
A próféták megjövendölték, az apostolok tanítot-
ták, mi pedig hisszük, hogy valódi Istenszülő vagy;
azért a te kimondhatatlan szülésedet is magasztal-
juk.

(Theotikon, 3. hang, a bizánci zsolozsmából)

Az erdélyi román görög katolikusok egyházi központja
a történeti Alsó-Fehér vármegyében, Balázsfalván
épült ki, miután az egykori Apafi uradalmat III. Károly
király 1736-ban Ioan Inochentie Micu Klein (1728–
1751) püspök kérésére a Gyulafehérvár-fogarasi egy-
házmegyének engedte át. A püspök ekkor a 16–17.
század folyamán, több fázisban kiépített kastélyba köl-
tözött, majd hamarosan megindult az új reprezentatív
egyházi központ építése is. A Szentháromság tisztele-
tére szentelt új székesegyház terveit a bécsi udvari
építész, Giovanni Martinelli készíttette. A munkálatok
1738-ban indultak meg, de az egyházmegye vezetése
körül támadt viszályok miatt évtizedekre el is húzód-
tak, a templomot 1765-ben vették használatba.

A székesegyház szabályos, de dob nélküli, kis lan-
ternán keresztül megvilágított kupolával fedett hajó-
jának legimpozánsabb része az egész keleti falat kitöltő
ikonosztáz (1. kép). Az orosz és ukrán területeken ki-
alakult ikonosztázokhoz viszonyítva a balázsfalvi az
ún. balkáni típusba sorolható, amelyen a keleti-szláv
területek gyakorlatától különböző módon, az archi-
tektonikus elemek használata visszafogott, ugyanis az
egyes sorok horizontális jellege dominál, így a dúsan
faragott szerkezet síkszerűsége megmarad, a képek és
a faragott felületek aránya egyensúlyban van. Az iko-
nosztáz alsó szintjén három ajtó nyílik a csarnok-
templomra emlékeztető módon kialakított keleti épü-
letszakaszba: a középső az ún. királyi ajtó a szentélybe,
míg a két kisebb ún. diakónusi kapu közül az északi a
prothesziszbe, a déli viszont a diakonikonba vezet. A
templom nagy méreteinek köszönhetően az ikonosz-
táz alsó sorában, az ajtók között hat alapkép áll, a kö-
vetkező ünnep- és apostolsort is a megszokottnál ket-
tővel több képből állították össze. A hagyományos for-
mától leginkább a fölső, a prófétákat ábrázoló „sor” tér
el, mivel itt a kis medalionok nem egy sorba rendezve
szerepelnek, hanem a kupola csegelyei közötti ívhez
igazodó, gazdag növényi ornamentikával kialakított
oromzatban kaptak helyet. Az ikonosztáz oromzatát
egy hatalmas kereszt uralja, alatta viszont, az oromzati
rész középső szakaszában, két jól megtermett, egy-
mással ellentétes irányba tekeredő sárkány tűnik föl.

Az ikonosztáz a fölállításának pillanatában a törté-
neti Magyarország és Erdély legnagyobb ikonosztáza
lehetett. A fa állványzatot készítő mester(ek) nevét, be-
állításának pontos idejét egyelőre nem ismerjük. A
mű mégsem társtalan a hazai anyagban: a korszak két
másik fontos görög katolikus központjában, Mária-
pócson és Nagyváradon ismertek még olyan ikonosz-

tázok, amelyek szerkezetükben, a faragások stílusában,
motívumkincsükben és részletformáikban is számos
egyezést mutatnak a balázsfalvival. A máriapócsi iko-
nosztáz faragója kutatásaim nyomán vált ismertté:
Konsztantinosz Thaliodorosz „sculptor constantino-
politanus” készítette 1748 decemberétől 1749 augusz-
tusáig. Mivel a másik két ikonosztáz faragására vo-
natkozó levéltári adat még nem került elő, csak való-
színűsíthető, hogy az ő vezetésével faragták mind a há-
rom ikonosztázt, bár a nagyváradi együttes (amelyet a
19. század folyamán kihelyeztek Körösrévre) és a ba-
lázsfalvi ikonosztáz mind stílusában, mind motívum-
kincsében közelebb áll egymáshoz, mint a máriapó-
csihoz.1

