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A Zemplén megyei Bodrogkeresztúr 1764-ig Tokaj fi liáléja 
volt.¹ Önállóvá válásakor csatolták hozzá az eredetileg To-
kajhoz tartozó Tarcalt, Bodrogkisfaludot és Szegit, Longot.² 
Az 1792-es felmérésben Hegyaljai esperesség egyik önálló pa-
ró chiá ja ként szerepel. Leányegyháza volt ekkoriban Tarcal, 
Bod rog kis fa lud, Szegi prédiuma és a Long nevű helység. Pa-
ró chu sa összesen 730 lélekért felelt, jövedelme azonban vi-
szonylag alacsonynak mondható, évente 70 rajnai Forint 26 
krajcár volt. (Sárosnagypatak – azaz Sárospatak – 779 híve 
ugyan ek kor 177 Forint 40 krajcárt adott lelkipásztorának.)³ 
Az 1806-os conscriptióban ugyanezek a fi liálék már 972 lelket 
tettek ki, amelynek nagy részét továbbra is a bodrogkeresztúri 
és kisfaludi közösség tagjai képezték (396 és 366 fő; ezen a két 
településen katekizáció is folyt, ami a paróchia fejlődésére 
utal). A prédikáció nyelve ekkor már mindegyik helységben 
magyar volt. Bodrogkeresztúron továbbá római katolikus, re-
formátus, valamint evangélikus közösség is élt.⁴

A helyi görög katolikus kőtemplom építéséről több, egy-
másnak ellentmondó adat áll rendelkezésünkre. Sasvári Lász-
ló és az 1940-es canonica visitatio szerint már 1762-től állt 
a Szent Györgynek szentelt temploma, míg Kreplin Árpád 
szerint csak az 1764-es önálló anyaegyházzá válástól építették 
azt. Sasvári és a canonica visitatio közlésének alapja a temp-
lomtorony alatt, a hajóba nyíló bejárat fölött a falba vésett 
1762-es évszám, ez azonban utólagos bevésés is lehet.⁵

A tájegység legfrissebb műemlékjegyzéke – és ez tűnik a 
legvalószínűbbnek – viszont határozottan 1782-t teszi meg az 
építés idejének.⁶ Mindehhez hozzá kell tenni, hogy akármikor 
is létesítették, 1856 körül (1863-ban?) a Felső utcában kitört 
tűz következtében a templom jelentős károkat szenvedett, 
amelyet a hívek házilagos munkájával sem tudtak teljesen 
rendbe tenni. A tetőzet és a torony így csak 1927-re épült fel 
újra.⁷ Egyhajós, nyújtott, dongaboltozatos építmény, amely-
nek szentély felöli oldalán egy-egy kórusfülke áll. Szentélye 
félköríves záródású.⁸

Az 52 képből álló ikonosztázon kívül a templomban talál-
ható még két Szentháromság-festmény. Az egyik népies stílu-

sú, míg a másik képzett 19. századvégi mester alkotása lehet, 
azaz mindkettő a képfal megfestésénél későbbi. Az ikonosz-
táz stílusához, mégpedig az ünnepek sorához leginkább a szó-
szék festményei állnak közel. A szószékhez vezető lépcső kor-
látján Krisztus és a szamáriai asszony látható korsóval, míg a 
szószék négy oldalán elliptikus mezőkben három apostol há-
romnegyedes fi gurája van. A képek keretelése és a szószék ki-
képzésének egyszerűsége arra utal, hogy egy időben készül-
hetett az ikonosztázionnal, azaz körülbelül a 19. század elején. 
A hajó mennyezetének jelenlegi festése 20. századi.

