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Az ikon teológiája és esztétikája

Bevezetés
Szűz Mária képe
Ha bárki megpróbálna, Szűz, lefesteni
A csillagokra volna szükség színekül,
Hogy égi fénnyel fessen, fénynek ajtaját,
De földi szóra nem hallgatván csillagok,
Mit a természet és a festészet megad,
Csak azzal festjük, azzal írjuk képedet.

Így verselt Konsztantinosz Rhodiosz, Bölcs León bizánci császár
(886–911) udvari költője.1 Rhodiosz, a költő az ikonfestészet egyik alapproblémáját jól érzékeli: a nem anyagi világot anyaggal megfesteni, anyaggal
bemutatni. Szergij Bulgakov atya Pravoszlávia című munkájában ezt írja:
Az ikon nem egyszerűen szent ábrázolás, hanem több annál. A pravoszláv hit
szerint az ikon a kegyelem jelenlétének helye. Mintegy Krisztus (az Istenszülő, a
szentek és mindazoknak, akiket az ikon ábrázol) megjelenésének helye… A pravoszláv ember úgy imádkozik Krisztus ikonja előtt, mintha Krisztus előtt lenne… Az a szükséglet, hogy velünk és előttünk legyen az ikon, a konkrét vallásos érzelemből fakad, mely nem elégszik meg csupán a lelki szemlélődéssel, hanem közvetlen és érzékelhető közelséget keres. Ez érthető is a testből és lélekből
való ember esetében… A szent ikonok tisztelete így nemcsak az ikonokon ábrázolt személyek vagy események tartalmán alapul, hanem e boldogító jelenlétbe vetett hiten is. Ezt az egyház úgy biztosítja, hogy megszenteli az ikonokat. Az
áldásnak köszönhetően Krisztus ikonjában titokzatos találkozás valósul meg az
imádkozó és Krisztus között…2

Szergij Bulgakov atya itt idézett, kissé rövidített gondolatmenetében az
ikonokkal kapcsolatban több lényeges kérdést érint. Azt mindenesetre megállapíthatjuk, hogy az ikon esztétikájától teológiája elválaszthatatlan. Persze e
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gondolatok nélkül is szemlélhetjük az ikont pusztán esztétikai megközelítéssel. Ám így az ikon lényegének csak egy töredéke, igen kicsiny töredéke jut el
hozzánk, az is nagyrészt félreértve.
Az ikon megértéséhez, megközelítéséhez először is figyelmünket az írott
forrásokra kell fordítanunk, főleg a Bibliára, az egyházatyák magyarázataira,
az ezekkel szoros összefüggésben lévő nagy képteológusokra, akik a képrombolás (726–843) során fejtették ki véleményüket, továbbá több korabeli gondolkodóra, és persze meg kell vizsgálnunk korunk nézeteit is.
Az ikon szó a Septuagintában mindjárt a legelején előfordul. „És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre (ikonunkra) és hasonlatosságunkra”
(1. Móz. 1,26) „κατ’ εικόνα ημέτεραν”. Ezután még igen sokszor találkozhatunk az ikon szóval. A Septuaginta korában a görög nyelv ikon szava – többek
között – egyaránt jelentette az anyagi, a látható, megfogható képet és a szellemi, a nem anyagi képet és egyben ezek szétválaszthatatlan kapcsolatát. Az
ikon a képteológiának legfontosabb kifejezésévé vált: az ikon nemcsak egyszerű kép, hanem egyben olyan gondolati kép is, amelyen az eredetinek az ábrázolásban való mintegy 'meglétét' értjük. Ilyen értelemben fogalmazta meg
Nagy Szent Baszileosz (Vazul) (†379) egyházatya azt a híressé vált és sokszor idézett tételét, mely szerint „A képnek adott tisztelet, az ősképre száll át”.3
Ezt a tételt Nagy Szent Baszileosztól idézi a 787-ben tartott II. nikaiai (VII.
egyetemes) zsinat definitioja is.4
Így vélekedett Ióannész Damaszkénosz, vagyis Damaszkuszi Szent János
(675 körül–750 körül), a jeruzsálemi Mar Saba kolostor szerzetese is.
Damaszkuszi Szent János mellett a képrombolás korának másik nagy teológusa Theodórosz Sztuditész (759–826), a konstantinápolyi Sztudion kolostor szerzetese ehhez a gondolathoz kapcsolódva tovább fejtegeti a kérdést.
Levél atyjához, Platónhoz a szentképek tiszteletéről5 című művében a következőket írja:
Eképpen tehát úgy látom, a szent egyházatyák tanításával megerősítést nyer
Krisztus képmásának tisztelete. Ha ez megszünnék megszünne Krisztus üdvtörténeti jelentősége (oikonomia) is; s ha a képmás nem részesülne tiszteletben, hasonlóképp megszűnnék Krisztus tisztelete is.6

Létezik egy széles körben elterjedt nézet, mely szerint az ikonok kizárólag
kelethez kapcsolódnak. Az ikonkultusz keleten kétség kívül igen jelentős volt,
de nemcsak ott, hanem nyugaton is. Mindjárt a kezdeti időkben megfigyel-
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hetjük ezt, és később is – párhuzamosan a kép másfajta értelmezésével – az
ikonszemlélet tovább élt.
Rómában az ikonok már a legkorábbi időkben igen nagy szerepet játszottak, több ikon is készült, sok közülük mind a mai napig ugyanitt látható.
Először 1988-ban, a Mária év alkalmából került együtt kiállításra Róma
összes Mária ikonja a S. Maria Maggiorében. Ekkor döbbent rá a világ – amit
persze már korábban is tudott, csak kellőképpen nem foglalkozott vele –,
hogy milyen hatalmas ikonkultusz volt nyugaton is.7
Most csak három csodálatos Istenszülő ikont és egy Krisztus ikont emelünk ki, amelyek Rómában készültek és ott is őrzik őket.
Ilyen a Pantheon 609-es évhez köthető Istenszülő a gyermek Jézussal ikonja,8 mellyel kapcsolatban följegyezték, hogy az Istenszülő mintegy ikonjának képében vonult be a Pantheonba, hogy elfoglalja székhelyét akkor, amikor a régi Pantheont 609-ben Mária és minden vértanúk templomává szentelték föl. Hamarosan az ikont a menedékjog szavatolójaként tartották számon. III. István pápasága alatt (768–772) egy longobárd pap az ikontáblába
kapaszkodva keresett menedéket a pápai milicia elől.
Egy másik római ikon az átmenetek alig észrevehető lazúrfestékeivel, lebegő áttetszőségével, érzékfeletti valóságot sugárzó voltával ragad meg. Ez a híres sugárzóarcú Istenszülőnek is nevezhető ikon a VII. században készült, s a
római S. Francesca Romana (korábbi nevén Santa Maria Nuova) templomban látható.
Harmadik római ikonunk, a Trónoló Istenszülő a gyermek Jézussal és két angyallal (705–707) (későbbi nevén Madonna della Clemenza) a római Santa
Maria in Trastevere-bazilikában van. A bazilika tituláris ikonja.9
Negyedik kiemelt ikonunk egy különleges és sajnos igen hiányos állapotban lévő Krisztus ikon, mely a pápa házi kápolnájában, a Sancta Sanctorumban
található. Rómában már a VIII. században palladiumként tisztelték ezt a 600
körül készült alkotást. Az ikon nagyon kopott az éjszakai körmenetek és a kultikus tisztogatások miatt.
Itáliában az ikonkultusz megmaradt évszázadokon át, igaz, kissé megváltozott formában. Összefüggésbe hozható ezzel a római katolikus kegyképek
története is. Nyugaton mind a mai napig nagy a figyelem, az érdeklődés és a
tisztelet az ikonok és az ikon teológiája iránt. Katolikus egyházi körökben jelentős kutatások folynak e téren.10Ám kétség kívül az ikon Bizáncban telje-
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sedett ki, és a hozzá közel álló területek művészetében folytatódott a legmarkánsabban.
Végezetül néhány szót kell szólnunk az ikon XX. század eleji újra felfedezéséről. Pontosabban már a XIX. század végén egyre jelentősebbé vált az ikonok
rendszeres gyűjtése muzeológiai és esztétikai szempontból. Ebben egyébként
a magyar muzeológia is élenjáró szerepet töltött be Ipolyi Arnold püspök vezetésével.11
Az ikon a XX. század elején inspirálta az orosz avantgarde művészetet is.
Malevics szuprematizmusa kétség kívül az ikon speciális szerkezetéből és
miszticizmusából merített. Larionov lucsizmusa (rayonizmusa) összefüggésbe hozható a hészükhaszták fényelméletével.12
Nem véletlen, hogy Vjacseszlav Ivanov, a szimbolizmus nagy költője és teoretikusa, aki oly kifinomultan ráérzett az ikon misztikus üzenetére, foglalkozott a kollektív népi tudattalannal is. Így érintkezett C. G. Jung elméletével, aki egyébként meghívta munkatársnak. Ebben a vonatkozásban egy kissé bátor és talán túlzó asszociációval elmondhatjuk, hogy ez a gondolat – ha
sok vonatkozásban másképp is – ott rejlik az ikonszemlélet mélyén, amikor az
egyházatyák az ősképről beszélnek.
Az ikont ugyan igen sok szempontból közelíthetjük meg – többek között
a transzcendentális vonatkozások, a hagyomány, a kánon, a szimbolizmus, az
antinómia, az ontológia szempontjából –, törekvésünk azonban csak megközelítés marad. Az ikon nemcsak morális és esztétikai értelemben sugárzó erejű, hanem úgy is, hogy az emberiséget a legmagasabb szellemi tevékenységre inspirálja.
Transzcendentális vonatkozások
A transzcendentális jelzőt Immanuel Kant A tiszta ész kritikája című munkájában alkalmazza a nem anyagi, nem tárgyi dolgok megjelölésére, vagyis az
érzéki tapasztalattól függetlenül létező dolgokra. Az ikonnal kapcsolatban ez
a kifejezés arra is utal, hogy konkrét, közvetlen kapcsolat van az evilági és a
túlvilági között. A pravoszláv értelmezés szerint az ikon nem csupán tanúságot tesz a túlvilág léte mellett, hanem hat az emberre és így az egész világmindenségre. Az ikon bevonja a nézőt a szent ábrázolásba. (Ennek egyik szemléletes, hatásos eszköze – többek között – a fordított perspektíva.)
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Bizonyos fokig ezzel függ össze az is, hogy igen sok ikonnak csodatévő erőt
tulajdonítanak. A csodatévő erőről már a legkorábbi ikonok között is – mint
például a római Mária ikonokkal kapcsolatban – olvashatunk régi beszámolókat.13
A későbbi csodatévő ikonok vonatkozásában ezúttal csak két, világviszonylatban is igen jelentős magyarországi ikonról emlékezünk meg. Ez pedig a két, híres pócsi Mária ikon.14
(13. kép, 14. kép)