A balázsfalvi ikonosztáz képeit különböző mesterek
több fázisban festették. Az oromzaton található iko-
nok, a próféták és a nagy kereszt, valamint a hozzá tar-
tozó alakok egy időben készülhettek, stílusuk alapján
havasalföldi eredetű mestertől származhatnak, aki
szorosan követte a bizánci hagyományokat.2 A többi
sor ikonjai és az állványzat faragványai közé festett áb-
rázolások viszont biztosan más mester/műhely alko-
tásai. Az alapképeket a rajtuk szereplő szignó szerint
Stefan Tenecki aradi festő készítette.3 Mivel évszám
nem szerepel a szignó mellett, a román kutatás egy-
részt még a századfordulón idézett levéltári adatokra,4
másrészt a templom felszentelési dátumából kiindulva
úgy véli, hogy az ikonok 1765-re készültek el.5 A nyil-
vánvaló stílusösszefüggések alapján biztosan állítható,
hogy nem csak az alapképek, hanem az oromzatot le-
számítva az összes többi kép is tőle, és műhelyétől
származik. Az ortodox Tenecki Kijevben tanult festé-
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Mária-szimbólumok a balázsfalvi székesegyház ikonosztázán

1. kép. A balázsfalvi székesegyház ikonosztáza. Fotó: Le-
geza László
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szetet, majd Aradon letelepedve a magyarországi szerb
és román ortodox egyházközségek számára dolgozott.
Időnként görög katolikusok megrendeléseit is elfo-
gadta, mivel a balázsfalvi mellett ő készítette az Alsó-
Fehér megyei Csertés görög katolikus templomának
ikonosztázát is.6 Művein a nyugati barokk festészet
nemcsak a stílusán, hanem az ikonográfiai előképek
használatán is mély nyomokat hagyott.

A bizánci tradíció és a nyugati hatások érdekes öt-
vözete figyelhető meg a balázsfalvi ikonosztáz királyi
ajtajának képi dekorációjában is. Minden ikonosztáz
kitüntetett eleme a középső, ún. királyi ajtó, amelyet
alapvetően csak a papság használhat a liturgia végzése
során. A templom egyes térrészeihez kapcsolódó szim-
bolika szerint ugyanis a kultusz középpontjában álló
oltárt magába foglaló szentély a mennyei szféra, az is-
teni jelenlét kitüntetett tere, míg a hívő közösséget
befogadó hajó a földi lét jelenéhez szorosabban kap-
csolódó térrész, ahol a liturgián keresztül mégis lehe-
tőség nyílik az isteniből való részesülésre. A királyi
ajtó így a mennyeit és a földit összekötő kapuvá válik,
úgy, ahogyan Máriában az Isten utat nyitott az ember
felé Jézus megtestesülésé által. Ezért a királyi kapuk
ikonográfiai programjának szinte elmaradhatatlan ré-
sze az Örömhírvétel, vagyis az Angyali üdvözlet ábrá-
zolása, ami az Isten és ember új kapcsolatának kez-
dőpontjára utal.

A balázsfalvi ikonosztáz királyi ajtaját (2. kép) nyolc,
a dús ornamentikában két sorba, egymás fölé helye-
zett, félkörívesen záródó kép uralja, a virágdíszek kö-
zött viszont még további tíz szimbólum medalionképe
is föltűnik. A fölső álló képek közül a középsők Gábor
arkangyalt és Szűz Máriát ábrázolják, míg a bal ajtó-

szárnyon, Gábor mellett Mária édesanyja, Szent Anna
(3. kép), a jobb szárnyon pedig leánya mögött Joakim
áll. A Szent Anna fölötti, szirmokkal övezett medali-
onban a gyapjú, az arkangyal fölött három rózsába
nyíló, kivirágzott vessző látható, míg Mária fölött há-
romágú, égő gyertyás arany gyertyatartó (4. kép), Jo-
akim fölött egy tükör képe szerepel.

Az ajtószárnyak alsó sávjában két-két, árkáddal ke-
retezett képmezőben a négy evangélista kapott helyet,
körülöttük három-három szimbólum. A bal ajtószár-
nyon az első evangélista fölött a létra, mellette a két
kőtábla látható, míg az alsó sarokban a mannát tar-
talmazó fonott kosár szerepel. A jobb szárnyon az
evangélisták felett a csúcsán három lángcsóvát kibo-
csátó, 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.