Ikonosztáza (1. kép, 1. ábra) a hajót és a szentélyt elválasztó 
diadalívben található, melynek keletkezési idejére ha son ló-
kép pen több lehetőséget állapítottak meg. Puskás László sze-
rint 1807-ben festették, míg Sasvári László szerint az 1830-as 
években készítette a Kárpátaljáról származó Vidra Ferenc.⁹ 
Agg há zy Mária az Országos Levéltár Magyar Ka ma rai Le-
véltárában található 1801-es levélre hivatkozva az iko nosz táz 
kialakítójának Jesper Lőrincet, a magát Franz Xaver Mes ser-
schmidt tanítványának nevező szobrászt tartja.¹⁰ Emellett fel-
merült még Szécsényi József nagykárolyi festő neve is.¹¹

Az ikonosztázion hozzávetőlegesen 6 méter széles és 5 mé-
ter magas. Négysoros, fekvő formátumú, fehér-arany színű az 
alapképsortól felfelé pontosan követi a diadalív szegmensívét. 
Az alapképsor magassága hozzávetőlegesen a fele a képfal 
egészének, vagyis a felsőbb sorok ikonjai nagyságrendekkel 
alacsonyabbak a helyi sorénál. Szintén a helyi sort emeli ki 
annak dús, növényi ornamensekből, levelekből, virágokból 
álló díszítése a kapukon és az ikonok feletti mezőkben.¹² Az 
alapképeket egymástól párnatagos, tojássoros oszlopfejezetű 
pilaszterek választják el egymástól, törzsükön egyszerű, ám 
elegáns rózsaszerű virágszálakkal. A második és harmadik 
szint ikonjai között szintén pilaszterek állnak, összhatásuk-
ban felfelé törekvést mutatva. Magukat a szinteket virágfe-
jekkel díszített motívumok különítik el. Az ünnepek sorát 
kétoldalt voluták zárják le. A legfelső szinten kétoldalt áttört, 
rácsos alapra vannak ráhelyezve az ikonok. Középen fent pe-
dig a Keresztrefeszítés–csoport emelkedik ki.¹³

simon katalin
A bodrogkeresztúri görög katolikus templom ikonosztázionja

1. kép: Ikonosztázion, Bodrogkeresztúr, 1807. Fotó: Simon Katalin

1. ábra
I. ALAPKÉPSOR:
Északi oldal: 1. Szent Miklós, 2. Istenszülő a gyermek Jézussal
Déli oldal: 3. Tanító Krisztus, 4. Szent György
Királyi ajtó, északi oldal: 7. Káin testvérgyilkossága, 9. Melchizedek; 
11. Gedeon
Királyi ajtó, déli oldal: 8. Noé hálaáldozata, 10. Ábrahám és Izsák, 
12. Salamon a templomban
Diákónusi ajtók, északi oldal: 5. Szent Mihály arkangyal
Diákónusi ajtók, déli oldal: 6. Gábriel arkangyal
II. ÜNNEPSOR:
Északi oldal: 13. Krisztus színeváltozása, 14. A Szentlélek alászállása, 
15. Krisztus mennybemenetele, 16. Feltámadás, 17. Krisztus 
megkeresztelkedése, 18. Krisztus születése
Déli oldal: 19. Az Istenszülő születése, 20. Mária mennybemenetele, 
21. Mária bemutatása a templomban, 22. Jézus bemutatása a templomban, 
23. Angyali üdvözlet, 24. Az Istenszülő elszenderedése
Középen: 25. Utolsó vacsora
III. APOSTOLSOR:
Északi oldal: 26. Szent Tamás, 27. Szent Bertalan, 28. Szent András, 
29. Szent Lukács evangelista (?), 30. Szent Márk evangelista (?), 31. Szent Péter
Déli oldal: 32. Szent Pál, 33. Szent János evangelista, 34. Szent Máté 
evangelista (?), 35. Szent Jakab, 36. Szent Fülöp
Középen: 38. Trónoló Krisztus
IV. PRÓFÉTÁK SORA: 38–50. Próféták
V. KERESZTREFESZÍTÉS-CSOPORT:
Északi oldal: 51. Szűz Mária
Déli oldal: 52. Szent János evangelista
Középen kereszt a megfeszített Krisztussal
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Az ikonosztáz lendületességét jelzi a különböző sorok-
ban található ikonok lezárásának ritmusos váltakozása. Az 
alapképsor ikonjai nagy formátumúak, íves lezárásúak, míg 
az ünnepek sora festményei egyenes lezárású, álló téglány 
alakúak. A deésis sor ikonjain megismétlődik az alapképek 
íves lezárása. Állóképeik magasabbak az ünnepek képeinél, 
azonban ugyanolyan keskenyek, mint az ünnepek sorában 
találhatók. A két felső szint egymástól való elválasztása kissé 
szerencsétlenül lett megoldva: A nézőnek az az érzése támad, 
mintha semmit nem tartanának a felső oszlopok, annyira vá-
ratlanul kezdődik el a rácsos felső szint a tondókkal, ráadásul 
a szélső két kép kisebb méretű, alacsonyabb lett, valamint a 
szélső oszlopok egyszerűen el lettek vágva a diadalív szegmen-
se miatt. A faragó mentségére meg kell említeni, hogy még a 
legfelső szintbe, a kereszt mellé is megpróbált bibliai alakokat 
bezsúfolni, és ezt máshogy bajosan sikerült volna megoldania. 
A rácsos díszítés és a tondo-formátumú ikonok tehát ötlete-
sek. Lehetséges ugyanakkor, hogy a szélső apostol–alakokat a 
templom 1936-os mennyezet-felújításakor csonkították meg, 
mint ahogy az 1940-es canonica visitatio utal is erre.¹⁴

