Birodalom, de a románság számára mindenképp meghozta 

gyümölcsét: az épületekben megfelelő keretet biztosítottak azoknak az egyházi, oktatói 

                                                
452 A 19. századi átépítés levéltári anyagait eddig senki nem kutatta. Nem világos, hogy pontosan mi történt a 
szentélyben. Elképzelhető, hogy a boltozatát is átalakították, mivel az eredeti tervek szerint csarnoktérnek 
kellene lennie két oszloppal, melyek ma nincsenek. Greceanu az 1900-as Sematizmusra hivatkozva azt állítja, 
hogy az apszis is ekkor épület. A templom periodizációs alaprajzával: GRECEANU 2002, 158–159. Fig. 4. Az 
apszis már szerepel az eredeti terveken is, inkább újjáépítésről lehet szó. A munkálatokról kronosztichonos 
felirat emlékezik meg a főkapu portikuszának timpanonjában. Az eléggé rongált felirat Lemény János püspököt 
emeli ki: AVGENS / SACE[L]LIS TVR/ RIBVS[Q]VE STIVPA (?) / VIT IOANNES DE LEMENY /PRAESVL 
FOGARASIENSIS. (Probléma, hogy ebben az olvasatban 1840 jön ki). Az 1838. július 15-én zajló 
templomszentelésről a Szion egyházi folyóiratban is részletesen tudósítottak. Szion, 10. szám, 1838. aug. 5. , 37. 
453 TERDIK 2003, 61–73. 
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központoknak, amelyek nélkül a románok modern-kori története is biztosan másképp alakult 

volna. 

Ma a székesegyház belseje őriz legtöbbet eredeti formájából. Nem nehéz elképzelni, 

milyen nagy hatást gyakorolhatott ez a világos, monumentális belső tér a meglehetősen szűk, 

sötét, apró fatemplomokhoz szokott román hívőkre. Meg kell hagyni, hogy a templom belső 

terében tapasztalható, a különböző vallási, kulturális és művészeti hagyományok szimultán 

jelenlétéből fakadó izgalmas feszültség a mai látogatót sem hagyja érintetlenül. 
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III. A NAGYVÁRADI GÖRÖGKATOLIKUS PÜSPÖKSÉG 
 

 

A TÖRTÉNELMI KONTEXTUS 

Bihar vármegye területén a 14. századtól jelentős létszámú ortodox, főképp román népesség 

élt. Várad 1664-ben került török kézre, felszabadulása csak 1692-ben történt meg. Ekorra a 

megye jelentős része elnéptelenedett, a 17. század végén megindult, majd a következő 

században erős lendületet kapott betelepítés következtében a román népesség jelentős 

létszámot képviselt. A protestáns fejedelmek idejében Erdélyhez hasonlóan, a bihari ortodox 

népesség felett is, gyakran protestáns superintendensek gyakoroltak hatalmat, az egyházi 

életük ugyan nem változott, de a papok fölszentelésébe, s valamilyen szinten a rítus terén is 

volt beleszólásuk. Az 1690-től Magyarországon, a munkácsi püspökségben tartózkodó De 

Camillis püspök joghatóságát a bihari papok is elismerték, amit a szatmári zsinaton a 

katolikus hitvallás letételével erősítettek meg. De Camillis ekkor egy esperest is kinevezett a 

felügyeletükkel megbízott, Izajás szerzetes személyében. 

A török hódoltság utáni első püspök, Benkovich Ágoston pálos szerzetes, aki 

északkelet-magyarországi tartózkodása alatt már alapos ismeretekkel rendelkezett az egyházi 

unióról, 1692-ben jelent meg egyházmegyéjében, s mivel latin rítusú hívei alig voltak, 

figyelme a püspökség visszaszerzett birtokain nagy számban élő román népesség felé 

fordult.454 Támogatta, hogy De Camillissel kapcsolatot tartsanak, akit 1695-ben el is hívott 

Biharba, hogy a vármegyei hatósággal törvényerőre emelje az egyesült papság jogait 

biztosító, I. Lipót király által 1692-ben kiadott Diploma Leopoldinum passzusait, amit a 

protestáns többségű vármegye el is fogadott. A Rákóczi szabadságharc nem kedvezett az unió 

megerősödésének, az aradi szerb püspök révén az ortodox befolyás egyre erősödött, bár az 

unió visszaszorult, de teljesen nem tűnt el. 

Az unió megerősödésében fontos lépést jelentett, hogy Forgách Pál püspök Kovács 

Meletiuszt saját vikáriusává nevezte ki, akit Máriapócson Olsavszky Mihály Mánuellel 

püspökké szenteltetett 1748 decemberében. Kovács Meletius még Macedóniában született 

1707-ben, macedovlach családba, az aradi püspök szentelte pappá 1734-ben, majd csak két 

évvel később fogadta el az uniót. Forgách nagyon szűk jogkört engedélyezett neki, szinte 

semmilyen területen sem hagyta, hogy önálló döntéseket hozzon, ami fokozatosan a kettőjük 

                                                
454 A bihari uniók történetéhez alapvető: BUNYITAY 1892, VÉGHSEŐ 2003, GORUN 2008. 
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közötti viszony megromlásához vezetett. 1750 után Biharban az agilis aradi püspöknek 

köszönhetően az ortodoxia jelentősen megerősödött, Várad-Velence például teljesen visszatért 

az ortodoxiára, ami szinte az unió elenyészéséhez vezetett. Forgách ekkor hívta meg 

Erdélyből Drágossy Mózes bazilitát, akit valószínűleg Kovács Meletius helyére szánt, de 

közben Mária Terézia is határozottan odafigyelt a pattanásig feszült helyzetre. Királyi 

biztosok érkeztek a vármegyébe 1754-ben, akik négy éven keresztül vizsgálták és próbálták 

rendezni az unitusok és az ortodoxok viszonyát. Forgách nem tudott jól kijönni ebből a 

történetből, a királynő 1757-ben a váci püspökségre helyezte át. 

Az unitusok helyzete javult, de a munkácsi püspök törekevéseihez hasonlóan ők is az 

önálló egyházmegye fölállítására törekedtek, amiről persze az aktuális latin püspök hallani 

sem akart. Míg a Munkácsi Egyházmegyét 1771-ben már fölállították, ahol így sikeresen 

megszabadultak az egri püspököknek már az uralkodó számára is meglehetősen terhes 

befolyásától, addig Váradon 1777-ben történt meg az egyházmegye önállósítása, kánoni 

felállítása. Ez is csak Patachich Ádám latin püspök áthelyezése után valósulhatott meg. 

Kovács Meletius ezt már nem érte meg, 1776-ban meghalt, az új egyházmegye első püspök 

Drágossy Mózes lett.455 

Kovács Meletius már az ’50-es években többször megfogalmazta, hogy az unió 

megerősítéséhez milyen intézményrendszerre van szüksége: Váradon iskolára, ahol a 

gyerekek latinul és magyarul tanulnak, szemináriumra, püspöki székházra, bazilita kolostorra, 

amely a káptalant helyettesíti, s ahol az iskola tanárai élnek, valamint fix állami támogatásra, 

amelyből az egyházmegye működése fenntartható.456 Nyilván a Fogarasi Egyházmegye 

lebegett a szeme előtt, ahol ez a keleti hagyományokat még őrző modell élt és működött több-

kevesebb sikerrel. 

A felállítás után a kívánalmak egy része fokozottan teljesült is: 1781-ben megkapták a 

belényesi (Beiuş, RO) uradalmat (évi 22000 forint jövedelemmel), amely az egyházmegye 

fenntartását biztosította, s ebben a határozatban a király elrendelte az öttagú káptalan 

felállítását is. 1792-ben megnyílhatott a szeminárium is az egykori jezsuita kolostorban.457 A 

bazilita kolostor alapításából nem lett semmi, szerepét a káptalan vette át. Hasonló folyamat 

zajlott le a Fogarasi Egyházmegyében is, ahol az Áron püspök által alapított, önálló 

                                                
455 Kovács Meletius életére, püspöki működésére: TĂŞIDEANU 1914. JANKA 1995. A görög és a latin püspök 
közötti konfliktusról: PÂCLIŞANU 2006, 512-526. Az egyházmegye felállításáról: JANKA 1996.a 
456 Pl. 1758. jan. 18-án, a Bizottság előtt bemutatott javaslatai: ÖStA HKA Ung. Hoffinanz, Rote Nr. 879. 26. 
junii 1758. f 834v-835v. CĂLUŞER 2000, 48-51. 
457 CĂLUŞER 2000, 54-55, 124-125. 
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szemináriumot is működtető bazilita rendházat beolvasztották az egyházmegyei 

szemináriumba, majd később fölállították a káptalant.    

 

1. A SZÉKESEGYHÁZ 

AZ ELSŐ TEMPLOM 

Nagyvárad (Oradea, RO) Újvárosnak nevezett, a Sebes-Körös bal partján elterülő részében az 

első görögkatolikus templom építési ideje nem egészen tisztázott. Forgách Pál római katolikus 

kanonok, később püspök (1747-1757), 1733-ban állítólag saját, a piacon álló házát adta oda a 

görög egyesülteknek.458 1735 januárjában egy kérelmet terjesztett be az Uralkodónak, hogy 

anyagi támogatást szerezzen az unitusoknak, mivel egy évvel korábban – ezek szerint 1734-

ben -  egy kis oratórimot létesített a számukra Nagyváradon, amelyhez papot is rendelt. 

Forgách szerint a hívek szegénysége miatt nincs is remény, hogy önerőből új templomot 

tudnának építeni, mivel a papot is nagyon nehezen bírják eltartani, ezért templom építésére 

3000 forint támogatást, a pap eltartására pedig fix évi jövedelmet kér a Cassa 

Parochorumtól.459 A görögkatolikus papot nem nevezi meg, de valószínűleg arról a Hátas 

Lászlóról lehet szó, aki más források szerint 1728 után már a váradi görögkatolikusok 

esperese volt, s az erdélyi püspöki székre is jelölték (1746. június 26-án halt meg).460 Az 

uralkodó az év közepére meg is hozta a döntést, amelynek értelmében a váradi egyesült 

parókus évi 150 forintot kapott a szegény egyházközségeket támogató alapból, a templom 

építésére kért nagyobb összegről viszont ekkor nem esik szó.461 

Ugyanennek az évnek a végén, a szegény egyházközségeket támogató Cassa 

Parochorum bizottsága támogatásról biztosítva terjesztette föl Okolicsányi János nagyváradi 

                                                
458 Várad piacán 1733-ban saját házát adta oda a görög egyesülteknek imahelyül. BUNYITAY 1935, 290. 
459 „Sacratissimo & Domine Domine Clementissime/ In Civitaete Magno-Varadiensi ex Vili Cassa Graeci ritus 
instituto ante annum oratorio, sacerdos eiusdem intus unitus, pro parocho constitutus, Divina Mysteria cum tanta 
fidelium peragit frequentia, ut idem oratorium pro pluribus recipiendis minime sit capax futurum. Cum autem ex 
numerosorum s schismate conversorum exemplo, et in plures industritate fide educandae etiam a parentibus 
proles, dietim accessurae in gremium Ecclesiae sperentur, paupertas vero populi tanta sit, ut amplior Ecclesia ex 
aedificari non valeat, nisi Mattis Vrea Scrmae clementia sublevetur. / Hinc est, quod ego, qua varadiensis 
Dioecesis immeritus pro tempore vicarius, ab Apostolico Vestrae Majestatis Sacrmae zelo, qui orbi in reductis in 
Principatu Transylvaniae schismaticis natus est, allectus ad Thronum Augustissimum provolsor, et abinde 
flumina gratiarum in has etiam novas plantulas derivanda in eo humillime supplico, quatenus pro extruenda 
Ecclesia Graeci Ritus unitorum in civitate Magno-Varadiensis, ex Cassa Universali Venerabilis Cleri Hungaricae 
Vestra Majestas Scrma qua Summus Ecclesiarum Patronus, tria millia florenorum, parocho vero eiusdem ritus 
subsistentiam (qui misericordia privatorum hucusque vixit) clementissime resolvere dignetur. Quam celemntiam 
ut Deus immortalis Mattis Vrea Sacrmae ad seros annos incolumnitate perpetua victoriis, et Triumphis 
Augustissimae Domus Austriacae perennatura gloria compenset, atque retribuiat omnibus precibus, et sacrificiis 
exorare pollicemur. Majestate Vrea Scrma Humillimus, perpetuoque fidelis Vasallus, et Capellanus Paulus 
Steph. Comes Forgács Vicarius capitularis mp.” MOL C 38. 21. cs. no 8. f 360.     
460 POP 1913, 367 
461 MOL C 38. 21. cs. no 8. f 349. 
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római katolikus püspök (1734-1736) kérelmét a Helytartótanácshoz, amelyben szó esik arról 

is, hogy Bihar vármegyében az egyesültek számára legalább két templomot kellene építeni, 

egyet Váradon, egy másikat Belényesen, amelynek költségeit 8000 forintra becsülték.462  

Az uralkodó 1735-ben már kezdeményezte a Cassa Parochorumnál, hogy a váradi 

unitusokról kapjanak információkat, mivel semmilyen pontos adat nem volt ismert róluk.463 

1736 decemberében az uralkodó újfent kéri, hogy az egyházmegye görögkatolikusait írják 

össze, amit a vármegye, a latin egyházmegye és az aradi ortodox püspök képviselői tettek 

meg, de ebben az anyagban nincsenek adatok a váradi unitusokra.464 

1739-ben Csáky Miklós püspök (1738-1747) vett a várostól egy telket, ahová a 

görögkatolikusok számára tényleg új templomot épített (ott, ahol a jelenlegi székesegyház is 

áll), majd ennek közelében egy házat is biztosított a rítusvikáriusa, vagyis a görögkatolikusok 

püspöke számára.465 Az új templom befejezési dátumát az egyházmegye 1777-es összeírása 

folyamán 1744-re tették, és Csáky püspököt nevezik meg építtetőnek.466 Arra vonatkozó 

adatot eddig nem ismerek, amely azt mutatná, hogy Forgách és Okolicsányi korábbi, a 

templomépítéssel kapcsolatos kérése meghallgatásra talált volna, és arra vonatkozó adatot 

sem találtam eddig, amely azt bizonyítaná, hogy a Cassa Parochorum a templom építési 

költségeihez hozzájárult volna. 

 A nagyváradi egyházmegyében 1754 és 1758 között folyó kivizsgálások során467 

foglalkoztak a görögkatolikus rítusvikárius templomával és a körülötte lévő épületekkel, 

amelyekben a parókia és az iskola volt. 1757. december 11-én a bizottság az épületek 

jövőbeni sorsát tárgyalta. Kovács Meletius püspök, Domenico Italus építőmestert hívta a 

helyszínre, hogy tervet készítsen az épületek átalakításához, illetve a templom új tornyához.468 

                                                
462 MOL C 38. 21. cs. no 4. f 140-142. Az iratból részleteket közöl: ACTA CASSAE 1973, 28. 
463 MOL C 38. 21. cs. no 8. f 351. 
464 TĂŞIDEANU 1913. 
465 „Szt. László terének (…) délnyugati szögletén, még 1739-ben szintén a várostól házat vett, és annak helyén a 
nagyváradi picnak legszebb szegletén, saját költségén az egyesült görögöknek egyházat épített.” A nép nyelvén 
akkor ezt „rác templomnak” nevezték, s a többi templomtól különbnek tartották. „Az egyház közelében görög 
katolikus suffraganeusa részére házat vásárolt.” BUNYITAY 1935, 263. RADU 1930, 19, 106. Bíró József szerint 
1739-ben egy kis kápolna épült, aminek viszont ellene mondanak a később ismertetett adatok. BIRÓ 1932, 82. 
466 „erecta est per piae reminiscentiae Nicolaum e Comitibus Csáki Episcopum Magno-Varadiensem anno 
1744to.” MOL C 99. 105. cs. Görög katolikus összeírások 1774-1784. Nagyváradi Egyházmegye f 4r.  
467 A királyi biztosok által végzett munka naplószerű jegyzőkönyvei, számos más jellegű dokumentum 
másolatával: ÖStA HKA Ung. Hoffinanz, Rote Nr. 879. 26. junii 1758. f 680-895. 
468 „Sessio 11a die ultima xbris 757. (…) Indicitur Sessio ad diem Martis novi Anni 3tia januarii. Interae Die 
Lunae venturo Comes Praeses, et alter Commissarius exibunt ad faciem loci hujus Ecclesiae Ritus unitorum 
visitatum illius aedificia, et videndum, quae ibi penes tum pro eppo dicti ritus, et ipsius consistorio futuro, tum 
etiam pro Parocho, et cooperatoribus, atque laiicis Ecclesiae, et scholae servitoribus construi valeant; ad quod 
etiam (16v. 824v) Dnus Eppus Meletius invitabitur, et Pallirus Italus Domenico, qui structurae novae Cathedrali 
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Domenico mester talán azzal a Domenico Luchinivel lehet azonos, aki a Forgách püspök 

hívására Váradra érkező és a római katolikus székesegyház építésével foglalkozó Giovanni 