A tíz, medalionba helyezett szimbólum az Ószövet-
ség különböző könyveiből származik, jól ismert ké-
pek, amelyeket az allegorikus, tipologikus exegézis so-
rán a megtestesülésre utaló prófétai jelként értelmez-
tek. A bizánci költészet szinte minden Istenszülőt di-
csőítő himnuszában helyet kap egy-két olyan meta-
fora, amelyben Máriát az égő csipkebokorral, a szent
sátorral, és annak tartozékaival (a frigyládával, a gyer-
tyatartóval, a két kőtáblával, a mannával, a kivirágzott
vesszővel) a heggyel, a gyapjúval, vagy éppen a létrá-
val azonosítják.7 Az Istenszülőt magasztaló költői ké-
pek valóságos, szinte kiapadhatatlan kincstára a köz-
ismert, gyakran imádkozott Akathisztosz himnosz,
amely eredetileg a március 25-én tartott Örömhírvé-
tel (március 25.) ünnepéhez kapcsolódó költemény.8

A megtestesülésre és a Mária tisztaságára vonat-
kozó próféciák egy sajátos képtípust is létrehívtak a bi-
zánci művészetben. A 12. század elejéről származik az
a Sinai-hegyen fönnmaradt ikon, amelynek közepén
Mária ül a gyermekkel, körülötte pedig próféták állnak
irattekercsekkel, sőt némelyikük kezében már a te-
kercsen hivatkozott bibliai hely szimbólumának képe
is föltűnik.9 Ezt az ikontípust a 18. században kelet-
kezett athoszi ikonfestő kézikönyv a következő címmel
írja le: „Az »A magasból a próféták« — Az Istenszülő
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2. kép. A balázsfalvi székesegyház ikonosztáza. Királyi
ajtó. Fotó: Galambos Éva

3. kép. A balázsfalvi székesegyház ikonosztáza. Királyi
ajtó, részlet. Fotó: Galambos Éva
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egy trónon ülve a gyermek Jézust tartja, és a zsámoly
alatt ez a felirat: »A magasból a próféták téged ma-
gasztalnak.« Körül pedig a próféták a következőkép-
pen … ,” és következik ószövetségi alakok fölsorolása,
a kezükben tartott szövegek pontos szerepeltetésével,
amelyek gyakran nem pontos bibliai idézetek, hanem
az egyes szimbólumok világosabb magyarázatára szol-
gáló parafrázisok.10 A prófétáktól övezett rendszerint
félalakos, és Odigitria (Útmutató) típusú Istenszülő
ikonok az egész Balkánon elterjedtek.11 A Havasal-
földről és Moldvából a 15. századtól kezdve sok példája
ismert, amelynek párdarabja rendszerint a tizenkét
apostol ábrázolásaival övezett Krisztus ikon. A prófé-
tákkal övezett Istenszülő és az apostoloktól körülvett
Krisztus ikon együttesen rendszerint az ikonosztázok
alapképsorát alkotják.12

A Kárpát-vidéken, és Ukrajnában is nagy népszerű-
ségre tett szert ez az ikon, amelynek közepén rend-
szerint az Odigitria szerepel, a próféták száma vál-
tozó, de gyakran kiegészül Joakim és Anna, valamint
a bizánci egyház négy nagy himnuszköltőjének az alak-
jával.13 Mária szülei gyakran a deészisz ikonokon meg-
szokott formában, vagyis kezüket könyörgő gesztus-
ban tartva jelennek meg, de időnként irattekercset is
tartanak. A próféták száma, néha alakja is változó, de
rendszerint nem csak irattekercset tartanak, hanem a
hivatkozott szimbólum képe is megjelenik, vagy a ke-
zükben, vagy mellettük. Ez az ikontípus nem csak az
ikonokon, hanem a fametszeteken is népszerű volt a
17. században az ukrán területeken, különböző litur-
gikus könyvek illusztrációjaként. A próféták száma a
metszeteken is különböző, hattól tizenkettőig terjed,
de az irattekercsek, és a Máriára utaló szimbólumok
szerepelnek. Az Istenszülő alakja alatt az ikonokhoz
hasonlóan, Joakim és Anna alakja is helyet kap.14

Az ikontípus szoros kapcsolatát jól mutatja az Akat-
hisztosszal, hogy a 16. században, orosz területen meg-
jelenik egy olyan változata is, ahol az ülő Istenszülő

már nem a kezében tartja a gyermeket, hanem Em-
mánuel félalakos ábrázolása a Szűz fölött jelenik meg,
míg a tekercset és szimbólumokat tartó próféták kö-
rülveszik őket, az egész ikont az Akathisztosz strófáit
megjelenítő miniatűr ikonok övezik.15 Ennek egy szá-
zaddal későbbi változata Ukrajnából is ismert, ahol az
ikon felirata: „Az Istenszülő dicsérete.”16

A prófétáktól övezett Istenszülő ikon-típus 17. század
végétől érzékelhető visszaszorulásának az lehetett az
oka, hogy a magas ikonosztázok, amelyek legfölső so-
rát éppen a megtestesülést dicsőítő ószövetségi alakok
alkotják, eddigre szinte az egész ortodox világban el-
terjedtek, elősegítve az alapképekről a kísérő alakok
fokozatos eltűnését.