Az alapképsor félalakos képeinek megformálása a hagyo-
mányokat tükrözi, ötvözve a posztbizánci művészet életsze-
rűségre törekvésével, ami a korszakban már „erősen archai-
záló”-nak számít.¹⁵ Előbbi az arany háttérben és a mozdulatok 
szertartásosságában, utóbbi a kezek és arcok árnyékolásában, 
azaz a háromdimenziós képben, valamint az egyéni és még-
is ideális voltában mutatkozik meg. A Királyi kaputól északra 
Mária van a gyermek Jézussal (2. kép), a diákónusi ajtó mellett 
pedig Szent Miklós. A Hodigitria-Istenanya baljában tartja a 
gyermek Jézust, jobbjával pedig rámutat. Piros alapon arany 
virágmintás köpenyt visel. Jézus jobbjával áldást oszt, baljá-
ban pedig a nyugati ikonográfi a hatására a kék színű glóbuszt 
tartja.¹⁶ Mindegyikük mellett ott található monogramja gö-
rög betűkkel.¹⁷

Szent Miklós a Tanító Krisztushoz hasonló beállításban, 
jobb kezét áldásra emeli, miközben balját a zöldesfekete pulpi-

tusra helyezett csukott evangéliumoskönyvre helyezi. Feje két 
oldalán egyházi szláv felirattal szerepel a neve: „Szent Miklós 
atya.”¹⁸ Krisztushoz hasonlóan szigorú pillantással tekint a 
hívekre. Omophorionja szürkésfehér alapon arannyal szegé-
lyezett. A rajta található arany keresztek közül az omophorion 
hajtásánál található festése kissé problémás lett, mivel a festő 
jól érzékeltette a szürke árnyalataival a drapéria térbeliségét, 
ugyanakkor a hajtásnál lévő kereszt megfestésével mintha er-
ről megfeledkezett volna. Szent Miklós világoskék phelonja 
szintén arannyal szegélyezett, és mint Mária köpenyén, itt is 
aranyszínű virágokat szórt el a festő.¹⁹ A püspök fején a tete-
jén kereszttel ékesített, diadémos, csúcsos aranykorona van. 
A koronát kitöltő piros anyagon, csakúgy mint Szent Miklós 
szintén piros epigonationján hatszárnyú kerubfejek találha-
tók, előbbin kétoldalt egy-egy. Az evangéliumoskönyv szintén 
vörös színű, borítója közepén aranykereszt, sarkain virágfe-
jes negyedköríves aranydíszek, gerincén két kapocs. A szent 
tekintetén kívül itt látható igazán, hogy az ikont jobboldali 
nézetre komponálták. A könyvet ugyanis axonometrikusan 
ábrázolja, gerince pedig nem a kép jobb, hanem baloldalán 
válik láthatóvá. Az alapképek közül talán itt érzékelhető leg-
jobban a „régi” és az „új” keveredése.²⁰ A hagyományos arany 
háttér előtt egy hús-vér embert próbál ábrázolni az ikon alko-
tója, akinek ruháján egyszerre található a térszerű ábrázolás-
ra törekvés, valamint a régi szokások tudattalan továbbélése. 
A népies irányzatra utalnak a testrészek arányai is. Máriánál 
nem annyira feltűnő, a Tanító Krisztusnál és Miklós püspök-
nél azonban jól megfi gyelhető a fej túlzott nagysága. Ezzel 
ellentétben a kezek azonban Mária kivételével mindegyik 
szentnél az alapsorban túlságosan kicsinyek, már-már nőie-
sek, így Szent Györgyé éppenhogy megtartja lándzsáját.

