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Előszó helyett 
 
Holmim közt, s a családfánkon kutakodva nemes őseimre akadtam sorban-sorban. Nem igazán értettem, 
hogy miért merültek feledésbe. Eltűntek, feloldódtak a XX. század igencsak forgatagos történelmében. 
Mankovits Mihály (Balázsvágás, 1785. október 16. – Ungvár, 1853. október 21.) festőművész 
életművének kutatása világított rá igazán a sejtéseimre. Édesapja Mankovits Mihály balázsvágási görög 
katolikus pap volt, édesanyja Hodobay Anasztázia magyar nemes papleány – számomra, ismervén 
családfánkat, nem kétséges a magyar identitása, anyanyelve. 
A három részre szakított Észak-Magyarország nemcsak fizikailag, történelmileg, de kulturális 
örökségünkben is szét lett szakítva. Az identitásukat kereső utódállamokban sem tudják, hogy ki milyen 
nemzetiségűnek vallja, vallotta magát. A mai Szlovákiában, Ukrajnában senkinek nem volt érdeke egy 
korában magát nyíltan magyar származásúnak vallott művész életének, életművének kutatása. Mi pedig 
el voltunk tőle zárva, a mai Magyarország területén ősöm, tudomásunk szerint, nem is dolgozott. 
Nagyszüleimtől, szüleimtől, s a rám hagyott örökségből tudom: attól függetlenül, hogy őseink a 
Felvidéken, Balázsvágáson (a család ősi fészkét, Balázsvágást 1952-ben lebuldózerezték, letörölték a 
térképekről, a történelmét felégették, katonai területté nyilvánították, 2012-ig beszélni sem lehetett róla), 
Feketekúton, Bajorvágáson, Berzevicén éltek, a Lengyelországhoz közeli részen, évszázadokon keresztül 
magyarnak vallották magukat, magyar volt az anyanyelvük. Őseim, kik javarészt papok voltak, a 
családtörténetüket latinul, s magyarul írták. Ha elolvassuk a korábbi ősömnek tudott Mantskovit 
(Mankovits) Bálintnak, a Vizsolyi Biblia nyomtatójának a biblia megjelentetése után két évvel általa 
fordított, s kiadott Index Biblikusát (1593), nyugodtan mondhatjuk, ugyanolyan jól beszélt magyarul, 
mint Károli (Károlyi) Gáspár, de az is biztos, hogy igen jól tudott latinul és németül is, mégis több 
helyütt lengyelként említik.  Az unokája a már Balázsvágáson szolgáló görög katolikus pap, Mankovits 
János volt, aki latinul, s magyarul írta a családunk történetét – szláv nyelvi közegben. Érdekességként 
jegyzem meg: édesapám, Mankovits Ákos (édesanyja Szabó Katalin, 1920. április 4, 
Pozsonyszentgyörgy – 1974. szeptember 13, Debrecen) festőművész, orosz-angol-rajz szakos 
középiskolai tanár is ott nőtt fel Berzevicén, szláv közegben magyarként, a középiskolát Beregszászban 
végezte el, az egyetemi diplomáit Budapesten és Debrecenben szerezte meg. Hét nyelvből volt felsőfokú 
nyelvvizsgája, többek között szlovák, cseh és latin nyelvekből. 
A szintén több nyelven tudó Mankovits Mihály festőművész munkásságát kutatva Felvidéken, 
megkerestem az Eperjesi Görögkatolikus Főegyházmegyét (Prešovská archieparchia), excellenciás Ján 
Babják érsek-metropolita urat, hogy támogassa kezdeményezésemet. Azonnal támogatta, kaptam tőle 
egy „menlevelet”, miszerint az érsekség területén a templomokban szabadon kutathatunk, cserébe 
annyit kért, hogy osszuk meg velük kutatásaink eredményeit, ezáltal munkájukat segítendő, mivel a régi 
templomaikról sajnos kevés adat, dokumentum áll a rendelkezésükre, s így János Ágnes építész, 
műemlék-felügyelő, Dr. Terdik Szilveszter művészettörténész, Demján Szabolcs történész, s jómagam 
által bejárandó templomokról többet tudhatnak meg. Segítőként főtisztelendő Székely Gábor atyát, az 
Eperjesi Érsekség Levéltárának igazgatóját ajánlotta, akiről időközben bebizonyosodott, hogy 
másodfokú unokatestvérek vagyunk (nagyapja Székely Mihály görög katolikus pap volt, felesége magyar 
nemes papleány, Mankovits Erzsébet, az én nagyapám édestestvére), ő volt az, aki végigkísért felvidéki 
utunkon, enyhítendő nyelvi nehézségeinket, s kitűnő helyismeretével is segített, hiszen magyar 
származású görög katolikus papként sok helyen szolgált Kelet-Szlovákiában. 
Kárpátalján, Ukrajnában megkerestem excellenciás Milan Šašik munkácsi görög katolikus püspök urat, 
aki szintén támogatta kutatásunkat, szállást biztosított számunkra, s szabad kutatást engedélyezett az 
egyházmegye területén. 
Kutatásaink során találtunk eredeti, restaurált, átfestett, vagy még nem jegyzett, illetve nem ismert 
festményeket, ikonosztázokat, ikonosztáz töredéket. 
 
A munkánkhoz nyújtott támogatásukért, segítségükért,  köszönettel tartozunk Ján Babják eperjesi érsek-
metropolitának, Milan Šašik munkácsi püspöknek, Székely Gábor atyának, az Eperjesi Érsekség 
Levéltára igazgatójának, Erfán Ferenc festőművésznek, az ungvári Boksay József Múzeum 
igazgatójának és Mikhailo Priymich művészettörténésznek, valamint a Zempléni Múzeum 
(Nagymihály), a Sárosi Múzeum (Bártfa) munkatársainak is. 

Mankovits Tamás 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=hu&prev=search&rurl=translate.google.hu&sl=en&sp=nmt4&u=https://hu.wikipedia.org/wiki/Milan_%25C5%25A0a%25C5%25A1ik&usg=ALkJrhjMX1KFR4pQ0W4gZ2rcgDR96oEdzg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=hu&prev=search&rurl=translate.google.hu&sl=en&sp=nmt4&u=https://hu.wikipedia.org/wiki/Milan_%25C5%25A0a%25C5%25A1ik&usg=ALkJrhjMX1KFR4pQ0W4gZ2rcgDR96oEdzg


 

Mankovits Mihály a Bécsi Képzőművészeti Akadémián 
 

Bécs városa és a magyarság közötti szoros kapcsolat végigkíséri történelmünk 1100 
esztendejét. E történelmi léptékekben mérve is rendkívül hosszú idő sokszor nehéz, 
viszontagságos, hol pedig felemelő, virágzó pillanatokkal teli eseményeket hozott nemzetünk 
számára. A szomszédos, egymást követő nagyhatalmak kitüntetett szereppel övezett városa és 
a hazánk közötti politikai, kulturális és kereskedelmi viszonyok minduntalan jelentős hatásokat 
gyakoroltak kölcsönösen nem csak a város és hazánk, de Közép- és Délkelet-Európa sorsára is. 
A tragikus következményekkel járó mohácsi csatavesztést követően 1541-ben országunk a 
területi szétszakítottság állapotába került, és mintegy 150 évig kénytelen volt szembenézni a 
török megszállás gyötrelmes korszakával. A Magyar Királyság területén a Német-Római, majd 
a Habsburg Birodalom trónját elfoglaló Habsburg-dinasztia uralkodott kisebb-nagyobb 
megszakításokkal egészen 1918-ig. Mindez megteremtette a lehetőségét annak, hogy a 
birodalom fővárosaként funkcionáló Bécs Magyarország számára is a szellemi élet 
legelőkelőbb fellegvára legyen hosszú évszázadokon keresztül. A gyümölcsöző kulturális 
kapcsolatrendszer meglétét múltunk folyamán felsorakozó példák sokasága támasztja alá. Az 
1365-ben alapított bécsi egyetemen magyar fiatalok ezrei folytatták tanulmányaikat, a 16. 
században ezen az egyetemen tanított Sylvester János, és ebben a városban rakta le az alapjait 
Zsámboki János az Osztrák Nemzeti Könyvtár kézirattárának. Itt jött létre 1623-ban a magyar 
kispapok továbbképzésében elvitathatatlan érdemeket szerzett intézmény, a Pázmáneum és 
számos főúri ifjú fordult meg a Mária Terézia által 1746-ban alapított Theresianum falai között. 

Az 1760-ban életre hívott 
testőrgárda tagjai közt 
tisztelhetjük többek 
mellett a felvilágosodás 
szellemiségének első 
magyar hírnökeit, Barcsay 
Ábrahámot, Báróczy 
Sándort, az 1772-ben 
megjelent Ágis tragédiája 
című munkájával a magyar 
irodalomtörténetben új 
korszakot nyitó Bessenyei 
Györgyöt, néhány 
évtizeddel később pedig 
Kisfaludy Sándort is. 1 

A magyar művészeti élet fejlődésének szempontjából kiemelt szerepet töltött be a máig működő 
Bécsi Képzőművészeti Akadémia, melynek kötelékében oly sok kiváló magyar művész 
pallérozta tehetségét az elmúlt mintegy három évszázad alatt. A német nyelvterület első 
ilynemű intézményét Peter Strudel udvari festőművész alapította 1692-ben. Az intézet nem volt 
hosszú életű, hiszen rövid idővel alapítójának halála után 1714-ben bezárta kapuit.2 A Strudel 
akadémiáját látogató növendékek nagy száma, továbbá egy jól szervezett, színvonalas 
művészeti iskola működése iránt megmutatkozó magas társadalmi igény ösztönözte arra Jakob 
van Schuppent, VI. Károly3 kamarai festőjét, hogy 1725-ban a császár elé terjesztett 

                                                 
1  Újváry Gábor: A magyar történelem nyomában Bécsben. 
  In: http://www.becs.balassiintezet.hu/hu/2011-11-08-23-07-29/ 
2  Fleischer Gyula: Magyarok a Bécsi Képzőművészeti Akadémián. 1935. 7.  
3  III. Károly néven magyar királyként is uralkodott.  



memorandumában a feloszlatott intézet újbóli megnyitását szorgalmazza. A beadvány pozitív 
elbírálása után, 1726. áprilisában van Schuppen vezetése és gróf Gundacker von Althan 
protektorátusa alatt kezdte meg működését újra az akadémia.4 Alapszabályában a patinás 
párizsi akadémia szellemi-módszertani útmutatásai érzékelhetőek, továbbá kiviláglik, hogy az 
iskola a festészet, a szobrászat, az építészet és a rézmetszés ágainak a tanítására szakosodott. 
Tantervében a művészeti anatómia tudománya is képviseltette magát, aminek jelentősége annál 
inkább figyelemre méltó, hogy a bécsi egyetemen csak 1739-ben hozzák létre az anatómiai 
tanszéket. Van Schuppen halálát (1751) követően az intézet szervezetében átalakítások mentek 
végbe, melynek eredményeképpen született rendelkezés értelmében a rektorát, valamint 
tanárait három éves ciklusokra választották meg. Az akadémia vezetésében Michelangelo 
Unterberger, majd Paul Troger következett. A véghezvitt reformok közül az egyik leginkább 
figyelemre méltó újítás, hogy rajzgyakorlatokra tehetséges, szegény körülmények között élő 
iparostanoncok jelentkezését is lehetővé tették, sőt számukra vasárnap és más ünnepnapokon 
külön tanfolyamokat indítottak.5 
A tanulók létszáma már az 1720-as években meghaladta a százat, és rövid időn belül ennek 
több mint duplájára emelkedett. Magyar művésznövendékek már a kezdetektől tekintélyes 
arányban szerepeltek az akadémisták sorai között. Kiemelkedő e tekintetben a főváros Buda, 
de a nagyobb felvidéki városok (Körmöcbánya, Selmecbánya, Kassa, Lőcse), és a 
császárvároshoz közeli nyugat-magyarországi városok (Pozsony, Nagyszomabat, Sopron, 
Kőszeg, Szombathely) is nagyobb számban küldték fiaikat a színvonalas intézménybe. A 
tanulói létszám gyorsütemű, dinamikus emelkedése miatt a korábban szűkebb keretek között 
működő intézet gyakorta más épületbe költözött. Az 1720-as éveket követő négy évtizedben 
nyolc ízben változtatta meg szálláshelyét, melyek között külön említést érdemel az egykori 
jezsuita rendháznak helyet adó Anna-Gassea, valamint a Schönbrunnerhaus, ahol 1731-ben VI. 
Károly jelenlétében ünnepélyes keretek között első alkalommal osztották ki a császár által 
alapított akadémiai aranyérmet. E legmagasabb akadémiai kitüntetést több jeles művész mellett 
1735-ben a pozsonyi születésű Oeser Ádám Frigyes vehette át, a lipcsei akadémia későbbi 
igazgatója, aki a későbbiekben Goethe és Winckelmann rajztanáraként is tevékenykedett.6  
Az akadémia történetében a következő jelentős állomást 1766. tavasza jelentette, amikor Jakob 
Schmutzer négy évig tartó párizsi tartózkodását követően visszatért Bécsbe és megnyitotta 
rézmetsző szakiskoláját. Alapszabályait Mária Terézia szentesítette a következő év 
decemberében. 1767-ben Kaunitz kanellár támogatását maga mögött tudva az intézmény 
tevékenységi körét az éremvésők szakosztályának létrehozásával bővítette. Az iskola magas 
színvonalú működését illusztrálja, hogy a császárváros éremvéső művészete európai 
viszonylatban is kiemelkedő jelentőséggel bírt. A rézmetsző szakiskolában zajló pezsgő 
művészeti élet inspirálólag hatott az akadémia működésére, a két intézmény lényegében 
versengett egymással a tehetséges tanulókért. Épp ezért hamar megszületett a szóban forgó 
intézetek egyesítésének gondolata, amely végül is Mária Terézia 1773-ban kiadott rendeletének 
köszönhetően meg is valósult. Az egyesült intézmény neve Császári és Királyi Egyesített 
Képzőművészeti Akadémia lett, és öt szakosztállyal folytatta tevékenységét: (festészet, 
szobrászat, éremvésés, építészet, rézmetszés). 7 Az egyesítést követően megvalósuló sikeres 
reformok, illetve a kiváló tanerők alkalmazása együttesen az akadémia újabb fellendülését 
hozta magával, aminek köszönhetően a század végén kibontakozó klasszicizmus korszakára 
virágkorát élte. A bécsi akadémia működésével kapcsolatban nagyon kedvező véleményeket 
lehet olvasni ebből az időszakból. Egy bizonyos Schnorr von Karolsfeld német festőművész 
visszaemlékezéseiben hosszan méltatja tanárának, Friedrich Heinrich Fügernek az óráin tanult 
                                                 