Az ikonok között arra nem találtam egyelőre példát,
hogy az egyes szimbólumok a próféták nélkül, a nyu-
gati művészetben megszokott módon, emblémasze-
rűen jelenjenek meg. Valószínű, hogy éppen a nyugati
művészet hatására először a metszetek között kezd
teret hódítani ez a megoldás. 1699-ben, ukrán közeg-
ben jelent meg egy Akathisztoszokat tartalmazó könyv
illusztrációjaként az a fametszet, amelynek fölső me-
zejében a nap és egy csillag között Mária tekint ki a fel-
hők közül a képet kitöltő ószövetségi szimbólumokra,
az égő csipkebokorra, a hegyre, a zárt ajtóra és hozzá
támaszkodó létrára, a kivirágzott vesszőre, a gyap-
júra, amelyre éppen harmat száll a felhőből, valamint
a szent sátorra.17

A nyugati előképekhez már sokkal közelebb áll a
Zaharija Orfelin, magyarországi szerb mester által a
bodjani monostor Istenszülő ikonjáról 1758-ban ké-
szített metszet. Az ikont övező, kapura, vagy inkább a
szerb templomokban szokásos ún. Mária-trónusra
emlékeztetető, két oszlopból és két pilaszterből formált
baldachin pilasztereinek törzsén három-három, egy-
más alá, szalagokkal függesztett, ovális keretbe helye-
zett Mária szimbólum látható. 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 a sorozat, ame-
lyet a hétágú gyertyatartó és a frigyszekrény képe kö-
vet. A metszetet ismertető Davidov szerint itt Orfelin
ikonográfiai újításáról van szó.18 A szerzőt biztosan
nyugati előképek inspirálták, hiszen a korszakban a
Máriát övező biblikus előképek ábrázolása népszerű
téma volt, amellyel önálló metszeten, vagy könyvek
címlapján találkozhatott.19

Néhány évvel később, 1763-ban az Athosz-hegyi
szerb kolostornak, a Chilandarinak az ún. Háromkezű
Istenszülő ikonjáról egy ismeretlen mester készített
metszetet, amelyen a kolostor látképe fölött lebegő
ikon körüli ornamentikában hat ószövetségi szimbó-
lum tűnik föl.20

Nem zárható ki, hogy Tenecki maga is ismerte eze-
ket a metszeteket, mindenesetre a megjelenített szim-
bólumok nem teljesen ugyanazok már a két, föntebb
említett szerb vonatkozású metszeten sem, de jórészt
más szimbólumok képei kerültek a balázsfalvi királyi
ajtóra is.
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4. kép. A balázsfalvi székesegyház ikonosztáza. Királyi
ajtó, részlet. Fotó: Galambos Éva
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A bizánci teológia az ószövetségi előképek alkalma-
zásával a Fiú születésének a természet rendjét meg-
haladó formáját, Mária esetében a szülés ellenére is
megmaradt tisztaságát, örök szüzességét kívánja hang-
súlyozni. A balázsfalvi kapun található szimbólumok
mindegyike összhangban is van ezzel a bizánci tradí-
cióval, kivéve egyet, a tükröt, amelynek értelmezésé-
hez nem találtam segítséget a bizánci szövegekben.21