Battista Ricca pallérja volt, s Biró József feltételezése szerint, Ricca 1757 körül bekövetkező 

halála után át is vette a munkálatok irányítását.469 

 1758. január 3-án a püspök és az építőmester által a helyszíni szemle után hét pontba 

szedett javaslatot tárgyalták. Az első pontban megállapították, hogy a templom közelében 

nincs elegendő szabad terület, hogy a püspök és a felállítani kívánt konzisztórium számára is 

megfelelő ház épüljön. A második pontban kifejtették, hogy a parókust, és az őt segítő 

személyeket egy tágasabb, jobban szervezett lakóhely illetné meg. Harmadszor 

megállapították, hogy a jelenlegi ház a tető javítása után az iskolamester és az iskola számára 

lenne használható. Negyedszer a templomra is kitérnek, miután belsejét megszemlélték  

megállapították, hogy a nők számára székeket kellene készíttetni, valamint a férfiaktól őket 

elválasztó ív javítást igényel. A püspök ebben a pontban azt is jelzi, hogy egy kriptát is 

szeretne azok számára építtetni a templom alatt, akik oda kívánnának temetkezni. Ötödször 

megállapították, hogy a fa torony helyett jobb lenne falazott tornyot építeni, amely jelentősen 

magasabb és tartósabb lehetne. Hatodszor megbízták Domenico pallért, hogy a helyszínt 

rendesen mérje föl. Hetedszer azt mérlegelték, hogyha a bizottság komolyan fontolóra venné, 

hogy a templomot körülvevő területet növelje, akkor kettő vagy három városi polgár, vagy 

nemesi telket kellene megszerezni, ami komoly költségeket jelentene, inkább azt javasolnák, 

hogy a templomtól mintegy 100 lépésre lévő, „Das Steirerische Haus”-nak mondott, új 

építésű ház megszerzésén gondolkozzon, amely a püspöknek és a konzisztóriumnak is 

megfelelő lenne. Ezt a házat a város 6000 forintért szerezte meg. Ha a püspök jelenlegi 

lakhelyét, amelyben épp hogy csak két szobája van, 1000 forintért el lehetne adni, 

szükségessé válna, hogy az így nyert bevételt az új épület megvásárlását lehetővé tévő 

összegre, vagyis 6000 forintra egészítsék ki.470 A bizottság január 9-én javasolta a városnak, 

hogy a „Domus Steyrerianát” adják el az unitus püspök számára székháznak, méghozzá a 

püspök által javasolt módon. A városi szenátorok két-három nap gondolkodási időt kértek.471 

Január 17-én a város részéről hat képviselő jelent meg, hogy a szóban forgó ház eladásáról 

tárgyaljanak, közöttük „Johannes Stajrer”, akié eredetileg a ház lehetett. Végül abban 

állapodtak meg, hogy a város eladja a császári és királyi bizottságnak a házat, amely a piacra 

                                                                                                                                                   
Ecclesiae in Olasz in curam habet, et in arte sua peritus esse laudatur, eccersetur.” ÖStA HKA Ung. Hoffinanz, 
Rote Nr. 879. 26. junii 1758. f 824r. 
469 BIRÓ 1932, 30-31. 
470 ÖStA HKA Ung. Hoffinanz, Rote Nr. 879. 26. junii 1758. f 826r. 
471 ÖStA HKA Ung. Hoffinanz, Rote Nr. 879. 26. junii 1758. f 831r. 
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néz, balra tőle az Arany Kereszthez címzett patika, jobbra egy utca, mögötte pedig a 

városháza található, az árát 6000 rajnai forintban határozták meg, éppen annyiban, amennyiért 

Stajrer János eladta nekik korábban. A kifizetés ütemében és módjában is megegyeztek, s azt 

is rögzítették, hogy ennek meg kell történnie június végéig. Hogyha a királynő április végéig 

nem támaszt ellenevetést, akkor az a szerződés, amelyet kölcsönösen, három példányban 

aláírnak, életbe is fog lépni. Ugyanekkor a bizottság megtekintette a már meglévő 

görögkatolikus épületek átalakítási terveit, amelyeken több, a triviális iskolát, a tanítói és 

lelkészi lakot érintő, módosítást javasoltak, majd a pallért el is küldték a helyszínre, hogy 

készítse el a változtatásokat. Majd gondolkoztak még a tervezett bazilita kolostor felállításán 

is, de erről nem volt konkrét javaslatuk az uralkodótól.472 A ház eladására vonatkozó 

szerződés aláírása három nappal később történt meg.473 A hónap végén tárgyalták a 

görögkatolikusok helyzetéről szóló jelentés és javaslat egyes pontjait. Február elsején a 19. 

pontban a nagyváradi görögkatolikus templommal kapcsolatban megjegyzik, hogy kívülről 

vakolást igényel, illetve új, kőből építendő tornyot a jelenlegi fa helyett. Majd a körülötte lévő 

épületek átépítését ecsetelik, amihez egy rajz is tartozik. Megemlítik az új püspöki székház 

megvásárlására tett javaslatukat, s itt is utalnak egy rajzra, amely a megvételre kínált házról 

készült.474  

 A templom környezetét a parókia és az iskola átalakítását, illetve a templom és a hozzá 

építendő torony alaprajzát mutató terv-, illetve felmérési rajz fönn is maradt (112. kép).475 A 

hosszú, téglalap alakú szentélyhez egyszerű, a nyolcszög három oldalával záródó szentély 

csatlakozott, a nyílások elhelyezkedéséről, formájáról, a belső tagolásról nem derül ki semmi. 

Úgy tűnik, hogy a templom egy hosszanti telek közepén épült meg, amelynek a térre néző, 

keleti, rövidebb végében emelkedett a telek teljes szélességét betöltő parókia, míg a nyugati 

végén az iskolaépület állt, északról házak, délről egy utca határolta. A meglévő épületek 

alaprajzát szürkével, a tervezett részt rózsaszínnel jelölték. Az új torony közvetlenül a nyugati 

homlokzat elé épült volna, amelynek a főhomlokzata és a hajó oldalfalai közötti falszakaszait 

homorú ívesen alakították volna ki, mivel ide tervezték a torony fölsőbb szintjeinek 

megközelítését biztosító csigalépcsőt. Sajnos a homlokzatot ábrázoló tervrajzok nem 

                                                
472 ÖStA HKA Ung. Hoffinanz, Rote Nr. 879. 26. junii 1758. f 836r. Az építkezésekhez szükséges költségvetés: 
uo. f 794-798. 
473 ÖStA HKA Ung. Hoffinanz, Rote Nr. 879. 26. junii 1758. f 837r. A bizottság elnöke január 28-án 
bejelentette, hogy a ház vásárlásával kapcsolatos szerződéseket már postára adták. ÖStA HKA Ung. Hoffinanz, 
Rote Nr. 879. 26. junii 1758. f 842v. 
474 ÖStA HKA Ung. Hoffinanz, Rote Nr. 879. 26. junii 1758. f 848v. 
475 ÖStA HKA Kartensammlungen Rb. 220. Kiemelve az eddig tárgyalt iratanyagból: ÖStA HKA Ung. 
Hoffinanz, Rote Nr. 879. 26. junii 1758. f 745. 
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maradtak fönn, így a fölépítményről, a sisak formájáról nem tudunk semmit. Mindenesetre a 

költségvetésből kiolvasható, hogy a torony maga 3095 forintba és 42 krajcárba, az ácsmunkái 

pedig 472 forintba került volna. A tervező nevét sem ismerjük, bár a költségvetésben föltűnik 

Johann Steirer „maurermeister” neve, lehet, hogy a költségvetést és a rajzokat is ő 

készítette.476 

 Úgy tűnik, hogy az építkezés nem indult meg egyhamar, mert 1777-ben még a torony 

építését emelték ki, mint leginkább sürgető feladatot, a tetőt és vakolást ugyanis 1773-ban a 

latin püspök a közösség együttműködésével megújította. A leírásból az is kiderül, hogy 

lehetett egy kisebb huszártornya, amely csak egy csengő befogadására volt képes, ugyanakkor 

az épület mellett állt még egy fatorony is, amelyben egy 100, illetve egy kb. 50-70 font súlyú 

harang függött. Ekkor külön kihangsúlyozzák, hogy az időközben székesegyházzá lett 

templomnak az uralkodó vált a kegyurává, aki az éppen üresedésben lévő váradi püspökség 

jövedelmeiből végre építtethetne egy tornyot. Külön kiemelik még, hogy karzat és sekrestye 

építése is indokolt lenne, de egyébként a szükséges felszerelésekkel el volt látva. Ami 

meglepő, hogy 600 ember befogadására volt alkalmas.477 

 A torony építésének kérdése még hosszú ideig foglalkoztatta a püspököket. 1784-ben 

Joseph Hoffman „Baumeister” készített tervet a rajz jobb alsó sarkában olvasható szignó 

szerint.478 A lapon a torony nyugati homlokzata, illetve alaprajza szerepel. A szalagkeretes, 

architrávval záródó ajtó fölött ovális ablak nyílik, az armírozott saroklizénák által közrefogott 

faltükörben. A főpárkány fölé egy szinttel magasodó toronytesten félkörívesen záródó 

ablakok nyílnak, dór fejezetes pilaszterek között. A koronázó párkány fölött timpanon 

emelkedik, majd egy gazdagon profilozott, lanternás toronysisak emelkedik.  

Ugyanebben az évben Jacob Éder, Várad-Olasziban, a városnak a Sebes-Körös jobb 

partján elterülő részében élő kőműves mesterrel szerződést is kötöttek az építésre. A latin és 

német nyelven, két példányban kiállított dokumentumot augusztus 21-én írta alá a mester és 

                                                
476 ÖStA HKA Ung. Hoffinanz, Rote Nr. 879. 26. junii 1758. f 794v és f 798r. 
477 „… reparata cum novo tecto, et incrustatione anno 1773io sumptibus episcopi latini ritus Adami L. B. 
Patacich, cum concursu Parochianorum. Eget 1mo Turri e fundamentis eregindae, siquidem turricula moderna 
unius duntaxat tintinabuli capax ruinam minetur. 2do Campanis quae enim modo existunt, earum maxima, vix 
unius centenarii est, reliquae vero 50. 70. circiter librarum, et hae etiam a ligneo campanili pendent, cui turri 
erigendae, et campanis procurandis Benigna Suae majestatis Scaratissimae auedente gratia, quae Cathedralis 
hujus Ecclesiae Jus patronatus tenet, ex proventibus vacantis Eppalis Magnó-Varadiensis provideri potest. 3io 
Siquidem Choro et Sacritia destituatur, ejusdem quoque erectione necessaria, ornatibus seu suppellectilibus 
necessariis est provisa, animarum capax est 600.” MOL C 99. 105. cs. Görög katolikus összeírások 1774-1784. 
Nagyváradi Egyházmegye f 4r. 
478 A rajz felirata: PLAN Von, einem neu zu erbauenden Kirchen Thorm, an die schon stehende, altglaubische, 
Kirchen alhüer, in Groswardein wie aus gegen wärtigen Ab Riss zuersehen. DJBAN – Oradea, Fond 169. Ep. gr. 
cat. din Oradea, Inv. 881. dosar 426. f 18. rola 866. 
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Drágossy Mózes püspök. A szerződésben 16 pontban rögzítették a megrendelő elvárásait, 

illetve a kivitelező feladatait. Éder ezek szerint a komplett kivitelezést fölvállalta az 

ácsszerkezetektől kezdve a nyílászárókig bezárólag, a munka összesen 6188 rajnai forintra és 

40 ½ krajcárra volt tervezve. Többször említik a terveket is, de hogy ki készítette volna, azt 

pontosan nem mondják meg.479  

 A toronyépítést a püspök számára az tette egyre sürgetőbbé, hogy a piactér másik 

oldalán, a görögkatolikus templommal éppen szemben, az ortodoxok is új templom építésébe 

szerettek volna kezdeni, amit a Türelmi Rendelet következtében már nyugodtan megtehettek, 

bár Drágossy püspök tiltakozása miatt számos nehézséggel kellett megküzdeniük.480 A 

püspök ugyanis attól tartott, hogyha az új, nagyszabású templom elkészül, akkor az unió már 

egyáltalán nem lesz vonzó a „szakadárok” számára. Tiltakozásai már nem járhattak 

eredménnyel: 1784. november 9-én az aradi ortodox püspök lerakta az új templom alapkövét, 

amelynek munkálatait szintén Jacob Éder építőmester vezette. A templom nyugati karzatán 

olvasható építési emlékfelirat szerint Lius János volt a pallérja. Biró József ebből arra 

következtet, hogy a templom terveit is ő készítette. Az építkezés ütemesen haladt, de 1786-

ban a boltozat leszakadt, több munkás meghalt. Az októberben lefolytatott kivizsgálásban 

Josef Hoffmann is részt vett, aki több hibát föltárt, és ezért Édert tette felelőssé,481 ami arra 

utalhat, hogy Hoffmannak nem volt közvetlen köze az itt folyó munkálatokhoz, talán éppen 

Éder konkurense lehetett. Az új ortodox templomot végül 1790-ben szentelték föl, s az Alföld 

barokk templomépítészetének egyik kiemelkedő példája született meg, amely a hajó külső 

tagolásának tekintetében a korszakban nemcsak a többi ortodox, hanem a protestáns 

templomépítészet számára is szinte mintaadó lett, ahogyan ezt Bibó István kimutatta.482 

 Darabanth Ignác püspök (1788-1805) későbbi beadványai alapján úgy tűnik, hogy a 

görögkatolikus székesegyházzá avanzsált parokiális templom tornya végül nem épült meg, 

hiszen a század végén, 1799. április 3-án a Helytartótanácshoz beadott kérvényeiben továbbra 

is sürgeti, hogy a toronyépítést támogassák, amit ugyan elődje szeretett volna megkezdeni – 

ennek előkészületeit fenntebb láthattuk -, de halála miatt nem tudott megtenni.483 Darabanth 

                                                
479 DJBAN - Oradea, Fond 169. Ep. gr. cat. din Oradea, Inv. 881. dosar 426. f 19-28. rola 866. 
480 A püspök tiltakozó levelét kiadta: FIRU 1934, 159-163. 
481 BIRÓ 1932, 79-80. 
482 BIBÓ 1973, BIBÓ 2011. 
483 „1um Quoniam Cathedra haec condigna Cathedrali Ecclesia hucdum provisa non erat, ipsa parochiali 
ecclesia, pro cathedrali utimur, quae etiam turri huc adusque destiniebatur, ut fideles mei nec pulsum 
campanorum audire posuit, et ideo praedecessor (…) quoque meus, de erigenda hic turri, restaurandamque, 
ecclesia paulo ante suum obitium solicitus fuit, ast morte praeventus, curam hanc operamque suam in effectum 
deducere nequire. Cum autem.  
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hivatkozik egy nagyobb összegre (2420 forintra), amelyet még 1786-ban Drágossy püspök 

vett fel, és Hoffmann építőmesternek adott, de sajnos az nem derül ki, hogy pontosan mire 

fordították, valószínűleg itt már a torony építéséről lehetett szó.484 Bár amint már említettük, 

Drágossy Jacob Éderrel szerződött az építésre, s további levéltári források előkerüléséig nem 

lehet pontosan eldönteni, hogy Hoffmann terve és Éder szerződése vajon kapcsolódott-e 

egymáshoz, vagy egyszerűen Hoffmann csak egy változatot készített, de Éder aztán a saját 

terve szerint kezdett a munkához, ami a székesegyház építésével kapcsolatos, később 

tárgyalandó adatok ismeretében valószínűsíthető. 