4  Fleischer 1935, 8.  
5  Fleischer 1935, 9.  
6  Fleischer 1935, 10-11. 
7  Fleischer 1935, 12-13. 



hasznos ismereteket, és az intézet rajztanítási módszereit példaértékűnek nevezvén a párizsi 
akadémia módszertana fölé helyezi. Az oktatás eredményes és termékeny voltát bizonyítja, 
hogy Németországból, Svájcból, Olaszországból, Magyarországról, sőt az amerikai 
kontinensről is özönlöttek a diákok a híres iskola falai közé.8 A görögkeleti vallású országokból 
több ikonfestő érkezett Bécsbe, sőt még a távoli Norvégiából és Észtországból is jöttek 
növendékek fejlesztendő művészi képességeiket.9  
Nehéz pontosan meghatározni, mekkora is lehetett a bécsi akadémián tanuló magyar diákok 
száma. Készült ugyan nyilvántartás a felvételt nyert hallgatókról, ebben azonban csak a 
képzőművészek, festők és szobrászok neveit jegyezték le, de ezek közül sem mindenkiét. Az 
1789. és 1848. közötti időintervallumban körülbelül 3200 jelentkezőt regisztráltak, ezek közel 
10%-a Magyarországról vagy Erdélyből érkezvén gyarapította a növendékek közösségét. A 
tanfolyami anyakönyvek viszont arról tájékoztatnak minket, hogy ennél jóval többen, mintegy 
865-en iratkoztak be magyarok a vizsgált korszakban. Természetesen közöttük nem csupán a 
képzőművészet képviselői találhatóak meg, hanem olyan iparos mesterlegények nevei is, akik 
a nagy múltú intézmény kötelékében akarták szakmai tudásukat művészi szintre fejleszteni. A 
magyar hallgatók 47%-a képzőművésznek készült, 27%-uk építészetet tanult, és ugyancsak 
27%-uk pedig az iparművészet valamelyik területén (pl. aranyműves, kőfaragó, bronzműves, 
könyvkészítő stb.) folytatta tanulmányait.10     
1810-ben Metternich herceg került az akadémia kuratóriumának élére. A későbbi birodalmi 
kancellár mintegy 37 esztendőn keresztül töltötte be ezt a tisztséget. Ezekben az évtizedekben 
bontakozik ki, és indul hódító útjára az új nagy korstílus, a romantika, melyben oroszlánrésze 
volt az intézet két meghatározó tanár egyéniségének, Leopold Kupelwiesernek és Joseph von 
Führichnek. Alkotásaikban láthatjuk a monumentális történeti festészet csodálatos 
megnyilvánulásait. A romantikus tájképfestészet kiemelkedő alakja volt az akadémián 
Ferdinand Georg Waldmüller, az intézmény képtárának őre és több forradalmi hevületű, harcias 
pamflet szerzője, a tanuló ifjúság kedvelt tanára.11  
Az 1848-as osztrák, valamint a magyar forradalom és szabadságharc természetesen nagy 
megrázkódtatásként érte az akadémiai tanítást. A magyar diákok többsége 1848 tavaszától 1849 
őszéig felfüggesztette bécsi tanulmányait. A forradalom hónapjaiban véghezvitt szervezeti 
reform során az akadémia tanácsát kibővítették, megszüntették a kuratóriumot, és az intézetet 
a közoktatásügyi minisztérium irányítása alá vonták. Az intézet tanári karát olyan neves 
festőművészek alkották, mint Karl Rahl, kinek később virágzó magániskolájában Lotz Károly 
és Than Károly, a magyar festőművészet kiválóságai is megfordultak. 1865-ben iratkozott be 
az akadémiára Munkácsy Mihály, aki nem sokkal később, mint a korszak legnagyobb hatású 
magyar festőfenoménja alkotja meg felbecsülhetetlen értékű műveit. Munkácsy még 
ugyanebben az évben távozni kényszerült az intézetből az időközben kötelezővé tett, és elég 
magasan megállapított tandíj miatt, amit a szegénysorsú tehetséges ifjú nem tudott megfizetni. 
A meghatározó tanáregyéniségek között érdemes megemlítenünk még Christian Ruben nevét, 
ő Prágából érkezett a nagy múltú intézmény igazgatói székébe, és töltötte be ezt a megtisztelő 
pozíciót kerek húsz éven keresztül. Az intézmény tanácsába ez idő tájt hívták meg a magyar 
Böhm József Dánielt, a bécsi Münzamt igazgatóját. 1872-ben Rómából költözött Bécsbe 
Anselm Feuerbach festőművész, kinek helyét 1876-ban a Sopronban született Angeli Henrik 
vette át.  A magyar alkotók munkásságára gyakorolt maradandó hatást Christian Griepenkerl, 
az ő asszisztense 1884-től 1887-ig a magyar Michalek Lajos volt. Mellette említést kell még 
tennünk Eduard Lichtenfels-ről, a tájfestészet nagyhatású tanáráról.12      
                                                 
8  Fleischer 1935, 14-16. 
9  Szögi László: Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és akadémiákon 1789-1848. 2013, 16. 
10  Szögi 2013, 16. 
11 Fleischer 1935, 18.  
12  Fleischer 1935, 18-21. 



1880-ban létrejön az akadémia állatfestészeti szakosztálya és egy következő jelentősebb 
újításként említhetjük meg, hogy 1891-ben a szabadban történő festészet hathatósabb 
gyakorlásának céljára Bécs egyik parkjában hoztak létre egy „plain-air” teret. Az addig szinte 
folyamatosan vándorlásra kényszerült intézet 1877-ben lelt végleges otthonra a Shiller platzon 
épült impozáns reneszánsz palotában. 1892. október 26-án ünnepelte meg az intézmény 
fennállásának kétszázadik évfordulóját.13  
A magyar művészeti élet kiemelkedő reprezentánsai közül is többen az akadémia növendékei 
közé tartoztak. Az egri születésű, tiroli származású Hesz János Mihály 1794-ben abban a 
megtiszteltetésben részesült, hogy elnyerte a III. Károly király által 1731-ben bevezetett 
legrangosabb kitüntetést, az akadémiai aranyérmet Priamosz elkéri Achilleusztól Hektor 
holttestét című festményével, mellyel a császári mérnökakadémia tagságának státuszát is 
megkapta.14 1791-től az intézményben tanult, és már ekkoriban több díjat megnyert képeivel, 
1792-93-ban pedig Franz Anton Maulbertschnek a segítségére volt az egri líceum freskójának 
a megalkotásában. Bécsi otthona mindig nyitva állt magyar honfitársai előtt, Balkay Pál, Nagy 
Sámuel, Vándza Mihály, Kiss Sámuel, és Marczinkey Elek, mint a képzőművészeti akadémia 
beiratkozott hallgatói részesülhettek továbbképzésben mariahilfi műtermében.15  
Markó Károly neve a magyar tájfestészet megteremtőjeként vonult be a művészettörténetbe. A 
lőcsei születésű művész 1822-ben költözött Bécsbe, mikor is a képzőművészeti akadémia 
hallgatóinak sorába lépett. 1840-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagjává választották. 
Idilli hangulatú tájképei közül példaként említhetjük meg az Erdei út, a Tájkép Tivoli mellett 
című festményét, és az Aggteleki-barlang sorozatot. 
Brocky Károly 1807-ben született Temesváron. Mint kiváló arcképfestő sikerült eljutnia a 
bécsi, valamint az angol királyi udvarba. Az angol portréfestészet hagyományait követte 
műveiben, aktokat is készített, melyeken a barokk és az itáliai késő reneszánsz hatásai 
érzékelhetőek. 1825-ben felvételt nyert az intézet növendékei közé. 1832-ig tartó tanulmányai 
során készített gyönyörű festményeinek méltó elismeréseként 1826-ban és 1827-ben Gundel-
díjban részesült, 1830-ban elnyerte a Lampi-díjat, 1832-ben pedig az Udvari díj Aranyérmét 
vehette át. 1834-ben három művét az akadémia kiállításában tették közszemlére.  Rendkívül 
gazdag életművét dicsérik többek között a Kmety György tábornokot és Mészáros Lázár 
hadügyminisztert ábrázoló arcképek. Az 1840-es évek közepén készítette el az eperjesi 
templom oltárképét, mely sajnos 1913-ban tűzvész áldozata lett.  
A háromszéki Márkusfalváról származó Barabás Miklós, a magyar biedermeier festészet 
nagyszerű mestere 1829-ben iratkozott be az akadémiára. Tájképein kívül a kor szinte minden 
jelentős személyiségéről, írókról, művészekről, politikusokról festett portrékat, melyek híven 
bizonyítják kiváló jellemábrázoló képességét és magas szintű technikai tudását. 1836-ban a 
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották. 1842-ben készítette el a Lánchíd 
alapkőletételét megörökítő akvarelljét. Valósághű ábrázolásai között emelhetjük ki a Liszt 
Ferencet, Görgey Artúrt, és a Széchenyi István gróf feleségét, Seilern Crescence-t megörökítő 
portrékat.      
A magyar festőművészet talán legnagyobb alakjáról, Munkácsy Mihályról már korábban 
megállapítottuk, hogy személye által a Bécsi Képzőművészeti Akadémia hírneve a világszerte 
elismert kimagasló művészek elismertségével gazdagodik. Csodálatos életművéből e helyen 
csak néhány legismertebb festményének megemlítésére van lehetőség: Krisztus Pilátus előtt, 
Ecce Homo, Golgota, Honfoglalás. 

                                                 
13  Fleischer 1935, 21-22. 
14  Jávor Anna: Művésznövendékek Bécsben. Az akadémiai képzés lehetőségei, gyakorlata és rangja a 18. 
században. In: Buzási Enikő: Források a magyarországi, erdélyi, valamint magyar megrendelésre dolgozó külföldi 
művészek bécsi akadémiai tanulmányaihoz (1726-1810). 2016, 23. 
15  Jávor 2016, 29. 



A magyar szobrászművészet egyik kiemelkedő alkotójáról, Ferenczy Istvánról is 
mindenképpen szót kell ejtenünk. Ferenczy Rimaszombaton látta meg a napvilágot 1792-ben. 
Előbb az apja műhelyében dolgozott lakatosinasként, majd 1815-ben iratkozott be az intézetbe 
először rézmetsző tanulóként, aztán két évvel később átjelentkezett a szobrász szakosztályra. 
Itt Solon című rézmetszetével díjat is nyert, 1818-ban Rómába költözött, ahol Bertel 
Thorvaldsen műhelyében kiválóan elsajátította a márványfaragás fortélyait. 1819-ben József 
főherceg nádor római látogatása során felfigyelt a magyar művészre és évi 400 forint 
támogatásban részesítette. Pályája során számos nagyszerű portrészobrot is készített például 
Kölcsey Ferencről, Kazinczy Ferencről és Kisfaludy Károlyról. 
Mankovits Mihály, a nagy művészi talentummal megáldott festő szintén e több mint háromszáz 
esztendős, hírneves intézet növendéke volt megannyi, a korszak művészeti életét döntően 
meghatározó kiválósággal együtt. Bécsi tanulmányainak az ideje egybeesett az új évszázad 
nyitányával, annak a nagy eszmetörténeti korszaknak a megszületésével, mely egészen a 20. 
századig alapjaiban határozta meg Európa történelmét. Ez nem volt más, mint a modern nemzeti 
eszme, a nacionalizmus diadala, mely természetesen a többi európai néphez hasonlóan a 
magyarságot is mélyen megérintette, felerősítvén hazánkban a nemzeti öntudatra ébredést. Az 
egyik legfontosabb emberi érzésre, a hazaszeretetre építő, de új törekvéseket megfogalmazó 
eszme magyarországi hódító útjában negatív történéseknek, így II. Józsefnek, valamint a II. 
Lipótot a birodalom trónján váltó I. Ferencnek az abszolutisztikus, a magyar rendi jogokat 
csorbítani igyekvő, hazánk önállóságát megszüntetni szándékozó politikájának is szerepe volt.  
A nacionalizmus ideájának főbb princípiumai abban foglalhatóak össze, hogy meg kell 
teremteni a lehetőségét a független magyar nemzeti állam létrehozásának, és a polgári 
átalakulás liberális felfogásával karöltve olyan nemzeteszmét kell átültetni a gyakorlati életbe, 
aminek lényegét képezi a jogi, vagyoni, társadalmi korlátokat áthidaló nemzeti közösség 
gondolata, amelybe a korabeli Magyarország valamennyi népe beletartozónak érezheti magát. 
Ezek a magasztos célkitűzések szolgáltak hátteréül a kor szellemi életének, melyek először a 
magyar felvilágosodásban öltöttek testet, aztán néhány évtized múlva teret engedtek a 
reformkor nagyszabású kulturális alkotásainak. Az alkotók művészetük értelmét a nemzet 
szolgálatában találták meg, műveiken keresztül is mintegy buzdítván honfitársaikat a tettekben 
megnyilvánuló hazaszeretetre. Az építészetben főként a klasszicizmus, az irodalomban, a 
képzőművészetekben és a zenében a romantika jelent meg meghatározó stílusirányzatként. 
Ekkor értékelődött fel igazán a magyar nyelv ápolásának és művelésének a nagyszerű 
törekvése. Ekkoriban vette kezdetét Kazinczy nyelvújító mozgalma, amely több fontos 
állomáson keresztül az 1844. évi országgyűlésen törvénybe iktatott, a magyar nyelvet 
államnyelvé nyilvánító 2. törvénycikkben érte el végső célját.  
 