Az első ikon megfestésének körülményeiről a csodákról szóló tanúvallomásokban olvashatunk. Az ikont 1675-ben Papp István festette Pócson fogadalmi ikonként. Az ikon 1696 november 4. és december 8. között sok tanú
vallomása szerint csodás módon könnyezett a pócsi kis „rutén” templomban.
Az egyházi vizsgálat után Fenessy György egri püspök megerősítette a hírt.
Ennek hatására I. Lipót császár 1697 elején a híressé vált könnyező ikont Kassán, Eger városán, Pesten, Budán és Győrön keresztül Bécsbe szállíttatta. ( Jelenleg is ott látható a Szent István vértanúról elnevezett bécsi dóm egyik kápolnájában.) Útközben másolatok készültek az ikonról, melyek tovább terjesztették kultuszát. Azon a napon, mikor az ikont 1697. szeptember 11-én a
bécsi dómban véglegesen elhelyezték, a zentai csatában a törökök döntő vereséget szenvedtek. Így az ikon nemcsak sok osztrák és magyar, hanem sok más
európai szemében is a török ellenes győztes harcok szimbólumává és megsegítőjévé vált. A könnyezés emlékére és tiszteltére még az 1707-es évben Pócs
község megkapta a Máriapócs nevet. Az ikon rendkívül nagy kultuszára az is
utal, hogy az ikonról sok metszet készült.15
Magyarországon sokan követelték az ikon visszaszállítását. Az ikont azonban nem küldték vissza. Végül is 1707-ben Bécsben Telekesy István egri püspök egy osztrák festővel másolatot készíttetett róla, melyet Magyarországra
hoztak. (Ez a második pócsi Istenszülő ikon jelenleg a máriapócsi kegytemplomban található.) 1715. augusztus 1-én, 2-án és 5-én a másolati ikon is könynyezett. Ezt egy újabb vizsgáló bizottság igazolta. Erdődy Gábor egri püspök
ezért Máriapócsot Szűz Mária kegyhelynek nyilvánította. A baziliták kérésére végül XIV. Benedek pápa engedélyezte a búcsúk tartását 1750. február 23án. Az ikont 2005-ben a Magyar Nemzeti Galériában restaurálták. Ekkor jól
megfigyelhetővé vált a jobb szem alatt egy nagyobb felületen az elmosódott
festék, mely a könnyezéssel hozható összefüggésbe.
Az ikonnak tehát lényeges vonása a csodatévő erő, az ikonhoz kapcsolódó
vallásos kultusz. Az ikonhoz való mély kapcsolat föltételezi a vallásos szem-
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léletet, mely többek között elfogadja az embernek az Isten képén és hasonlatosságán alapuló teremtmény voltát és az Istenben megvalósuló örök életet.
E szerint a zsinatok által jóváhagyott hagyományos egyházi tanítás szerint az
ikon az isteni lényegből csodálatos módon részesül. Az ikon az a hely, ahol Istennel lehet találkozni, végtelen könyörületessége, kegyelme lehetőséget ad
arra, hogy „megérinthessük köpenye szegélyét”.
Hagyomány
A hagyományok és a másolás teológiai vonatkozásáról érdekes hasonlatot
ismertet Teodórosz Sztuditész, akkor, amikor egy pecsétgyűrűben lévő királyképmásról ír. Ha egy király arcképét pecsétgyűrűbe véssük, és ezt azután
viaszba, szurokba vagy agyagba nyomjuk, akkor a pecsétlenyomatok egyformák, ugyanolyanok. Igaz a létrejött új tárgyak az anyag vonatkozásában különböznek egymástól. Maga a vésett pecsétnyomó változatlan marad. A vésett negativ kép tehát nem változik, még akkor sem, ha a legkülönfélébb anyagokba nyomjuk. Mert a nyomódúcnak a nyomtatásra használt anyaghoz semmi köze sincs. A király arcképe tőlük még gondolatban is elkülönülve a pecsétgyűrűben marad.
Éppígy Krisztus képmásának sincs, bármilyen anyagban legyen is ábrázolva,
semmi köze az anyaghoz, melyben kirajzolódik, hanem Krisztus személyében
marad, melynek tudniillik sajátja. Egyszerű szavakkal, nem szolgálunk Krisztus
képmásának, hanem Krisztust tiszteljük benne; és tisztelnünk kell Krisztus személyének azonos volta miatt, még ha a kép szubsztanciája különbözik is Krisztusétól.16