 

A TEMPLOM BERENDEZÉSE 

Ikonosztázion  

 A templom 1800 utáni lebontását szerencsére a berendezésének legszebb darabjai 

túlélték. Ikonosztázionját, szószékét és püspöki trónját a Bihar vármegyei Révre (Vadu 

Crişului, RO) szállították át (113. kép). Noha az eltérő méretek miatt az ikonosztázion 

jelentős csonkítást szenvedett, és az újbóli összeállítás során több eleme nem az eredeti 

helyére került, mégis alapvetően megbízható képet alkothatunk arról, hogyan is nézhetett ki 

az eredeti pompájában. Először Marius Porumb foglakozott ezzel az együttessel, s 

egyértelművé tette, hogy a nagyváradi székesegyházból került jelenlegi helyére.485 

 Az egykori nagyváradi ikonosztázion összhatásában, szerkezetében a máriapócsihoz 

hansolít(ott), ami több részletmegoldás esetében is nyilvánvaló, bár a faragványok között 

föltűnő virágok, motívumok, figurális elemek már sokkal inkább a balázsfalvi együttes 

esetében látható megoldásokat idézik. A pócsihoz képest eltérő szerkezeti megoldás, hogy a 

                                                                                                                                                   
2da Vis illuitus magno-varadiensis populus Ecclesia in ipsa civitate Várad antea destitutus, eaque in Várad 
Velencze ad exiguam distantiam provisus, superveniente tolerantia, impetrataque Altissimo Loco facultate, 
Ecclesiam, et Turrim ornatissimam in ipso foro Magno-Varadiensi e regione recte Ecclesiae meae Cathedralis, in 
aemulationum populi mei, ut credi par est, partim ope alicua, huic inde implorata, partim vero institutis in misero 
contribuente populo collectis, atque in fine finali mutuo etiam levavit pecuniis, neque dum ex parte persolutis, 
aedificaverit, et elevaverit: ea propter populus meus Magno-varadiensis me quoque saepe saepius instantissime 
rogavit, ut restaurandae Ecclesiae et aedificandae Turri, omnem operam quocius impenderem.” MOL C 71. 370. 
csomó 1799. No 19. f  35. 
484 „3o illi ---2420 f. Quos defunctus Eppus Moyses Dragosi in sequelam B. Resolutionis Regiae de 786 sub N 
8892 emanatae pro obsenta facultate testandi fundo religionis inferendos habuisset, qui tamen ne in praesens 
usque deducti sunt, et ideo interimaliter ex remantia fundi 8500 f defaliantur. / Dificultas haec quoad 
supputationem frum 2420 frum erga repraesentationem ..am sub 26a marty 798 cum advoluta inibi recognitione 
aedilis magistri Josephis Hofman super 2694 fnis 45 xr in quibus summa 2420 frum continetur per deratum 
Eppum Moysem Dragosi effective exolutis ad Ex. Consilium Regium factam virtute subsecuti Bgno Gratiosi 
decreti sub 5a Juny 798 superata est, insequenter ex summa remantiali 18922 f 55 ½ subtrahi non debent.” MOL 
C 71. 370. csomó 1799. No 19. f  33. 
485 PORUMB 1984. 
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diakónusi kapuk nem a két alapkép között, hanem teljesen szélre kerültek, ezért két-két 

alapképet viszont közvetlenül egymás mellé állítottak. Az alapképek előtt nem kaptak helyet 

asztalok sem, amelyek Pócson mellékoltárokként is funkcionáltak. A nagyváradi 

ikonosztázionon az alapképeket csavart oszlopok választják el egymástól, s akárcsak 

Balázsfalván, nem csupán szőlőfürtök illetve levelek, hanem figurális motívumok is 

megjelennek az indák között. A királyi ajtó két oldalán álló oszlop díszítése a leggazdagabb, 

és akárcsak az erdélyi párhuzamos példán, oldalirányba haladva csökken az oszloptörzseken 

alkalmazott díszítés mennyisége. A legbelső oszlopokon a szőlőmotívumokon kívül a fürtöket 

csipegető madarak szerepelnek még, amelyek közül az alsók egy kígyót is elcsípnek, egyik a 

fejénél, másik a farkánál kapja el a menekülni nem tudó hüllőt. Egyedi megoldás még, hogy a 

királyi kapuhoz közel eső oszlopok törzsének alsó, akantuszokkal díszített szakaszán kétfejű 

sasok is láthatók (120. kép). A legalsó zónában, az oszlopokat tartó lábazatok között 

elhelyezett négy téglalap alakú mező a balázsfalvi megoldásokhoz hasonlóan, ellentétes 

irányba tekeredő akantuszlevelekből, illetve szalagmotívumokból képzett ornamentikával 

díszített, amelynek a közepén egy kisebb képmező is helyet kapott. Közvetlenül az alapképek 

alatti, hasonló méretű, ketabédesznek nevezett, téglalap alakú mezőkben kisebb méretű 

akantuszokból, és szőlőmotívumokból szerkesztett ornamentika kapott helyett, amelyben már 

a kígyókat tépő és szőlőt csipegető madarak is helyet kaptak. A tábla közepén kialakított, 

festésre alkalmas mandula alakú mezőcske fölé két angyal tart zárt koronát, akárcsak 

Balázsfalván az Istenszülő- és Krisztus-alapkép alatti mezőkben (122. kép). Az alapképek és 

az ajtók fölötti, törpeoszlopok között lévő mezőknek az íves, kemeriának nevezett részének a 

díszítését akantuszokból alakították ki, áttört faragással, közepükön mandulaforma 

képmezőkkel, míg az ívek fölötti részekbe tulipánokat helyeztek, akárcsak Máriapócson 

(Balázsfalván itt is akantuszok szerepelnek). A királyi kapu fölött hármas ív kapott helyet, 

részletmegformálása (levelek, madarak szerepeltetése) a balázsfalvi megoldásra emlékeztet. 

Középpontjában kétfejű sas, akárcsak a másik két helyen, két oldalán nem ágaskodó, hanem 

lépdelő oroszlánokkal, ami viszont sajátos megoldásnak tűnik. Egyedi motívum a diakónusi 

kapuk fölötti íven megjelenő, meztelen női testű alakok, amelyek alsóteste akantuszba megy 

át (118. kép). Az antik előképekre visszanyúló, a reneszánsz ornamentikában, főképp a 

groteszkekben újra elterjedt motívummal állunk szemben, amely ebben a közegben újnak 

hathatott. Az alsó sort koronázó párkány részletei és arányai a pócsi ikonosztázionéhoz állnak 

közel: a képszékben egymástól konzolokkal elválasztott, három szálból álló szegfűcsokrok 

szerepelnek, majd egy faragott felületű párkány tag következik. Az alapképsor fölött homorú, 

áttört faragású architráv található mind a három ikonosztázionon. Láttuk, hogy 
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hagyományosan a 17. századtól kezdve itt jelennek meg Krisztus ősei, középen a fekvő Jessze 

alakjával. A három együttes közül ez a megoldás egyedül itt valósult meg (124. kép). Míg 

Pócson csak szőlőmotívumok keretezik az egyes képmezőket, addig Balászfalván és itt 

állatok is láthatók a növényi elemek között: többször megjelenik az agancsai között keresztet 

viselő, sárkánnyal viaskodó szarvas (123. kép).  

 Az ajtók közül csak a királyi kapu szárnyai maradtak fönn. Szerkezetében a balázsfalvi 

redukált változatának tűnik. Két sorba rendezett nyolc, árkádokra emlékeztető keretezéssel 

kialakított képmező kapott rajta helyet, íves záródása szamárhátívre emlékeztet, a kereszt 

tövénél növényi leveleket tartó madárfejekkel. Faragása áttört, a növényi motívumok 

dominálnak (119. kép). 

A párkány fölött az ünnepsor képeit egymástól elválasztó oszlopokat tartó 

konzolocskákon függő virágfüzéreknek kellene következni, de itt egy kis párkánysor 

következik, amelynek képek fölött kellene lennie a tagolása alapján, biztosan az áthelyezés 

során rakták rossz helyre. Ez a párkányelem olyan ornamentikával díszített, amely a két másik 

példán nem ismert, s vagy az apostol- vagy az ünnepsort zárta.  

 Az ünnepsor tizenöt, egyforma méretű képből áll, amelyeket kis kompozit fejezetes 

oszlopok választanak el egymástól, törzsük a másik két emlékhez hasonlóan 

levélmotívumokkal díszített. A képek fölött kicsiben ismétlődik az alapképek fölött 

alkalmazott megoldás, miszerint a törpeoszlopok közötti téglalap alakú mezőknek van egy 

íves, áttört faragású része, amelyet Pócson akantuszmotívumokkal, Balázsfalván és itt viszont 

barokkos kerubokkal töltöttek ki.  

 Az apostolsor szintén tizenöt, az ünnepsorral egyező méretű képből áll, ami az előző 

két helyen nem így volt, mivel ott az apostolok képei ívesen záródnak, és nagyobb méretűek. 

A képeket elválasztó oszlopok és a fölöttük lévő ívmező egyezik a lentebb lévő sor 

kialakításával. A záró párkány hiányzik, valószínűleg ezt illesztették tévedésből az architráv 

fölé. 

 Az oromzatot az áthelyezés következtében erősen megcsonkították, csak a nagyméretű 

kereszt, a két szomorkodó, illetve a sárkányok kifűrészelt alakjai maradtak fönn (127. kép), 

illetve két sas, és néhány ornamentális faragvány. A két rokonemlék alapján feltételezhető, 

hogy a próféták képei gazdag akantuszornamentikába voltak helyezve, amelyek a sárkányokat 

is körülfonták. Feltételezhető, hogy az oromzat eredeti szerkezete a hasonló méretek miatt a 

pócsi oromzat megoldásaihoz állhatott közel. 
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A nagyváradi ikonosztázion faállványzatának készítési idejét nem lehet pontosan 

tudni. Már Porumb is megfigyelte, hogy a faragványok legközelebbi stíluspárhuzama a 

balázsfalvi székesegyház monumentális ikonosztázionja. Tudjuk, hogy a pócsi együttes 1748 

decembere és 1749 augusztusa között elkészült. A balázsfalvi együttest 1749 decemberében 

már tervezték, 1751 elején már készen állt. Mivel a nagyváradi együttes a visszafogottabb 

pócsihoz képest a részletgazdagabb balázsfalvihoz áll közel, feltételezhető, hogy azt követően 

készült, talán az 1750-es évek elején, de amíg elő nem kerül valamilyen levéltári forrás, 

pontosan megmondani nem tudjuk. Stiláris alapon a műhely/mester azonosság kétség kívül 

fönnáll. 

Az ikonosztázion ikonjai, festése, aranyozása 

Az ikonosztázion képi programja a régióban már kikristályosodott rendet mutatja, bár több 

szempontból inkább a balkáni gyakorlathoz áll közelebb, amint majd látni fogjuk. A négy 

alapkép közül a negyedik, mivel a templomot Szt. Miklósnak szentelték, nem a patrónust, aki 

már helyet kapott a szokás szerint az északi oldal első alapképén, hanem Keresztelő Szt. 

Jánost ábrázolja (115. kép). A nagyméretű alapképek közül hárman trónon ülve ábrázolták a 

szenteket, csak a negyediken áll az Előhírnök. Szt. Miklós fölött az ikonográfia 

hagyománynak megfelelően megjelenik az Istenszülő és Krisztus félalakja is (114. kép). A 

főpap baljával nyitott könyvet tart a térdén, amelyben a szokásos idézet görög nyelvű szövege 

olvasható.486 Ruházata hagyományosan püspöki, de felonból és omoforionból áll, viszont nem 

Panagiát, hanem mellkeresztet visel. Az Istenszülő mögött két angyal áll, felirataik szerint 

Mihály és Gábor, a mennyei udvartartása képviselőiként, feje fölé két kisebb méretű angyal 

tart koronát, másik kezükben görög feliratos tekercset tartanak (116. kép). Krisztus trónjának 

háttámlájánál három-három, profilból ábrázolt hatszárnyú kerub, fölöttük és alattuk, a 

kompozíció négy sarka felé irányítva pedig a szinte azonos méretű evangélista szimbólumok 

kaptak helyet. Krisztus himationt és khitónt visel, baljában nyitott könyvet tart, amelyben 

jelenleg román szöveg olvasható, de eredetileg talán itt is görög feliratok voltak. Keresztelő 

Szt. János ikonján, amelyen a próféta tájban állva, szárnyakkal jelenik meg, jobbjával 

Krisztus felé mutat, baljában a megtérésre szólító szavait mutató görög nyelvű tekercset tart, 

lábainál egy külön medalionban a lefejezését ábrázoló jelenet, a másik oldalon pedig már a 

tálba helyezett feje látható. 

 A négy alapkép készítési idejét a rajtuk található évszámok és feliratok alapján elég 

pontosan meg lehet határozni. A képek alsó sávjában, rendszerint az arany háttérre pirossal 
                                                
486 Én vagyok a jó pásztor, aki életét adja juhaiért. 
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festett feliratok szerepelnek. A jobb alsó sarokban lévő görög felirat mind a négy alapképen 

szerepel és tartalmilag is megegyezik: Kovács Meletius nagyváradi püspököt, illetve az 1763-

as évszámot említi.487 A bal alsó sarokban lévő feliratok a Szt. Miklós, a Krisztus és a 

Keresztelő Szt. János-ikon estében görög nyelvűek. A feliratok első részében megnevezik azt 

a szentet, akit az ikon ábrázol, majd az adományozók nevei következnek, rendszerint csak 

keresztnevek, bár néha családnevek is föltűnnek. A nevek fölsorolása után pedig mind a négy 

ikonon 1763. október 26-ai dátum szerepel. A Szent Miklós-ikonon két oszlopba szedve 15 

név szerepel, ebből három női név.488 A Krisztus-ikonon jóval kevesebb nevet találunk, az 

egy házaspár, Orosz Malakiás és felesége ajándéka.489 A Keresztelő képén a Szt. Miklós-

ikonhoz hasonlóan sok név szerepel, tíznél is több adományozóval számolhatunk.490 Ennek a 

három ikonnak a feliratait görögül írták, míg az Istenszülő-ikonon az adományozók neve cirill 

betűs, román feliratban szerepel.491 

 Az alapképeken kívül további feliratok szerepelnek még az ünnep- és apostolsor egyes 

darabjain, rendszerint a képek alsó részein, feketével, vagy vörössel írva. Ezek általában már 

cirill betűkkel írt, romános hangzású és írásmóddal följegyzett nevek, minden bizonnyal 

további adományozók. Sajnos eddig nem állt módomban az egész együtteset szisztematikusan 

végigfotózni, ezért csak néhány, kiragadott példát tudok említeni. Az Istenszülő 

elszenderülése ikon jobb alsó sarkában piros felirat, elolvasni nem tudtam. A Krisztus 

Mennybemenetelét ábrázoló ikon alsó részén fekete felirat: Jeremiáról és Teodorról 

emlékezik meg. Az Angyalok gyülekezetét ábrázoló ikonon szintén fekete felirat látszik, Ion 

Petru Hajdukról, és Ion Raduról emlékezik meg, itt is szerepel az 1763-as évszám. Az 

apostolokat ábrázoló ikonokon is szerepelnek piros feliratok, valószínűleg további 

adományozók nevei. 

Az ikonok a stílusuk alapján egyértelműen ahhoz a festői hagyományhoz tartoznak, 

amelyet a szerb és a magyar kutatás is moszkopoliszi (Voskopoja. Albánia) eredetűnek tekint. 

A 18. században virágzó kulturális élettel rendelkező balkáni város a görög nyelvű kultúra 

egyik központjának számított, bár lakossága túlnyomórészt macedovlach eredetű volt, akiket 

                                                
487 Διασυνδρομής / μελετιου προτθου / επισκοπου της αγι/ας ενοσεος Μέγα Βαρα/διου εκλεςιας πποιων 1763 
488 Κτιτορη τής εικο/νος του αγιουνικολα/ου και τον λοι πουον εικονο /κιρκοςας /κιρνεςορας / κιρδιμος / 
κιρλιολας / κιριωανιης / κιρκοςας / πποφλορα / κιρδιμος / κιργεοργις / Θομά - / κιριλιας ππο ιωανου/ κιρνικολας 
ππα ςαμουήλα / κιρ Θομας ανδρεου / ιωανα / πποιων όκθομβριου 26 
489 τής εικο/νος του Χρίςτου / Κτιτορ - / Μαλακης Ρουση συν/τυσυμβιά και τον γονεον  / αυτου και θον τέκνον / 
όκθομβριου 26 
490 A helyszínen készült felvételeimen sajnos ezek a feliratok nem olvashatóak pontosan, így az átírásukra nem 
vállalkozhatom. 
491 Szilágyi Péter, Simon, Maria és Ana. Az utóbbiak talán a feleségek. 
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a Magyar Királyságban csak cincároknak neveztek. Ennek a stílusnak nálunk legismertebb 

képviselője Teodor Gruntovics, aki az 1760-as években jelent meg Magyarországon, 1765-tól 

többször dolgozott Ráckevén – először 1765-ben -, ahol falképeket, majd az ikonosztázion 

nagy részét is elkészítette. Ő festette ki majd a székesfehérvári rác templomot is, 1775-ban 

polgárjogot nyert, korábban már Pomázon telepedett le, s 1785 előtt halt meg. A stílusához 

kapcsolódó ikonok jól elkülöníthető csoportot alkotnak a hazai emlékanyagban.492 Ezt a 

stílust a bizánci formanyelvhez való szoros ragaszkodás jellemzi, ami az alakoknak egyfajta 

sablonosságot kölcsönöz, bár ezt a hatást a szín- és anyaghasználat erősen oldja, mivel az 

élénk sárgák, vörösek, szürkék, kékek és a bőségesen használt arany, illetve az arany alapra 

fölhordott színekkel megvalósított, lüszter technikára emlékeztető megoldások rendkívüli 

elevenséget kölcsönöznek ezeknek az ikonoknak, még akkor is, hogyha a táj- és építészeti 

elemek valóban csak jelzésértékűek. Természetesen a korabeli stílushatásoktól ezek a festők 

sem maradhattak teljesen mentesek. Sajátosságuk, hogy a szentek ruháit nagy, rendszerint 

szimmetrikus virágmintákkal teszik még változatosabbá, de a nyugati hatás az ikonográfia 

bizonyos részleteiben is egyértelműen megfigyelhető, amint látni fogjuk. 

Most tekintsük át a váradi ikonok néhány ikonográfiai, kompozicionális sajátosságát, 

összehasonlítva a hazai emlékanyagban a Gruntovics műhelyéhez kapcsolt ikonok azonos 

témájú változataival. Az alapképek közül az Istenszülő ikonja mindenképp külön figyelmet 

érdemel. A trónon ülő Szűz baljában tartja a gyermek Üdvözítőt, a hodigitra ikonokon 

megszokott formában, lábait viszont kicsit oldalra fordítja, bal lábát mintha maga alá is húzná. 