1792-ben törvényben rögzítik, hogy a magyar nyelvnek tantárgyként kell szerepelnie a 
magyarországi iskolákban, gróf Széchenyi István kezdeményezésére 1830-ban megkezdi 
működését a Magyar Tudományos Akadémia, az 1836-os országgyűlés elfogadja a törvények 
magyarul történő megfogalmazását, az 1840. évi 6. tc kimondja, hogy az országgyűlés feliratai, 
a megyék és az anyakönyvezés nyelve a magyar stb.). A nemzeti újjászületés eme felemelő 
időszakában születtek a magyar művészet máig ható, korszakalkotó művei (Kölcsey Ferenc 
megírja a Himnuszt, Vörösmarty Mihály a Szózatot, Erkel Ferenc létrehozta a nemzeti opera 
műfaját a Bánk bán, a Hunyadi László és a Himnusz megzenésítésével stb. 
 
 Mankovits Mihály ebben a pezsgő kulturális-szellemi életben, a kor megannyi művészének a 
lelkét fűtő hazafias meggyőződéssel tette meg első lépéseit a nagyhírű bécsi akadémia ódon 
falai között, hogy nem sokkal később, mint a magyar egyházművészet kiemelkedő alakja 
csodálatos festményeivel irányt szabjon kortársainak és utódainak. 



A Sáros vármegyei Balázsvágáson született id. 
Mankovits Mihály és Hodobay Anasztázia 
gyermekeként. Az ifjú Mihály – miután középiskolai 
tanulmányait Lőcsén befejezte – 1800-ban felvételt 
nyert az ungvári görög katolikus papnevelő intézetbe.16 
Ebben családi indíttatása okán semmi meglepő nem 
volt, hiszen a több évszázados múltra visszatekintő 
nemesi família sok férfiújához hasonlóan édesapja 
Balázsvágás görög katolikus parókusaként szolgálta a 
Teremtőt, édesanyja pedig görög katolikus papleány 
volt. Nagyapjának a testvére, Blasovszky (Mankovits) 
György Gábriel, pedig nem kisebb méltóságot viselt, 
mint a munkácsi püspöki címet 1738-tól 1742- ig.17 
Mankovits Mihály szép számmal készített rajzokat, 
melyek révén egyértelműen kifejezésre jutott kivételes 
tehetsége. Egy alkalommal magát Bacsinszky András 
püspököt is megörökítette. Bacsinszky, felismervén az 
ifjúban lappangó géniuszt – aki nem habozott 

kifejezésre juttatni, hogy vonzódik 
a művészi pálya iránt – 
pártfogásába vette, és a Bécsi Képzőművészeti Akadémiára küldte tanulni, 
ahol 1806-ban sikeres felvételi vizsgát tett. Tanulmányai folytatásához 
továbbra is adva volt minden feltétel, hiszen Bécsben tartózkodó nagybátyja 
is támogatásáról biztosította.18 A nagybácsi a királyi udvarban teljesített 
szolgálatot mint az uralkodó, I. Ferenc testőre. E nagy elismerésnek örvendő 
pozícióba még Mária Terézia nevezte ki, amikor a legrátermettebb nemesi 
ifjakból létrehozta testőrgárdáját. Mankovits Mihály másik nagybátyja, aki 
a család ősi szálláshelyére utalván a Blasovszky előnevet viselte, 
Blasovszky (Mankovits) József abban a nagy megtiszteltetésben részesült, 
hogy a királynő 1758-ban újból megerősítette nemesi kiváltságaiban.19 
 

   
 
 

                                                 
16 Beszkid Miklós: Mankovics Mihály. In: Művészet. Tizenharmadik évfolyam 8.szám, 1914, 422-427. 
17 Petrasovszky Manó (1973), Mankovits Tamás (2016): A Mankóci Nemes Mankovits (Mankovich), 
valamint a Mankóci és Feketekúti Nemes Mankovits (Feketekúty) család nemzedékrendje. 
18 Mankovics Mihály festőművész. In: Görög Katolikus Szemle, 1941. január 12. 
19 Petrasovszky 1973, Mankovits 2016. 
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Mankovits Mihály20 tanulmányi lapjáról kiderül, hogy 1806. április 30-án kezdte meg az 
akadémiai alapképzést, melyet 1807. november 3-án fejezett be. Miután nagybátyja egy Fiume 
vidékéről származó hölggyel megismerkedvén megházasodott és elköltözött Bécsből az Adria 

partjára, valószínűleg nem tudta tovább istápolni a 
fiatal művészpalántát. Mankovits Mihály vélhetően 
részben ennek hatására döntött úgy, hogy átmenetileg 
szünetelteti tanulmányait és nyakába veszi a világot. E 
tudatos elhatározás mindenképpen a fiatalember 
alkotói készségeinek további fejlődését szolgálta, 
hiszen kalandos élete során megfordult Ausztria több 
városában, aztán Krakkón keresztül Lembergbe 
utazott, ahol mintegy három esztendeig főképp 
egyházi témájú alkotások készítésével 
foglalatoskodott. Bazilita szerzetesnek öltözködve 
sikerült eljutnia az 

oroszországi 
ortodox egyház 

patinás 
központjába, 

Kijevbe, sőt volt 
szerencséje 

megtekinteni az aranyos ikonok városát, Moszkvát is. 
Művészi kifejezésmódját jelentős mértékben inspiráló 
utazásai után visszatért az osztrák császárvárosba, és miután 
1809-ben meghalt addigi hű mecénása, Bacsinszky püspök, 
megélhetésének biztosítása érdekében kántori állást vállalt a 
Szent Borbáláról elnevezett görög szertartású szeminárium 
templomában.21 A céltudatos fiatal művész egzisztenciális 
helyzetének stabilizálása után, 1810-ben visszairatkozott az 
akadémiára, ahol folytatván megkezdett tanulmányait, 
történelmi festészetet és szobrászatot tanult.22 
A továbbiakban áttekintjük, kik voltak azok a kiváló festőművészek, akik Mankovits Mihály 
mesterei voltak az akadémián.23  
Zauner Edler Falpetan osztrák szobrász 1796-ban az akadémia professzoraként, 1806-tól 1815-
ig pedig a szobrászati és festészeti osztály igazgatójaként tevékenykedett. Zauner egyik 
legnagyszerűbb alkotása, II. Józsefet ábrázoló lovasszobra a bécsi Josefsplatzon található. 
Kicsit korábban, 1762-ben kezdte meg tanulmányait az intézményben Franz Xaver 
Messerschmidt szobrász tanítványaként Hubert Maurer német festő. 1785-től az akadémia 
tanára lett, munkáiban a késő barokk és a kora klasszicizmus stílusirányzatának hatásai 
nyilvánulnak meg. Nagyszerű műei közül kiemelhetjük a Szent Katalin misztikus házassága, 
valamint a Circe és Odysseus címet viselő festményeit.  

                                                 
20  A Bécsi Képzőművészeti Akadémia tanulmányi lapján neve németesen Mankowitsch Michaelként van 
feltüntetve.  
21 Beszkid 1914, 422-427. 
22 In: Mankovits Mihály tanulmányi lapja a Bécsi Képzőművészeti Akadémián. 
23 In: Mankovits Mihály tanulmányi lapja a Bécsi Képzőművészeti Akadémián 
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A tiroli születésű Johann Baptist Lampinak már az apja, 
Matteo is ismert művész volt, kinek freskói számos elegáns 
épületben megtalálhatóak. Az osztrák-olasz művész alkotó 
géniuszát maga II. József is elismerte azzal, hogy 1786-ban a 
bécsi akadémia tanárának nevezte ki. Mozgalmas élete során 
a lengyel királyi és az orosz cári udvarban is megfordult, ahol 
portrét festett II. Stanislaw lengyel királyról, majd pedig II. 
(Nagy) Katalin cárnőről is.  
Franz Caucig, az egyik leginkább elismert szlovén származású 
festő, a közép-európai neoklasszicizmus legendás alakja több 
éve Itáliában élt, mikor 1799-ben a bécsi akadémia tanárává 
nevezték ki. 1820-ban a festészeti és szobrászati osztály 
igazgatói állását töltötte be. Alkotásokban bővelkedő élete 
során főleg bibliai témájú, valamint a keresztény szentek 
életének mozzanatait megjelenítő képeket készített, de 

oltárképeket és portrékat is festett. Legismertebb festménye a Salamoni ítélet. Laurenz Janscha, 
szlovén felmenőkkel is rendelkező osztrák festő 1806-tól 1812-ig 
alkotott az intézmény kötelékében és tájképfestészetet tanított 
Mankovits Mihálynak. Egyik leghíresebb műve az 1803-ban készített, 
Bécs panorámáját bemutató festménye. Johann Martin Fischer 
osztrák szobrász munkásságában a késő barokk és a klasszicizmus 
stílusirányzatának hatásai ötvöződnek. Alkotásai közül 
kiemelendő a schönbrunni kertben található monumentális 
márványszobra Mucius Scaevoláról, és a bécsi 
Franziskanerplatzon lévő Mózes-kút. A nagy művész 
munkássága révén több szállal kötődik hazánkhoz is, az 1775 - 
1776-ban a pécsi székesegyház számára készített két gyönyörű, 
Szent Istvánt és Keresztelő Szent Jánost megformáló díszes 
oltára, és a körmendi főtéren található Batthyány-Strattmann 
Fülöp herceg által állíttatott Mária Immaculata szobra révén. (A fentebb említett, a Szent 
Korona felajánlását ábrázoló pécsi Szent István-oltárt ma a sumonyi római katolikus 
templomban csodálhatják meg a látogatók.) A nagy múltú intézmény, mely fennállásának ideje 
alatt oly sok jeles és hírneves művészt adott a világnak, természetesen elévülhetetlen érdemeket 
szerzett abban, hogy Mankovits Mihályt elindította a művészeti pályáján.1812-ben sikeresen 
befejezte tanulmányait, aztán újabb döntő fordulat következett be életében: visszatért Sáros 
vármegyei hazájába és feleségül vette Danilovics János hardicsai lelkész fiatal özvegyét, 
Bacsinszky Máriát.24 Nem sokkal később Bradács Mihály generális vikárius a munkácsi 
egyházmegye művészeti tanácsadójává nevezte ki, kritikáival és tanácsaival elősegítvén az 
általa felügyelt templomokban a festészet fejlődését. Mankovits Mihály 1853. október 21-én 
Ungváron hunyt el, befejezvén alkotásokban gazdag, mozgalmas életét. Életének 
legtermékenyebb korszaka a munkácsi egyházmegyéhez kötődik, elsősorban Ung, Sáros, 
Zemplén, Abaúj, Ugocsa és Bereg vármegyékben dolgozott. Több festményét templomok 
mellet parókiák és egyéb művészeti intézmények őrzik. Mint a görög katolikus egyház egyik 
legnagyobb hatású festője keltette fel az érdeklődését Boksay József és Petrasovszky Manó 
festőművészeknek, akik számos munkáját restaurálták a 20. században. Az eddigi kutatások 
során megtalált Mankovits Mihály-alkotásokkal, azok jelenlegi helyszíneivel a következő 
oldalakon ismerkedhet meg az olvasó. 
                                                                                                                         Demján Szabolcs 

                                                 
24 Beszkid 1914, 422-427.  
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Mankovits Mihály munkái 
 
Csabalóc/Csabaháza (Čabalovce, SK) – 1814 
 
Szent Mihály főangyal görögkatolikus templom 
 
 

    
 
A 18. század második felében épült kőtemplom tömege még a fatemplomoknál megszokott 
arányokat követi: tömzsi, a hajóval egyenlő magasságú előtér („nők temploma”, ún. babinyec), 
amely felett a tetőszerkezetből kinövő torony magasodik; egy kicsit szélesebb hajó („férfiak 
temploma”), aztán a keleti végen keskenyebb, egyenesen záródó szentély. Ez utóbbit fal 
választja el a hajótól, amelyen csak a legszükségesebb, a képfal által is megkívánt három ajtót 
alakították ki. Ehhez, a diadalívet kitöltő falhoz támaszkodik a késő barokk, de már 
klasszicizáló stílusjegyeket is mutató, díszesen faragott ikonosztáz. 
 

     



A Munkácsi Egyházmegye területén a 18. századtól általánossá váló típushoz tartozik: három 
ajtós, négysoros. Közelebbi mintája az ungvári görögkatolikus székesegyház monumentális, 
rokokó ikonosztázionja, amely Franz és Johann Feeg (Feck) bécsi tanultságú, de Felső-
Magyarországon alkotó szobrászok munkája, 1776 és 1779 között készült (Történetéről: Terdik 
2014, 92–106.). Az ungvári ikonosztázion hatását, mintaadó szerepét nem lehet eléggé 
hangsúlyozni: a munkácsi püspök még 1859-ben is követendő példaként állította a papság elé 
(Puskás 2008, 261–262.), s Kárpátalja görögkatolikussága a 21. század elején is szilárd 
hivatkozási pontnak tartja. A csabalóci ikonosztáziont faragó mester nevét és a készítés pontos 
idejét egyelőre nem ismerjük, feltehetően nem sokkal a festmények előtt készült. 