A 787-ben tartott II. nikaiai (VII. egyetemes) zsinat definitioja a hagyományról a következő:
Mindezeket összefoglalván kijelentjük, hogy mindenfajta újítástól mentesen
őrizzük az Istentől reánk bízott írott és íratlan egyházi hagyományokat. Ezek
közé tartozik a festett képi ábrázolás az evangéliumok által hirdetett történetnek
megfelelően, amelynek célja, hogy biztosítson arról, hogy Isten igéjének megtestesülése nem képzeletbeli, de valóságos tény volt, s amely az evangéliumhoz
hasonlóan hasznos számunkra. Azon médiumok ugyanis, amelyek egymást magyarázzák kétségtelenül egyazon dolgot közvetítik számunkra.17
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Az ikon teológiájának és esztétikájának egyik kulcskérdése tehát a hagyományőrzés. Az erősen hagyományőrző ikonművészet fontosnak tartja a másolatokat, hiszen a prototípust megfestő ikonfestő – a hagyomány szerint –
még eredetiben láthatta azt a szentet vagy szent jelenetet, akit vagy amelyet
ábrázolt. Persze saját vallásos élményét a másoló hozzáfűzheti. Így jöhetnek
létre az ikonfestészetben egyéni intenzitású színek, speciális jelekkel kiegészült alkotások. Szellemesen és nagyon életszerűen fogalmazza ezt meg Pável
Florenszkij, az egyik szovjet munkatáborban mártírhalált halt kítűnő teológus és művészettörténész.
Ha figyelmen kívül hagyjuk a szolgai utánzást mint mechanikus reprodukálási
módot, akkor az ősjelentés-ikon és a másolat között körülbelül olyan jellegű különbséget találunk, mint amilyen egy újonnan felfedezett ország leírása és egy
olyan utazó élményei között van, aki a neki adott útmutatásoknak megfelelően
járta be az országot: bármily fontos legyen is történetileg az előbbi, a második
mégiscsak teljesebb és pontosabb lehet.18

Az ikonfestő, mikor az ikon megfestésére készül – vagy éppen az ikon festésének szünetében – elmélkedik és imádkozik, hogy az őskép segítségével
tiszta és emelkedett alkotást hozzon létre. Ebben segítségére van a podlinnyik
[подлинник], azaz a hermenía [ερμηνεία], vagyis az ikonfestő kézikönyv,
amely az adott ikont részletesen leírja, s néha még vázlatosan ábrázolja is. Az
ikon tehát ily módon ima, pontosabban nem szóban, hanem képben kifejezett
ima. Néhány teológus az ikont az Istennel való találkozásnak is nevezi.
A görög Szentéletű Maxim Grek (1470–1556)19 a firenzei Szent Márk kolostor, később pedig a Moszkva melletti Troice-Szergijeva lavra szerzetese,
számos görög nyelvű istentiszteleti könyv egyházi szlávra fordítója részletesen írt a szent ikonokról és az ősképek követéséről:
Az ikonfestő legyen bölcs a régi másolatok, az első mesterek és az isteni bölcsességgel megáldott férfiúk követésében, mert általuk adatott meg annak megismerése kivel és hol történtek csodák vagy jelenések, magától pedig egy jottányit se
fűzzön hozzá, még akkor sem, ha úgy véli, hogy érti a dolgát, a szent egyházatyák
tanítása nélkül pedig semmit se merészeljen tenni.20

1551-ben az orosz egyház Százcikkelyes Zsinata, a Sztoglav [Стоглав] is
hasonló gondolatokat fejt ki. E zsinati határozat tehát arra utasítja az ikonfes-
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tőket, hogy „…a régi másolatokról (fessenek) úgy, ahogy a görög ikonfestők
festettek, és ahogy Ondrej (Andrej) Rubljov meg más híres ikonfestők…”.21
A hagyomány fontosságára utal, hogy az itt említett nagy példakép, Andrej
Rubljov is – akit évszázadokon át szentként tiszteltek, majd a XX. század végén jámbor ikonfestői tevékenysége alapján az orosz pravoszláv egyház szentté avatott – az ikon fő jegyeit tekintve nagyon hagyományőrző volt. Bár stilisztikai vonatkozásban újítónak tekinthető, nem csak mesterét, Feofan
Greket követte, hanem a szerzetesi cellájában őrzött régi ikonokat is. Egyébként Feofan Greket is nagy újitónak tartják. Kortársa, Bölcs Jepifányij híres
levelében a következőket írta róla:
Amikor mindezeket felvázolta vagy megfestette, senki sem látta, hogy valaha is
mintákat használt volna, mint ikonfestőink némelyike, akik tudatlanságukban
minduntalan a mintákra szegezik tekintetüket, hol erre néznek, hol amarra, s
nem annyira az ecsetet használják, hanem inkább a mintát tanulmányozzák.22

Feofan Grek és Andrej Rubljov tehát nem szolgai utánzók voltak. Az ikonszemlélet segítségével nagy művészi értékű alkotásokat hoztak létre, megőrizve a szent hagyományokat.
Kánon
Sokan az ikonokat merev, egyforma, túl sok szabályt, kánont követő, a művészettől távol álló alkotásoknak tekintik. A XIX. század közepén Adolphe
Didron francia művészettörténész az ikonfestőt egyenesen a sok szabályt
előíró teológus „rabszolgájának” tartotta. Még az egyik legnagyobb magyar
művészettörténész, a finom esztétikai elemzés nagy mestere, Lyka Károly
(1869–1965) is azt írta az ikonokkal kapcsolatban, hogy „ami egykor stílusos volt, az az évszázados folyamatos ismétlésben sematikussá lett”.23 Mintha
csak ezekre a tévedésekre válaszolt volna Makszimilian Volosin orosz költő és
festő Mire tanítanak az ikonok? című még 1914-ben megjelent írásában, ahol
az ikonfestő kánontiszteletét a költőnek a versformák iránti természetes vonzódásával hasonlítja össze.
Vajon nem ugyan ezt teszi-e a költő, amikor valamely szigorúan meghatározott
formához, például a szonetthez nyúl, és ebbe az előre kimunkált ritmikai és logikai alakzatba önti lelkének lírai állapotát?24
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Valóban az ikon-kánonok, ezek az előre kimunkált, hagyományok által csiszolódott alakzatok, szabályok nem akadályozzák, hanem inkább elősegítik a
lélek szárnyalását. És ha nem feledkezünk el a középkori jámbor remetékről,
akik szerint az ikon az eviláginak és a túlviláginak találkozási pontja, akkor talán megint egy kicsit közelebb juthatunk az ikonok megértéséhez.
A kánon az ikonfestészet bonyolult szabályrendszere, mely a szent hagyományokra épülve kiterjed az ikon minden vonatkozására, az anyaghasználatra, a technikai megoldásokra, az ikonográfiai kérdésekre, a színszimbolikára
stb. A hétköznapi életünkben is természetesen találkozunk kánonokkal, szabályokkal és egyezményes jelekkel, hiszen ezek nélkül nem is tudnánk kommunikálni. A híres bizánci udvari ceremóniákban is találunk bonyolult szabályrendszert. Persze ez világi jellegű és túlzott. A szabály itt torz formában
jelenik meg.
Platón több művében, Szent Ágoston A rendről, Dionüsziosz Areopagitész
(latinul: Dionysius Areopagita) Az égi hierarchiáról, és Az egyházi hierarchiáról című műveikben mind a világegyetem rendezettségét feltételező elvről elmélkednek. Ezek a gondolatok, ha távoli forrásként is, és áttételesen összefüggésbe hozhatóak az ikonfestészeti kánon szemléletével.
Sokan megállapították már, hogy az ikonfestészet története során változott
és fejlődött, ám mindig a kánon keretein belül. Ezek a változások csak finom
árnyalatokban mutatkoztak meg, sohasem törölték el az évszázados szabályokat. Ezért ezek a változások Bizáncban és az annak hatása alatt álló területeken nem voltak igazán szembe ötlők. Ikonográfiai és stilisztikai vonatkozásban korszakonként és területenként csak néha, csak leheletnyi változást érzékelhetünk. Ezért is nehéz lokalizálni és datálni ezeket az alkotásokat. A nyugati középkori művészet más értékrendet követett.
A bizánci festészet életképessége és esztétikai jelentősége szempontjából nem az
ikonfestészet fejlődése volt a fontosabb, hanem annak apró eltérései, amelyek a
nézők számára egy szűk téren az emocionális és intellektuális improvizáció egyre újabb lehetőségeit tárták fel.25