Ez az enyhe kontraposzt nagyon szerencsésen oldja az Istenszülő testének merevségbe hajló 

monumentalitást, alakja szinte légiesen kecsesnek hat. Ez a megoldás nem a Váradon dolgozó 

festő invenciója: hasonló pozícióban rajzolta meg már Hristofor Zsefarovics is az Istenszülőt 

1752-ben, a Thomas Mesmer által rézbe metszett és Bécsben kiadott rajzán, amely az 

Olympiotossa kolostor csodatévő ikonját ábrázolja, körülötte Jézus életéből vett 

jelenetekkel.493 Ennek a típusnak egyszerűbb változata ismert Gyöngyösről,494 amelyen csak a 

két főalak szerepel, de például a trón kialakítása is hasonló: lábai volutákban végződnek, 

akárcsak Zsefarovics metszetén. Szintén a gyöngyösi templomból származik az a Krisztus 

ikon, amely a váradi kisebb méretű, egyszerűsített változatának tűnik, de itt egyszerűen csak 

                                                
492 Nem tudni, hogy Gruntovics mekkora műhelyt tartott fönn, mindenesetre nagy Márta egy egész műhelyt 
kapcsol hozzá: NAGY 1998, 19-30., 76 (különösen 65. lábjegyzet). Teodor Gruntovics magyarországi 
működésének egyes állomásait tisztázta, a ráckevei megrendelőkkel kötött szerződéseit közölte, és a korábbi, a 
kérdésre vonatkozó szakirodalmat átértékelte: TOДИЋ 2010, 319-342. 
493 Az Elasson monostor ikonját hívják Olympiothissának, amelyet az Olümposz-hegy egyik kolostorából 
szállítottak át ide. A metszetről: ДАВИДОВ 1976, 277-278. 73-75. kép PAPASTRATOS 1990, 170-171.  
494 NAGY 1998, 88.  
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az angyalokat hagyta el a festő, hanem Krisztus könyv helyett glóbuszt tart a baljában. A 

negyedik alapképnek is van párhuzama, ugyanis Gyöngyösről egy álló, Keresztelő Szt. János 

kép is bekerült a miskolci Ortodox Múzeumba, amelynek kompozíciója mindenképp 

rokonítható a váradival: a kép alsó sávjában szerepel egy medalion a kivégzés jelenetével 

illetve egy tálban a próféta feje. A váradi példán föltűnik egy bárány is, míg a gyöngyösin 

János egy kelyhet tart a kezében, amelyben Emmánuel félalakja is föltűnik, a jobb fölső 

sarokban pedig az Atya is megjelenik.495 

A váradi ikonosztázion ikonográfialag leggazdagabb része az ünnepsor, amelynek 

rendje az áthelyezés következtében megbolydult. Balról jobbra haladva ugyanis Lázár 

föltámasztásával indul, ezt követi Szűz Mária születése, Jézus keresztelése, Jézus bemutatása 

a Templomban, Szűz Mária bevezetése a Templomba, Örömhírvétel, Péter és Pál apostol, 

Keresztrefeszítés, Az angyalok gyülekezete (125. kép), Pokolraszállás, Jézus bevonulása 

Jeruzsálembe, Úrszínváltozás, Mennybemenetel, az Istenszülő elhunyta és végül a Pünkösd. 

Eredetileg talán naptári rendben lehettek, mivel több olyan ikon is szerepel itt, amely ebben az 

időben már nem nagyon szoktak helyet kapni az ünnepsorban (pl. az Főapostolok, és az 

Angyalok), ugyanis ebben az időben már az ünnepsor inkább a szentírási eseményeken 

alapuló ünnepekre korlátozódott, és az elrendezésben inkább a kronológiai rend kapott 

nagyobb szerepet. Ikonográfiai szempontból nagyon részletgazdag megoldásokkal 

találkozunk. Míg a kompozíció szerkesztési elveiben ragaszkodtak a bizánci sémákhoz, azért 

az ünnepek között is találunk néhány kivételt. Nagyon izgalmas az Örömhírvétel ábrázolása, 

amelyen Szűz Mária a kép bal oldalán egy pulpitus előtt, sarkaira ereszkedve térdel, s az 

angyali köszöntésre kicsit megemelkedve hátrafordul, kezét megemelve széttárja, az angyal 

pedig a kompozíció jobb oldalán felhőn térdelve száll alá, baljában liliomot tart, jobbjával az 

ég felé mutat, s kompozíció tetején felhők között meg is jelenik az Atya, aki egy sugárban a 

Szentlelket is elküldi a meglepődött Szűzre. Ez a kompozicionális forma egyértelműen 

nyugati hatásnak tűnik, egyébként már Zsefarovics 1752-es metszetén is hasonló formában 

jelent meg,496 de ez az enyhén „kitekert” testtartás a későbbiekben sem válik túl népszerűvé a 

bizáncias ikongráfiában.497 Rendhagyó még a Pünkösd ábrázolása, amelyen a megszokott, 

félkörívbe rendezett forma helyett több síkra, „oszlopokba” vannak bontva a figurák: az ikon 

                                                
495 A két ikon: NAGY 1998, 89-90. 
496 ДАВИДОВ 1976, 74. kép.  
497 Egy 1741-es univi kiadású könyv Örömhírvétel metszete is hasonló kompozíciót mutat (ЗАПАСКО – IСАЄВИЧ 
1984, Kat. 1401. ill. a 79. oldalon). A hátraforduló Istenszülő jelenik meg a Balázsfalván 1768-ban kiadott 
Pentekosztárion címlapjának alsó képmezejében, Petru Papavici fametszetén (TATAI-BALTÂ 1995, 225, 29. kép), 
amely aztán megjelenik az 1765-os Evangélium, illetve az 1771-es Triodion címlapján is. ANDREESCU 2004, 84-
85. fig. 42-43.    
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fölső részén az Istenszülő ül trónon, középen a két főapostol ül egymással szemben, alattuk a 

kozmosz alakja látható, míg a többi apostol az ikon két szélére szorult olyannyira, hogy kettőt 

csak a dicsfényük fölső szegélye idéz meg, mivel már nem fértek ki a képmezőbe. 

Gyöngyösről is ismert egy szinte teljes ünnepsor, amelyeket ha összevetünk a váradiakkal 

megállapítható, akárcsak az alapképek esetében, az itteni festő sokkal részletgazdagabban, 

több mellékszereplővel igyekezett megjeleníteni a történeteket, de az is elmondható, hogy 

egy-két kivételtől eltekintve (lásd fennebb), ugyanazokból a későbizánci kompozicionális 

sémákból indult ki, mint a gyöngyösi ikonok festője.498 

Váradon az ikonosztázion apostolsora is tizenöt képből áll. Középen trónon ülő 

Krisztus, a külön ikonmezőbe helyezett közbenjáró istenszülővel és Keresztelő Szt. Jánossal 

alkot Deésziszt (126. kép). Az apostolok arany háttér előtt állnak, mindegyikük nyitott 

könyvet tart a kezében, amelyekben görög szövegek olvashatók, amelyek pontos átírása és 

értelmezése egyelőre nem volt lehetséges. 

Ez a festő, vagy ezek a festők dolgoztak a királyi ajtón is. A fölső sor négy képén az 

Örömhírvétel mellett Salamon és Dávid próféta jelenik meg (121. kép), az alsó négy 

képmezőben az egyházatyák szerepelnek (Szent Atanáz, Teológus Szent Gergely, Aranyszájú 

Szent János, Nagy Szent Bazil). A balkáni területekre jellemző ez a megoldás a 18. 

században.499 Ők festették az alapképek alatti ketabédesz mandula alakú képmezőiben látható 

prófétákat is, akik szintén görög nyelvű szövegekkel díszített irattekercseket tartanak a 

kezükben (balról jobbra haladva: Izajás /122. kép/, Zakariás, Illés, Dániel). A kis 

képmezőkben az arany hátteret a krétaalapozásban föltűnő pecsételt minták teszik 

változatossá, amelyeket alkalmaztak az alapképek, illetve az apostolképeken is.  

Kérdés, hogy a Nagyváradon dolgozó festők műhelynek volt-e közvetlen kapcsolata a 

két évvel később már biztosan Magyarországon működő Teodor Gruntoviccsal. Levéltári 

adatok hiányában a kérdésre teljesen egyértelmű választ egyelőre nem tudunk adni. A Nagy 

Márta által összegyűjtött, és a „ráckevei műhelynek” tulajdonított ikonok valóban több ponton 

szoros rokonságot mutatnak a nagyváradi, hasonló tematikájú ikonokkal, de összességében 

megállapítható, hogy a váradi ikonosztázion képei aprólékosabban kidolgozottak, sokkal több 

olyan ikongráfiai részlet is szerepel rajtuk, amely a Gruntovics-kör ikonjain nem tűnik föl. 

Kidolgozottságukban érezhető a magas művészi színvonalra törekvés, a díszítés aprólékos 

                                                
498 Gyöngyösről Pokolraszállás, Pünkösd, Keresztelés, Lázár feltámasztása, Bevonulás Jeruzsálembe, Titkos 
vacsora, Mennybemenetel, Istenszülő elhunyta, Keresztrefeszítés, Apostolok gyülekezete ikonok származnak. 
NAGY 1998, 76-86. Egy részüket korábban publikálta: KÁRPÁTI 1993. 
499 IKONEN 1970, kat, 119. és kat. 121. 
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szeretete, ami Gruntovics munkáiról hiányzik, nem találjuk ezt a fajta alkotószellemet sem a 

ráckevei ikonosztázionon, sem a falképein. Arra is gondolhatnánk, hogy Váradon a püspöki 

megrendelés ténye sarkallta a mestereket, hogy ilyen magas színvonalon dolgozzanak. A 

váradi ikonok igazából ahhoz a műhelyhagyományhoz állhatnak még közelebb, amelynek egy 

teljes sorozat ikonja a tárnokszentgyörgyi (Sângeorge, RO) szerb ortodox kolostorban maradt 

fönn, és az ikonokon olvasható donációs feliratok szerint 1748-ban kerültek ide. A 14 darab, 

alapvetően a fontos ünnepeket ábrázoló ikon, amelyeken az alsó sávban rendszerint 

különböző szentek álló csoportjai is föltűnnek, stílusuk és ikonográfiájuk alapján 

moszchopoliszi festő munkáinak tekinthetők, de alkotójukról nem lehet tudni semmi 

biztosat.500 A váradi ikonok igényessége még ezt a korszakot idézi a moszchopoliszi festők 

működéséből. 

Az ikonokon olvasható számos név ösztönzi a kutatók, hogy korabeli népesség-

összeírásokkal is próbálja meg összevetni. Mivel Kovács Meletiust 1739-ben, az unió 

elfogadása után először a diószegi „görögök” papjának nevezték ki, akik kereskedők lévén, 

gazdasági és politikai okokból kénytelenek voltak az uniót is elfogadni, kézenfekvőnek tűnt, 

hogy a görögök összeírásaiban található nevekkel vessük össze az ikonokon szereplő neveket. 

A Helytartótanács levéltárában több összeírás is fönnmaradt. 1760-ban számbavették a 

diószegi Compania tagjait is, akik között voltak váradiak is, egyiküket éppen Kosztának 

hívták,501 de mivel ez az egyik legkedveltebb görög névnek számított, egyértelműen nem 

lehet azonosítani az ikonokon szereplő Koszták valamelyikével. Feltételezhető továbbá az is, 

hogy a feliratok nem feltétlenül utalnak a megrendelők etnikai hovatartozására, hanem inkább 

a festők kultúrájára utalhatnak, másrészt a megrendelő püspökére, aki Macedóniában született 

cincár volt, akárcsak a művészek, s valószínűleg ez utóbbiak könnyebben boldogultak a 

görög, mint a cirill betűkkel. 

Az ikonosztázion állványzatának festése mégsem készült el teljesen 1763-ban. A 

királyi ajtó fölött található cirill betűs, román nyelvű felirat szerint ugyanis az aranyozása és 

festése 1768-ban, Kovács Meletius püspök idejében folytatódott. A felirat a püspökön kívül 

megemlékezik még Mózes nagy protopopról, aki nem más, mint Drágossy Mózes, illetve 

Simon nevű protopról, majd közli a „ktitorok” neveit is: Szilágyi Pétert, Orosz Illés, Pap 

Miklós és Görög Miklóst említve.502 A moszchopoliszi festők stílusától nagyon különböző 

                                                
500 POPOVIĆ 1996, 237-240, 10-23. ЈОВАНОВИЋ 1997, 109-110.  
501 MOL C 42, fasc. 2 No. 8. 15. cs. f 23. 
502 A feliratot latin betűs átiratban közli: PORUMB 1984, 562. Ő Szilágyi Péter nevét Simádinak olvasta, de az 
eredetivel egybevetve inkább Szilágyi lehet a helyes változat. 
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stílushagyományt követett az a festő, aki minden bizonnyal 1768-ban befejezte az általuk 

megkezdett munkát: megfestette az alapképek alatti mezők négy kis jelenetét (balról jobbra 

haladva: Szent Miklós megmenti a hajósokat, Menekülés Egyiptomba, Krisztust megkísérti a 

Sátán, köveket tart feléje a pusztában, Keresztelő Heródes előtt prédikál), az alapképek és az 

ajtók feletti mandula alakú képmezőnek félalakos prófétáit, az architráv Jessze figuráját, és a 

további prófétákat a többi képmezőbe, valamint az oromzati keresztet és a hozzá tartozó két 

mellékalakot. A kereszt karéjos száraiban a négy evangélista is helyet kapott (123-124. és 

127. kép). Ez a név szerint eddig még nem ismert festő az ikonokhoz képest sokkal inkább a 

nyugati festészet hatása alatt állt, figurái, jelenetei naturalizmusról tanúskodnak - valószínűleg 

már nyugati metszetelőképeket is használt -,503 a képek háttereiben a kék dominál, az aranyat 

elhagyja. Feliratai cirill betűs román szövegek. Minden bizonnyal ő festette a püspöki trón és 

a szószék képeit is. Egyelőre nem ismerünk olyan ikonokat, vagy ikonosztázionokat, 

amelyeket össze tudnánk vetni ennek a festőnek a művészetével, így azonosítására egyelőre 

nem vállalkozhatunk. 

Ha a váradi ikonosztázion faragott részei már valóban elkészültek a század közepén, 

akkor az ikonok, illetve a festés-aranyozás készítésére vonatkozó adatok szerint ezekre még 

több mint egy évtizedet kellett várni, ami egyébként Máriapócs és Balázsfalva esetében is 

hasonlóan alakult. 

Szószék és püspöki trón. A váradi székesegyházból kiszállították a szószéket és a püspöki 

trónt is, amelyek az ikonosztáziont faragó műhely munkái lehetnek, mivel faragványaik 

stílusa, a fölhasznált díszítőelemek szinte egyeznek. Szerkezetük szintén a balkáni, a 

mediterráneumban elterjedt formákat követi. A szószék kosara, hangvetője poligonális 

alaprajzú, a trón baldachinját a szószékkosárhoz hasonló áttört faragványokból összeállított 

csúcsdísz zárja (130. kép). A trón egyébként dobozszerű építmény, amelynek főnézete 

teljesen, két oldala csak részben nyitott, a baldachint oszlopok tartják (128. kép). A nyitott 

részeket olyan íves záradékok díszítik, mint amilyenek az ikonosztázion ajtói felett láthatók. 

A trón alsó részein két faragott oroszlán is föltűnik, nyilván Salamon trónjára való utalásként.   

 A trón háttámláján a trónon ülő Krisztus képe látható, de nem főpapi ruhában. 

Kezében nyitott könyv, román felirattal (129. kép). Ruházata élénkszínű, bár köntöse erősen 

megkopott, a háttér kék, az egész jelenetnek rózsaszínre színezett építészeti elemekre 

emlékeztető keret kölcsönöz térbeli mélységet. 

                                                
503 Ez különösen a Menekülés Egyiptomba, illetve a Kísértés jelent esetében feltételezhető, mivel az utóbbin a 
Sátán alakja már a nyugati biblia-illusztrációkon megszokott patás, szarvas formát mutatja. 
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 A szószék kosarán a négy evangélista auktor-portrékra emlékeztető ábrázolása látható, 

könyvük nyitott, bennük román idézetek. A szószék háttámláján Szent Pál apostol áll, 

kezében nyitott könyv, illetve szokásos attribútuma, a kard látható. A szent apostol neve 

aranybetűkkel, görögül készült (131. kép). 

 A festő személyét itt sem ismerjük, stílusa az ikonosztázion második rétegéhez 

kacsolódik, de a monumentális Krisztus-ábrázolást nézve, amely alapvetően a bizánci 

festészet hagyományainak biztos ismeretéről tanúskodik, megkockáztatható az a feltételezés, 

hogy a bizánci hagyományokat belülről ismerő mester munkáival állunk szemben, aki viszont 

már biztosan tájékozódott a nyugatos formanyelvben, és alapvetően el is köteleződött ebben 

az irányban. 

