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Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport

Eucharisztikus témájú oltárkép 
Dióshalmon

A történelmi Szatmár vármegye Erdéllyel, 
Máramarossal határos peremén fekszik 
Dióshalom (Szürgyefalu/Șurdești) telepü-
lés, melynek Szent Mihály és Gábor főan-
gyalok tiszteletére szentelt görögkatolikus 
fatemploma 1999-től kezdve világörök-
ségként számon tartott műemlék. rop-
pant karcsú sisakkal, négy fiatoronnyal 
ékesített 54 méteres fatornya sokáig a 
legmagasabbnak számított egész Európá-
ban (1. kép, Tóth Zsuzsa felvétele). A di-
óshalmi templomra a 19. század végén fi-
gyelt fel a magyar kutatás, Myskovszky 
Ernő 1904-ben a Művészet című folyóirat 
hasábjain egy akvarellt is közölt róla.

A fatemplom pontos építési idejét nem is-
merjük, jelenlegi formáját a 18. század máso-
dik felében, végén nyerhette el, mivel 1750-
ben még csak kis tornya (turricula) volt az 
épületnek. A környéken általánosan elterjedt 
típusba, a gótikus jellegű fatemplomok cso-
portjába tartozik. ikonosztázára az 1775-ös 
összeírás során külön kitértek, annak szép-
ségét hangsúlyozták: a szokásos három aj-
tót igen elegánsnak, a nagyobb ikonokat 
(értsd: alapképek) és a tizenkét apostol ki-
sebb ikonját megfelelőnek találták, majd zá-
rójelben megjegyezték, hogy ezek nemcsak 
művészien vannak festve, hanem faragva is! 
Ez az ikonosztáz még ma is a templomban 
áll, mestereit nem ismerjük.

A templom szentélyében a kifestéséről em-
lékezik meg egy 1783-ra datált felirat, amely-
ben józsef császár uralkodására utal Ştefan 
mester. Minden bizonnyal a szomszédos te-
lepülésről származó lacfalui istván (Ştefan 
din Şişeşti) volt a festő, akinek legkorábbi is-
mert művei két liturgikus kézirat másolatai, 
amelyeket 1769-ben és 1770-ben készített 
(nagybánya, Megyei Könyvtár). Az 1780-as 
évektől kezdve maradtak fenn ikonosztázo-
kon, falképeken és oltárokon is olyan felira-
tok, amelyeken alkotóként tűnik fel. A román 
kutatók neki tulajdonítják a dióshalmi temp-
lom ikonosztázionjának képeit is, de ez nem 
bizonyított. 

Különlegesen szép a templom főoltára. Az 
áttört faragású oszlopokkal, ornamentá-
lis faragványokkal díszített központi kép jé-
zus Krisztust mint az Eucharisztia szerzőjét 
ábrázolja. Az üdvözítő két oldalán az isten-
szülő, illetve az Előhírnök állnak, a kompo-
zíció sarkaiban a négy liturgiaszerző mell-
képe látható: Szent jakab, az Úr rokona; 
nagy Szent Bazil; Aranyszájú Szent jános; 
dialógus Szent Gergely pápa (2. kép, tóth 
zsuzsa felvétele). A szentségház két olda-
lán a lépcsősen kialakított polcok főnézetét 
is festmények díszítik: egyiken a vérrel ve-
rejtékező, a másikon a keresztet vivő Krisz-
tus alakja látható. Az oltár oromzatán ta-
lán a pünkösd jelenete kapott helyet, illetve 
egy kisebb, nem azonosítható témájú kép. A 
nagy oltárkép metszetelőképe a kijevi bar-
langmonostor nyomdájában megjelentetett 
molitvoszlov, vagyis imádságos könyv illuszt-
rációi között már szerepel 1740-ben (3. kép), 
variánsai még sokáig népszerűek maradnak 
a szláv liturgikus kiadványokban: szerepel 
például a budai egyetemi nyomda 1815-ben 
kiadott egyházi szláv nyelvű imakönyvében, 
de 1850 körül még német feliratokkal ellátott 
kőnyomatváltozata is elkészült (Szilárdfy 
zoltán gyűjteménye, Székesfehérvár). A di-
óshalmi oltárképen azonban a festő továb-

bi két mellékalakkal, az istenszülővel és a Ke-
resztelővel bővítette a kompozíciót, elhagyva 
a központi részt keretező feliratokat. A két 
közbenjáró a kép eucharisztikus jellegét erő-
síti, hiszen a „Bárány” jobbján az istenszülő 
jelenik meg, úgy ahogyan a diszkoszon az őt 
szimbolizáló részecske is el van helyezve. Az 
oltár pontos készítési ideje (18. század má-
sodik fele) és alkotói egyelőre nem ismer-
tek. A kompozíció módosítása mögött talán 
a megrendelő parókus szándéka állhat.
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