Minden műalkotás tartalmaz bizonyos kanonikus jeleket, csak az a fő kérdés, hogy milyen mértékben. Az ikonművészetben ez nagy és meghatározó
mértékben jelenik meg. Központi kérdésnek is tekinthetjük.
Pável Florenszkij a kánont a tudós precizitásával fogalmazta meg.
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Az egyházi kánon sohasem zavarta a művészi alkotást. A bonyolult kanonikus
formák mindig is próbakövet jelentettek minden művészeti ágban, melyen a jelentéktelenek elbuktak, az igazi tehetségek viszont csiszolódtak. A kanonikus
forma az emberiség által elért magaslatra emelve felszabadítja a művész alkotó energiáját új eredmények, új alkotói felszárnyalások elérésére. Megszabadítja attól a kényszertől, hogy alkotásában azt ismételgesse, amit már régóta használ. A kanonikus forma követelményei, pontosabban a kanonikus formának az
emberiségtől származó adománya, a művész számára felszabadulás, nem pedig
korlátozás.26

Szimbolizmus
Damaszkuszi Szent János Harmadik beszéd a szentképek mellett, ellenzőik ellen című munkájában már bizonyos szimbolikus ábrázolásokat megemlít.
A képek ötödik fajtájának azt nevezzük, mely előképe, előjele a jövendőnek,
mint ahogy a csipkebokor (v. ö. 2. Móz. 3,2) s a gyapjúra hulló harmat (v. ö. Bírák 6,37 – 38) a szűz Istenanya jelképe; éppígy a vessző és a korsó; s ahogy a rézkígyó azt jelképezi (v.ö. 4. Móz. 21,9), aki a kígyó, az ősgonosz marását keresztje
által ártalmatlanná tette; s ahogy a tenger, a keresztség vizét és a felhő a keresztség Lelkét. (V. ö. 2. Móz. 14,20 – 21; 1. Kor. 10,1)27