Jelen ismereteink szerint ez az ikonosztázion volt az első, amelynek képeit teljes 
egészében Mankovits Mihály festette, mindössze két évvel azután, hogy hazatért Bécsből, ahol 
a Képzőművészeti Akadémián folytatott tanulmányokat (Buzási 2016, 188–189.). A műalkotás 
jelentőségét növeli, hogy mai napig eredeti helyén áll. A festmények értékelését azonban 
jelentősen nehezíti, hogy a képeket a 19. századtól kezdve feltehetően többször is átfestették. 
Surlófényben a Szent Mihály-kép jobb alsó sarkában az átfestés alatt rejtőző festő-jelzés (Pinxit 
Michael Mankovits), és a készítés dátuma (1814) is jól kivehető. A képek első átfestése talán 
ahhoz a Bogdanski Pálhoz köthető, aki a szentély zárófalának északi oldalán kialakított fülkébe 
helyezett, az előkészítő asztalhoz kapcsolódó, a Getszemáni kertben vérrel verejtékező 
Üdvözítőt ábrázoló festményt alkotta (jobb alsó sarkában olvasható jelzés: Pinxit  
Paulus Bogdanski: 1865). Az átfestések miatt alapvetően Mankovits kompozíciónak 
szerkezetét tanulmányozhatjuk, azokat is leginkább az alapképeken és az ünnepsor ikonjain, 
mivel az apostolok és a próféták átfestése olyan mértékű, hogy szabad szemmel nem lehet 
eldönteni: vajon követték-e az eredeti kompozíciót vagy sem. Az alapképek arcait olyannyira 
átdolgozták, hogy a Mankovits későbbi képeire oly jellemző, meleg, mély barna, kedvesen a 
távolba révedő szemek az itteni képeken teljesen eltűntek. 
 

     
 

Az alapképek közül a Tanító Krisztus, az Istenszülő a Gyermekkel, Csodatévő Szent 
Miklós, és a patrónus, Szent Mihály főangyal ikonja félalakos, háromnegyed profilban beállított 
„portrék”. A három szent személy viselete, gesztusaik, attribútumaik a 17. század végétől 
kikristályosodó, az egész történeti Munkácsi Egyházmegye területére jellemző hagyományt 



követik. Szokatlan megoldás azonban, hogy az északi oldalon, Szent Miklós püspök mellett 
egy ötödik kompozíciót, az álló Keresztelő Szent Jánost ábrázoló, a többi alapképhez 
viszonyítva keskenyebb ikont is elhelyeztek. Ennek okát egyelőre nem ismerjük, talán a 
templom építése során adódó aszimetria tette indokolttá. A középső, ún. királyi ajtó kétszárnyú, 
áttört, két olaszkorsóból burjánzó növényi ornamensekből komponált díszei között négy ovális 
képmezőben az evangélisták félalakos ábrázolásai kaptak helyet. A két oldalsó, ún. diakónusi 
ajtónak nincsen szárnya, ami a korszak ikonosztázionépítési gyakorlatában megszokott 
jelenségnek számít. 

A fölsőbb sorok képei közül a középtengelyben, liturgikus öltözékben, bizánci 
püspökként ábrázolt Krisztus, mint Nagy Főpap képe emlékeztet még Mankovits stílusára, 
illetve az ünnepsor képei, kivéve az Utolsó vacsorát, ami inkább a 19. század második felét 
idézi már. A tizenkét ünnep kompozíciói a 18. század második felében elterjedtté váló 
sorozatokra emlékeztetnek – ebben az esetben is az ungvári ikonosztázion mintaadó szerepével 
kell számolnunk –, amelyek rendszerint a katolikus megújulás idejében (16–17. század) 
nyomtatott, főképp németalföldi kiadású illusztrált Bibliákra, vagy tematikus 
metszetsorozatokra nyúlnak vissza. A barokk metszetelőképek erős hatását mutatják különösen 
a Szűz Mária ünnepek épületrészletei (Az Istenszülő születése, Bevezetése a Templomba), 
valamint Jézus bevonulása Jeruzsálembe. Az ünnepek között ikonográfiai különlegességnek 
számít az Örömhírvétel (Angyali üdvözlet) ábrázolása, amelyen az angyali köszöntést fogadó 
Szűz Mária fölött egy sugárkoszorúban ragyogó, a Megtestesülő isteni Igére utaló apró 
csecsemő ragyog, akit a kép ívmezejében feltűnő Atyaisten küld választottja felé.  

Remélhetőleg egyszer sor kerül majd az ikonsztázion szakszerű restaurálásra, amelynek 
során lesz esély rá, hogy Mankovits első monumentális művének rejtett, el nem pusztult 
finomságai újra felszínre jussanak. (TSz) 
 

 
Kvacsány/Kacsány (Kvačany, SK) – 1817 

Szent Mihály főangyal görögkatolikus templom 
 

   
 
           A templom – a torony felső szintjeit kivéve – a 18. század utolsó éveiben épült (Liška – 
Gojdič 2015, 195.). A kutatómunka nagy meglepetése volt, hogy a kvacsányi templomban egy 
olyan ikonosztáziont találtunk, amelyet stílusa alapján bátran merünk Mankovits életművének 
korai szakaszához sorolni. Sajnos a készítés körülményeire vonatkozó írott források eddig még 



nem kerültek elő, a képeken szignó sem szerepel, a készítés idejének meghatározásában az 
egyetlen fogódzó a Sátánt legyőző Szent Mihály főoltárkép (jelenleg a szentély falára 
függesztve) jobb alsó sarkában olvasható felirat és 1817-es évszám. Noha a feliratban a festőt 
nem, csak az adományozókat említik, úgy véljük, hogy az oltárkép, és a vele szoros stiláris 
kapcsolatban álló ikonosztázion-képek festése is ezekben az években történhetett, festőjük 
Mankovits Mihály lehet, mivel a képek legjobb párhuzamait az ő festői életművében találhatjuk 
meg. A képfal művészettörténeti jelentőségét fokozza, hogy képei nincsenek jelentősen 
átfestve, csak az elöregedett lakkrétegek és a feltáskásodott felületek rontják az esztétikai 
élményt.  
 A rokokó hagyományokból kiinduló, de már a klasszicizmus szellemében alkotó faragó 
nevét szintén nem ismerjük. A kvacsányi ikonosztázion szerkezetével rokonságot mutat, 
faragványaival szoros stiláris kapcsolatban áll a cernyinai (Alsócsernye – Černina) Szent 
Kozma és Damján görögkatolikus templom képfala, amelyet jóval később, 1844-ben az eperjesi 
festő, Rombauer János (1782–1849) fejezett be (Terdik 2009, 139–144, Terdik 2011, 72.). A 
kvacsányi ikonosztázionon a megszokott képrendet követték, csupán a prófétasor áll tizenkettő 
helyett mindössze négy képből. A királyi ajtó áttört, ornamentális faragást kapott, közepén két 
medalionban az Örömhírvétel Szűz Máriáját és a hírt hozó Gábor főangyalt helyezték el. 
 

   
 

Az alapképek a csabalóciakhoz képest klasszicizálóbbak: a tradicionálisabb, még a késő 
bizánci hagyományban gyökerező, barokkos, nyitott könyvet tartó, félalakos tanító Krisztus 
helyett itt már a nyugati előképek hatására egyre elterjedtebbé váló Salvator Mundit látjuk, aki 
frontális beállításban jobbjával áld, baljában a világmindenséget szimbolizáló glóbuszt tart.  

Az Istenszülő-alapkép ikongráfiája kifejezetten szokatlan: a háromnegyed alakos 
beállítású Szűz Mária jobb karjával egy barna színű kubuson támaszkodik, bal térdén a gyermek 



Jézust tartja, aki jobb kezében rózsával, baljában glóbusszal, a szemlélő felé fordul. Szűz Mária 
a homloka felett és a keblén egy-egy gombbal összefogott, turbánra emlékeztető zöld kendőt 
visel, ruházata amúgy tradicionálisan kék és vörös színű. Mankovits művészetében az 
alapképek között itt tűnik fel először ez a reneszánsz-barokk Madonna-ábrázolásoktól ihletett 
Istenszülő-típus, amelyet aztán a nyágói ikonosztázionon alkalmaz újra. A Szűz Mária-kép 
ihletői között feltehetően Raffaello és Murillo Madonnái jöhetnek szóba, amelyeket Mankovits 
tanulmányai során részben élőben is láthatott, másrészt metszetekről mindenképp ismerhetett. 

 

   
 

Meg kell említenünk, hogy a kojsói (Kojšovce) görögkatolikus templom ikonosztázán 
is az alapkép egy ilyen típusú Istenszülő, amely a kvacsányi elég közeli rokonának tűnik. A 
kojsói képet korábban Mankovits kortársának, Miklóssy (Zmij) Józsefnek, az eperjesi 
egyházmegye festőjének attribuálták és 1833-ra datálták (Frický 1971, 99. kép, 167.). Azonban 
az újabban végzett levéltári források alapján kimutatták, hogy a kojsói ikonosztáz képeit még 
1823-ban egy Kassán elő művész, Hittner Mátyás festette (Gábor 2017, 261–262.). Hittner 
néhány évvel korábban még a hajdúdorogi görögkatolikus templom ikonosztázán és falképein 
dolgozott, de több más görögkatolikus templomban is kapott megbízásokat (munkásságáról: 
Terdik 2009, 134–135, Terdik 2011, 54–65.). Azt is meg kell jegyeznünk azonban, hogy a 
kojsói alapképek közül éppen a Szűz Mária-kép nem emlékeztet Hittner festői stílusára, és 
ikonográfiai megoldásaira. Kojsón Miklóssy közreműködésével valóban nem nagyon 
számolhatunk, mivel ő csupán 1833-ban tért haza és lett az Eperjesi Egyházmegye festője, 
tisztét egészen 1841-ben bekövetkezett haláláig töltötte be. Első szignált, és átfestés nélkül 
fennmaradt ikonsztázionja az abaújszántói görögkatolikus templom képfala lehetett, amely 
alapján bátran kijelenthetjük, hogy Miklóssy festői tehetsége nem ért nyomába sem 
Hittnerének, sem Mankovitsénak (Terdik 2009, 136–138, Terdik 2011, 68–70.). Azt sem 
zárhatjuk ki, hogy a kojsói Madonna-kép nem Hittner műve, mivel kompozícionálisan és 
stilárisan inkább Mankovits művészetéhez áll legközelebb. Nem ritka a korszakban, hogy egy 
ikonosztázionon belül több festő is dolgozott, hiszen a közösségek anyagi erejétől függően 
kellett ütemezni a festést, amire gyakran a faragás elkészülte után több évvel, akár évtizeddel 
később került sor. Elképzelhetőnek tartom, hogy Kojsón az Istenszülő- és a Krisztus-alapkép 
egy festő, talán Mankovits műve, és még 1823 előtt készült. A másik két alapkép, és az 



apostolok azonban közel állnak Hittner festői stílusához, így azokat a levéltári adat fényében, 
de stiláris alapon is tarthatjuk az ő művének. 

A jövőbeni kutatások talán majd egyértelmű választ nyújtanak az itt felvetett hipotézisek 
megerősítésére, vagy cáfolatára. (TSz) 
 

   
 
A Szent Mihály oltárkép felirata: Joannes Tomassim (? )Janow Sim, Fundator 1817 
 
 

Rahó (Рахів, UA) – 1819 
 
Az Istenszülő elszenderülésére görögkatolikus 
templom 
 
A már klasszicista stílusjegyeket is mutató épületet az 
1790-es években emelték (Сирохман/Syrokhman 2000, 
613.). Az ikonosztázion képeinek egy részét, méghozzá 
a „felső részét” (feltehetően az alapképek feletti 
sorokról van szó), az Utolsó vacsora hátoldalán 
olvasható latin felirat szerint Mankovits Mihály festette 
1819-ben segédjével, Mihalko Lukáccsal együtt, a 
munkát Szent Péter és Pál ünnepére fejezték be (vagyis 
az ónaptár szerint július 12 körül). Azt is megtudjuk, 
hogy az egész ikonosztáziont Miklósi Bazil parókus 
idejében Koláts Mihály gondok „alapította”. A 20. 
század második felében sajnos oly erősen átfestették az 
összes festményt, hogy a képek eredeti stílusáról, de 
még a kompozíciójáról sem tudunk semmi értékelhetőt 
megállapítani. Az utóbbi években a királyi ajtót is 

kicserélték, a régi azonban szerencsére nem semmisült meg. Az ajtószárnyakon látható képek 
kompozíciója alapján Mankovits, vagy segédje munkáját sejthetjük benne, mivel a festményei 
az örkörmezői királyi ajtó közeli rokonainak tűnnek. Noha a felirat csak az ikonosztáz felső 
részeit említi Mankovits munkájaként, ennek ellenére talán még az ajtó képei is ide értendők, 
bár a festői jegyek az erős átfestés miatt alig érzékelhetők. 

Az ikonosztáz története szempontjából fontos még a főoltáron álló szentségház 
hátoldalán olvasható hosszú latin nyelvű felirat is, amelyben szerepel az ikonosztáz 
készítésének pontos dátuma, bár sajnos az átfestés miatt jelenleg nem olvasható a két utolsó 
számjegye, ezért csupán az ikonosztáz feliratából következtetünk arra, hogy minden bizonnyal 
még 1819 előtt állították be a faragott szerkezetet. A felirat folytatásából azt is megtudjuk, hogy 



a képfal alsó részét az oltárral együtt Schnaitzer Fülöp festette 1823-ban, ugyanazon parókus 
és gondnok idejében. Nem világos, hogy miért nem Mankovitsék fejezték be az együttest. 
Elképzelhető, hogy ők nem vállalták, hiszen akkoriban már más megbízásokat kellett 
teljesíteniük, amint látni fogjuk. (TSz) 
 

 
 
A Titkos vacsora hátoldalán olvasható felirat, két oszlopba írva: 
1819 / Pinxit Michael Mankovits / Partem Superiorem / cum adjuncto sibi / incipiente Luca 

Mihalko / Finivit in Festo / SS. Petri et Pauli / juxta […] 
(az utolsó sorokat nem lehet elolvasni) 
Existente a / hinc Parocho / Domino A[dmodum] 
Rev[erendo] / Basilio Miklosi / Curatore autem / Michaele 
Kolats / qui etiam Fundator / totius Iconostasii / fuit 
A szentségház hátoldalán olvasható felirat: 
ANNO NATAE SALVTIS / M.DCCC.XXIIII. / SUB 
AUSPICIIS AD[MODU]M R[EVERE]NDI D[OMI]NI / BASILII 
MIKLOSY / LOCI PAROCHI. 
[F]INITA HAEC TEMPLI INSTRUCTIO / 
ADIUVANTE UT PLURIMUM CURATO/RE 
HONESTO MICHAELE KOLATS / Praecedentibus ab 
hinc annis 18[..] / sculptura totaliter parata inferiorque / 
pars Iconostas hujus depicta per Philippum Schaitzner: 
nunc vero exor/nando Hoc s[anctum] Praestul finem 
Labo/ri huic posuit. Die 19 Februarii. 
 