 

Új liturgikus tárgyak. 1782. november 8-án kelt Keresztúry, a nagyváradi görög püspök 

bécsi ágensének a püspökhöz írt levele, amelyben az új liturgikus tárgyakkal kapcsolatos 

fejleményekről ír.504  Kiderül, hogy új füstölőt, mécsest és gyertyatartót szeretnének 

csináltatni, az ágens már beszélt is egy aranyművessel. Közben megkezdték a föloszlatott 

kolostorok javainak az árverését, ezért az ágens azt a megoldást javasolja, hogy próbáljanak 

ott megfelelő tárgyakat vásárolni. Azt is leírja, hogy aranyműves ugyan már dolgozik a 

gyertyatartók és a tabernákulum rajzain, de ha sikerülne megfelelő, kész darabokat találni az 

árveréseken, akkor abbahagyja a munkát, de ha nem találnak a rítusnak megfelelő tárgyakat, 

akkor folytatja. Érdekes adalék még, hogy az ágens a ruhák tekintetében pluviálék vásárlását 

is ajánlja, mivel azok könnyen átalakíthatóak görög liturgikus ruhákká.  

Úgy tűnik, hogy az árverésen nem találtak megfelelő portékákat, mert a levéltárban 

1783-ból fönnmaradt egy ezüst tabernákulum terve. A latin szentségházakra emlékeztet, fő 

nézete domború, két oldala homorú kiképzésű, hátoldala viszont egyenes, négy sarkán ión 

fejezetes oszlopokkal. Teteje hullámprofilos íves kiképzéssel, csúcsán latin kereszttel. Sajnos 

                                                
504 „Gratissimas de 25to evoluti 8bris peculiari complens sum affecto: / Quia circa lampadem, Thuribulum, 
Tabernaculum, et Candelabra disponere placuit, probo quam maxime: / Ultimam licitatio Suppellectilium 
abolitarum Ecclesiarum litins constitisset; multum sani prosperare potuissemus, cum sciam similibus 
occassionibus cuncta levissimo haberi posse pretio: et agat (?) Rsma Vra, quantum possibile, ut a contractu cu 
aurifabro quoad Lampadem et Thuribulum jam inito, recedatur: / Sin minus, in Domino Laborem prosequatur: / 
Quoad candelabras et Tabernaculum, cuin Aurifaber in delineationem tantum quorum velut scribere placet 
occupetur, neque conventio inita habeatur; si haec in licitatione procurare possent; nulla subversatur difficultas, 
quo minus a suspecto delineatione, et subsequo labore arceri valeat, si autem praefata candelabras et 
Tabernaculum Ritui nostro accomoda in licitatione aquiri non posseat, aurifaber continuanda continuet: / De 
casulis harum summarumesse necessitatem, Rmsa Vra non ignorat, hinc qualum mihi foret, Pluvialia ex quibus 
facile casula nostri ritus adaptari quirent, ex nobilisti materia si netamen summarum 120 frum excedant emeret. 
(…)” DJBAN – Oradea, Fond 169. Ep. gr. cat. din Oradea, Inv. 881. dosar 426. rola 866. f 7. 
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a mester neve nem derül ki, valamelyik bécsi ötvös készíthette ezt a rajzot.505 Nem tudni, 

hogy megvalósult-e, mindenesetre a székesegyház jelenlegi ezüst szentségházának formája 

nem hasonlít a barokk tervekéhez, a 19. század második felére datálható munkának tűnik.506 

 

Két kovácsoltvas állvány 

Minden bizonnyal a görögkatolikus egyházmegye felállítása után került a templomba az a két, 

háromlábú kovácsoltvas állvány, amelyek egy-egy ovális képet tartanak (138-141. kép). A 

kovácsoltvas díszállvány, valódi kovács-mesterremeknek tűnik, alapvetően akantuszokból 

kombinált díszek adják meg az összhatást, de babér illetve rózsafűzérek is szerepelnek rajta. 

Ami még különösebb, hogy a talprészen egy-egy vas puttó is föltűnik, kezükben rózsát tartva, 

míg a kép fölött zárt, keresztes korona látszik, az egész együttes csúcsán fél szárnyát 

kiterjesztő madár (talán főnix) helyezkedik el, s csőrével ő is egy akantuszt „fúj”. Az egyik 

medalion Szűz Mária, a másik Krisztus büsztjét ábrázolja. A fémre festett képek mögött 

további két másik portré is rejtőzik: Mária Terézia, illetve II. József arcképe. A királynőt már 

feketében, özvegyi öltözékben ábrázolák. Az 1777-es év eseményei tűnnek a legalkalmasabb 

arra, hogy egy ilyen jellegű alkotással állítsanak emléket, vagy biztosítsanak folyamatos, 

mégha rejtett jelenlétet is az uralkodóknak egy püspöki templomban. Az ovális képforma, és a 

kettős, nyitható képszerkezet a nyakláncokon viselt medálok technikáját idézi. A medálokon 

gyakran rejtve, féltve viselték a szeretett személyek képmását. Mintha ezt a bensőséges 

viszonyt akarnák megidézni ezzel a megoldással. A váradi egyházmegye valóban sokat 

köszönhet az uralkodónak, hiszen ha nem állították volna föl kanonikusan az egyházmegyét, 

az egyházi unió nehezen tudott volna hosszú távon fejlődni is. A kovácsoltvas emlékeket a 

szakirodalom, és talán a helyi hagyomány az uralkodó ajándékának véli.507 Inkább helyi 

kezdeményezésről lehet itt szó, nehezen képzelhető el, hogy Mária Terézia, de főképp II. 

József esetében, hogy Krisztussal és Szűz Máriával akarta volna magát a hivatalos udvari 

reprezentáció keretein belül párhuzamba állítani. Az egész gesztus mögött inkább a váradiak 

ötletgazdag buzgóságának érdekes lenyomatát láthatjuk. A kovácsoltvas részek stílusa nagyon 

ügyes, de helyi mester munkája lehet, talán ezt erősítheti a hivatalos uralkodói jelképek – 

kétfejű sas, Szent Korona – hiánya, s ezt erősítheti a csúcsdíszként szerepeltetett főnix, amely 

arra utalhat, hogy az uralkodói kegy végülis a végromlás széléről hozta vissza, új életre 

keltette az egyházi uniót itt Biharban is. 
                                                
505 Alaprajz és előnézeti rajz: DJBAN – Oradea, Fond 169. Inv. 881. dosar 426. rola 866. f 8-9. 
506 JULA – NOVICOV 2007, 73. nagyon hasonló szentségháza van az eperjesi katedrálisnak is. Képe: BABJAK 
2005, 33. 
507 RADU 1930, SABĂU 2005, 60. 341, 307, 308. kép. 
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2. AZ ÚJ SZÉKESEGYHÁZ  

A TEMPLOM ÉPÍTÉSE 

A régi parokiális templom úgy látszik az ortodox templom elkészülte után már méltatlannak 

tűnt az egyházmegye vezetői szemében, hogy igazi székesegyházként tekintsenek rá. Már 

említettük, hogy Dárgossy Mózes a ’80-as években torony építéséhez fogott, de Darabanth 

Ignác püspök (1788-1805) későbbi beszámolója alapján úgy tűnik, hogy a munkát nem 

fejezték be. Darabanth 1799. április 3-án terjesztette föl kérését a Helytartótanácsnak, 

amelyben a székesegyház tornyának megépítéshez, illetve a templom felújításához kér 

támogatást. A levélhez csatolt dokumentumokban részletesen bemutatja, hogy 1780 és 1798 

között milyen támogatásokra kapott ígéretet az egyházmegye, s hogy abból ténylegesen 

mennyit használt föl. A költségösszesítések eredményeként megállapítja, hogy ebben a két 

évtizedben végül 17718 rajnai forintot és 32 krajcárt még nem használtak föl, amelynek 

folyósítást a tervezett munka megvalósításához kéri. Az is kiderül, hogy a tervezett munka 

költségei az órával és a harangokkal együtt 31000 forintra is rúghatnak. Ebből az összegből 

kb. 12000 forintra van meg a fedezet különböző forrásokból, ezért számít nagyon a 

Helytartótanács támogatására.508  

Darabanth erőfeszítései eredménnyel járhattak, bár 1800-ban megismételte kérését a 

Helytartótanácsnál.509 Ebben az évben el is kezdte az új templom építését, bár az előző két 

évben már nyugtákat adtak a toronyépítéshez szállított anyagokról.510  

1804. május 24-én Jacob Éderrel és Conrad Hazllal szerződött, hogy az új 

székesegyházat összes 15000 rajnai forintért megépítik.511 Az első pontban megadták a 

templom méreteit, amely az új, megépült toronytól a szentély végéig 24 öl (kloster) hosszú 

lesz. Az egész templomot, a szentélyt, a hajót és a két oldalkórust is boltozni kell. Leszögezik, 

hogy a szentély alá kriptát is kell építeni, amely szintén boltozva lesz. A templom padlózatát 

kehlheimi kővel kell majd burkolni. A 2. pontban az építőmester minden építő- és kézi munka 

biztosítását vállalja, a szükséges eszközökkel együtt. A 3. pontban a mester azt is vállalja, 

hogy a régi templomot lebontja, alapjait kiszedi, a téglákat letisztítja. Az új templomot a 

tervek szerint építi meg, s ezért 15000 rajnai forintot fog kapni. A 4. pontban már a püspök 

                                                
508 MOL C 71. 370. csomó 1799. no 19. 
509 Ekkor állítólag 16.996 rajnai forintit kért. JULA – NOVICOV 2007, 7. 
510 A székesegyház építésével kapcsolatban számtalan nyugta maradt fönn (DJBAN – Oradea, Fond 169. Ep. gr. 
cat. din Oradea, Inv. 881. dosar 426. rola 866. és uo. dosar 427, rola 868.) Megköszönöm Emődi János 
nagyváradi helytörténésznek, hogy a nyugtákból készült regesztáit 2008 nyarán önzetlenül a rendelkezésemre 
bocsátotta. 
511 DJBAN – Oradea, Fond 169. Ep. gr. cat. din Oradea, Inv. 881. dosar 426. f 125-126. rola 866. A rossz 
minőségű mikrofilmről készült fotó alapján hozzáférhető szöveg értelmezésben Papp Szilárd segítségét ezúton 
köszönöm meg. 
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vállalja, hogy az építéshez szükséges anyagokat biztosítani fogja, a föntebb megállapított 

15000 forintot pedig a munkához szükséges mértékben folyósítani fogja. Az 5. pontban a 

közöttük létrejött, a torony építésére vonatkozó szerződést semmisnek nyilvánítja, s az abból 

még hátralévő pénzt a torony magasítására kell fordítani. Az aláírások után szereplő két 

sorból kiderül, hogy a korábbi, a torony építésére vonatkozó szerződés alapján 1803. 

augusztus 30-án Éder már fölvett 4000 rajnai arany forintot, míg az új szerződés aláírásakor 

1000 forintot vehetett föl. 

A szerződés alapján a részkifizetésekre utaló feljegyzések szerint Éder 1811. május 

31-én vette föl az utolsó összeget,512 ami a munkálatok elhúzódását jelenti. Ez állapítható meg 

a különféle mestereknek járó nyugtákon szereplő dátumok alapján is, noha 1805 körül az 

épület szinte már használható állapotban lehetett, amint a berendezés elkészültével 

kapcsolatban látni fogjuk. A befejezés és a szentelés pontos dátuma nem ismert, valószínűleg 

1812 körül érhetett véget. A Helytartótanács állítólag 1815-ben kérte az építkezéshez 

fölhasznált összegek sorsáról készítendő kimutatást.513 

 Feltételezhető, hogy a székesegyház terveit is Éder készítette, akárcsak az ortodox 

templomét. Az eddigiek alapján az is látszik, hogy először a toronyépítést kezdték meg, de 

mivel időközben a püspök teljesen új templom építése mellett döntött, az egész koncepciónak 

változnia kellett. Ez az építési sorrend azzal is járt, hogy a templom keletelését meg kellett 

őrizni, ami azt eredményezte, az egész épület a szentéllyel néz a tér felé, a torony és a 

főhomlokzat alig érvényesül, mivel a telek nyugati végében már ekkor is épület, az iskola állt. 

Az elhelyezés változatlansága mindenképp hátrányt jelentett az ortodox templomhoz képest, 

amelynek nyugati főhomlokzata közvetlenül a térre néz. A görögkatolikus székesegyház 

telkének keleti végében, a térre néző oldalon állt egy városi ház, amelyben a parókia 

működött. Ennek lebontásával az új templom déli és nyugati homlokzata szabadon állóvá lett, 

bár igazából így sem alakult ki olyan nézete, amelyben megfelelő távolságról nézve jól 

érvényesülhetnének az épület arányai. 

 A székesegyház latin kereszt alaprajzú, szentélye szegmensívben záródik (133-134. 

kép). A kereszthajók a templom belsejében nem igazán érzékelhetők, mivel oratóriumra 

emlékeztető módon karzat épült bennük, alattuk pedig sekrestyéket alakítottak ki, amelyek 

teljesen le vannak falazva a hajó terétől, ekkor még nem létezett a nyugati karzat sem.514 

Hagyományosan két bejárata van az épületnek, a torony alatt a nyugati homlokzaton, illetve a 

                                                
512 DJBAN – Oradea, Fond 169. Ep. gr. cat. din Oradea, Inv. 881. dosar 426. f 126 r. rola 866. 
513 JULA – NOVICOV 2007, 8. 
514 Ez a karzat 1921-24 között épült. DEJEU 1926, 234. 
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déli oldalon, amely a férfiak templomának megközelítésére szolgáló bejárat volt. A templom 

boltozott, a csehsüvegboltozatokat elválasztó hevederek kompozit fejezetes pilaszterpárokon 

nyugvó párkányvállakról indulnak. A székesegyház falait kívül dór fejezetes pillérek tagolják, 

közöttük az ortodox templomon már kidolgozott megoldás ismétlődik, mivel Éder itt is 

fülkéket alakított ki. A külső építészeti tagozatokon a dór elemek dominálnak (pillérfejezetek, 

a párkányok képszékeit osztó triglifek), míg az ortodox templomon a ión oszloprend elemei 

kaptak hangsúlyosabb szerepet, így az egész épület robosztusabb, klasszicizálóbb jelleget 

kapott, mint az ortodox templom (135-136. kép). A hajó és torony összekapcsolása nem túl 

harmonikus, az oldalfalakat tagoló fülkék a torony északi és déli falán is megjelennek, talán 

átvezető elemként (134. kép). Alkalmazásukat a torony időközben megváltozott magassága is 

indokolttá tehette, hiszen az építés kezdetén még egy sokkal kisebb méretű épülethez szánták, 

s a magasság növelésével az alsó részek szilárdságát is fokozni kellett. A koronázó párkány 

fölött erkély fut körbe, az e fölött következő, utolsó szint és a sisak már nem sok eredeti 

részletet őriz, mivel először az 1836-os tűzvészben, majd a 19. század folyamán még többször 

is megsérült.515 A sisak formája egyébként az ortodox temploméhoz lehetett hasonló, 

legalábbis az 1817-ben Schütz József által készített, a város látképét ábrázoló, céhlevélhez 

készült metszet erről tanúskodik.516 A monumentális hajó tömegét szerencsésen tagolja, hogy 

a kereszthajók fölött a fedélszék megemelkedik a hajóéhoz képest. 

Biró József nem szerette ezt a templomot, talán lekicsinylő megjegyzései517 is 

elősegítették, hogy a magyar kutatás szinte figyelemre sem méltatta. Kétségtelen, hogy a 

szemközt álló rivális templomot inkább csak méreteiben, semmint szépségben és 

harmóniában tudta volna fölülmúlni, bár mind a két épület egyazon mester, Jacob Eder /Éder 

Jakab vezetésével valósult meg, nem is nagy időbeli eltéréssel. Az építőmesternek igazából 

„variációk egy témára” alapon kellett a feladattal megbirkóznia, s a megvalósult épületek azt 

sugalják, hogy az első verzió jobban sikerült. Kérdés, hogy a különböző oszloprendek 

alkalmazása mögött tudatos választás állt-e, mivel az Istenszülőnek szentelt templomhoz a 

klasszikus formatan szerint a nőiséget kifejező ión rend jobban passzolt. Merész túlzásnak 

tűnhet, de lehet, hogy az egyesült székesegyház latinkereszt alaprajzi formája mögött is 

elképzelhető némi szimbolikus utalás, azon túl, hogy a megnövekedett arányokhoz nem 

passzoltak volna azok a kis félköríves kliroszok, amelyeket az ortodox templomon 

alkalmaztak. 

                                                
515 Jelenlegi sisakját 1910-12 között nyerte. PÉTER 2008, 140-142. 
516 PÉTER 2008, 140. A metszete lelőhelye: Magyar Nemzeti Múzeum, Történeti Arcképcsarnok 
517 BIRÓ 1932, 82-83. 
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AZ ÚJ TEMPLOM BERENDEZÉSE 

A székesegyház berendezésére vonatkozó mesterszerződés magyar nyelvű változata is 

fönnmaradt, amelyet érdemes szó szerint közölni, mert több érdekes körülményre is tudunk 

belőle következtetni: 

 

„Anno 805 die 29a septembris egy részrül Eö Excellentiája Püspök Darabanth Ignatz 

Úr más felöl pedig Professor Veis Úr részérül következendő contractus köttetett, ugy mint: 

1o. Tartozik Veis Úr az Nagy Váradi mostan már épülő Görög Catholicus Templomba az 

egész frontispiciumát, az Cathedrát, az Püspök nagyobb és kisebb székeket, az Asszonyok 

rekesztekjét, belül az Oltár felett való baldachinum formát, az sztránákat, az Canonok Urak 

székjeit, az két oldal Capellában való két kis oltárokat, valamint Asztalos, vagy Képfaragó 

munkában is tisztességesen, erősen és tisztán, a’ mennyiben azok meg hólt Kép faragó Boj 

által tökéletessen el nem készíttettek volna, el készíteni az már helyben hagyott Planum, és 

rajzolás szerint, és azt egészen készen fel is rakni. 