A Királyi kaputól délre a Tanító Krisztus félalakja van nyi-
tott könyvvel és áldó mozdulattal, mellette pedig a templom 
tituláris szentje, Szent György kerek pajzzsal és lándzsá-
val. Krisztus nyitott könyvében a „Jöjjetek, Atyám áldottai…” 
(Mt 25, 34) kezdetű bibliai idézet áll, egyházi szláv nyelven.²¹ 

2. kép: Istenszülő a gyermek Jézussal, az ikonosztázion alapképe, 
Bodrogkeresztúr, 1807. Fotó: Simon Katalin

3. kép: Szent György, az ikonosztázion alapképe, Bodrogkeresztúr, 
1807. Fotó: Simon Katalin
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A Meg vál tót szemből ábrázolja a festő, ugyanakkor Jézus kissé 
balra tekint. Alakja szikár, csukott szája határozottságot sugall, 
baljának vékony ujjai éppenhogy megérintik és tartják a nyitott, 
sötét színű pulpitusra rakott evangéliumoskönyvet. Krisztus 
Mária köpenyéhez hasonló, piros alapon arany szélű, virág-
mintás ruhát visel, valamivel dereka fölött fekete, végein arany 
rojtokkal díszített övvel. Vállán könnyed, kékeszöld köpeny, 
arca mellett kétoldalt monogramja, glóriájában görög felirat.²²

Az alapképeket a templom tituláris szentje, Szent György 
zárja le (3. kép). A festő fél- és háromnegyed alak közötti, 
enyhén jobboldalra fordított beállításban  ábrázolja a szentet, 
aki lovagi ruhát visel, jobb kezében lándzsáját maga elé eme-
li, baljával pedig kerek pajzsára támaszkodik, amelynek csak 
háromnegyed része látható. Az ikon alján, baloldalt a szent 
kardja látható átlós beállításban. György pajzsán körben egy-
házi szláv nyelven írt felirat,²³ középrészében baloldalt a pajzs 
felét kitöltő barnásszínű, tekergőző sárkány, jobb felső részé-
ben pedig egy sziklán az imádkozó, térdeplő, kékruhás szűz. 
Szent György ezüstszínű, arannyal szegélyezett mell- és váll-
vértet visel, mellén arany kereszttel. A vértezet alatt sötétkék 
ing, fölötte vörös köpeny, mindegyik aranyszegéllyel. Mellka-
sán vörös színű, széltében három-három aranycsíkkal mintá-
zott szalag van átvetve. Arca pirospozsgás, fi atal, szakálltalan, 
haja barna, vállig érő. A harcos szentek eff ajta kompozíciós 
ábrázolása – a szent vértezetben, egyik kezében kivont kard-
jával, másikkal csatáját ábrázoló pajzsára támaszkodva – a 18. 
században kedvelt megoldás volt, máshol is megtalálható, így 
például a nyírparasznyai ikonosztázion Szent Mihály-alapké-
pe is hasonló beállítású.²⁴