A XX. század elején a szimbolizmus általános kutatása és fellendülése közelebb vitt az ikon szimbolizmusának megértéséhez is. Nem véletlen, hogy
ekkortájt újult erővel figyeltek fel az ikon sajátos művészetére. Nem véletlen
az sem, hogy Vjacseszlav Ivanov (1866–1949) – aki egyébként 1926-ban katolizált anélkül, hogy a pravoszláv hitet megtagadta volna – A szimbolizmus
titkai [Заветы символизма] című 1910-ben írt cikkében28 azt hangsúlyozza,
ami az ikon-ábrázolás és a szimbólum teológiai alapját is képezte: létezik téren és időn kívül szellemi realitás a Mennyek Országa, azaz Ivanovnál a Végső Realitás [Последняя Реальность]. Vjacseszlav Ivanov híres és bonyolult
szimbólum-meghatározása szerint:
A szimbólum csak akkor igazi szimbólum, ha jelentése kimeríthetetlen és határtalan, ha valami kifejezhetetlenre – és a külső szónak nem adekvátra – tett utalás
és szuggesztió titkos (hieratikus és mágikus) nyelvén mondatik ki… A szimbólumnak lelke és belső fejlődése van. A szimbólum él és újjászületik.29
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Ezek a szavak is összecsengenek az ikon lényegével, nevezetesen vonatkoztathatóak az ikon képi világára.
Pável Florenszkij szerint az ikonoknál döntő fontosságú az ikonográfiai kánon szimbolizmusa. Az ősi ikonográfiai kánon egy emelkedett szellemi valóság, mely az egyházatyáknak kinyilatkozásban adatott.
Az ikonográfiai szimbólumok nemcsak emblémák, hanem misztikus realitások
is. Ezek nem csupán egy másik világ jelei, vagy a szellemi világ algebrai képletei,
hanem egy magasabb rendű valóság megjelenései, képei.30
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tán nagyszámú pap összegyülekezett, elmentek a mondott templomba, s elhozták onnan a
csodás képet, hogy a Laterán palotájában helyezzék el azt. Isten azonban…meg akarta dicsőíteni Anyját [és csodát tett]. A papok, vállukon a tiszteletre méltó képpel, kíséretükben Isten szolgálóival [ancillis Dei, azaz a kolostor apácáival] …, valamint nagyszámú néppel [a
képet] hordozván eljutottak arra a helyre, amelyet Spleninek neveztek. Innen nem tudták
a képet tovább vinni. Amikor ezt a pápa meghallotta, arra a helyre sietett, ahol a kép megállt, s könyörgő imádságot [deprecationem] mondott. Ekkor [a képet] meg tudták mozdítani. s…elvitték a lateráni palotába, s ott azon a helyen állították fel, ahol Urunk és Megváltónk képe is áll [az Akheiropoiétosz, a Sancta Sanctorumban]. A rákövetkező éjszakán azonban [a kép] Isten akaratából és bárki tudta nélkül visszatért arra a helyre, ahol azt korábban
őrizték [constitua] …A hely apátnője, aki mély gyászban időzött a templomban [tempuli],
egyszerre csak meglátta, amint a kép az ablakon keresztül visszatért, s mélyen megrendülve
mondott hálaéneket Istennek, aki gondot viselt a mondott Úrnő visszavitelére. [A Lateránban
azonban nagy felfordulás uralkodott a kép eltűnése miatt…] Amikor meglátták, hogy a kép
a régi helyére tért vissza,…a pápa kikérdezte az apátnőt az eseményekről…Mindannyiukat
ámulat fogta el…A pápa pedig szentmisét mutatott be ott, s megfelelő helyre [apto loco] helyezte a csodás képet, miután bűnbánatot tartott, amiért beleegyezését adta ehhez a dologhoz [a kép átviteléhez]. A pápa számos adományt tett abban az órában a mondott helyen,
s ettől fogva örökmécsest rendelt el és adott [a kép elé]…Amen.” (H. Belting: Kép és kultusz. A kép története a művészet korszaka előtt. Budapest, 2000. Balassi Kiadó 567–568.)
Az ikoncsodákhoz kapcsolódik az is, amikor a hagiografiában találunk csodás elemeket, s az ott szereplő szent ikonábrázolása emlékeztet ezekre a csodákra, s az ikon segítő ereje ehhez a hagiografikus témához kötődik. Jó példa erre egy – az előbbinél jóval későbbi – XV. században kialakult orosz hagiografikus szöveg, mely
megható szépséggel ír, a szeretetről és az összetartozásról. Muromi Szent Péter és Muromi Szent Fevronyija történetének a következő részlete mutatja be ezt.
„Pjotr [Péter] fejedelem és Fevronyija fejedelemasszony vissza is tért Muromba, Isten törvényei szerint uralkodtak a városukban, könyörületesek voltak embereikhez, mint a gyermekeiket szerető apa és anya. Mindenkihez egyformán szívélyesek voltak, csak a gőgős és harácsoló embereket nem szerették, a földi gazdagság nem vonzotta őket, csak az örök életre készültek. Igazi pásztorai voltak ők a városnak, nem haraggal és megfélemlítéssel kormányoztak, hanem igazsággal és elfogulatlanul. A vándorokat megvendégelték, az éhezőket táplálták, a koldusokat felöltöztették, a szerencsétlen üldözötteket megvédelmezték. Mikor haláluk közeledett, azért könyörögtek Istenhez, egy és ugyanazon órában költözzenek a jobbik világba. Úgy rendelkeztek, hogy egy nagy kőkoporsóba temessék el őket, amelyet középen elválasztanak. Egyszerre öltöttek szerzetesi ruhát, és tettek szerzetesi fogadalmat.
Pjotr fejedelem a kolostorban a Dávid nevet kapta, Fevronyija pedig a Jefroszinyiját. […]
Holtuk után az egyházi szolgálattevők úgy döntöttek, hogy Pjotr fejedelem testét a Tisztaságos
Istenszülő muromi székesegyházában helyezik el, Fevronyija fejedelemasszony testét pedig a
városon kívüli zárdában, Az Életetadó Szent Kereszt Felmagasztalásának templomában, mivelhogy nem szabad férjet és feleséget közös koporsóba tenni, ha azok szerzetesek lettek. Külön-külön koporsót készítettek számukra, és szent Pjotrot a város székesegyházában temették
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el, szent Fevronyiját pedig egy másik koporsóba helyezve a városon kívüli Az Életetadó Szent
Kereszt Felmagasztalása templomban. Azt a kettős kőkoporsót pedig, amelyet még életükben
maguknak csináltattak, üresen hagyták a város székesegyházában. A következő nap reggelén
azt látták, hogy a külön-külön elhelyezett koporsók üresek, a fejedelem és a fejedelemasszony
szent teteme pedig abban a közös koporsóban nyugszik, amelyet ők készítettek maguknak haláluk előtt. […] [Végül is] senki sem merte háborgatni szent tetemüket, s így együtt maradtak.
[…] Földi maradványuk az Úr akaratából Murom védelmezője lett; bárki, aki hittel keresi fel
a tetemüket rejtő szarkofágot, meggyógyul.” (Повесть о Петре и Февронии Муромсних –
Muromi Pjotr és Fevronyija története. In Iglói E., Misley P.: Древнерусская художественная
проза. Régi orosz széppróza. Budapest, 1977. Tankönyvkiadó. 128 – 139. 137–138.)
Az ikoncsodákkal kapcsolatban azonban néha indulatos és nem éppen jámbor viselkedést is
megfigyelhetünk. Adam Olearius német teológus és filozófus (†1671 február 22) 1633 és
1639 között „Moszkovijában”, vagyis az Orosz Államban és Perzsiában járt. Ő számol be egy
ilyen esetről. „Hogy az egyszerű köznép nagy erőt tulajdonít a képeknek, abból is látszik, hogy
amikor tűz volt egy orosz az ő Szent Miklós képét a magasba emelte a lángokhoz és imádkozott, hogy az oltsa el a tüzet. Amikor nem érkezett segítség […], ingerülten a tűzbe dobta a
képet és így szólt: Ha nekünk nem akarsz segíteni, akkor segíts magadon […].” (E. HausteinBartsch: Ikon. Ikonen-Museum, Recklinghausen. Köln/Buadapest, é. n.,Taschen/Vince Kiadó. 6. Ld. még K. Rauch: Seidenstraße über Moskau: die große Reise von Adam Olearius
nach Moskau und Isphahan zwischen 1633 und 1639. München, 1960. Pfeiffer., A. Olearius:
Adam Olearius viszontagságos útja az orosz földön át Perzsiába. Budapest, 1969. Gondolat
Kiadó)
14 Puskás B.: A Pócsi Mária és a Kárpát-vidéki Istenszülő kegyképek. In Máriapócs1696 –
Nyíregyháza 1996. Konferencia a máriapócsi Istenszülő-ikon első könnyezésének 300. évfordulójára. Nyíregyháza, 1996. Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. 97–115., Belme
L.: Az Istenszülő pócsi kegyképének csodatévő könnyezése. 1696. november 4. – december
8. A 300 éves máriapócsi kegykép története a levéltári források tükrében. Történelmi és teológiai áttekintés. Budapest, 1997. Gléda Print
15 Szilárdfy Z.: Adatok a máriapócsi kegykép kultuszához és ikonográfiájához. In
Máriapócs1696 – Nyíregyháza 1996. Op. cit. 155 – 173. Az ikon kultuszánál és nagy hatásánál említhetjük meg, hogy Ady Endrét is megihlette ez az alkotás. A pócsi Mária címmel
hosszú verset írt az ikonhoz. Ezúttal csak négy strófát idézünk:
Ma Máriától jönnek a szívek,
Ma Mária-kép minden durva lábnyom.
Szívemben sír a pócsi Mária
Egy őszies emlékes délutánon.
„Óh, Mária” – mindig új-új csapat
Énekel a poros, tarlott mezőkön.
Ezek hozzák magukkal a hitet
S porfelhőben fölöttük ez a nő jön.
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Óh, Mária, Pócson is lakozó
Regina Vitae és maga az Élet,
Itt, Érdmindszenten, útra készülőn,
Ma csúf napomon, Veled hadd beszélek.
◆◆◆
Ma tudom, hogy csak Mária maradt,
Szívemet most már csak Mária lássa
S e Mária nem régi fancsali,
De mindennek egyesítő, nagy mása.
◆◆◆
Ady Endre összes versei. Budapest, 1972. Szépirodalmi Könyvkiadó. Első kötet. 397.
16 Az égi és a földi szépről. Források a későantik és a középkori esztétika történetéhez. (Közreadja Redl K.). Budapest, 1988. Gondolat. 203.
17 H. Belting: Kép és kultusz. A kép története a művészet korszaka előtt. Budapest, 2000. Balassi Kiadó. 540–541.
18 P. Florenszkij: Az ikonosztáz. Budapest, 2005. Typotex 61–62.
19 A Maxim Grekről szóló irodalomból most csak néhányat emelünk ki: Сочинения
преподобного Максима Грека. Казань, Издание Казанской Духовной Академии,
1859–1862. E. Denisoff: Maxime le Grek et ľ Occident. Contribution à ľ histoire de la
pensée religieuse et philosophique de Michel Trivolis. Paris-Louvain, 1943. Д.М. Буланин:
Переводы и послания Максима Грека. Ленинград, 1984., ˝Αγιος Μάζιμος ό Γραικός ό
φοτιστής των Ρώσων. Έκδόσεις Άρμός, 1991.
20 Н.К. Гаврюшина (сост., общ. ред. и предисл.): Философия русского религиозного
искусства ХVI – ХХ вв. Антология. (Сокровищница русской религиозно-философской
мысли. Вып. I ) Москва, 1993. Издательская группа «Прогресс» «Культура». 46–47.
21 Стоглав, Спб., 1863. 122.
22 Ruzsa Gy.: Feofan Grek. Budapest, 1982. Corvina. 8.
23 Lyka K.: Vándorlásaim a művészet körül. Budapest, 1970. 236. Azért Lyka Károly védelmében árnyalni kell a kérdést. Sok esetben igazat adhatunk Lyka Károlynak, hiszen több késői ikonnál a túlzottan mechanikus sokszorosítás, az egyszerű iparosság irányába vihette az
ikonfestészetet. Sok tárgy gyors előállítása, elsősorban haszonszerzés céljából, veszélybe sodorta az ősi teológiai szemléletet, az imádságos lelkületet, a művészi értékeket. Valami ilyesfélét érzünk Makszim Gorkij Inasévek (В людях) című önéletrajzi művében egy ikonfestő műhely bemutatásakor. „A szentképfestő-műhely egy félig kőből épült nagy ház két szobájából állt, az egyik szobának három ablaka nézett az udvarra és kettő a kertre; a másiknak
egy ablaka a kertre, egy pedig az utcára. Kis négyszögletes ablakok voltak, Üvegük szivárványszínt öltött az ócskaságtól, nehezen eresztette be a műhelybe a téli nap szegényes, szétszóródó fényét. A műhely meleg és fülledt; mintegy húsz ,,istentfestő“ dolgozik itt, palehi,
holuji, msztyorai emberek; valamennyien kigombolt gallérú kartoningben, zsávolynadrágban ülnek, mezítláb vagy rongyos cipőben. A mesterek feje fölött az elfüstölt mahorkák nyo-
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ma terül szét szürkéskék hártyaként, olajkence, lakk, záptojások sűrű szaga áll a levegőben.
Lassan, mint a szurok, ömlik a mélabús Vlagyimir-vidéki ének: „Jaj de szemérmetlen manapság a nép: Nyíltan csábítja el legény a lányt…”…Az ablak tövében kis kalapácsával kopácsol Gogolev vésnök, ez a nagy, kék orrú, részeges öregember;… A szentképfestés senkit
sem köt le; valami rosszindulatú főokos ezt az egész munkát olyan műveletek hosszú sorozatára bontotta fel, amelyekben nincsen semmi szépség, amelyek képtelenek felkelteni a munka szeretetét, az iránta való érdeklődést.” (M. Gorkij: Gyermekkorom Inasévek Az én egyetemeim. Budapest, 1961. Magyar Helikon. Fordította Radó György.143. V. ö. М. Горький:
Собрание сочинений в тридцати томах. Москва, 1951. Государственное издательство
художественной литературы. том 13, 404.) Tehát az igazság kedvéért meg kell állapítani,
hogy sajnos ez bizony sokszor így volt. Nem csak jámbor kolostori műhelyek, vagy kolostoron kívüli, de imádságos, elmélkedő lelkületű közösségek festettek ikont. Ráadásul Gorkij az
ikonfestő műhelyben még egy hatalmas verekedést is bemutat. „Néhány nappal azután, hogy
beléptem a műhelybe, a zászlófestő mester, a jóképű és izmos Kapengyuhin doni kozák részegen jött be, és fogait erősen összeszorítva, epedő, nőies szemével hunyorogva, vas öklével
szótlanul püfölni kezdte a többieket.” (M. Gorkij: op. cit. 144. V. ö. М. Горький: op. cit. том
13, 405.) De még itt is, Gorkijnál, e szegény, nehéz sorsú embereknél – épp az ikonokról való
beszélgetés során – felsejlik valami. Zsiharjovot, a részeges arcfestőt zavarja a lélektelen, szívtelen másolás, ám az ikonok felkeltették a szentek élete iránti érdeklődését. „ – A szentek életét ismernünk kellene, de hát ki ismeri az életüket? Mit tudunk mi? Szárnyak nélkül élünk…
Hol a lelkünk? A lélek az hol van? Eredeti példányok [podlinnyiki], igen azok vannak, de szív
sehol…” (M. Gorkij: op. cit. 448. V. ö. М. Горький: op. cit. том 13, 409.) Az igazi ikonfestő és
az igazi ikonfestő műhely persze végül is egészen más volt. Az ikonfestés minden fázisa imádkozáshoz kötődött, sőt még minden technikai elem is egy-egy szimbolikus értékre utalt, például a kovcség, vagyis a mélyített középmező a frigyládára, a pávoloka, vagyis az alapozó vászon az Akheiropoietosz ábrázolás kendőjére, a leukosz, ez a sík, falra emlékeztető, erős, fehér
alapozás pedig az állandóságot, az örökkévalóságot érzékelteti stb.
24 М. Волошин: Чему учат иконы? In М. Волошин: Стихотворения. т. 2. Париж,1984.
280.
25 V. Bicskov: A bizánci esztétika. Budapest, 1988. Gondolat. 180.
26 P. Florenszkij: id. mű 67–68.
27 Az égi és a földi szépről. Források a későantik és a középkori esztétika történetéhez. op.
cit.197.
28 В. Иванов: Собрание сочинений Брюссель, 1974. Foyer Oriental Chrétien. 88 2. Kötet 601.
29 В. Иванов: Родное и вселенское. Москва, 1994 141.
30 П. Флоренский, свящ.: Столп и утверждение истины. Москва, 1914. Издаьельство
«Путь». 565