 
 

Alsódomonya (Доманинці, UA – Ungvár része) – 1820 

Az Istenszülő elszenderülésére görögkatolikus templom 
 
A 19. század elején épült (Сирохман/Syrokhman 2000, 25.), még késő barokk formákat mutató 
templomot jelenleg az ortodoxokkal közösen használják. Az ikonosztáz alsó részeit, egészen az 
apostolokig (tehát az alapképsort és az ünnepsort), a Titkos vacsora kép hátoldalán olvasható 
latin felirat szerint Mankovits Mihály festette 1820-ban, Szilvay János parókus idejében. Sajnos 
1911-ben, a Mankovits-felirat alá írt újabb feljegyzés szerint az egészet átfestették. Ez az 



átdolgozás olyan erőteljes volt, hogy a képek kompozícióján kívül alig emlékeztet valami 
eredeti formájukra, Mankovits stílusa már nem tanulmányozható rajtuk. Azt sem tudjuk, hogy 
az apostolok és a próféták készen álltak-e már, amikor Mankovits a megbízást elnyerte, vagy 
azokat a képeket még később festették meg valakivel. 
 

   
 

A képfal faragóját sem ismerjük, barokkos formákból kiinduló, de már inkább 
klasszicizáló stílusban dolgozott, sőt a királyi ajtón már gótizáló jegyeket is alkalmazó mester 
műve. Érdekes, hogy a királyi ajtó zárólécén nem püspöki korona (mitra), hanem a magyar 
Szent Korona mása szerepel. Ennek talán az az oka, hogy amikor a Szent Koronát a napóleoni 
háború alatt Budáról Munkácsra szállították 1805. decemberében, nemzeti ereklyénk útja során 
egy éjszakát, a december 9-ről 10-re virradó éjjelt, az ungvári görögkatolikus püspöki palotában 
is töltött. Úgy vélem, hogy ennek a különös vendégségnek, amely akkor sem maradt titokban, 
az emlékét őrzik az ungi görögkatolikus templomok ikonosztázian feltűnő Szent Korona 
ábrázolások: nemcsak Domonyán, hanem a hasonló korú (19. század második évtizedére datált) 
ároki (Ярок, UA) ikonosztázon is. 
 

     
 



Az alsódomonyai templom hajójában, az egykor csak a nők számára fenntartott, nyugati 
rész határán található még további két ikon, amelyek szintén az ikonosztázzal lehetnek 
egykorúak. Noha ezek is erősen át vannak festve, szerencsére a hozzájuk tartozó kis 
konzolasztalokhoz nem nyúltak, ezek előlapján ugyanis két olyan kompozíciót fedeztünk fel, 
amelyek biztosan Mankovits életművéhez sorolhatók: az egyik a Bűnbeesést, a másik Jézus 
körülmetélését ábrázolja. A szerencsére érintetlenül megmaradt képek festői stílusa alapján 
Mankovits munkáinak tekinthetők, s ki kell emelnünk, hogy a Bűnbeesésen megmutatkozik a 
festő sajátos játékossága, humora is. Ez a két kép eddig teljesen ismeretlen és publikálatlan. A 
déli oldalon lévő asztalka előlapján, ovális képmezőben a Bűnbeesés látható, felette Szent 
Mihály-kép van a falra akasztva. A két kép összepárosítását talán az magyarázza, hogy a 
főangyal életéből vett jelenetként szokták ábrázolni az ősszülők paradicsomból való kiűzését 
is. A szemben lévő, északi oldalon egy Istenszülő-kép van a falra akasztva, az alatta lévő 
asztalkán Jézus körülmetélése (ünnepe január 1-jén van) látható, amelynek megfestésére talán 
a női részhez illő gyermekségtéma adhatta az ötletet, ez a kompozíció amúgyis rendszerint 
kimarad az ikonosztáz ünnepsorából. (TSz)  
 
A Titkos vacsora hátoldalán olvasható felirat: 

Pinxit 1820 
Michael Mankovits 

Inferiorem partem usque Apostolis 
Existente tunc Parocho A. R. Domino 

Joanne Szilvay 
Omnia repinxit 1911 / A[nton] Pilichowski 

 
 

Ökörmező (Міжгір'я, UA) – 1824 
 
Szent Mihály főangyal görögkatolikus templom 
 

   
 



A 19. század elején épült késő barokk stílusú templomot a kommunisták 1961-ben zárták be, 
1981-ben múzeummá alakították, ekkor bonthatták le az eredeti ikonosztáziont és oltárt, a 
falképeket lemeszelték. A politikai változások után 1991-ben új ikonosztáz és baldachinos oltár 
készült a templomba (Сирохман/Syrokhman 2000, 479.). A görögkatolikus közösség az 
épületet visszakapta, a régi szentségházat felújítva az új oltárra helyezték. 
  

   
 

A szétbontott régi ikonosztázt a szovjet időben múzeumi tárgykánt kezelték, az egyes 
darabokra leltári számot írtak. A Titkos vacsorát ábrázoló kompozíció mai napig az ungvári 
vármúzeum állandó kiállításán látható. Az egykori festményeknek csak egy részét tudtuk 
azonosítani: az alsó sorból Szent Miklós- és Mihály-alapképe, előbbi felett a rokokó jellegű 
ornamentális faragás is megvan; a királyi ajtó és a déli diakónusi ajtó, rajta Szent György 
képével. Az ünnepsorból a már említett Utolsó vacsorán kívül csupán az Istenszülő 
elszenderülése kompozíciót láttuk. Az apostolsor középképe, Krisztus, mint Nagy Főpap 
szintén fennmaradt, az álló apostolok közül tizenegyet sikerült számba venni. A próféták közül 
kettőt, az oromzat képei közül pedig csak a keresztre feszített Krisztust őrzik jelenleg a templom 
tornyában a többi festménnyel együtt. Ha ezek alapján úgy vesszük, hogy az ikonosztázion 
teljes volt, akkor az eredetiből mára 24 kép és egy diakónusi ajtó veszett el, vagy lappang.  

Az ikonosztázion festésére vonatkozó latin felirat a Krisztus, mint Nagy Főpap-ikon 
hátoldalán olvasható, amely tanúsága szerint Mankovits 1824-ben festette ezt az együttest 
Mihalko Lukács tanítványával együtt (a felirat képét közölte: Пpиймич 2007, 175, Пpиймич 
2014, 148.).  

Az új főoltárra visszahelyezett régi szentségház hátoldalán egyházi szláv nyelvű felirat 
emlékezik meg az ikonosztáz állításáról. Megemlítik I. Ferenc császárt, Pócsy Elek munkácsi 
görögkatolikus püspököt és Talapkovits Demetert, helyi parókust, a készítés évének 1822-et 
adják meg. A szláv felirat alatt latin szöveg következik: „Basilius Lengyel Sculptor”, amelyből 
egyértelmű, hogy a faragást Lengyel László készítette. Az ikonosztáz festésre tehát két évvel 
később került sor, amiről Mankovits felirata tájékoztat. Az ökörmezői töredékek jelentőségét 
az is növeli, hogy itt nem csupán a festőre, hanem a faragóra is van adatunk. Lengyel László 
(Bazil) Hajdúdorogról származott, ahogyan az 1819-ben a közeli Cserjésen (Лозянскї) készített 



ikonosztázán olvasható feliraton írja (Пpиймич 2007, 173–174, Пpиймич 2014, 144, 147.). 
Lengyel faragványai a korszakban már különösnek hathattak késő rokokó stílusukkal, amely 
nyilván az ungvári székesegyház hatására alakult így. 
 

       
 

Az ökörmezői templom egykori ikonosztázionjának rekonstrukciója során nehézséget 
okoz majd, hogy a sok hiányozó képen kívül a faragott szerkezeti elemek is elvesztek, csupán 
a királyi ajtó ép szinte, amelyen hat medalionban az evangélisták és az Örömhírvétel kapott 
helyet. A fenti sorok képeinek formája, áttört, rokokó motívumos, a táblákkal egybefaragott 
kerete leginkább a néhány évvel későbbi bodzásújlaki együttes darabjaira emlékeztet. A 
fennmaradt diakónusi ajtószárnyon azonban a korban meglehetősen szokatlan módon Szent 
György sárkányon győzedelmeskedő, lovas alakja tűnik fel, ami a Mankovits-életműben is 
egyedülálló. 
 

   
 



 Az egykor a szószék hátfalát díszítő, az álló Szent Pál apostolt ábrázoló festmény is 
fennmaradt. Ennek hátoldalán folyó írással, grafit ceruzával írta fel, a mára töredékessé vált 
szót feltehetően a szobrász, hogy „Cathed[ra]”, amellyel a táblák azonosítását segítette elő a 
festő számára. (TSz) 
 
A Krisztus Nagy Főpap ikon hátoldalán olvasható felirat: 
Pinxit / Michael Mankovits. 1824. P[ictor] Dioe[cesanus] / cum adjuncto sibi Mihalko Luka, 
incipiente. / Parocho / existente eo tempore Domino A[dmodum] Reverendo / Demetrio 
Talapkovits. / Curatoribus autem Adr[eas] Szkundevits / Basilio Jon et Basilio Hrim. 
 
 
Kispásztély (Пастілки, UA) – 1825 
 
Keresztelő Szent János születése, egykor görögkatolikus, ma ortodox templom 
 

   
 
A kicsiny kőtemplom a 19. század elején épült. Teljes, vagyis négy soros ikonosztázionját az 
Utolsó vacsora kép hátoldalán olvasható latin felirat szerint Mankovits Mihály festette, 
Bukovszky Sándor nevű tanítványa közreműködésével, Tabakovits Bazil parókus idejében, 
1825-ben (A felirat tartalmát közölte: Сирохман/Syrokhman 2000, 103–104; képe: Пpиймич 
2007, 176, Пpиймич 2014, 150.). Az ikonosztáz faragott szerkezete még az elsőző században 
megszokott arányokat és formákat idézik, azonban a díszítő motívumok – nagyrészt, cserfa- és 
babérágakból kombinált faragványok – erős klasszicista hatást mutatnak. Sajnos a faragó nevét 
nem ismerjük.  

2017-ben a helyszínen járva azt tapasztaltuk, hogy ez egy olyan együttes, amelyen a 
képek egyáltalán nincsenek átfestve, bár valamikor egy komoly tisztításon eshetett át az egész 
ikonosztáz, aminek következtében a festmények felülete helyenként erősen megkopott. 
Mankovits ebben az esetben alapvetően a hagyományosabb beállításokat, korábbi ikonográfiai 
sémákat választotta, bár éppen a templom címünnepét ábrázoló alapkép esetében meghökkentő 
a kép előterébe komponált, az újszülött gyermeket mosdató nők csoportja: viseletük a festés 
idejének polgári-nemesi női divatját követi, a szoba bútorzatával a festő még inkább saját kora 
életképét avatta biblikus témává.  



Az ikonosztáz prófétasora ovális formájú képekből áll, de az egyes próféták 
meghatározása feliratok hiányában nem lehetséges. Két prófétakép valamilyen okból lekerült 
eredeti helyéről, de azokat is megőrizték, így módunkban állt dokumentálni.  
 

     
 
Ez az egyik olyan ikonosztáz a Mankovits-életműben, amely alapján a mester festői eredeti 
stílusa, festői technikája jól tanulmányozható. (TSz) 
 

   
 



   
 

   
 
A Titkos vacsora hátoldalán olvasható szöveg: 
1825. / Pinxit / Michael Mankovits. / cum adjuncto sibi Incipiente / Alexandro Bukovszky. 
Parocho tunc existente / A. R. Domino Bazilio Tabakovits. Curatoribus / autem Domino 
Joanne Kovács Jun. Domino / Joanne Kovats Sen. Domino Bazilio Gerzand / D. Alexandro 
Kovács. Cantor autem fuit / eo tempore Dominus Andreas Gebe. / Sumptibus autem 
Communitatis. / 650 R. Flor. […] 
 

 
Bodzásújlak (Novosad, SK) – 1829 
 
Szent György nagyvértanú görögkatolikus templom 
 
A 18. század utolsó éveiben épült a késő barokk templom (Liška – Gojdič 2015, 381–382.). Az 
ikonosztázát Mankovits Mihály az Utolsó vacsorát ábrázoló kép hátoldalán olvasható latin 
felirat szerint 1829-ben festette, Bukovszky Sándor és felhetetően egy másik, mára már 
olvashatatlanná vált nevű tanítványával, Gulovics József parókussága idejében. A Munkácsi 
Egyházmegye 1829-ben kiadott schematismusa szerint is valóban Gulovics szolgált itt abban 
az évben, bár a templom védőszentjeként akkor még Csodatévő Szent Miklós püspököt 
nevezték meg. Az egykori ikonosztáziont 1905-ben bonthatták le, amikor a templom teljesen 
új neobarokk-eklektikus berendezést kapott. Az új képeket a szentségház hátoldalán olvasható 



felirat szerint Joan Bogdasnki és Josif Bulsovcsik festették. A lebontott ikonosztázion 
megmaradt képei a 20. század második felében a nagymihályi Zempléni Múzeumba kerültek, 
ahol a kassai restaurátorképző intézet hallgatóinak bevonásával 2011-től folyik szakszerű 
helyreállításuk.  
 Az ikonosztázion faragot szerkezetét nem ismerjük, csupán a képtáblák kerete, és az 
ugyanabból a fatáblából faragott rokokó keretdíszek alapján lehet némi sejtésünk a szerkezet 
egykori formájáról. Az ünnep-, apostol- és prófétasor rokokó formái és keretdíszei a néhány 
évvel korábban, Lengyel László által faragott ökörmezői ikonosztáz töredékeivel mutatnak 
szoros formai és stiláris rokonságot, ami alapján megkockáztathatjuk azt a feltételezést, hogy 
Bodzásújlakon is Lengyelt, vagy esetleg egy ma még ismeretlen követőjét tekintsük az 
állványzatot és a képtáblákat készítő mesternek. A két együttes között azonban fontos 
különbség, hogy itt nem fél-, hanem egészalakos, lantformájú, rokokó motívumokkal díszített 
alapképek voltak (sajnos az egyik, a címünnepet ábrázoló tábla elveszett, vagy lappang). 
 