A diákónusi ajtókon a két arkangyal, Mihály és Gábriel ta-
lálható, míg a Királyi kapun hat ószövetségi jelenet. Az angya-
lokat ábrázoló képmezők formája fekvő négyzethez hason-
latos, szárai azonban nem egyenesek, hanem szegmensívvel 
kapcsolódnak egymáshoz. Az északi kapu szárnyára festették 
Mihályt. Alakját dúsan redőzött vörös drapéria öleli körül. Bal 
karját fenyegetően emeli magasba, míg jobb kezében tartja 

vörösen izzó kardját, és támasztja azt vállára. Gábriel alakja 
békésebb, megfestésénél melegebb színeket is használt a festő. 
Fehér színű, arannyal szegélyezett ruhája és Gábrieléhez ha-
sonlóan vörös, dúsan redőzött drapériája fedi be testét. Jobb 
karját fi noman emeli fel, míg balját maga elé tartja, mintegy 
rámutatva az ölében lévő rózsákra. Mindkét szent arca fi atal, 
szakáll nélküli, hajuk barna. Az ikonok a diákónusi ajtó felső 
részében lettek elhelyezve. Az ajtók alul egyenesen, felül közé-
pen kicsúcsosodva záródnak. Az ajtók áttört faragványa leve-
leket, míg a felső részben rózsát utánoz. Legalul megjelenik egy 
szegmensíves részben az ikonosztáz tetején lévő rácsozat is.²⁵

A Királyi kapu (4. kép) két szárnyán egymás alatt három-
három tondóban ószövetségi jelenetek találhatók. Közé-
pen, az összecsukott kaput korona és annál hangsúlyosabb 
kettőskereszt koronázza meg. A szárnyak alul egyenes lezá-
rásúak, felül együttesen középre kicsúcsosodó vonalban vég-
ződnek. A tondókat kacskaringós vonalban cikázó levelek és 
indák fogják közre, melyek a legalsó képeknél tulipán-sziluet-
tet adva ölelik körül a festményeket. A faragványok arányai-
kat tekintve nagyobbak, hangsúlyosabbak a szélső, diákónusi 
ajtók díszítésénél. A faragványok az ajtókeretet leszámítva itt 
aranyozottak, míg a szélső kapuknál a fehér is szerepet kap. A 
Királyi kapu két szárnya két-két darabból lett kifaragva, me-
lyeket alul a hátoldalon vaspánttal fogtak össze. Ezekből né-
hány darab letört, a déli szárny felső részét hátul utólag beil-
lesztett fával próbálták összefogni. Az ikonosztázion egésze 
és ezen belül a kapuk is restaurálásra szorulnának. Nemrég 
egy román származású festő megpróbálta önállóan felújíta-
ni a képfalat, ám munkáját abbahagyta, mivel a Királyi kapu 
Test vér gyil kos sá gá ról megtisztítás helyett az eredeti festékré-
teget is levitte, amelynek nyomai jól láthatók, különösen, ha 
összehasonlítjuk a többi, kapun található tondóval.²⁶ A kapu 
ószövetségi áldozatokat ábrázoló jeleneteit balról jobbra és 
felülről lefelé lehet időrendben végignézni, melyek a követke-
zők: Káin testvérgyilkossága, Noé hálaáldozata, Melchizedek, 
Áb ra hám és Izsák, Gedeon, és végül Salamon a templom-
ban.²⁷ A jelenetek Salamon templomi áldozata kivételével a 
szabadban játszódnak, ábrázolásmódjuk naív, népies, a moz-
dulatok egyszerűek, de beszédesek, lásd például Káin és Áb-
rahám fenyegetően felemelt kezét. Az ószövetségi áldozatok, 
mint előképek ilyen formában megtalálhatók a hajdúdorogi 
görög katolikus székesegyház ikonosztázionjának Királyi ka-
puján, amely stílusában a miskolci, egri orthodox templom 
ikonosztázionját faragó Jankovicz Miklós működéséhez köt-
hető, valamint a szerencsi görög katolikus Istenszülő elszen-
deredése-templom ikonsztázának predellaképén.