Ikonográfia, ikonológia

Szentháromság ikonok
A keresztény hit központi tanításai közé tartozik a Szentháromság [görög
Τρίας, orosz Троица, latin Trinitas] kérdése. A Szentháromság tanok általában a következő állításokra épülnek: Egy Istenben három személy van, az
Atya, a Fiú és a Szentlélek. Az egy Isten Jézus Krisztusban kinyilatkoztatta
magát az embereknek. Jézus Krisztus önközlése és a Lélek elküldése révén jelen van a történelemben.
A Szentháromság értelmezésével nyugaton Szent Ágoston foglalkozott,
keleten pedig Nagy Szent Bazileosz (Vazul) és öccse, Nüsszai Szent Gergely
(Grégoriosz Nüsszenosz), akinek koponyaereklyéjét egyébként igen nagy
tisztelettel őrzik az athoszi Iviron monostorban. Már a korai időkben, a Szentháromságban a teljes egység és szeretet megnyilvánulását is látták.
A keleti keresztény teológusoknak nagy fejtörést okozott, hogy hogyan is
ábrázolják a Szentháromságot, hiszen a három személy közül csak egy – a Fiú
– jelent meg emberi alakban. Ezért egy olyan ószövetségi jelenetet választottak, amelyben Ábrahám három férfiút vendégül lát. Ezt a jelenetet Ábrahám
vendégszeretetének is nevezik [görög φιλοξενία, orosz гостеприимство].
Megjelenék pedig ő néki az Úr a Mamré tölgyesében, és ő űl vala a sátor ajtajában, a hő napon. És felemelé az ő szemeit és látá, hogy ímé három férfiú áll ő
elötte… (Móz. I, 18,1–2.)

E három férfiú (angyal) utal a Szentháromság három személyére.
A Szentháromság ábrázolások közül kiemelkedik Andrej Rubljov Ószövetségi Szentháromság ikonja,1 (1. kép) mely sokak szerint az ikonfestészet történetének legcsodálatosabb alkotása. Éppen ezért is illő, hogy egy kicsit részletesebben foglalkozunk e különleges műremekkel. Az ikont valószínű, hogy
1411 körül2 festette a sokáig szentként tisztelt és később szentté avatott mester.
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Andrej Rubljov ikonján csupán három angyalt látunk egy asztal mellett
ülve, melyen egy talpas diszkosz van az áldozati borjú fejével. Az ószövetségi borjú az újszöveségi bárány előképe. Tehát a talpas diszkosz az eucharisztia szimbóluma.
Az ikon ikonológiai vizsgálatánál a forrásokra és arra figyelünk, hogy melyik angyal a Szentháromság melyik személyére utal, hogy feltárjuk, vagy legalábbis megközelítsük az ikon egyik lényeges gondolatát, melyet első ránézésre is megsejtünk, a legbensőségesebb szerető egység misztikus kifejeződését.
Rubljov Ószövetségi Szentháromság ikonjának ikonográfiai forrásai között
az első helyen kell megemlíteni a Bibliát, továbbá az egyházi himnikus költészetet, az egyházatyák műveit és más egyházi bölcselők írásait.
Az Ábrahám vendégszeretetéről szóló bibliai idézet mellet Szent János
Evangélista írásai is figyelmet érdemelnek.
Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy
elhigyje a világ, hogy te küldtél engem. ( Jn 17,21)
Én és az Atya egy vagyunk ( Jn 10,30).

Gabriel Bunge3 a Szentháromság himnuszok jelentőségére hívta föl a figyelmet, hiszen ezek nagy részét ismerhették a XIV. és a XV. század fordulóján az orosz kolostorokban. Csak néhány példa:
Jóságod folytán teremtetted az embert, és saját képedre alkottad.
Háromszorosan sugárzó Istenem, lakj bennem mint jóságos és irgalmas Isten.
Hogy hármasfényű egy istenségedet embereknek is kinyilatkoztathasd,
Saját képedre formálván előbb megalkottad az embert,
És mint emberszerető neki értelmet, beszédet és lelket adtál.
Amit képedre és hasonlatosságodra létrehoztál,
Isteni, mindenható Háromság, vegyítetlen egység,
Adj nekem bölcsességet és világosságot,
Hogy jóságos, erős és tökéletes szent akaratodat teljesítsem!”
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A XIV. század végén és a XV. század elején a jelentősebb orosz kolostorokban ismertek lehettek a korai keresztény gondolkodók művei, s segítségükkel
a platonikus és a neoplatonikus eszmék. Olvashatták Nagy Szent Baszileiosz,
Szír Izsák, Ioannész Klimakhosz, Areopagita Dionüsziosz alkotásait. Ugyancsak sok kolostorban ismertek lehettek Damaszkuszi Szent János írásai is.
E művek is inspirálhatták Andrej Rubljovot, még akkor is, ha lehetséges, hogy
egyiket sem olvasta, miként talán a Szentháromság himnuszokat sem, de ezek
szellemisége ott volt az orosz kolostorokban.
Damaszkuszi Szent János műveit már a XI. században lefordítoták, igaz ekkor még csak töredékesen.5
Ismert lehetett Nagy Szent Baszileiosz egy-egy szemléletesen megfogalmazott, jámbor gondolata, mint például a Szentháromság harmadik személyéről
a Szentlélekről.
… ahogyan a tűztől elválaszthatatlan a meleg, a fénytől a világosság, ugyanúgy
elválaszthatatlan a Szentlélektől a megszentelés, az éltetés, a jóság, a helyesség.
Ott nyugszik tehát a Szentlélek, ott abban a boldog természetben, nem sokasághoz sorolva, hanem a Háromságban szemlélve.6