2o. Tartozik a’ Templomban meg kivántató székeket és, úgy négy nagy gyertyatartókat, és 

négy kisebb gyertyatartókat az Frontispicium Formájához és Architektúrájához képest, mind 

asztalos, mind Képfaragó munkában tökéletesen meg tsinálni, el készíteni és felállítani. 

3o. A’ mennyiben Boy Képfaragó az eddig készült munkában az Planumtól elállott volna, 

tartozik azon hibákat is hellyre hozni, és a’ Planumhoz igazítani. 

4to. Tartozik az egész munkáról felelni, és ha azt hibásan készítené, és a’ Delineatióval meg 

nem egyezne, tartozik azt újra el készíteni ingyen, minden fizetés nélkül. 

5o. Nem lészen szabad Eő Excellentiájának sem legkisebb deszkáját másnak el adni, vagy fel 

dolgozni, mellyel ha tselekedné, tartozik minden deszkáért 5 Rflot fizetni. 

6o. Tartozik maga számára és az Munkák hamarabb és jó móddal való el készítésére nézve 

usque 1am Novembris a. c. egy jó képfaragó legényt hozatni, hogy ehez még két Kép faragó 

legény és így mind öszve három képfaragó legényt hozzon, nem különben asztalossal is 

tartozik magát provideálni. 

7o. Tartozik az egész munkát pro 1a januari 807. elkészíteni. 

 

Ellenben Eő Excellentiája  

1o tartozik az egész Munkáért Kész pénzben öt ezer négy száz huszon két, id est 5422 Rfkat 

fizetni.  
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2do tartozik hat köböl kétszeres búzát ezen folyó Esztendőben, hat köblöt pedig a jövő 

esztendőben adni.  

3o Tartozik mostani Szt. Mihály vásárkor négy két esztendő sovány sertéseket adni.  

4o Az esztergályos, és lakatos munkákat Eő Excellentiája fizeti, egyebet, ugy mint enyvet 

nem tartozik.  

5o Szükséges hárs, és fenyőfa deszkákat, és más fákat Eő Excja fog adni. 

6o mostan mindjárt munka fejében Eő Exja anticipál ezer Rft, azután pedig, 

7o Az munka készítéséhez képest fog pénzt Veis Urnak adni, ugy mind azon által, hogy 2000 

Rftot az egész Summából tsak akkor fizet le Eő Exja, midőn az egész munka kész lészen. 

8o Azon esetre, ha az 6dik Punctumját ezen contractusnak Veis Úr meg nem tartaná, és 

magának usque 1am Novembris  id. e. a jó legényt nem hozatna, Eő Excja mivel addig egy 

pénzt sem tartozik adni, míg legényekkel az fent említett Punctum szerent provideálva nem 

lészen. Sig. ut supra. 

p. püspök p. Johan Weiß”518 

 

A szerződésen olvasható feljegyzések szerint az utolsó kifizetés 1808. augusztus 3-án 

történt, ami azt mutatja, hogy az eredetileg tervezett határidőt egy évvel sikerült túllépni.519 A 

szerződésben frontispiciumnak nevezett ikonosztázionon kívül szerződtek baldachinra, 

szószékre, püspöki trónra, előkészítő oltárokra, a kanonoki székekre, a nőket elválasztó 

rekesztőre. A templom ugyan még nem volt készen, de már a berendezésre is gondoltak, ami 

arra utalhat, hogy az épület olyan készültségi szinten állhatott, hogy a berendezés 

megrendeléséhez szükséges méreteket már biztosan lehetett tudni, és változásukkal nem 

kellett számolni. Ez a szerződés már a második a témában, mivel a bevezetőben kiderül, hogy 

Boy nevű faragó már készített terveket, és a munkát is megkezdte, de a folytatással Johan 

Weiss „porfesszort” bízta meg a püspök. Míg Boyról egyelőre semmi közelebbit nem tudunk, 

Weiss munkásságának, életének a földerítésében támpontot jelentett a professzor titulus 

említése, ami arra utal, hogy tanári teendőket látott el a városban. Nagyváradon a Ratio 

Educationis oktatási reformjának köszönhetően 1777 novemberében, a régi püspöki 

rezidenciában (az Újvárosban, a Szt. László templommal szemben, a görög püspöki lakhoz 

közel) nyílt ún. nemzeti iskola, amelyek tanrendjében kötelező tárgyként már a rajz tanítása is 

                                                
518 DJBAN – Oradea, Fond 169. Ep. gr. cat. din Oradea, Inv. 881. dosar 426. f 129. rola 866. 
519 A kifizetések ütemezése: -1805. okt. 1. – 1000 rf /-1806 máj. 28. – 1000 rf /-1806. okt. 31. – 400 rf /-1807. 
febr. 3. – 380 rf /- máj. 8. – 500 rf /- jún. 23. – 300 rf /- aug. 9. – 500 rf /- okt. 13. – 342 rf /- dec. 4. – 200 rf /- 
dec. 13. – 100 rf /- dec. 29. – 300 rf /-1808. márc. 1. – 300 rf /- ápr. 1. – 100 rf /- ápr. 3. – 400 rf. DJBAN – 
Oradea, Fond 169. Ep. gr. cat. din Oradea, Inv. 881. dosar 426. f 129. rola 866. 
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szerepelt. Az első rajztanár Révai Miklós piarista volt, aki 1781-ig maradt a városban. Utóda 

Siegwarth nevű tanár lett, akit 1784-ban már biztosan Johann Weiss követett a tanári székben. 

A váradi iskolát igazán ő fejlesztette föl, a mintarajzokat is ő készítette.520 A szerződésben 

érdekes kitétel, hogy a mesternek három faragó legényről és asztalosról személyesen kell 

gondoskodnia, míg az anyagok beszerzését a püspök magára vállalta (nyilván az 

uradalmakból megfelelő mennyiségű fát könnyen be tudott szerezni). Nem világos, hogy Boy 

mester helyett miért kellett új kivitelező után nézni, de talán nem véletlenül szemelték ki 

Weisset, aki már két évtizede a városban dolgozott, s az iparosok jelentős részét a rajziskola 

vasárnapi iskolájában nyilván személyesen is oktatta. 

 A templom jelenlegi berendezése valóban a 19. század elejére utaló stílusjegyeket 

mutat (137. kép), amelyek között a klasszicista bútorművességben megszokott formai jegyek 

dominálnak (vázák, babérfüzérek, fonatos díszek, stb.). Nem tudni, hogy a baldachin 

elkészült-e, mert jelenleg nincs a szentélyben. A szószék és a kliroszok padjai, valamint a 

püspöki székeke tűnnek a legkevésbbé átalakítottnak. Problémás az ikonosztázion, amely 

szintén klasszicista jegyeket mutat, áttört, szép akantuszos ornamentális faragással, de a 

templommal foglalkozó irodalomban általánosan elterjedt nézet, hogy a templom falait átfestő 

Szirmai Antal szabadkai születésű művész munkája,521 ami a képek esetében biztosan 

helytálló is, de a faragások 19. század eleji eredetét nem lehet kizárni, még akkor sem, ha 19. 

század végén jelentős felújítással, a képek teljes, s feltételezhetően a faragványok részleges 

cseréjével kell számolnunk. További levéltári kutatás nélkül a kérdésben egyelőre nem lehet 

biztosan állást foglalni. 

 Az ikonosztázion formailag egyébként rokon megoldásokat mutat az ortodox templom 

ikonosztázionjával, amelynek készítésére – faragára, festésére – 1816-ban szerződött a 

délvidéki ortodox testvérpár, Arszenije és Alexander Theodorovics, az előbbi a festési, utóbbi 

a faragásokat vállalta föl összesen 26.000 forintért.522 A Holdas-templom ikonosztázionjának 

párdarabja, szinte ikertestvére és biztos előképe a belényesi Szt. Demeter görögkatolikus 

templomban készült el 1811-ben (142. kép). Belényest a nagyváradi püspök 1781-ben a latin 

egyházmegyétől kapta meg, hogy biztosítva legyenek a püspökség fenntartását biztosító 

költségek. Az itteni új templom építése a székesegyház építésével párhuzamosan folyt, az 

ikonosztázion 1811-ben lett kész.523 A szerződés és a faragó kiléte egyelőre nem ismert. 

                                                
520 A nagyváradi rajzoktatásról, Weiss Jánosról, akinek életrajzi adatait sajnos nem ismerjük: SZABOLCSI 1972, 
41.  
521 DEJEU 1926, 232. RADU 1930, 64. 
522 FIRU 1934, 17. 
523 ШЕЛМИЋ 1978, 15, 65-66.  
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Mindenesetre jól látszik, hogy a váradi görögkatolikusok noha a templom építésében 

hátrányba kerültek, a berendezés gyorsaságában viszont megelőzték az ortodoxokat, akik 

talán éppen az unitusoknál készült munkákat látva hívták meg a két mestert, s ezért alakult 

úgy, a két templom ikonosztázionjának formanyelve is nagyon hasonló lett. Meg kell persze 

jegyezni, hogy Arzsenije Theodorivics a 18. század végétől kezdve számos délvidéki szerb 

templomban dolgozott, de nem a belényesi templom volt az első unitus templom sem, ahol 

megfordult: 1795 és 1797 között már ő festette a bácskeresztúri Szt. Miklós görögkatolikus 

templom ikonosztázionját is.524 

Arra vonatkozó adatot eddig nem találtunk, hogy ki festette a Weiss által elkészült 

ikonosztázion képeit. Állítólag létezik egy német nyelvű szerződés, amelyet Arszenije 

Theodorovics kötött festői feladatra, de mivel ehhez a szerződőséhez nem sikerült 

hozzáférnem, a tartalmáról sem tudunk semmi közelebbit megállapítani.525 Azt sem lehet 

kizárni, hogy ekkor talán már falak festésére gondolhattak, a székesegyház jelenlegi falfestése 

Szirmai Antal munkája 1892-ből,526 előzményeiről egyelőre semmit sem tudunk. 

 

3. A PÜSPÖKI PALOTA 

 

Már a templom építésével kapcsolatban említettük, hogy az első görögkatolikus püspökök a 

Csáky püspöktől kapott házban laktak, amelynek pontos helyét eddig nem sikerült 

megállapítani, Kovács Meletius 1758-as, a Steirer-ház megvételét kezdeményező javaslatában 

fölkínálja, hogy ezt a lakhelyet, amelyben épp, hogy csak két szoba jutotta püspöknek, el is 

lehetne adni, kb. 1000 rajnai forintért. Úgy tűnik, hogy a házvásárlás meg is történt, mivel 

amikor a püspöki székházat 1780 körül fölmérték, akkor az alaprajz mellett található bevezető 

szövegben írják is, hogy a Magyar Udvari Kamara és a püspökség 6000 aranyért vette egy 

Steirer nevű kőművestől. A házról azt is megállapítják, hogy jó anyagokból épült (143. 

kép).527 A homlokzati rajz szerint az épület tér felé eső része egy egyemeletes, illetve egy 

földszintes részből állt. Az emeletes rész négytengelyes volt, az utolsó, bal szélre eső 

tengelyben nyílt a kocsibejáró. Az emeleten négy ablak nyílt. A fölszintes rész L alakban 

csatlakozott a magasabb épülethez, hattengelyes, mindenféle díszítő elemet nélkülöző 

homlokzattal nézett a térre. Ez alatt a rész alatt jó, boltozott pince is volt, így padlószintje 

                                                
524 ШЕЛМИЋ 1978, 78-80. КУЛИЋ 2007, 236-237. 
525 Hivatkoznak rá: JULA – NOVICOV 2007, 11. 
526 Szignója, a toronytól számított harmadik boltszakasz képén szerepel. JULA – NOVICOV 2007, 35. 
527 MOL T 98. 1. A főhomlokzat és két hosszmetszet. A Másik rajz, MOL T98.2, az alaprajz, amely szignálva is 
van: Abaraham v. Szerwansky készítette, sajnos a dátum nem szerepel. 
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valamivel magasabban volt, mint az emeletes ház földszinti részéé. A földszintes háznak a tér 

felé három szobája volt, amelyek a magyarázat szerint a püspök lakosztályát alkották, a kis 

utcára nézett viszont az ebédlő. A tágas udvarról kamrák, kocsiszínek, istállók nyíltak, de az 

egyik sarkában egy kisméretű, körülkerített kertet is kialakítottak. 

 Miután a latin püspök átköltözött az Olaszi szélén megépült új központjába, úgy tűnt, 

hogy a Szent László-templommal szemben álló egykori püspöki lakba az unitus püspök 

költözhet a tervezett, de még meg sem alapított bazilita kolostorral együtt, legalábbis 

Patachich így nyilatkozott még 1769 májusában.528 

 Az átköltözésből aztán nem lett semmi, mert a latin püspöki palotát végül nem az 

unitus püspök, hanem a nemzeti iskola kapta meg 1777-ben, ezért inkább a régi püspöki ház 

felújítását javasolta a Helytartótanács. Drágossy Mózes 1779 júliusában készített egy 

beadvány ezzel kapcsolatban,529 ugyanis a Kamara által készíttetett újjáépítési javaslattal nem 

volt megelégedve, inkább a Josef Hoffmann által készített terv megvalósítását propagálta 

(144. kép).530 Drágossy több ponton elégedetlen volt az átépítésre vonatkozó beterjesztéssel, 

amely szerinte több esetben oktalanul akart spórolni, hiányosságait tételesen fölsorolta.  

Hoffmann tervét elnézve viszont megállapítható, hogy valóban elegánsan oldotta 

volna meg a két különböző léptékű, valószínűleg különböző korú ház összekapcsolását. A 

földszintes részre emeletet húzott volna, és a földszinti részek ablakait egy magasságra emelte 

volna. A nem a középtengelyben elhelyezkedő bejáratot a falsík nagyon enyhe kiemelésével 

hangsúlyozta volna, ami pl. az alaprajzon nem is jelentkezik, csak a tetőszerkezetben. A 

homlokzaton a kaput egy 7 tengelyes egység központjává tette, az első emelet fölött 

timpanont is építve. A kapu körüli földszínt armírozást, az ablakok körül pedig igényesebb 

vakolatdíszítést kapott volna, mint a többi rész. Az egész monumentalitását növelte volna a 

szép manzárd tető.  

 Egyelőre nem tudni, hogy Hoffmann javaslata meg is épült-e, mivel a püspöki palotát 

a 19. században jelentősen átalakították,531 a 20. század elején teljesen lebontották.532 

Hoffman egy elegáns városi palotává alakította volna ezt a nem túl igényes kiképzésű, 

ráadásul egymástól is eléggé különböző épületrészekből álló püspöki lakot. Hoffmann 

életrajzáról, munkásságáról keveset tudni, műveinek föltérképezése további kutatásokat 

igényel, mivel úgy tűnik, hogy jól képzett és jó formaérzékkel megáldott építésszel állunk 
                                                
528 MOL C 38. 21. cs. no 22. f 571. 
529 ÖStA HKA Kam. Ung. RNr 725. sac. 33/3. nr 132. ex ao 1780. f 318-320. A püspök által támasztott 
kifogásokra Anton Popovich kamarai mérnök adott választ, 1779. okt. 16-án. Uo. f 315.  
530 ÖStA HKA Kartensammlungen Rb. 177. Hoffman Bau Meisternek nevezi magát a terv szignójában. 
531 Képeslap a régi püspöki palotáról: OSZK Kisnyomtatványok Tára. 
532 PÉTER 2008, 253-256. 
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szemben. Hoffmann többször dolgozott a latin egyházmegye számára. Két tervet is készített a 

17. számú kanonoki házhoz, amelyet aztán az egyik alapján meg is építettek.533 Aztán 

plébánia- és templomtervet is készített a környékbeli római katolikus közösségek számára.534 

 A püspöki palotát és a székesegyházat egy utca és az utca túloldalán, a templom 

közvetlen szomszédságában álló telkek választották el egymástól. A templom körüli telek és 

házak többségét, számszerint ötöt, a püspökök fölvásároltak kanonokjaik számára a (egyet 

még Dárogossy, négyet Darabanth vett meg),535 akik kezdetben még az Olasziban található, a 

feloszlatás után üresen álló jezsuita konventben laktak. A székesegyház körüli 

telekkoncentrációval az újvárosi görögkatolikus egyházi központ területileg kezdett 

körvonalazódni, bár egységes építészeti arculatot soha nem kapott. 