A tükör szimbólum alkalmazása nyugaton viszont óri-
ási népszerűségnek örvendett. Azon túl, hogy a Lore-
tói litánia egyik invokációjaként („Igazságnak tüköre”)
a katolikus közegben közismertnek mondható,22 más
invokációk tartalmi-képi kifejtése során is alkalmaz-
ták, pl. a „Sérelem nélkül való anya” megszólítás iko-
nográfiájában is szerepet kapott.23 A tükör szimbólum
hangsúlyos szerepeltetésének oka, hogy a Szűz Mária
szeplőtelen fogantatásáról szóló, allegóriákban bővel-
kedő katolikus teológiai nyelvben is kiemelkedő sze-
reppel bírt. Az Immaculata ábrázolások egyik, a 15.
század végétől elterjedt, fontos ikonográfiai típusa ép-
pen az, amelyen az álló Szent Szüzet rendszerint ti-
zenöt ószövetségi szimbólum övezi, közöttük a tükör
is szerepel, „Speculum sine macula” (Sap 7, 26) fel-
irattal, barokkosan fordítva: „Macula nélkül való tü-
kör.”24 Ennek a típusnak a variánsa a hazai anyagban
sem ismeretlen, a sátroljaújhelyi egykori pálos temp-
lom főoltárképén a gyermek Jézust tartó Máriát éppen
így szimbólumok veszik körül.25 A katolikus teológiá-
ban is vitatott hittétel egyik kidolgozója Johannes
Duns Scotus (1265–1308) ferences volt, akinek met-
szetelőképeket követő portréja rendjének gyöngyösi
kolostorból került a Magyar Nemzeti Galériába. A
portré érdekessége, hogy a hittudóst az Immaculata
conceptio hittétel kidolgozójaként ábrázolják, ezért a
szerzetes arcképe fölött az Immaculata jelenete is föl-
tűnik, az egész képet ehhez kapcsolódva a Máriára
vonatkoztatott bibliai szimbólumok emblémái övezik,
közöttük a tükör is megtalálható.26

A bizánci teológia a Szent Szűznek az eredeti bűntől
már a fogantatása pillanatában meglévő abszolút men-
tességét hirdető nyugati tanítást nem fogadta el, vagyis
nem foglakozott vele olyan aprólékosan mint a latin te-
ológia, mivel magáról az áteredő bűnről is eltérő taní-
tást vall, bár kétségtelen, hogy a 7. századtól kezdve
némely atyák tanítása mutat rokonságot a későbbi
nyugati fejleményekkel.27 A jezsuitáknál nevelkedő
görög katolikusok általában, különösen a baziliták vi-
szont támogatták és elfogadták a hittétel latin megfo-
galmazását. Nem dönthető el, hogy Balázsfalván a
megrendelő püspöknek, vagy a bazilita atyáknak volt-
e szerepe a királyi ajtóra festett szimbólumok váloga-
tásában, sőt az sem zárható ki, hogy teljesen Teneckire
volt bízva, aki a korban megszokott módon, ortodox lé-
tére előszeretettel alkalmazott nyugati előképeket. Egy
későbbi, Mária koronázását ábrázoló képén például
Szűz Mária alakja teljesen a nyugati Immaculata képek
hatását tükrözi, mivel a glóbuszon, amelyen áll, még a
tekeredő kígyó is föltűnik.28 Megjegyzendő, hogy a
nyugati ikonográfiai előképek alkalmazása nem jelen-

tette egyúttal a nyugati teológiai tartalom elfogadását
is.

A nyugati ikonográfia hatását mutató típus, a Fáj-
dalmas anya mandorla formájú keretbe helyezett képe
jelenik meg a balázsfalvi királyi ajtón a megszokott ko-
ronát helyettesítve, csúcsdíszként. Más ikonosztázok-
ról egyelőre nem ismert hasonló megoldás, a kép itteni
alkalmazása, nyugati formája ellenére mégis a bizánci
hagyományokból érthető meg. A Fájdalmas anya meg-
jelenítése utalhat a liturgia szimbolikus értelmezé-
sére, miszerint az Üdvözítő életútjának legfontosabb
eseményeiről, így keresztáldozatáról, föltámadásáról
és temetéséről is megemlékeznek misztikus módon a
szent cselekményekben, miáltal az oltár egyszerre lesz
a kereszthalál helyének, és a Krisztus sírjának szim-
bóluma. A liturgia áldozati része alatt a királyi ajtó
zárva volt, így a Fájdalmas anya képe a liturgikus ál-
dozat, és a Keresztrefeszítés közötti kapcsolatot idéz-
hette föl a kívül álló hívőben. Megjegyzendő még, hogy
a mindennapi zsolozsmában használt Istenszülői éne-
keknek is két csoportja van: egyrészt a Theotikonok,
amelyek rendszerint Mária Istenszülő szerepét ma-
gasztalják, a jól ismert ószövetségi előképek gazdag
tárházából merítve, másrészt a Sztavrotheotikonok az
ún. fájdalmas istenszülői énekek, amelyek a fiát ke-
resztfán függni látó anya fájdalmát éneklik meg. Ez
utóbbiak a szerdai és pénteki, a két böjti nap, valamint
a teljes nagyböjt hétköznapjainak szent szolgálatain
hangzanak el, gyakran egyes szám első személyben,
Máriával énekeltetik meg fájdalmát.29 Az Istenszülő
ezen a királyi ajtón kétszer jelenik meg, szinte a The-
otikonok kettős tematikájának megfelelően, elsőként
„Annunziátaként,” amikor a megtestesülés eszközévé
lett, másodszor Fájdalmas anyaként, amikor isteni fia
szenvedésének tanújává vált.