   
 
 Az alapképek közül az Istenszülő és a Tanító Krisztus érdemel különösebb figyelmet. 
Mankovits olyan 18. századi előképekből indulhatott ki, amelyekkel leginkább az ukrán 
területeken, Kijevben találkozhatott. A szentek felhőkön állnak, ruházatok, gesztusaik a 
hagyománynak megfelelőek, különös játékosságot kölcsönöz azonban nekik a köntösük alól 
előkukucskáló kis kerubok csoportja. Ez a beállítás és játékos motívum a kijevi barokk ortodox 
festészetben nagyon elterjedt volt a 18. században, a hazai művészetben is leginkább kijevi 
tanultságú szerb festők ikonosztázain találkozunk vele. 
 



     
 
 Az ünnepsorból eddig nyolc képet ismerünk (Szűz Mária születése, Jézus születése, 
Menekülés Egyiptomba, Jézus megkeresztelkedése, Bevonulása Jeruzsálembe, Feltámadás, 
Mennybemenetel, Pünkösd), illetve egykor a sor középtengelyében elhelyezett Titkos vacsora 
kompozíciót. Az ünnepek közül több jelentősen sérült, néha a fatábla nagyobb hányada meg is 
semmisült. Festészetileg érdekes a Menekülés Egyiptomba jelenet, ahol az éjszakai tájháttér 
finom megoldásokat mutat, kompozicionálisan pedig ritka, hogy Szűz Mária nem a szamár 
hátán ül, hanem József mögött, gyermekét ölében tartva az állattal együtt bandukol. 
 

 
 
 Az álló apostolok közül tíz tábla maradt fenn, ezeket – egy kivételével, amelyen a festés 
jelentős része elpusztult – szláv felirataik és a szentek attribútumai alapján jól lehet azonosítani 
(Fülöp, Péter, Márk, Lukács, András, Simon, Jakab, Máté, János). A sor középtengelyében 
minden bizonnyal Krisztus, mint Nagy Főpap kaphatott helyet, de ezt a táblát nem ismerjük. 



 A prófétasornak feltehetően a fele maradt fenn, mivel csupán hat táblát sikerült eddig 
számba venni (Jákob, Mózes, Gedeon, Zakariás főpap, Dániel, Áron). Az oromzati kereszt, és 
a szomorkodók közül János apostol ikonja maradt fenn.  
 Az itteni festményeket aprólékos modellálás, finom kidolgozás jellemzi, bár a képek 
stílusa azért így is klasszicizálóbbnak tűnik a kereteknek már a festés idején is minden 
bizonnyal „avittnak” ható rokokó motívumaival szemben. Ennek oka persze nem feltétlenül a 
faragó „maradiságában” keresendő, hanem abban az egyházmegyei igényben, amely az ungvári 
székesegyház rokokó képfalát tekintette követendő mintának. A bodzásújlaki alapképek 
esetében az az érzésünk, hogy Mankovits minden bizonnyal szándékosan választotta a 
nagyméretű rokokó formájú táblákhoz jobban illő, még a 18. század második harmadában 
divatozó, barokkos ízű kompozíciókat, amelyek így egészen érdekes – a datálás tekintetében a 
mai kutatót is zavarba ejtő – színfoltjai lettek festői életművének. (TSz) 
 
A Titkos vacsora hátoldalán olvasható felirat: 
Pinxit Michael Man/kovits cum adjuncto sibi Alexandro / Bukovszky et Joan […] […] / 
incipiente. Parocho tunc existente / A. R. D. Josepho Gulovics / Cantore Michaele Karav[…] / 
Curatoribus vero Kuruk / Georgio Majcher Pujtal (?) / 1829. 
 
 
Fulyán (Fulianka, SK) – 1830 
 
Szent Kozma és Damján ingyenes orvosok görögkatolikus templom  
 

    
 
A kis alapterületű, tömzsi homlokzati tornyos templomot 1800-ban kezdték építeni, Dudinszky 
Mihály esperes 1804-ben áldotta meg. Az ikonosztázion farészeit 1811 körül Bredikusz András 
készítette, a festését azonban csak két évtizeddel később végezte el Mankovits Mihály. Ezt az 
ikonosztáziont a templom 1896-97-ben végzett teljes körű felújítása során egy újjal 
helyettesítették (Liška – Gojdič 2015, 160–161.). 
 



       
 

A régi képfal ikonjai közül kettő található ma is a templomban, a szentély falán 
elhelyezve: a védőszenteket ábrázoló alapkép, valamint a Krisztus, mint Nagy főpap-ikon, 
utóbbi az apostolsor középtengelyében volt. A többi megmaradt képen különböző muzeális 
gyűjtemények osztoznak. A bártfai Sárosi Múzeum ikongyűjteményébe jutott 1968-ban több 
ikon is: az ünnepsorból az Istenszülő születése és Krisztus bevonulása Jeruzsálembe, Szent 
Fülöp és Lukács (?) apostolok, valamint Habakuk és Dániel a próféták közül (Grešlik 1994, 
85–86, kat. 93–98.; Puskás 2008, 280, színes képek 166–171.). A nagymihályi Zempléni 
Múzeumban őriznek további ikonokat ebből az együttesből: egy evangélistát, Szent Pál 
apostolt, Zakariás prófétát (Keresztelő János apja, a hátoldalára ceruzával írta fel, minden 
bizonnyal Mankovits: Zacharia). Az ünnepek közül itt található: Jézus születése, Menekülés 
Egyiptomba, Keresztelkedés, Feltámadás, Mennybemenetel és az Istenszülő elhunyta. Az 
eperjesi városi képtár gyűjteményébe jutott azonban egy Tanító Krisztust ábrázoló, ismeretlen 
helyről származó, szignálatlan ikon, amely egy ikonosztázion alapképe lehetett. Stílusa alapján 
Mankovits munkájának is tarthatjuk, mivel hasonló beállítású Krisztust festett Nyágón és 
Kvacsányban. Elképzelhető, hogy ez az ikon eredetileg a fulyáni ikonosztázionhoz tartozott. 
 

 
 

A fennmaradt festmények alapján úgy tűnik, hogy az ikonosztázion négysoros volt. A 
faragott szerkezet elemeit egyelőre nem ismerjük, csak a fölső sorok barokk lantformát idéző, 
de klasszicizáló levélornamensekkel díszített táblái alapján sejthető, hogy az egykori képfal a 



cernyinaihoz lehetett hasonló. A szoros stiláris kapcsolatot mutató elemek alapján felmerül, 
hogy a két, most említett és a kvacsányi ikonosztázion talán egy faragóműhely munkája lehetett. 
 A fulyáni képeket a bontás előtt és után sem festették át, az ünnepeken, az apostolokon 
és prófétákon nincs megsárgult lakkréteg, túlzott tisztításon sem estek át. Mindezeknek 
köszönhetően a képeken jól tanulmányozható Mankovits festői tudásának legjava, a finom 
részletek, harmonikusan felvitt színeik még ma is élvezhetők. (TSz) 
 
 
 

Nyágó (Ňagov, SK) – 1831 
 
Az Istenszülő elszenderülése görögkatolikus templom 
 
             A tömzsi homlokzati tornyos, arányaiban még a fatemplomokat idéző kőépület 1793-
ban épült. A Mankovits Mihály által festett ikonosztáziont a közösség egy évtizede bontatta le 
kritikus állapota miatt. Restaurálása folyamatban van, Pozsonyban dolgoznak rajta. A négy 
alapkép, a Krisztus, mint nagy Főpap-ikon, a királyi ajtó és néhány ünnepikon már elkészültek, 
ezeket a falu egykori iskolájából kialakított téli kápolnában helyezték el ideiglenesen.  
 

   
 

Az ikonosztázion faragó mesterét nem ismerjük, klasszicizáló, de még a késő barokk 
művészetéből táplálkozó stílusú ornamentális faragványok jellemzik. A királyi ajtó áttört 
faragású, hat kép (Örömhírvétel, és a négy evangélista) kapott rajta helyet. Az alapképek 
arany hátterűek, közölük kettő, Szent Miklós és Krisztus félalakosak, utóbbi frontális 
beállítású Üdvözítő, aki nem nyitott könyvet, hanem glóbuszt tart a kezében. Szűz Mária 
ábrázolása reneszánsz előképekből merítő Madonna-típus, bájos festői beállításokkal, amely 
korábban már Kvacsányban is feltűnt. A negyedik alapkép nem a templom címünnepét, 
hanem a Sátánt legyőző Mihály főangyalt ábrázolja (párhuzamai: Kvacsány oltár- és alapkép). 
Mankovits itt két helyen is szignálta művét: az Istenszülő-alapkép bal szélső sarkában, illetve 
a Krisztus főpap-kép olvashatatlan betűsorai között rejtette el nevét és a festés évét. Az első 
szignóból egyértelműen kiderül, hogy az együttest 1831-ben festette. 



 

   
 

Segédet nem említ, viszont a csabalóci parókusról, Fejo Józsefről, aki nyilván a filia-
helyzetben lévő Nyágót is ellátta, megemlékezik. A már restaurált ünnepikonok azt mutatják, 
hogy Mankovits az egyes epizódokat igyekezett részletezően, aprólékosan megfesteni. (TSz) 
 

   
 
Az Istenszülő-ikonon olvasható jelzés: 
Pinxit / Michael Mankovits / sub / A. R. Domino / Josepho Fejo / Parocho Csabalóczens. / Anno 
1831o. 



A Krisztus Nagy Főpap nyitott könyvébe írt krix-kraxok közé rejtett szignója: Mankovits 
Pinxit 1831o. 
 

   
 
 
 
Éralja/Inóc (Inovce, SK) – 1842 
 
Szent Mihály görögkatolikus templom 
 

   
 
           A fatemplom 1836-ban épült. Vannak benne korábbi, még a 18. századból származó 
berendezési tárgyak is, de oltára, előkészítő asztala, ikonosztáza egységes munkának tűnnek, 
klasszicizáló stílusuk alapján úgy ítélhető meg, hogy nem sokkal a templom építése után 
készülhettek (Кавачовичова-Пушкарьова – Пушкар 1971, 150–155.). Faragójuk nevét nem 
ismerjük. 

A Pietàt ábrázoló oltárkép hátoldalán látható Mankovitsot említő latin nyelvű felirat 
1842-ből származik, a festőn kívül Hrabár István parókust és a gondnokot említi (átiratát 
közölték: Кавачовичова-Пушкарьова – Пушкар 1971, 475, 48. lj.). Figyelemre méltó, hogy 
a latin felirat felett egy erősen elhalványodott egyházi szláv szöveg is olvasható, amely a kép 
(vagy a tábla ?) készítését 1838-ra datálja. Ennek talán az lehet a magyarázata, hogy 
Mankovics egy már festett fatáblát használt fel.  

A fatemplom szűk hajójában álló kétajtós, de négy alapképes, három soros (a próféták 
hiányoznak) ikonosztázion képeinek stílusa, ikongráfiája alapján feltehetően ezeket a 
festményeket is Mankovits alkotta. Kivéve az ikonosztáz királyi ajtajának bélletét, amely 
korábbi lehet, mint a többi része, az ajtószárakon ábrázolt egyházatyák biztosan nem Mankovits 
munkái. Az ajtószárnyakon lévő hat kis medalion kompozíciói azonban jellegzetesen az ő 



stílusát mutatják. Az Istenszülő-alapkép az ún. Mária Hilf, vagyis Segítő Mária, a Közép-
Európában elterjedt passaui kegykép valamelyik változata alapján készült festmény.  

Szent Miklós és a tanító Krisztus is félalakos, háromnegyedes beállításúak, utóbbi 
kezében nyitott könyvet tart. A templom címünnepére Szent Mihály Sátánt eltipró egészalakos 
kompozíciója utal.  

 
Különösen szép festői megoldásokat mutat a szignált oltárkép. A Pietà a nyugati 

ikonográfiában alakult ki, de a 17. század végétől kezdve a Kárpátok vidékén a 
görögkatolikusság művészetében is egyre 
inkább elterjed, a fő- vagy éppen az előkészítő 
oltárokon jelenik meg, mint Krisztus 
szenvedéstörténetét felidéző, az 
Eucharisztiára is utaló képtípus. Az inóci 
képek jelentőségét növeli, hogy nincsenek 
átfestve, s állapotok is kitűnő. (TSz)  
Az oltárkép hátoldalán olvasható felirat: 
Pinxit Michael Mankovits 1842. / Parocho 
tunc existente D. A. Reverendo / Stephano 
Hrabar. / curatore autem Andrea Hrivnak. 



Mankovits Mihály egyéb művei 
 
           A Mankovits Mihály festői életművével foglalkozó szakirodalomból tudható (Beszkid 
1914, Lyka 1981.), hogy az általunk bemutatottnál jóval több ikonosztáziont festett, amelyek 
egy része azonban mára nyomtalanul megsemmisült (pl. Belovézsa, Felsőcsebény stb.). Ezeket 
a templomokat végigjárva szomorúan konstatáltuk, hogy az ott említett művek mára valóban 
elpusztultak. Természetesen elképzelhető, hogy előkerülnek még töredékek. Arra is van példa, 
hogy nem teljes ikonosztázt, hanem csupán néhány képet festett egy együttesen belül 
Mankovits. Stíluskritikai alapon merül fel például, hogy a boglárkai (Bogliarka, SK) Szent 
Mihály görögkatolikus templom ikonosztázionján, amelynek képei még a 18. században 
készültek és különböző mesterek munkái, a királyi ajtaja azonban a 19. század első felében 
faragott, klasszicizáló mű, hogy a rajta lévő Örömhírvétel kompozíciót esetleg Mankovits 
művének tartsuk. 
 A magánhasználatra és reprezentációra szánt művei közül talán előkerülhet még néhány 
akár a műkereskedelem révén is. Beszkid Miklós számtalan festményét sorolja fel, melyek 
pontos őrzési helyét egyelőre nem ismerjük. Ezek hírmondója a bártfai Sárosi Múzeumban 
őrzött vászonra festett, szignált, 1821-ben készült Madonnája, amely a reneszánsz festők hatását 
mutatja. 
 