Az ünnepek sorában északon Krisztus, délen Mária életéből 
vett jelenetek találhatók. Északon a Transfi guratióval kezdve 
a Szentlélek alászállását, a Mennybemenetelt, a Feltmadást, 
Krisztus megkeresztelkedését és Születését láthatjuk, a másik 
oldalon Mária születését, Az Istenszülő oltalmát, két oldalán 
prófétákkal, majd Mária bemutatását a templomban, Krisz-
tus bemutatását a templomban, végül az Örömhírvételt és 
az Elszenderedést. A sor közepén a szint többi ikonjához vi-
szonyítva egy valamivel több, mint kétszer akkora széles kép 
található, rajta az Utolsó vacsorával.

Efölött az apostolokkal, egyházatyákkal körülvett Tróno-
ló Krisztus áll,²⁸ főpapi díszben, áldó mozdulattal és nyitott 
könyvvel. Mindegyik apostol mellett ott található attribútuma, 
így az evangelisták kivételével mindegyik viszonylag könnyen 
azonosítható.²⁹ Baloldalt Tamás nyitja a sort egy lándzsával, 
mellette Bertalan, kezében késsel, utána András a kereszt-
tel, majd két evangelista (valószínűleg Szent Lukács és Szent 

4. A bodrogkeresztúri ikonosztázion Királyi kapuja, Bodrogkeresztúr, 
1807. Fotó: Simon Katalin
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Márk), végül Péter a kulccsal. Krisztus másik oldalán Szent Pál 
támaszkodik kardjára, utána ismét két evangelista következik 
(Szent János és Szent Máté?), majd Jakab támaszkodik egy 
botra. Az utolsó két apostol Simon a fűrésszel, és Fülöp zárja 
a sort.³⁰ Az apostolok megformálása az alapképekével rokon. 
Alig látható arany háttér előtt, egészalakosan ábrázolja őket a 
festő, mégpedig térbeliségre törekedve. Az apostolok testét a 
drapériák redőzésével, valamint a lépő mozdulat, kontraposz-
tos ábrázolás révén igyekszik érzékeltetni. Mindegyikük tekin-
tete középre irányul. Az ikonok ezen része erősen elsötétedett, 
néhol nehezen kivehetők az eredeti színek. A képek hordozó-
anyaga szintén restaurálásra szorulna, különösen a jobboldali 
ikonoknál, ahol Simonnál és Jakabnál a fa megvetemedése mi-
att az kettétört, és az ikonokat is jelentősen károsította.

Az apostolok fölött, az ikonosztázion legfelső részén rácsos 
mintázatú alapon a próféták tondói állnak, kissé bezsúfolva a 
diadalív tetejébe, annak ívéhez igazodva négy-négy, valamint 
azok alatt, az ikonosztáz középrészén a másik kettő–ket-
tő. A tondók valamint a rácsozat az apostolokat elválasztó 
pilaszterek szervetlen folytatásaként jelennek meg, mintha 
az apostolok sora fölött elvágták volna a képfalat. A rácsozat 
középen szegmensívben vezetett volutákban végződik, ame-
lyek az ikonosztáz közepén magasodó deésis fele fordulnak. 
Utóbbi jelenet két „mellékszereplőjét”, Máriát és evangelista 
Szent Jánost az alapképekkel és az apostolokkal egyező for-
mátumú, felül ívesen lezárt képmezőbe helyezte a festő. Kö-
zöttük rácsos alapzaton emelkedik ki a kereszt, a Trónoló 
Krisztus felett. A legfölső szint ikonjai nehezen kivehetőek, 
erősen elsötétedtek.