Ioannész Klimakhosz azt írja, hogy „most pedig az elmondottak után megmarad eme három mindent egybekötő és magába foglaló: a hit, a remény és a
szeretet. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet mivel így neveztetik Isten”.7
Radonyezsi Szent Szergij különösen nagy műveltségű és nagy hatású szerzetes volt. Valószínű, hogy ő, vagy legalábbis köre nagymértékben alakította
Andrej Rubljov nézeteit. Radonyezsi Szent Szergij a Moszkva melletti Szentháromság monostorban élt. Andrej Rubbljov az ő tiszteletére festette a Szentháromság ikont. Erről írott források is tanúskodnak. A szent az egységről, a
megértésről, az összefogásról és a szeretetről prédikált. Bölcs Jepifányij még
a XV. század elején megírta Radonyezsi Szent Szergij életrajzát. Ebből megismerhetjük a szent jámbor életét és ezzel összefüggésben jellemző kedves kis
történeteket is. Ilyen például az, hogy, amikor kevés ennivalója volt inkább ő
éhezett, és az arra járó medvének adott enni. Azt is megtudhatjuk, hogy ácsmunkával kereste kenyerét, de pénzt csak akkor fogadott el ha a munkát már
teljesen befejezte. Szent Szergij küzdött az orosz földek egyesítéséért, a kolostori harmóniáért, de valószínű, hogy elméleti, teológiai kérdésekkel is behatóan foglalkozott. Életrajzírója, Bölcs Jepifányij bonyolult számmisztikai fejtegetésekbe kezd a hármas számmal kapcsolatban, és hangsúlyozza, hogy „…a
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hármas istenség hármas szentség, három alakban három személy az egységes
istenség, a szentséges Háromság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek…”.8
Tanulságos megvizsgálni, hogy melyik angyal a Szentháromság mely személyére utal, még akkor is, ha nagyon határozott álláspontot nem tudunk kialakítani.
Először a dícsfényeket vizsgáljuk meg, majd az öltözékeket, a testhelyzeteket, az arcokat, a hátteret és végül az igen különös térábrázolást.
Kisztus nimbuszában keresztet szoktak elhelyezni, így a keresztes nimbusz
egyértelmű utalás lenne Krisztusra. Ám Andrej Rubljov ikonján egyik angyal
gloriában sincs kereszt. Ennek legkisebb nyomát sem találjuk. Ezért érdemes
megvizsgálni a kortárs Szentháromság ikonokat ebből a szempontból. De ott,
ahol a kortársaknál keresztes nimbuszt keresünk, vagy azt vesszük észre, hogy
egyik angyal nimbuszában sincs kereszt, vagy azt, hogy mind a három angyal
glóriájában találunk keresztet. Ezek az analóg emlékek tehát nem visznek közelebb a megoldáshoz. De – igaz, igen ritkán – találkozunk olyan ábrázolásokkal is, ahol csak a középső angyal dícsfényében van kereszt. Ilyet látunk
Feofan Grek 1378-as híres novgorodi freskóján, vagy a moszkvai Történeti
Múzeum két XV. századi panagiáján. Ezek a keresztes nimbuszok tehát végül is Krisztusra utalnak. Ez alapján állíthatnánk, hogy Rubljov ikonján is a
középső angyal Krisztust szimbolizálja. De lehet, hogy a megoldás mégsem
ilyen egyszerű. Feofan Grek freskóján, a kersztes nimbuszos középső angyal
kiterjeszti szárnyait a másik két angyal fölé, ez a gesztus talán, mégis az Atyát
sejtteti.
A problémát tovább bonyolítja, hogy a vologdai Helytörténeti Múzeum
un. zürjén Szentháromság ikonján az Atyát középen ábrázolják Atya felirattal, zürjén nyelven. Ám igen valószínű, hogy ez a XIV. század végéről származó porovinciális ikon nem lehetett hatással Rubljovra.
Már első látásra is fölfigyelünk a különböző színű ruhákra. A bal oldali angyal himationja összetett színvilágú, alig látszó khitonja kék, a középső angyal
sárga clavussal díszített bíbor khitont és kék himationt visel. A jobb oldali angyal khitonja kék, himatiomja zöld.
Az öltözékek szinei közül mindenek előtt a kék ragad meg. A kék festéket egyébként a lapisz-lazuli, vagyis a lazurkő nevű ásványból készítették és
Rubljov korában Afganisztánból hoszták ezt az ásványt Oroszországba. Elsősorban az ég és a levegő színe. A tisztaságra, az életre, a végtelenre utal.
Areopagita Dionüsziosz a kéket a „létezők misztériumának” nevezte. Mind-
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egyik angyal ruháján megtalálhatjuk. A bal oldali angyalén speciális, mindkét ruháján megvan. Összetett színvilágú himationján a finom ruhahajlatok
között sejlik fel. Alig látszó khitonja pedig egyértelműen kék színű. A másik
két angyalnál is figyelemre méltó a kék. A középsőnek a himationja kék, míg a
jobb oldalinak a khitonja. Így a bal oldali angyal ruhájának színvilága összegző, talán ő az Atya. A jobb oldali angyal zöld himationja lehet, hogy a Szentlélekre utal, ha arra gondolunk, hogy a zöld megújulásnak, az örök élet reményének a színe. Ehhez kapcsolódik az is, hogy Areopagita Dionüsziosz szerint
a zöld a „fiatalság és az életerő” színe. A középső angyal khitónja bíbor színű.
A bíbor, mint ismeretes, a római és a bizánci császárok színe. Csak a bazileiosz
írhatta alá nevét bíbor tintával. A keresztény egyházi kultusz átvette e reprezentatív jegyeket, de megtöltötte filozófiai-vallási és speciális asszociatív tartalommal. Itt a bíbor a Fiúra, vagyis Krisztusra, Krisztus Királyra utalhat.
Az öltözékek színein túl a ruhák formáját is meg kell vizsgálnunk. A bal
oldali angyalt ruhájának formája is kiemeli. Himationját nem félválon
hordja, ahogy a himationt szokás, hanem kétválon Titokzatosságot, mintegy megközelithetetlenséget érzékeltet ruhaviselete. Szinte beburkolódzik
himationjába. Ez megint talán arra utal, hogy az Atya alakját kereshetjük e
misztikus lényben. A középső angyal khitónján sárga clavust látunk. Ez a
khitonra varrt függőleges textilsáv eredetileg a római polgárok megkülönböztető jele volt. Úgy is értelmezik, hogy viselője különleges messianisztikus feladatra hivatott. Gyakran ilyen ruhasávot látunk az ikonokon a Megváltó khitónján. Így ezt Krisztusra vonatkozó, elég határozott jelzésnek foghatjuk fel.
Az öltözékek színei és formái alapján végül is nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy a bal oldali angyal a Szentháromság három személye közül az Atyát
jelképezi, a középső a Fiút, míg a jobb oldali a Szentlelket.
A testhelyzetek, a gesztusok értelmezése is közelebb vihet e bonyolult kérdés megválaszolásához.
A középső angyal és a jobb oldali angyal egyaránt a bal oldali angyal felé
fordul. Így arra gondolhatunk, hogy ez is azt erősíti, hogy a bal oldali angyal
utal az Atyára. Rubljov ikonjában ily módon fölmerül a Filioque kérdés is. Ismeretes, hogy ez a latin kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy 'és a Fiútól'. Ez
annak az állításnak része, amely így hangzik: A Szentlélek az Atyától és a Fiútól származik.A nyugati teológusok az Újszövetségi szövegeket és az egyházatyák írásait elemezve jutottak erre a következtetésre. Photiosz († 951) kons-
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tantinápolyi metropolita más megállapításra jutott. Szerinte Istenben a Szentléleknek csak egyetlen forrása van, és ez az Atya. Természetesen Rubljov is ezt
a nézetet követi, ezt fogalmazza meg képi világában, azzal – miként említettük
–, hogy a középső angyal és a jobb oldali angyal egyforma hangsúlyt kap, egyaránt a bal oldali angyal felé fordul. Úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a bal oldali angyal kiemelt helyzetben van, hiszen a másik két angyal egyaránt feléje
fordul. Ez megerősíti azt, hogy a bal oldali angyal az Atya. A középső angyal
jobb karja van szabadon, tehát ezt nem takarja el himationja. Vele ellentétben
a bal oldali angyal bal karja szabad. Ez az első egyházatyák – pédául Ireneus –
tanításával hozható összefüggésbe. Ez kimondja, hogy a Fiú és a Szentlélek az
Atya két keze, melyek által mindent végbevisz.
V. N. Lazarev a középső angyal jobbjának áldó mozdulatára és fejének finom meghajtására hívja fel a figyelmet. A középső angyal jobbjával megáldja
a talpas diszkoszt, fejét finoman balra hajtja mintegy jelezve az önkéntes megadó pózzal áldozatát, szenvedését az emberiség bűneiért. V. N. Lazarev szerint
tehát a középső angyal szimbolizálja Krisztust.9
Itt említjük meg az arcokról szóló vélekedéseket is.
Az oly érzékeny elemzéseket megfogalmazó Gabriel Bunge ebben a vonatkozásban téved. Sokat ír az arckifejezésekről és tekintetekről.10 M. V. Alpatov
is foglalkozik az arcok jelentőségével.11
Mindazok – és ők igen sokan voltak –, akik elemezték, értelmezték a tekinteteket és hangsúlyozták az arcvonások jelentőségét, téves úton jártak. N.
Nyikiforaki restaurátor megállapította, hogy az infravörös sugár felhasználásával végzett vizsgálatok szerint a jelenleg látható arcvonások alatt más és hiányos arcvonások rejlenek. A szájak szegletei az alsóbb rétegben enyhén lefelé hajlanak.12 A most látható, inkább felfelé hajló szájszegletek a XVIII. századi arctípusokra jellemzőek. Valóban, 1771-ben Platon metropolita idejében
jelentősen átfestették az ikont. Ez már a második felújítás volt. Az elsőt 1600
körül végezték, amikor az ikonhoz Borisz Godunov ékes nemesfém borítót
rendelt. Egyébként ma éppen a középső angyal arca látható az eredetihez legközelebb álló formában.
Ha a háttér elemeit megfigyeljük, akkor megállapíthatjuk, hogy az ikonon
lényeges szimbolikus elem a bal oldali épület, a középen látható fa és a jobb
oldalt elhelyezkedő sziklás táj.