 
 

Arra is van adatunk, hogy több mitológiájú témájú képet is festett. Ezek közül a kassai 
Keletszlovákiai Galériában maradt fenn a Hébé című festménye, amely szignált 
(Mankovits Michael / pinxit 1831), és Donát János (1744–1830) kompozícióját követi.  

Természetesen Mankovits által festett portrékról is van tudomásunk. Az ungvári Boksay 
Jószef Szépművészeti Múzeum gyűjteményében található, Pócsy Elek munkácsi 
görögkatolikus püspököt (1816–1831) ábrázoló portrét stíluskritikai alapon soroljuk művei 
közé. Remélhetőleg más múzeumok raktárai is tartogatnak még meglepetéseket, s ez a 
méltatlanul elfeledett életmű még gyarapodni fog régi-új darabokkal. (TSz) 



 

 
 

 
 

Felvidéken, Bártfán a Sárosi Múzeumban találtunk rá a Szűz Mária a térdein álló kis Jézussal 
című képre 



 
 

Az Eperjesi Városi Képtárban található Tanító Krisztus (Fulyán) 
 



 
 
 

Kárpátalján a Boksay József Múzeumban találtuk meg Pócsi Elek püspök képmását, amit 
szintén Mankovits Mihály festett 



 
 

Mankovits Mihály tanulmányi lapja a Bécsi Képzőművészeti Akadémián 



 
Mankovits Mihályról szóló írások: 

 
 
Művészet folyóirat 1914. 8. szám 
 
 
BESZKID MIKLÓS: 
 

MANKOVICS MIHÁLY 
 
Balázsvágáson, Sárosvármegyében született1 1785. október 16-án, régi, de szegény görög 
katolikus papi családból. Legnevezetesebb tagja György, ki Nagyszombatban végezte a 
teológiát és 1738-ban, szülőföldje után Blazsovszkinak nevezvén magát, munkácsi püspök lett.2 
Nagyműveltségű és igen erélyes ember volt, ki egyházmegyéjének sok jót tett volna, de 1742-
ben feketehimlőben váratlanul elpusztult. 
Mihály atyja nevét örökölte a szent kereszt-ségben, anyja pedig Hodobay Anastázia volt. 
A boldog házasságból öt gyermek származott, két leány: Katalin és Franciska s három fiú: 
András, György és Mihály, kik között Mihály a legfiatalabb volt.3 
Tanulmányait otthon kezdte, majd Kisszeben-ben folytatta és Lőcsén végezte. 1800-ban 
bevétetvén a munkácsi egyházmegye papnövendékei sorába, Ungvárra került, hol két esztendőt 
töltött. 
1802-ben, egy vizsga alkalmával, míg társai feleltek, ő valamivel foglalatoskodott. 
A jelenlévő Bacsinszky püspöknek szemet szúrt ez s fölhívta, hogy mutassa meg azt a darab 
papirost, mely előtte van. Mankovics bátran felállt helyéről s eleget teendő a parancsnak kivitte 
a papirost, melyen a püspök, irónnal rajzolva, saját kitűnően sikerült arcképét találta, 
Bacsinszky meglepődött, elmosolyodott, de mit sem szólt rá. A vizsga után azonban, melyen-a 
kitűnő eszű Mankovics minden tantárgyból jelesen megfelelt, magához rendelte a püspöki 
palotába, hol kijelentette neki, hogy ha nincs ellenére, ki fogja taníttatni festőnek. 
Mankovicsnak tetszett a dolog s az ajánlatot habozás nélkül elfogadta. Midőn őszre fordult a 
nyár, szépen fölszedelőszködött s a püspök költségén felutazott Bécsbe, hol csakhamar 
beiratkozott a festészeti akadémiára. Eleintén jól is érezte magát ott. A gondolat már amúgy is 
régebben motoszkált a fejében, meg az anyagi gondok sem bántották. Míg sok más szegény ifjú 
igazán minden segély nélkül ment föl Bécsbe szerencsét próbálni, őt Bacsinszky püspök 
pártfogása kísérte oda, ezenfelül pedig egy nagybátyja is élt akkor Bécsben, ki az udvarnál 
testőr volt. 
Ennek a bácsinak jóindulata és szeretete folytán Mankovics nemcsak az élet küzdelmeire volt 
egy időre biztosítva, hanem azon veszélyektől is meglett óva, melyek később a magánosán 
maradt ifjúra oly végzetesek lettek. Mert kétségtelenül boldogabb lét, nyugodalmasabb 
életpálya jut neki osztályrészül s bizonyára egyénisége is jobban kibonthatja magasratörő 
szárnyait, ha ily nyugodt, boldog körben folyik tovább sorsa, szeretetteljes felügyelet alatt. 
Nagybátyja ugyan továbbra is buzdítója és támogatója marad, hanem az a szoros és meleg 
viszony, mely köztük eleintén fennállott, mégis meglazul s mindinkább széjjel-szakadozik, midőn 
az öreg bácsi búcsút mond Bécsnek. Mert alig két hóra rá, hogy Mihály fölkerült Bécsbe, a 
bácsi beleszeretett egy Fiume vidékéről való olasz nőbe, kit aztán nőül vett s vele együtt 
elköltözött az Adria partjaira. 
Ez a fordulat igen nagy csapás volt Mihályra. Mihelyt nagybátyja levette róla kezét, az eddig 
szerény, kevés igényű ifjúból csakhamar egészen könnyelmű fiatalember vált, aki néha 
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kelleténél többet merített a gyönyör forrásaiból. Míg eddig leginkább csak azoknak a 
barátságát szomjúhozta, kiknek munkássága, életcélja egy nyomon haladt az övével, ezután 
lassankint mindinkább elhanyagolta tanulmányait és egészen züllésnek indult. Minthogy pedig 
az a segítség, melyet Bacsinszky juttatott neki, csakhamar igen kevésnek tetszett neki s annak is 
bizonyult, egy szép napon fogta magát, búcsút mondott Bécsnek s neki vágott szerencsét 
próbálni a világnak. 
Végigbarangolva Ausztria összes nagyobb városait, előbb Krakkóban állapodott meg, aztán 
Lembergbe ment át, hol mintegy három esztendeig dolgozott. Innen egy alkalommal kirándulást 
akart tenni az orosz határon át Kiev felé. Terve azonban balul ütött ki, mert az orosz őrség 
kémnek gondolta elfogta és becsukta. Utóbb ártatlansága kiderülvén visszatoloncolták 
Lembergbe. De nem nyugodott azután sem s pár hónap múlva ismét útnak indult. Ezúttal 
sikerrel is, mert valamelyik sz. Bazil rendű zárdában szerzetesi ruhát szerzett magának s ebbe 
öltözve túljárt a katonák eszén. Ez alkalommal Mankovics igen sokat nélkülözött, 
viszontagságokon és megpróbáltatásokon ment keresztül, de sokat látott és tapasztalt is, ami 
kétségkívül csak hasznára vált neki. Jó nagy darabot járt be akkor ő Oroszországból, volt 
Kievben, megfordult Moszkvában, nem is gondolván arra, hogy a nagy Napóleont, aki éppen 
akkor állott dicsősége tetőpontján, ugyanazokon a jégmezőkön fogja érni a katasztrófa, 
melyeken ő 1809 telén mászkált. Pedig alig múlt egy pár esztendő, a Grandé Armée színe és 
virága nyomorultul csakugyan odafagyott az orosz pusztákon s mire a tavasz verőfénye kisütött, 
a távozó hóval a Bonaparte hatalma is elolvadt. 
Mankovics már abban az időben ismét Bécsben volt. De eleintén igen szűk viszonyok között 
tengődhetett. Bacsinszky püspök már akkor nem élt, nagybátyja pedig nem tudta, hogy 
visszatért Bécsbe. Ha kapott is otthonról vagy máshonnan egy pár garast, ez a támogatás 
bizonyára nem volt olyan, mely számára a gond nélkül való megélhetést biztosítani képes lett 
volna. 
Ez a nyomorúságos helyzet azonban nem sokáig tartott. Alig egy pár hónapra, hogy visz-
szakerült Bécsbe, megürült a sz. Barbaránál a kántori állás s ő addig könyörgött Olsavszky-
nak, a templomlelkésznek, míg szive csakugyan meglágyult irányában s a megürült állásra őt 
neveztette ki. 
Ez a szerencsés fordulat roppant könnyített eddigi mostoha viszonyain. Fölszabadulva az 
aggodalmaktól és a gondoktól, most már egészen nyugodtan dolgozhatott volna. 
De közben és egészen váratlanul más alakulást vett élete sorja. 
Mióta Mankovics búcsút mondott az ungvári papnevelőintézetnek, nem volt még odahaza. 
Nagyon természetes, hogy midőn tizennégy viszontagságos változatokban gazdag év után 
látogatóba jött szülőföldjére, mindenki érdeklődéssel fordult feléje. 
1813. őszén történt ez. Nagy rokonsága lévén, sokfelé hívták. Egy amolyan szolid atyafiságos 
cécó alkalmával, minő a kárpátalji papi házaknál ma is járja, összehozta őt a sors néhai 
Danilovics Antal, hardicsai lelkész, ifjú özvegyével, született Bacsinszky Máriával. Az alig 
húszesztendős, magas termetű, karcsú menyecske sajátos, eredeti asszony volt. Nagy, 
álmodozó, világoskék szemei révetegen tekintettek félig lehunyt, selymes pillái alól a távolba, 
mintha valami elérhetetlen után sóvárogna. Hófehér arcának koloritje egyre változott, majd 
vérhullám csapott homlokára, majd ismét halálosan sápadt lett, amint a belső indulatok 
korbácsolták örökké nyugtalan, örökké ideges kedélyét. A fiatal festő úgy belébolondult, hogy 
egy-két napra már a kézfogót is megtartották. 
Mankovics kettős célt ért el ezen házasság révén. Kapott egy jóravaló, derék, gondos, feleséget. 
Amellett összeköttetésbe jutott a munkácsi papi házakkal. A nagy terjedelmű Bacsinszky család 
akkor igen előkelő szerepet játszott az egyházmegye életében. Még a lakodalom napját sem 
tűzték ki s ő már megkapta a püspöki hivatal okiratát, melylyel őt az újonnan rendszeresített 
egyházmegyei festői állásra nevezték ki. 



Ezzel tulajdonképen a fiatal pár megélhetését akarták biztosítani, de önmagában is igen üdvös 
intézkedés volt ez. Mert egész sereg férc-munkás garázdálkodott idáig az egyházmegyében. 
Ezentúl pedig minden terv előzőleg be lett terjesztve a püspöki hatósághoz s kivitelre csak az a 
mű került, melyet Mankovics megfelelőnek talált. Természetesen a munkát is első sorban ő 
kapta s ha csak ő nem vállalta, köthettek a hitközségek mással is szerződést. De ez esetben is a 
felülvizsgálat Mankovics kezében volt. 
Mi volt első műve, minő sikert ért el vele s hol lappang? Nem tudjuk. 
Búcsút mondván Bécsnek, ezentúl Mankovics állandóan Ungváron lakott s csak ez időtől 
ismerjük közelebbről munkásságát is. Mint a munkácsi egyházmegye festője, természetesen első 
sorban ennek a szükségleteit kellett kielégítenie. Főleg Ungban, Seregben és Ugocsában van 
tőle még ma is sok ikonostásion. De Zemplénben, sőt Sárosban is dolgozott. A szánkói templom 
nemrég lebontott ikonostásionjának az alsó jobb sarkában volt egy igen sikerült képe, mely 
Mária consolatrix-ot ábrázolta. Ugyancsak tőle való az izbugyaradványi templomban a 
tabernaculum fölött látható Annunciatio Beátáé Máriáé Virginis kép, mely 1818-ban készült s 
a minyevágási templomban látható: Krisztus sirbatétele. Ő festette aztán a csabaházai (1814), 
a bélavézsei (1817), fulyáni (1830), nyágói (1831), felső-csebényi a voliczai (1834) stb. 
egyházak ikonostásionjait egészben. 
Ára egy ilyen képállványnak változó volt s többé-kevésbbé az illető hitközség anyagi erejétől 
függött. Például a bélavézseiek 1750 váltó forintot fizettek, míg a felsőcsebényiek csak 337 
forint és 89 krajcárt. Mert tudnunk kell, hogy ezek a képek régi megszokott minta szerint 
készültek s nem voltak egyebek, mint többé-kevésbbé sikerült illusztrációi az egyház múltjából 
merített tárgyaknak. Ez időtájt még Oroszországban sem tekintették a képírók a vallásos 
filozófiának tolmácsolását feladatuknak. Mankovicsnak pedig ideje sem volt rá, hogy a 
lényegbe elmerüljön, mert nem szabad felednünk azt sem, hogy egy teljes képállvány maga 42 
képből áll. 
Az egyházmegye ugyan sok dolgot adott neki. hanem azért magánosok megrendelését is 
szívesen vette, így tudjuk, hogy Chira András eperjesi prépost, hátrahagyott vagyonán bizonyos 
képekért 120 váltó forint követelése volt. 
Sokat el is ajándékozott barátainak, ismerőseinek, rokonainak. Beregben, Ungban, Zemplénben 
egyes papi házakban még napjainkban is akad egy-egy Mankovics kép. 
Legtöbbet veje, Tizedy Gábor, szlovinkai lelkész örökölt tőle. 
Ebben a gyűjteményben, mely most Zubriczky Teofán, nyugalmazott postafőtiszt, birtokában 
van, a következő képek vannak:  
Szűz Mária a térdein álló Jézussal 1829-ből  
Krisztus sirbatétele   1830-ból 
Ámor diadalkocsija   1830-ból 
Sz. Bernád remete   1836-ból 
Krisztus és a Szamaritánus nő a kútnál 1837-ből  
Madonna della sedia   1837-ből 
Krisztus a keresztfán   1839-ből 
Ezek az elősorolt képek mind másolatok, aki megfordult a Belvederben, azonnal ráismer a 
mintára. De meg kell jegyeznünk, hogy az eredetit igen hűen adta vissza, különösen a Szűz 
Mária, Sz. Bernád és Madonna della sedia sikerültek, pedig Bécsben csak vázlatokat készített 
róluk s késő évek multán dolgozta ki azokat Ungváron. 
Van azonban egy pár eredeti kép is ebben a gyűjteményben. Ezek: 
A tengeri rabló, Vörösmarty költeményeihez, Lót leányaival, József és Putifár, Nőt csábító 
rabszolga, Magdolna, Tizedy Gábor, mint fiatal pap, Tizedyné Mankovics Melánia, Tizedy 
Irma, a festő egyik unokája, mint fiatal leány, Mankovicsné született Bacsinszky Mária. 
Maga Mankovics a hagyomány szerint tükör segélyével festette meg a saját arcképét. 