Szerkezetileg az ikonosztázionnak az ünnepek sorától felfe-
lé – a próféták alapját adó rácsozat kivételével – tömör alapja 
van. Ezt a részt két vízszintes gerenda merevíti és fogja össze. 
A fölső a Trónoló Krisztus-ikon középvonalában, míg az alsó 
a kapuk fölött, az ünnepek alatt fut végig. Az alsó gerenda 
Királyi Kapunál lévő részlete a hajó felől is jól látható, mivel 
a kapu tetejét díszítő fehérre festett, félköríves lezárás fölötti 
faragott ornamensek nem tudják eltakarni. Ennek kiküszöbö-
lésére, vagy inkább ellensúlyozására a gerenda látható részét 
fehérre festették, és szélére egy–egy, az Ünnepek sora alatt és 
fölött is előforduló négyszirmú virágfejet faragtak. A megol-
dás azonban nem a legszerencsésebb, mivel erőszakkal meg-
szakítja az alapképek fölötti párkányzat vonalát.

Az apostolok és próféták, valamint a deésis ikonjai szer-
vesen hozzátartoznak az ikonosztázion építészeti alapjához. 
A Trónoló Krisztust és az ünnepeket úgy tűnik, utólagosan 
rakták helyükre.

Az alapképsor szintjén az ikon és építészeti kerete szintén 
összetartozik. Az egy-egy képhez tartozó rész három-három 
függőleges deszkából lett összeillesztve, amelyet az ikonok 
alatt kivágtak, hogy egymás után sorjázó faragott karikákat 
illesszenek be díszítésként. A deszkákat két-két gerenda fogja 
össze, az alsó, vaskosabb a kivágott rész alatt, míg a másik kö-
rülbelül az ikonok tetejének vonalában megy végig.

A bodrogkeresztúri ikonosztázion jelentősége abban áll, 
hogy megpróbálta hűen követni az évszázadok alatt meggyö-
keresedett tradíciót. Az ikonok stílusa páratlanul hagyomány-
őrző a hegyaljai ikonosztázionok között, a szentek beleérzéssel 
ábrázolt arckifejezése, a képek meleg színvilága, összhangja az 
arany háttérrel (ahol ez van) a bizánci örökség meglétéről, év-
százados hagyományáról tanúskodik. A hagyományok – akár 
öntudatlan – továbbélésére utal, hogy az ikonok beillesztésé-
nél ügyeltek a kép bemélyítésére, azaz a kovcseg kialakításá-
ra.³¹ A festészeti értékekkel ellentétben szerkezetileg inkább a 

túlzott leegyszerűsítés, az építészetből vett elemek (oszlopok, 
pilaszterek) redukálása jellemzi, ez azonban nem von le az 
ikonosztáz értékéből, hiszen a fi gyelmet a ikonokra irányítja.
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len kompozíciók, hanem a Pantokrátortól függenek…” 
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Th e Iconostasis of the Greek Catholic Church in 
Bodrogkeresztúr
Th e Greek Catholic parish in Bodrogkeresztúr (Zemplén 
County, now in the north-eastern part of Hungary) became in-
dependent in 1764, having had formely belonged to the Dean-
ery of Tokaj-Hegyalja. Th eir stonechurch (dedicated to Saint 
George) was built in the second half of the 18th century, while 
the iconostasis was erected around 1807. Th e latter stands in 
the triumphal arch of the nave, it is about six metres wide 
and fi ve metres high. It was probably carved by Lőrinc Jesper, 

a disciple of Messerschmidt. However, the painter is diffi  cult 
to determine. One suggestion is Ferenc Vidra, who painted 
another Greek Catholic iconostasis in the 1830s. Th e other 
possible artist is József Szécsényi from Nagykároly, who has 
been proven to had painted the Virgin-icon in Abaújszántó. 
Th e iconostasis has fi ve rows. Although the carvings are not 
of high quality, the icons, especially the ground-icons, follow 
the manner of late- and postbyzantine art, and show how 
the (post)byzantine tradition changed over the centuries and 
turned into the “folk art” of Greek Catholic believers.
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