                                                
533 BIRÓ 1932, 70. 
534 Csatárra templomot treveztt 1778-ban, Éradomyba plébániát egy évvel később. ACTA CASSAE 1973, 20, 22. 
535 MOL C 71. 370. csomó 1799. no 19. 
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ÖSSZEGZÉS 
 

 

1. A MŰVÉSZETI REPREZENTÁCIÓ KERETEI 

A püspöki központok szervezeti/szerkezeti alakulása. A bizánci tradíciónak megfelelően a 

püspöki rangra eredendően csak szerzetest jelölhettek. A szerzetesi fogadalmat akkor is le 

kellett tennie, hogyha pl. özvegy papként választották meg, és ha előtte soha nem is élt 

kolostorban. Magyarországon az unió kezdetétől fogva igyekeztek tiszteletben tartani ezt a 

hagyományt. A munkácsi püspökök rendszerint bazilita szerzetesek voltak, így a püspök 

lakhelye is biztosítva volt a munkácsi kolostorban. Amint láttuk, ez az egyensúly a 18. század 

elején kezdett megbomlani, a kolostori és a püspöki javadalom szétválasztását követelő 

kezdeményezések okán, ami odáig vezetett, hogy 1751-ben a szerzetes-püspöknek el kellett 

hagynia kolostorát, és önálló életet kellett kezdenie a városban. Olsavszky nyilván érezte a 

helyzet szokatlan voltát, bár tudomásul vette, hiszen Munkács városában önálló, kolostortól 

független püspöki székház építését kezdte meg, amely mellett már korábban iskolát is nyitott, 

hogy az egyházmegyés papok képzése magasabb szinten meginduljon, hiszen a 

szemináriumok nyitása a trienti zsinat egyik fontos reformpontjának számított.536 Ha már a 

munkácsi kolostorból végleg kiszorult, elkezdte a pócsi rendház kiépítését, amelyhez a 

székesegyház méretű zarándoktemplom is csatlakozott, a püspökszenteléseket már itt végezte. 

Nyilván ő is élete egyik főművének érezhette ennek a templomnak a befejezését, ahová 

temetkezett is, de így gondolhatták kortársai és utóda is, hiszen Bradács János a templomban 

helyeztette el Olsavszky ravatalképét,537 valószínűleg egyfajta epitáfiumként kívánt emléket 

állítani a nagy építőnek. 

 A püspöki központhoz tartozó bazilita kolostor fontosságát hangsúlyozta 1736-ban 

Micu Klein püspök is az udvarnak benyújtott programtervében, s több mint húsz évvel később 

így gondolta még Kovács Meletiusz váradi püspök is. Ők persze a kolostor szerepét nemcsak 

a püspökutódlás, hanem az egyházmegyei iskolák működtetése szempontjából érezték 

elengedhetetlennek, hogy a korabeli elvártásoknak megfelelő szintű képzettséggel rendelkező 

papságot nevelhessenek. Láttuk, hogy ez a modell Fogarason még nem, de majd Balázsfalván 

részben megvalósult, viszont később a szerzetesek és a püspökök személye közötti 
                                                
536 A munkácsi iskola történetéről: UDVARI 1992, 180-186. 
537 PUSKÁS 2010.b 244. 



 141 

feszültségek, az életmódbeli különbségek oda vezettek, hogy a baziliták szerepe fokozatosan 

csökkent. Ennek az volt a fő oka, hogy a püspökségeken kolostori élethez nem szokott, latin 

szemináriumokban, jezsuita közegben nevelkedett celebs papok kaptak egyre nagyobb 

szerepet, s a század utolsó püspökei már úgy jutottak erre az egyházi méltóságra, hogy 

szerzetesi mivoltuk háttérbe szorult.538 Váradon a nagyon óhajtott bazilita kolostor meg sem 

épült. 

 Az egyházmegyék kánoni fölállítása a latin egyházmegyei szervezet megjelenéséhez 

vezetett, a katolikus működési formákat átvették, bevezették, a munkácsi püspökségen - 

közép-európai viszonylatban először - megalakult a káptalan is, amely a trienti szerkezeti 

reform egyértelmű diadalát jelentette. Szabályozták az egyházmegyék anyagi forrásait, így 

lehetővé vált szabályos szemináriumok megnyitása is, a püspök, a káptalan, az ösztöndíjasok, 

és az egyházmegyei hivatali papság rendszeres anyagi javadalmazása. A váradi 

egyházmegyében a század utolsó két évtizedében szintén lezajlott ez a folyamat. 

 

2. A TRADÍCIÓHOZ VALÓ VISZONY  

A hagyomány melletti kitartás indokai. A szerkezeti átalakulás előbb-utóbb a tradícióhoz 

való viszonyra is hatással volt. A püspöki felterjesztésekben gyakran szereplő kitétel volt, 

hogy a bizánci liturgikus tradícióhoz és annak kereteihez erősen kell ragaszkodni, mert a 

változtatásokat látva a hívek elpártolnak, az unió ellenségei pedig nyomós, kézzel fogható 

érveket találhatnak így az unióellenes propagandához. 1745-ben Erdélyben a gubernátornak, 

majd Mária Teréziának is biztosítania kellett a népet, hogy vallásukat nem akarják 

megváltoztatni.539 Ez az érvelés főleg az erdélyi és partiumi püspökök retorikáját jellemezte, 

de így érvel a bécsi püspöki szinódus előtti években Bradács János munkácsi püspök is, 

amikor megindokolja, hogy a Bécsben kiadott liturgikus könyvek hitvallásaiban miért nem 

szerepel a Filioque.540 Érthető, hogy miért éppen az erdélyi és a váradi püspök számára 

jelentett ez fontos kihívást. Földrajzi helyzetüknél fogva ők ortodox többségű, jelentős 

ortodox hierarchiával rendelkező területeken vagy azok szomszédságában éltek, ahol a 18. 

század közepén föllángoló unióellenes mozgalmak hatására az ortodoxia újra meg is 

erősödött. A Munkácsi Egyházmegyében viszont az 1720-as évekre az ortodoxia jelentéktelen 

tényezővé vált, az 1760-as, unióellenes mozgalmak sem tudtak már jelentős eredményeket 

elérni. A szomszédos Lengyel Királyság területén pedig erős unitus egyház létezett. Ekkor 

                                                
538 Erre lásd pl. Aron püspök és a baziliták viszonyát: I. TÓTH 1998, 182 - 186. 
539 I. TÓTH 1998, 145 - 146. 
540 LACKO 1975, 100-103, 113 - 117. 
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már az orosz területekről beáramló liturgikus könyvek sem jelentettek akkora veszélyt, mint 

ahogyan azt a bécsi udvar képzelte, aminek eredményeképpen viszont a bizánci liturgikus 

könyvek kiadása állami felügyelettel megvalósult Bécsben.  

 

Kísérlet a tradicionális formanyelv megőrzésére. A tradicionális formákhoz való 

ragaszkodás a templomok, székesegyházak építése, berendezése folyamán egyértelműen 

tetten érhető. Bizánczy 1731-ben megfogalmazott kitétele, hogy a pócsi templom „rutén 

norma” szerint épüljön, vagy Micu Klein kérése a balázsfalvi kápolna ikonosztázionja 

festésekor, ti. hogy minden olyan legyen, mint Hurezben és Coziában, azt mutatják, hogy a 

püspökök számoltak követendő mintákkal. Persze az építészeti formák során leginkább a 

környékbeli városok, vagy éppen a kamarák által delegált építészekre voltak utalva, ami 

nyilván be is határolta a mintakövetés-igénynek a megvalósítási lehetőségeit. A máriapócsi 

templom alaprajzi rendszerében kétségtelenül hordoz a bizánci liturgikus térhasználatból 

magyarázható elemeket, akárcsak a balázsfalvi székesegyház, bár láttuk, hogy Martinelli első 

verziója ennek csak felületes ismeretéről tanúskodik. A két épület külső megjelenésében csak 

Pócson mutatkozik a keleti ősképek megidézésének igénye, az erdélyi példán nem. Az 

ungvári székesegyház meghatározott épületformával rendelkezett, itt csak a belső 

adaptálásáról lehetett szó. A váradi székesegyház építészeti formája jól tükrözi a 18. 

században az ortodox építészetre is jellemző megoldást, amikor külső formájában szinte alig 

különbözik a katolikus épületektől. A román püspökségek estében a templomok belső 

térszervezésére jellemző, hogy a nők és a férfiak szétválasztása még a 19. század elején is 

hangsúlyt kapott. 

 A templomok belső berendezésének kialakításában, ahol a bizánci liturgiának 

egyértelmű előírásai, igényei voltak, úgy tűnik, hogy a püspökök nagyobb önállósággal 

rendelkeztek az állami szervekkel szemben. A sajátos liturgikus igényekre való hivatkozással 

sikerült az ortodox hagyományokat jól ismerő mestereket fölkérni. Az első három nagy 

püspöki megrendelésre készülő ikonosztázion egy balkáni eredetű, magát görögnek valló, 

ráadásul Konstantinápolyból, vagyis a bizánci tradíció szempontjából a legtisztább forrásból 

származó mesterre bízták. Ortodox tanultságúak voltak az első festők is: minden bizonnyal a 

pócsi első prófétasor festője, a balázsfalvi freskók, illetve ikonok festői biztosan, még akkor is 

annak tekinthetjük őket, ha némelyikük időnként unitusnak vallotta magát (Grigore Ranite). 

Ortodox, moschopoliszi festők dolgoztak az első nagyváradi ikonosztázionon is, de a szerb 

érsekség legkedveltebb mesterét hívták meg még a 19. század elején, a belényesi 
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elkészítéséhez, és valószínűleg az új nagyváradi székesegyház ikonosztázionjának a 

befejezéséhez is.  

 A templomok belső berendezésében csak a 18. század utolsó negyedében jutnak 

kiemelkedő szerephez a helyi városok katolikus, kamarai megbízásból dolgozó mesterei, mint 

ahogy ez az ungvári székesegyház esetében történt, de 1750 előtt a pócsi templom kifestésére 

is kassai mestert kértek föl. A Munkácsi Egyházmegyében a festészet terén meghatározó 

szerephez jut a minden bizonnyal galíciai eredetű, görögkatolikus Spalinszky Mihály és Tádé, 

akik a püspöki megrendeléseket nyerték el (ungvári ikonosztázion, pócsi ikonosztázion 

átfestése). Ők a korszak egyedüli, biztosan görögkatolikus mesterei, akik püspöki 

megrendelésekre dolgoznak. 

 

3. AZ ÚJDONSÁG EREJE 

A trienti formák részleges érvényesülése. A trienti liturgikus gyakorlat hatására 

meghonosodott változtatásokat a liturgikus gyakorlat számára az 1720-ban Zamość-ban 

megtartott zsinat rögzítette.541 A zsinat határozatainak ismertetésére és elfogadtatására 

Bizánczy György az 1720-as években hívott össze esperesi gyűléseket az egyházmegye 

kerületeiben.542 A zsinat liturgikus előírásainak biztosan lett hatása, mivel a fönnmaradt 18. 

századi oltárok kialakításában ettől az időtől kezdve a latin gyakorlathoz való idomulás 

figyelhető meg: zárható tabernákulumokat kezdenek használni, megjelennek az oltárképek, nő 

a gyertyatartók száma, az oltár elé/köré lépcsőket emelnek, a mensa koporsóformájú lesz. 

Ezek a változások először így a Munkácsi Egyházmegyében lesznek jellemzőek, amint láttuk 

- talán a galíciai bazilita gyakorlattól inspirálva - az ikonosztázionok előtt mellékoltárokat is 

kialakítanak (Munkács, Máriapócs), a parokiális ikonosztázionok alapképei előtt pedig 

elterjed a kisebb asztalok (presztolok) beállítása is, amelyeket nem oltárokként használnak. A 

pócsi templomban rendes, latin használatra szánt mellékoltárokat is emelnek, bár az a 

zarándoktemplom funkcióból származó speciális igény kielégítésére történt. Az ungvári 

jezsuita templomban megőrzinek több a mellékoltárt, sőt a jezsuita időből származó térdeplős 

padok egy részét is, amelynek gyakorlata csak kb. egy évszázaddal később (!) kezd a 

parokiális gyakorlatban is általánossá válni. Az ungvári templom belső összképe tehát előre 

vetítette azt az irányt, amerre a templomok belseje a következő században alakulni fog. 

Viszont azt is ki kell hangsúlyozni, hogy a Munkácsi Egyházmegyében nem fognak olyan 

                                                
541 Határozatai: MANSI 1961, col. 1437-1438. Különösen: col. 1493, col. 1518. 
542 Az 1726. március 11-én tartott papi gyűlés jegyzőkönyve, amelyben elfogadták a zamość-i zsinat határozatait: 
CIUBOTĂ 2007, 177-185 
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mértékű latinizációba, amely ekkor a lengyel területekre már jellemző volt (ikonosztázion 

elbontása stb.). A munkácsi egyházmegyében használtak szobrokat is, bár amint láttuk ezt 

Bacsinszky ellenezte, a román egyházmegyékben úgyszintén. 

 A román egyházmegyék székesegyházaiban ebben az időben a latinizációnak nincs 

nyoma: egyáltalán nincsenek mellékoltárok, az ikonosztázionok teljesen tradicionális 

formákat követnek, a balkáni gyakorlat marad az irányadó. 

 Érdekes kérdés az ikonok képi nyelvének átalakulása. Munkácson a század második 

felében a bizánci formanyelvet még ismerő, de a barokk festészet hagyományokat abszolváló 

Spalinszkyak stílusa lesz a meghatározó. Balázsfalván a magukat időnként unitusnak valló, de 

a hagyományos bizánci ikonográfiát követő festők őrzik a régi stiláris hagyományokat is, és 

különös módon, a leginkább nyugatos hatást a hivatalos ortodox festő, Tenecki művészete 

jelenítette itt meg, aki kijevi tanulmányainak köszönhetően importálja a nyugati 

formanyelvtől és ikonográfiától teljesen áthatott, korabeli ortodox, keleti szláv művészetet! 

Ebből is látszik, hogy a festészetre jellemző nyugati hatások megjelenése ebben a korban 

egyáltalán nem értelmezhető a latinizácó egyértelmű megjelenésének, és nem jelenti azt sem, 

hogy a bizánci tradícióban az ikonokhoz való viszony lényegesen megválozott volna, inkább a 

teológiai reflexió elhomályosulásáról beszélhetünk. 

 

Az uralkodó iránti lojalitás jelei: hatalmi szimbólumok, illetve portrék alkalmazása. Az 

uralkodó iránti hála és lojalitás jeleként bizonyos hatalmi szimbólumok is megjelennek a 

templomokon. Balázsfalván kétfejű sasos címer kapott helyet a főbejárat fölött, Nagyváradon 

az ikonosztázion elé helyezett, rejtett uralkodóportrékkal díszített vasállványok fejezték ki az 

alattvalók háláját, Ungváron csak egy aranyozott márványtábla emelte ki az uralkodó 

érdemeit a székesegyház kialakításában, amihez hasonló helyet kapott a balázsfalvi 

homlokzaton is. A püspökök személyes reprezentációja is a feliratokban való szereplésre 

korlátozódott (Nagyváradon az ikonosztázionon is), de Olsavszky a pócsi templom főbejárata 

fölött, Bacsinszky pedig az ungvári püspöki trónon saját címerét is elhelyezte.    

 A faragásokon megjelenő kétfejű sasok használata utalhatott az éppen aktuális 

uralkodóra, de balkáni eredetű lévén, jelentése sokrétűbb, hiszen a bizánci császári hatalmi 

szimbólumból a pátriárkára átöröklődött jelvényként, egyszerűen a püspöki hatalom 

szimbólumaként is értelmezhették. 
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4. A SZÉKESEGYHÁZAK, MINT A GÖRÖGKATOLIKUS IDENTITÁSKERESÉS SZÍNTEREI 

Az eddigiekből is látszik, hogy a székesegyházak kialakításában, művészi megformálásában 

természetesen az éppen regnáló püspöknek jutott a legnagyobb szerep. Hogy a hazai 

görögkatolikus püspökök hogyan gondolkoztak általában véve a templomok liturgikus 

kialakításáról, a Magyar Kamarának 1799-ben és 1800-ban írt rövid reflexiójuk alapján 

alkothatunk fogalmat.543 A munkácsi, a nagyváradi és a körösi püspök elvárásaiból jól látszik, 

hogy a román és a szláv hagyományú egyházmegyék más-más pontokra helyezték a 

hangsúlyt. Az előbbit a trienti gyakorlat iránti fogékonyság, az utóbbiakat nagyfokú 

tradicionalizmus jellemezte. Ez a hozzáállás tükröződött már a székesegyházak föntebb 

fölvázolt kialakításában, a térszervezés, a liturgikus bútorzat formarendszerének 

megvalósításában, de a munkákra fölvett mesterek kiválasztásában is. 

 Az önkép és az egyházi identitás pozicionálásának szándéka a balázsfalvi 

székesegyház esetében mutatkozik meg leginkább: a nyugatos külső szinte tiszta bizánci 

belsőt rejt, ami nyíltan demonstrálja, hogy a hagyomány formáiban semmi változás nem 

történik. Egyedül a kupolafreskó értelmezésében fogható meg talán az a polemikus tétel, hogy 

a Rómával való egyesülés valójában nem az ősi tradíciótól való elfordulást, hanem az igazi, 

tiszta keleti hagyományokhoz való visszatérést jelenti. Ennek a gondolatnak a summázata a 

Krisztus, mint nagy főpap körül fölvonuló nyugati és keleti pápák sorozata, akik a krisztusi hit 

igaz letéteményeseiként jelennek meg. Hogy érvelésem nem teljesen légből kapott, azt 

leginkább Aron püspöknek és társainak a freskó készítését követően, két évvel később 

megjelenő teológiai munkái mutatják, amelyeket nem csak románul, hanem latinul is kiadtak. 