A királyi kapu fölött, a nyílást lezáró lunettában egy
miniatűr orans Mária is helyet kapott, akinek méhe
előtt nem a bizánci ikongráfiában megszokott, Em-
mánuel kép látható, hanem csak a Krisztus monogram
görög betűi (ióta, khi, szigma), amely szintén nyugati
megoldások hatását tükrözi, ugyanis gyakran éppen az
Immaculata képeken, Mária későbbi szerepére utalva,
méhe előtt az IHS monogram jelenik meg.30

Balázsfalván tehát ebben az időben egyfajta fogé-
konyság érződik a nyugati Mária kultusz bizonyos ele-
meinek befogadására, amelynek gyökereit vizsgálva
nem állapítható meg pontosan, hogy a megrendelők-
nek vagy éppen a festőnek volt nagyobb szerepe ezek
alkalmazásában. A nyugati előképek beszüremkedése
egyébként nem csak az ikonosztázon jelentkezik, ha-
nem a Balázsfalván működő nyomda fametszetei kö-
zött is, mivel a félholdon álló, tizenkét csillagos, gyer-
mekét tartó Mária, amelyet hagyományosan az Im-
maculata egyik típusaként tartanak számon, az Apos-
tolos könyv 1767-es kiadásában is föltűnik.31

A balázsfalvi ikonosztázon nem csak az oromzat-
ban, és szimbólumaikon keresztül a királyi ajtón kap-
tak helyet a próféták, hanem az alapképsor fölötti
domború, áttört faragású hangsúlyos architráv kép-
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mezőiben is. A középtengelyben az Istenszem kom-
pozíció két oldalán négy-négy ószövetségi alak szere-
pel, kezükben attribútumokkal. A próféták némelyike
már az oromzat képein is látható. A 17. századtól
kezdve ezen az architrávon egyébként a balkáni iko-
nosztázok esetében, középen gyakran Jessze faragott
vagy festett alakja tűnik föl, míg a kisebb mezőkben
Jézus ősei jelennek meg.32 Balázsfalván talán éppen az
előképek gazdag tárházaként megjelenő ajtó miatt
mellőzték ezt a megoldást, és Jessze helyett az Atyára
utaló szemet festették meg, amely nem csak az archit-
ráv, hanem az ajtó középtengelyében is hangsúlyos
szerepet kap, utalva arra, hogy valójában ki a szimbó-
lumokon keresztül is megidézett próféciák kezdő-
pontja és beteljesítője.

Az emblémaszerűen megjelenő szimbólumok ábrá-
zolása nem vált túlságosan népszerűvé a későbizánci
művészetben sem. A balázsfalvi ikonosztázon kívül a
iaşi-i Szebasztei negyven vértanú tiszteletére szentelt
templomban látható hasonló megoldás, ahol az iko-
nosztáz apostol- és prófétasora közötti dús ornamen-
tikába nyolc, az Istenszülő ószövetségei előképeit áb-
rázoló medaliont festettek.33 További példák előkerü-
lése természetesen nem zárható ki, mindenestre a
szimbólumok ilyen típusú alkalmazásában Balázsfalva
az első példák között említhető, ami a nyugati és keleti
hatások koncentráltságát eredményező speciális föld-
rajzi elhelyezkedésének, és az adott történeti szituáci-
ónak köszönhető.
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Symbols of Mary on the Iconostasis of
Balázsfalva (Blaj, RO)

The Greek-Catholic Cathedral at Balázsfalva was built
between 1738 and 1765. The most beautiful part of the
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sculpted by an unknown sculptor in the middle of the
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the different parts of the building—the Sanctuary and
Nave interpreted as the Heaven and the Earth—always
represented the Annunciation. The icon of this bibli-
cal scene, and two other of the Virgin’s parents and the
four evangelists are surrounded by ten medallions
decorated by the Virgin’s symbols from the Old Tes-
tament. The representation of the symbols without
prophets is unusual in Byzantine art and in this case
surely it is a result of an influence of western religious
graphic art. In this study the author has attempted to
analyse their meaning and identify their graphical
sources.
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