Ezek a képek nincsenek keltezve. A legjobb köztük József és Putifár, melyen különösen József 
alakja igen kifejező. 
Mankovicsot utóbb szél ütötte és egy ideig Szlovinkán élt. Halála előtt azonban közvetlenül 
ismét visszatért Ungvárra, hol háza és szőllője is volt. Bár szépen keresett, hanem azért igen 
gyakran volt pénz szűkében. 1825. április 27-én 400 forintot vett föl az ungvári papnevelőintézet 
pénztárából4, 1848-ban 200 váltó forintot szavaztak meg neki «szokott óvások mellett» a 
papárvák pénztárából.5 1850-ben 500 forintot kért.6, ugyanezen évben még 200 forintot,7 majd 
egy évvel utóbb 400 forintot.8 
De ekkor már súlyos beteg volt s mert az ecsetet nem forgathatta, 1851-ben nyugdíjért 
folyamodott.9 
1853. október 21-én halt el, életének 68-ik évében, az anyakönyvi bejegyzés szerint 
hideglelésben10. 
Felesége előzőleg özvegy papné lévén, részére a püspöki szentszék papözvegyi nyugdíjat 
folyósított.11 
Mankovics fejlődésében legnagyobb része az akadémiának volt. Itt ismerkedett meg a művészet 
elméletének és gyakorlatának elemeivel. De nagy hibája, hogy az elfogadott úton szinte 
gondolkodás nélkül haladt tovább s legjobb kompozícióiban is a bécsi szellem festői tolmácsa 
volt, szigorúan ragaszkodván a tradíciókhoz s az iskola szabályaihoz, noha fölfogásban, 
érzésben olykor-olykor nagy erőt is árult el.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 A balázsvágási lelkészi hivatal szíves közlése szerint.  
2 L. b, Hodinka Antal: A munkácsi püspökség története. Budapest. 1910. 590-597. 1. 
3 A balázsvágási lelkészi hivatal szíves közlése szerint. 
4 L. b. 512/1825. sz. alatt a munkácsi püspöki levéltárban. 
5 U. o. 6/1848. sz. alatt. 
6 U. o. 1899:1850. sz. alatt.  
7 U. o. 2583 1850. sz. alatt.  
8 U. o. 3576/1851. sz. alatt,  
9 U. o. 3727 2851. sz. alatt. 
10 Az ungvári lelkészi hivatal szíves közlése szerint 
11 3828/1853. sz. alatt a munkácsi püspöki levéltárban. 
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Görög Katolikus Szemle 1941. január 12-i száma (a szerző jelzése nélkül). 
 

MANKOVICS MIHÁLY 
 
„A múlt század elején nagyon megbecsülték és értékelték festményeit, ma már azonban a feledés 
fátyla borítja ezt a változatosságában gazdag művészi életpályát, holott Mankovics Mihálynak 
köszönhetjük végeredményben, hogy a munkácsi és eperjesi egyházmegyék templomainak 
ikonosztázain a komoly művészi törekvés kapott érvényesülési lehetőséget. 
A sáros megyei Balázsvágáson született 1785. október 16.-án régi görög katolikus papi 
családból. Atyja Mankovics Mihály, anyja pedig Hodobay Anasztázia volt. Középiskolai 
tanulmányait Lőcsén végezte el, majd az ungvári papnevelő intézet növendéke lett. 
Itt történt vele egy kis esemény, ami új irányt szabott életének. A vizsgák alkalmával Bacsinszky 
András püspök észrevette, hogy Mankovics nem figyel, hanem valami papirossal 
foglalatoskodik. Szigorúan felhívta a figyelmetlenkedőt, hogy mutassa meg azt a papirost, s nem 
kis csodálkozására látta azon a saját rögtönzött, de mégis kitűnően sikerült arcképét. 
A kiváló művészi érzékkel rendelkező püspök meglátta a sebtében papírra vetett rajzban az 
istenadta művészi tehetséget, még abban az évben (1802.) Bécsbe küldte, hogy beiratkozhassék 
a festőakadémiára. 
Tanulóévei alatt Bacsinszky püspök és a császári udvarban testőrködő nagybátyja támogatta. 
Utóbbinak elköltözése után azonban könnyű életre adta magát, s az önképzést is elhanyagolta. 
Végül is búcsút mondott Bécsnek, bebarangolta Ausztriát, s Krakkón keresztül Lembergbe 
ment, ahol három esztendőn át szinte kizárólag egyházi tárgyú festményeket festegetett. Bazilita 
szerzetesnek öltözve sikerült kijutnia a keleti egyházi művészetnek egyik patinás központjába, 
Kijevbe, sőt meglátogatta az aranyos ikonok városát Moszkvát is. Sok színnel gazdagodott 
művészete visszavitte Bécsbe. Közben (1809) meghalt pártfogója, Bacsinszky püspök, s hogy 
megélhetését biztosíthassa, a Szent Borbáláról nevezett görög szertartású szeminárium 
templomában a kántorságot vállalta el. 
Életének új fordulópontja 1813-ban következett be, mikor sáros megyei hazájába visszatérve, 
feleségül kérte a korán elhunyt Danilovics János hardicsai lelkész ifjú özvegyét Bacsinszky 
Máriát. 
A nyugtalan vérű festőt bájos hitvese végleg itthon marasztalta. Bradács Mihály generális 
vikárius a munkácsi egyházmegye művészeti tanácsadójává nevezte ki, s ettől kezdve ő 
gyakorolta a felügyeletet valamennyi templom művészi berendezése felett. Kiváló buzgalommal 
vizsgálta meg a jóváhagyás céljából felterjesztett tervezeteket, s kritikáival és tanácsaival irányt 
szabott a templomi festészetnek. 
De ő maga is kivette részét a munkából. Egész sor ikonosztázt festett (Csabaházán, Belovezsán, 
Fulyánán, Nyágón, Felsőcsebényen, Volicán), említésre méltó az izbugyaradványi templom 
részére festett „Örömhírvétele”, a minyevágási templom részére festett „Krisztus sírba tétele”. 
Bécsi tartózkodása idején egész sor művészi másolatot készített. Eredeti művei közül 
nevezetesebbek még: önarcképe, József és Putifár, Magdolna, Nőt csábító rabszolga, Lót és 
leányai c. képei, valamint a feleségéről, leányáról, vejéről és unokájáról festett képei. 
1853. október 21-én Ungváron hunyt el.” 
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Balázsvágás, Mankovits Mihály festőművész szülőfaluja, az 1952-ben 
elpusztított település helye a Tarca patak partján. 
 
Települések, ahol az eddigi kutatásaink szerint megmaradtak Mankovits Mihály 
munkái. 
 

Felvidék: 
 

Kvacsány, Fulyán, Nyágó, Csabalóc, Bodzásújlak, Éralja 
 
Kárpátalja: 
 

Alsódomonya, Kispásztély, Ökörmező, Rahó 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarország 
 
1711-1740  III. Károly uralkodása 
1740-1780 Mária Terézia lesz a királynő  
1780-1790 II. József uralkodása. Halálos ágyán 
rendeleteinek nagy részét visszavonja 
1790-92 II. Lipót uralkodása 
1790 Létrejön az első magyar színtársulat Budán 
1792-1835 I. Ferenc lép a magyar trónra 
1794  Martinovics Ignác vezetésével jakobinus 
szervezkedés veszi kezdetét egy  független magyar 
köztársaság megteremtése céljából  
1795 A budai Vérmezőn kivégzik Martinovics Ignácot 
és mozgalmának négy másik vezetőjét 
1802 Létrejön az Országos Széchenyi Könyvtár 
1805 Az országgyűlés törvénybe iktatja a magyar 
nyelv használatát a közigazgatásban és a bíróságokon 
1809 Az országgyűlés törvényt hoz a Nemzeti 
Múzeum és a Ludovika Akadémia alapításáról 
1809 A győri csatában Napóleon győzelmet arat a 
magyar nemesi felkelők ellen  
1823 Kölcsey Ferenc megírja a Himnuszt 
1825-1827 13 év után az uralkodó újra összehívja a 
magyar országgyűlést, Széchenyi István 
kezdeményezésére megalapítják a Magyar 
Tudományos Akadémiát 
1830 Megjelenik Széchenyi István Hitel című műve, A 
reformkor kezdete 
1832-1836 Pozsonyi országgyűlés 
1835-1848 V. Ferdinánd Magyarország királya 
1837 Megnyitja kapuit a pesti Nemzeti Színház 
1839 Kezdetét veszi a Lánchíd építése. 
1839-40 Pozsonyi országgyűlés 
1842 A Lánchíd alapkő letétele 
1844 A nyelvi törvényt elfogadja az országgyűlés, 
ezzel lezárul a magyar állami nyelvért vívott 1790. 
óta tartó küzdelem 
1846 Megnyílik az első vasútvonal Pest és Vác között 
1846 Megnyitja kapuit a Ferenc József Ipartanoda 
(Műegyetem) 
1848. márc. 15. Pesten kitör a forradalom 
ápr. 11. Megalakul az első független, felelős magyar 
kormány. Törvénybe iktatják a jobbágyfelszabadítást, 
és lefektetik a polgári átalakulás alapjait 
szept. 29. Jellasics horvát bán vereséget szenved 
Pákozdnál 
dec. 2. I. Ferenc József megkezdi uralkodását 
1849. aug. 13. Intervenciót követően az osztrák és az 
orosz haderő leveri a magyar szabadságharcot, a 
magyar hadsereg Világosnál leteszi a fegyvert 
okt. 6. Pesten kivégzik Batthyányi Lajos 
miniszterelnököt, Aradon pedig a 13 
honvédtábornokot  
nov.20. Pest-Budán felavatják a Lánchidat 
   

A munkácsi görögkatolikus püspökség 
 
1646 Ungvári unió: Létrejön a  görögkatolikus egyház 
Magyarországon  
1662-1786 A Szepes és Gömör vármegyei görögkatolikus 
parókiák a szepesi prépost felügyelete alá kerülnek 
1718 A munkácsi egyházmegye élére felszentelt 
címzetes püspököket neveznek ki az egri püspöknek 
alárendelt apostoli vikáriusként 
1743-1767 Olsavszky Emmánuel a munkácsi 
görögkatolikus egyházmegye püspöke 
1744 Olsavszky Emmánuel Munkácson papnevelő és 
kántorképző intézetet alapít 
1756 Mária Terézia rendeletében kinyilvánítja, hogy a 
templomok építése, új parókiák alapítása, és a hívek 
jövedelmének kezelése feletti jog újra a munkácsi 
püspök illetékességi körébe tartozzon 
1768-1771 Bradács János apostoli vikárius, rítushelynök, 
majd az egyházmegye első önálló püspöke (1771-1772) 
1771  XIV. Kelemen pápa kiadja az „Eximia regalium 
kezdetű bulláját, melyben kinyilvánította a munkácsi 
görögkatolikus püspökség felállítását, metropolitája az 
esztergomi érsek lett  
1772-1809 Bacsinszky András megyéspüspök 
1774-1806 Mária Terézia kezdeményezésére lezajlik a 
parókiahálózat optimalizálása, a latin és görög 
szertartású parókiák anyagi helyzetének megszilárdítása 
1774 A bécsi Szent Barbara templom szomszédságában 
papnevelő intézet alapul a birodalom keleti rítusú 
egyházmegyéi számára, melybe a munkácsi püspökök 
évente öt növendéket küldhetnek 
1775 Ungvár lett a püspökség székhelye 
1776 Bacsinszky András közbenjárására Mária Terézia a 
munkácsi püspökségnek adományozza a tapolcai 
apátságot, a feloszlatott jezsuita rend ungvári kolostorát 
és templomát, papnevelde létesítésének céljára pedig a 
Drugeth-féle várat  
1777 Bacsinszky András átszervezi a papnevelést, a 
papnevelő intézet Munkácsról Ungvárra költözik  
1793 Bacsinszky András egyházmegyei tanítóképzőt 
létesít Ungváron 
1804-1805 Bacsinszky kezdeményezésére Tarkovics 
Gergelynek, a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda rutén 
cenzorának gondozásában megjelenik a ruszin nyelven 
írt 5 kötetes Biblia 
1816-1831 Pócsi Elek az egyházmegye püspöke 
1816 Az egyházmegye területének egy részéből I. Ferenc 
létrehozza az eperjesi görögkatolikus püspökséget  
1823 A nagyváradi egyházmegyéhez csatolják a szatmári 
főesperességet  
1837-1866 Popovics Vazul az egyházmegye püspöke. 
1853 Császári pátensek rendelkeznek a 
jobbágyfelszabadítás végrehajtásáról, az önkényuralmi 
rendszer kiépülése Magyarországon 
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