A két kis műben ugyanis a balázsfalvi szerzetesek azt a módszert követték, hogy az unióval 

elfogadott dogmatikai tételek igazságát szinte kizárólag a bizánci egyház hagyományos 

teológiai munkáiból, a liturgikus könyvekből vett idézetekkel támasztották alá.544 

 A hangsúlyok és az értelmezés horizontjai korszakonként változtak. Ez a disszertáció a 

görögkatolikus közösségek „pályára állásának” időszakával foglalkozott, amikor még nagy 

bizonytalanság mutatkozott abban, hogy a szélsőségesen különböző elvárások között hogyan 

is kell meg és fönnmaradni. Ebben a folyamatban szinte csak a székesegyházakban nyílt 

lehetőség a görögkatolikus püpökök számára, hogy a művészet eszközeivel is formába öntsék 

azt, amit a hit letéteményeseiként híveiknek jelenvalóvá akartak tenni és tovább akartak adni. 

                                                
543 A három dokumentumot kiadtam és kommentáltam: TERDIK 2009.c 129-146. 
544 FLOAREA 2004. 
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KÉPJEGYZÉK 
 

1. kép A munkácsi kolostor egykori temploma (Syrokhman után) 
2. kép A munkácsi püspöki lak telke és környezete. Helyszínrajz, 1752. (MOL C 38. 23. cs. 1752. No. 2.) 
3. kép Koriatovics Tódor, rézmetszet, Binder János Fülöp, sz. eleje (Basilovits I. után) 
4. kép A munkácsi kolostor a 20. század elején, képeslap 
5. kép A második máriapócsi kegykép. Kegytemplom, Máriapócs 
6. kép A máriapócsi kegytemplom építési tervének részlete, homlokzati rajz, Liczky Nikodémus (Érseki 

Levéltár, Eger) 
7. kép A máriapócsi kegytemplom építési tervének részlete, alaprajz, Liczky Nikodémus (Érseki Levéltár, 

Eger) 
8. kép A máriapócsi kegytemplom építési tervének részlete, északi homlokzati rajz (DAZO) 
9. kép A máriapócsi kegytemplom építési terve, homlokzati rajz (DAZO) 
10. kép A máriapócsi kegytemplom délkeletről 
11. kép A máriapócsi kegytemplom tornyainak magasítási terve, 1855. (NBRML) 
12. kép A miskolci minorita templom toronysisakjának fölmérési rajza, 1856. (NBRML) 
13. kép A máriapócsi kegytemplom délnyugatról 
14. kép A máriapócsi kegytemplom ikonosztázionja, fénykép, 20. század eleje (NBRML) 
15. kép A máriapócsi kegytemplom ikonosztázionja, 2010. 
16. kép A máriapócsi kegytemplom szentélyének mennyezeti freskója 
17. kép A kassai domonkos templom hajóbéli mennyezetfreskójának részlete 
18. kép A máriapócsi kegytemplom, látszatkupola-freskó a hajóban, fénykép, 20. sz. eleje (NBRML) 
19. kép Evangélista freskó, a máriapócsi kegytemplom hajó mennyezetén, fotó, 1944 (NBRML) 
20. kép Evangélista freskó, a máriapócsi kegytemplom hajó mennyezetén, fotó, 1944 (NBRML) 
21. kép A máriapócsi kegytemplom ikonosztázionja, fotó, 20. sz. eleje (NBRML) 
22. kép A máriapócsi kegytemplom ikonosztázionjának hátoldala, 2010. 
23. kép Gedeon próféta, máriapócsi kegytemplom ikonosztázionja, restaurálás közben 
24. kép Salamon próféta, máriapócsi kegytemplom ikonosztázionja, restaurálás közben 
25. kép Mózes próféta, máriapócsi kegytemplom ikonosztázionja, restaurálás közben 
26. kép Dániel próféta, máriapócsi kegytemplom ikonosztázionja, restaurálás közben 
27. kép Dávid és Zakariás próféta, Rădeana templom ikonosztázionja (Sabados után) 
28. kép Dávid próféta, máriapócsi kegytemplom ikonosztázionja, restaurálás közben 
29. kép Kétfejű sas, a máriapócsi kegytemplom ikonosztázionjának királyi ajtaja fölött, restaurálás után 
30. kép Ugyanaz, restaurálás előtt 
31. kép Áttört lunetta a máriapócsi kegytemplom ikonosztázionjának ünnepsorában, restaurálás közben 
32. kép A máriapócsi kegytemplom főoltárának északnyugati sarka, 1750 
33. kép A máriapócsi kegytemplom főoltárának délnyugati sarka, 1750 
34. kép Ismeretlen festő, Keresztrefeszités, egykor Szent Kereszt oltáron, Máriapócs, Kegytemplom 
35. kép Egykori Szent Kereszt, jelenleg Kegyoltár, Máriapócs, kegytemplom 
36. kép Szent Anna oltár, fotó, 1948 k. (NBRML) 
37. kép Ismeretlen festő, Palermói Szent Rozália, egykor Szent Anna-kép oromdísze, Máriapócs, 

kegytemplom 
38. kép J. Simmet, Az ungvári vártemplom újjáépítési terve, alaprajz, 1771. (MOL) 
39. kép J. Simmet, Az ungvári vártemplom újjáépítési terve, északi homlokzat, 1771. (MOL) 
40. kép J. Grenner, Az ungvári vár átépítési tervének részlete a tervezett székesegyházzal, földszinti 

alaprajz (ÖStA HKA Kartensammlungen M 10/1) 
41. kép J. Grenner, Az ungvári vár átépítési terve, emeleti alaprajz, a vár és tervezett székesegyház (ÖStA 

HKA Kartensammlungen M 10/2) 
42. kép Az ungvári jezsuita templom és konvent homlokzati rajza, részlet (ÖStA HKA Kartensammlungen 

Rb 159/8) 
43. kép Az ungvári jezsuita templom és konvent alaprajza, részlet (ÖStA HKA Kartensammlungen Rb 

159/2) 
44. kép Az ungvári jezsuita templom egykori főoltára, Nagymihály, plébániatemplom  
45. kép Egykori kazula részlete az ungvári székesegyházban (IMM, Kőszeghy-ingóságleltár, 1941.) 
46. kép Az ungvári székesegyház főoltárának baldachinja  
47. kép Előkészítő asztal, Ungvár, székesegyház  
48. kép Előkészítő asztal, Ungvár, székesegyház  
49. kép A szentély mennyezeti falképének részlete, Ungvár, székesegyház 
50. kép A szentély mennyezeti falképének, és keleti falának festése, részlet, Ungvár, székesegyház 
51. kép Az ungvári székesegyház ikonosztázionja (IMM, Kőszeghy-ingóságleltár, 1941.) 
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52. kép Az ungvári székesegyház ikonosztázionja  
53. kép Tanító Krisztus, az ikonosztázion alapképe, Ungvár, székesegyház 
54. kép Istenszülő a gyermekkel, az ikonosztázion alapképe, Ungvár, székesegyház 
55. kép Ereklyetartók az ungvári székesegyház ikonosztázionján  
56. kép Szent Kereszt ereklyetartó, előnézet (IMM, Kőszeghy-ingóságleltár, 1941.) 
57. kép Szent Kereszt ereklyetartó, hátoldal (IMM, Kőszeghy-ingóságleltár, 1941.) 
58. kép M. Walbaum, Ereklyetartó, egykor az ungvári székesegyház ikonosztázionján (IMM, Kőszeghy-

ingóságleltár, 1941.) 
59. Ereklyetartó részlete, egykor az ungvári székesegyház ikonosztázionján (IMM, Kőszeghy-ingóságleltár, 

1941.) 
60. kép Krisztus a nagy főpap képe a székesegyház püspöki trónján  
61. kép Szószék részlete, Ungvár székesegyház 
62. kép Szent Pál apostol képe a székesegyház szószékén  
63. kép Szent Pál apostol képe, részlet, Máriapócs, kegytemplom szószéke, restaurálás közben 
64. kép Szent Pál apostol képe, részlet, Máriapócs, kegytemplom szószéke, restaurálás közben 
65. kép Szent Kereszt - mellékoltár, Ungvár, székesegyház  
66. kép Szent András - mellékoltár, Ungvár, székesegyház 
67. kép Az ungvári székesegyház főhomlokzata, 19. század 2. feléből származó felmérési rajz részlete 

(DAZO) 
68. kép Az ungvári püspöki palota gazdasági bejárata 
69. kép Az ungvári székesegyház és püspöki palota összképe nyugatról, 20. sz. eleje, képeslap 
70. kép A fogarasi püspöki székház terve, 1723 (ÖStA HKA Kartensammlungen Rb 434/1) 
71. kép A fogarasi püspöki székház terve, 1723 (ÖStA HKA Kartensammlungen Rb 434/2) 
72. kép Az alósszombatfalvi udvarház átalakítási terve (ÖStA HKA Kartensammlungen Rb 438) 
73. kép Az egykori balázsfalvi püspöki kápolna fölmérési rajza (KÖH Tervtár K-371) 
74. kép Fametszet a balázsfalvi püspöki kápolna ikonosztázionjáról, 1764 (TATAI-BALTǍ 1998. UTÁN) 
75. kép Fénykép a balázsfalvi püspöki kápolna egykori ikonosztázionjáról (TATAI-BALTǍ 1998. UTÁN) 
76. kép G. Ranite (?), Deészisz, alapkép a balázsfalvi püspöki kápolna egykori ikonosztázionjáról, Városi 

Múzeum, Blaj 
77. kép G. Ranite (?), Szentháromság, alapkép a balázsfalvi püspöki kápolna egykori ikonosztázionjáról, 

Városi Múzeum, Blaj 
78. kép J. Martinelli, A balázsfalvi székesegyház terve, főhomlokzat (ÖStA HKA Kartensammlungen Rb 

435/4) 
79. kép J. Martinelli, A balázsfalvi székesegyház és püspöki székház terve, hosszmetszet (ÖStA HKA 

Kartensammlungen Rb 435/5) 
80. kép J. Zultner, A balázsfalvi püspöki központ fölmérési rajza (ÖStA HKA Kartensammlungen Rb 510) 
81. kép A balázsfalvi székesegyház belső összképe 
82. kép Jacov zograf, Apostolok és próféták, a balázsfalvi székesegyház lanternája 
83. kép Jacov zograf szignója a balázsfalvi székesegyház lanternájában 
84. kép Jacov zograf, Krisztus a nagy főpap és a pápák, a balázsfalvi székesegyház kupolájában 
85. kép Jacov zograf, Krisztus a nagy főpap, Alamizsnás Szent János és Szent Szilveszter pápa, a 

balázsfalvi székesegyház kupolájában 
86. kép Jacov zograf, Krisztus a nagy főpap, a Mennyei Liturgia részlete és három ünnep, a balázsfalvi 

székesegyház kupolájában 
87. kép Jacov zograf, Szentháromság a Mennyei Liturgiában, a balázsfalvi székesegyház kupolájában 
88. kép Jacov zograf, Epitafiosz a Mennyei Liturgiában, a balázsfalvi székesegyház kupolájában 
89. kép Jacov zograf, Szentháromság, a balázsfalvi székesegyház kupolájában 
90. kép Jacov zograf, Krisztus megátkozza a fügefát, a balázsfalvi székesegyház kupolájában 
91. kép Oromzat részlete, a balázsfalvi székesegyház ikonosztázionján 
92. kép Krisztus és Nagy Szt. Bazil alapkép, a balázsfalvi székesegyház ikonosztázionján 
93. kép S. Tenecki, Istenszülő, alapkép a balázsfalvi székesegyház ikonosztázionján 
94. kép S. Tenecki, Krisztus főpap, alapkép a balázsfalvi székesegyház ikonosztázionján 
95. kép S. Tenecki szignója az Istenszülő-alapkép jobb alsó sarkában a balázsfalvi székesegyház 

ikonosztázionján 
96. kép Mamrei jelenés, Biblia Ectypa metszete  
97. kép S. Tenecki, Szentháromság, alapkép a balázsfalvi székesegyház ikonosztázionján  
98. kép Sárkány és szarvas küzdelme a balázsfalvi székesegyház ikonosztázionján 
99. kép Isten-szem, de Jesszének szánt mező a balázsfalvi székesegyház ikonosztázionján 
100. kép Áttört lunetta a balázsfalvi székesegyház ikonosztázionjának ünnepsorában 
101. kép Apostol- és prófétasor részlete, a balázsfalvi székesegyház ikonosztázionján 
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102. kép G. Ranite, Jeremiás próféta, a balázsfalvi székesegyház ikonosztázionján 
103. kép Szomorkodó Szent János apostol, a balázsfalvi székesegyház ikonosztázionján 
104. kép Királyi ajtó a balázsfalvi székesegyház ikonosztázionján 
105. kép Létra és a két kőtábla a balázsfalvi székesegyház ikonosztázionjának Királyi ajtaján 
106. kép Istenszülő ószövetségi szimbólumokkal, Kijev, 1753. (Zapaszko nyomán) 
107. kép Istenszülő szimbólumokkal, Kijev Szent Szófia székesegyház, északi kápolna 
108. kép S. Tenecki, Oroszlán a balázsfalvi székesegyház ikonosztázionján 
109. kép S. Tenecki, Lángpallos, a balázsfalvi székesegyház ikonosztázionján 
110. kép S. Tenecki Szent Teodor vértanú a balázsfalvi székesegyház ikonosztázionján 
111. kép S. Tenecki, Arkangyal a balázsfalvi székesegyház ikonosztázionján 
112. kép Az első nagyváradi görögkatolikus templom fölmérési rajza és a tervezett torony alaprajza, 1758. 

(ÖStA HKA Kartensammlungen Rb 220) 
113. kép Az első nagyváradi görögkatolikus templom ikonosztázionja, Körösrév, Szent Mihály és Gábor 

ortodox templom 
114. kép Szent Miklós és Istenszülő alapkép, az egykori nagyváradi ikonosztázion részlete 
115. kép Keresztelő Szent János-alapkép, az egykori nagyváradi ikonsztázionon 
116. kép Istenszülő-alapkép, az egykori nagyváradi ikonosztázionon 
117. kép Krisztus-alapkép, az egykori nagyváradi ikonosztázionon 
118. kép Északi diakónusi kapu feletti faragások, az egykori nagyváradi ikonosztázionon 
119. kép Királyi kapu, az egykori nagyváradi ikonosztázionon 
120. kép Oszlop részlete, az egykori nagyváradi ikonosztázionon 
121. kép Királyi ajtó részlete, az egykori nagyváradi ikonosztázionon 
122. kép Próféta és faragvány Szent Miklós alapképe alatt, az egykori nagyváradi ikonosztázionon 
123. kép Sárkány és szarvas harca, az egykori nagyváradi ikonosztázionon 
124. kép Jessze, az egykori nagyváradi ikonosztázionon 
125. kép Három ünnep az egykori nagyváradi ikonosztázionon 
126. kép Deészisz az egykori nagyváradi ikonosztázionon 
127. kép Oromzati kereszt az egykori nagyváradi ikonosztázionon 
128. kép Püspöki trón, egykor a nagyváradi görögkatolikus templomban, jelenleg Körösréven 
129. kép Trónon ülő Krisztus a püspöki trónon 
130. kép Szószék, egykor a nagyváradi görögkatolikus templomban, jelenleg Körösréven 
131. kép Szent Pál apostol a szószék hátfalán 
132. kép Nagyboldogasszony ortodox templom főhomlokzata, Nagyvárad 
133. kép Szent Miklós görögkatolikus székesegyház délkeletről, Nagyvárad 
134. kép Szent Miklós görögkatolikus székesegyház délnyugatról, Nagyvárad 
135. kép Nagyboldogasszony ortodox templom hajó déli falszakasza, Nagyvárad 
136. kép Szent Miklós görögkatolikus székesegyház hajó déli falszakasz, Nagyvárad 
137. kép Szent Miklós görögkatolikus székesegyház belső, Nagyvárad 
138. kép Vasállvány Mária képével, görögkatolikus székesegyház, Nagyvárad 
139. kép Vasállvány Krisztus képével, görögkatolikus székesegyház, Nagyvárad 
140. kép Vasállvány Mária Terézia képével, görögkatolikus székesegyház, Nagyvárad 
141. kép Vasállvány II. József képével, görögkatolikus székesegyház, Nagyvárad 
142. kép Ikonosztázion, Belényes, Szent Demeter, egykor görögkatolikus templom 
143. kép A nagyváradi püspöki székház fölmérési rajza, 1779. (MOL) 
144. kép J. Hoffmann, A nagyváradi püspöki székház átalakítási terve, 1779. (ÖStA HKA 

Kartensammlungen Rb 177) 
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 81. kép 
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82. kép        83. kép 
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85. kép 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86. kép 
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87. kép 
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89. kép  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 183 

90. kép  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
91. kép       92. kép 
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110-111.kép 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 189 

112. kép 
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114. kép       115. kép 
116. kép      117. kép 
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118. kép        119. kép 
120. kép        121. kép 
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122. kép 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
123. kép  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
124. kép 
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125. kép 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
126. kép 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
127. kép 
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128. kép       129. kép 
130. kép      131. kép 
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132. kép 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
133. kép 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
134. kép 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 196 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
135. kép      136. kép 
137. kép 
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138. kép       139. kép 
140. kép      141. kép 
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142. kép 
143. kép 
144. kép 
 