28

Ruzsa György: Az ikon

Sokak szerint a középső fa a keresztfával hozható kapcsolatba, és ekkor ez
azt jelenti, hogy a köszépső angyal szimbolizálja a Szentháromság második
személyét, tehát a Fiút, vagyis Krisztust.
N. A. Gyomina szerint a középső angyal mögötti fa nem csak a mambré
tölgyre utal, hanem az élet fájára is. Így tehát az Atyát jelzi. A bal oldalt magasodó épület a hajléképítő Krisztusra utal. A jobb oldalt lévő hegy a lélek
elragadtatásának helye. A XIV. századi athoszi írók a Szentháromság harmadik személyét olyan erőnek nevezik, amely a lelket „minden látható teremtmény fölé” emeli.13 Mindezt megerősithetjük úgy is, hogy azt állítjuk, hogy a
jobb oldali angyal mögötti hegy a földet jelképezi felidézve a zsoltáros szavait. „Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjá teszed a földnek színét” – olvashatjuk a 104. (103) zsoltárban, vagyis A Teremtés Himnuszában. (Zsolt.
104,30.)
A háttér tárgyainak elemzése alapján kialakított vélekedések megegyeznek
abban, hogy a jobb oldali angyal a Szentlelket szimbolizálja.
Az eddig megismert vélemények inkább amellett vannak, hogy a bal oldali angyal az Atyát a köszépső a Fiút, míg a jobb oldali a Szentlelket jelzi. Ez ellen fel lehetne hozni azt, hogy a bizánci hierarchia – és az ezzel összefüggésben lévő ábrázolások – a legjelentősebb személyt mindig középre helyezi, így
emeli ki őt egyértelműen és határozottan. Rubljov ikonja ebben a vonatkozásban ellentétben áll ezzel, ami igen szokatlan, sőt lehetetlen a bizánci kultúrkör
szogorú rendszerében. E probléma feloldását éppen a bonyolult és sajátos térábrázolás elemzésével érhetjük el. A fordított perpektíva speciális térábrázolását sem kell figyelmen kívül hagyni. Miként láttuk, a középső angyal alakjában sokan Krisztust értelmezik. De valóban ez a közép?
Bunge gondolatmenetére14 támaszkodva – azt kiegészítve – a következőket állapíthatjuk meg. Az oltáron középen látható egy derékszögű nyílás, bemélyedés. Itt tartották az ereklyét. Ez azt jelzi, hogy ez a keleti oldal. Vagyis a
szemlélő a keleti oldalon van és nyugat felé tekint. A szemlélő az oltártér legkeletibb oldalán van, az oltárasztal mögött. Így az Atya és a Szentlélek ül az oltár mögött. Krisztus a bíborruhás főpap azonban az oltár előtt látható. Krisztus így kelet felé fordul, mint ahogyan a földi papok is az áldozat fölajánlásakor.
Az Atya és a Szentlélek tehát az oltár mögött ül vagyis a keleti oldalon,
azaz azon a részen, amely a túlvilágit jelzi. Krisztus a nyugati oldalon van, a
templomhajó felöli oldalon, közelebb a hivőkhöz, az evilági régióhoz, hiszen
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ő földi életet is élt . Ha a hívők felöli oldalról szemléljük a jelenetet és a Fiú és a
Szentlélek között nézünk át az oltárasztal felett, ekkor az Atyát középen látjuk.
Így tehát az Atya végül is középen ül. Krisztus is és a Szentlélek is felé fordul.
Más szempontú vizsgálat alapján további igen különböző vélekedéseket figyelhetünk meg. L. A. Uszpenszkij szerint például az angyalok a Hit szimbólumainak a sorrendje szerint helyezkednek el az ikonon balról jobbra: hiszek
az Atyaistenben, a Fiúban és a Szentlélekben.15
Alpatov korai tanulmányában16 arról ír, hogy a középső angyal a Szentháromság első személye, vagyis az Atya. (Későbi munkájában17 már nem így vélekedik.)
Ainalov is a középső angyalban látja az Atyát.18 Leonhard Küppers szerint
azonban a középső angyal a Szentlelket szombolizálja. Hivatkozik a Szentlélek jelentőségére a pravoszláv liturgiában.19
Láthattuk, hogy a Szentháromság személyeit nem tudtuk teljesen egyértelműen megkülönböztetni. E nagy misztérium csodás vonásait csak sejtjük,
értelmünkkel igazán felfogni nem is tudjuk. Földi logikai rendszerünknek ellentmond az egy és a három ellentéte, ugyanakkor egysége.
Rubljov és Rubljov teológusi körének zsenialitása talán éppen abban rejlik, hogy képileg sok mindent sejttet, ám nem foglal határozottan állást, abban
a kérdésben, hogy melyik angyal a Szentháromság melyik személyére utal.
Éppen ezzel is tudta érzékeltetni ezt a legbensőségesebb, morálisan, érzelmileg és értelmileg csak megközelíthető, de teljesen fel nem fogható mély kapcsolatot. A rubljovi ábrázolásnak célja éppen ennek érzékeltetése volt. Andrej
Rubljov ikonográfiai vonatkozásban is arra törekedett, hogy megjelenítse az
egységet, a legbensőségesebb egységet, a szeretet, a kereszténység alapeszméjét. Ezért joggal nevezhetjük Andrej Rubljov Ószövetségi Szentháromság
ikonját a szeretet ikonjának.
Mindezeket megerősítik Andrej Rubljov rendkívüli tehetségről és áhítatról
tanúskodó művészi eszközei. Igaz, ezek nem tartoznak az ikonográfiai elemzés körébe, ám nagyon kell hangsúlyoznunk a finom, lírai hangvételű koloritot és a teljességet, tökéletességet érzékeltető körkompozíciót. Itt kell megemlékeznünk Jurij Olszufjevről, aki az ikonográfiai kérdések mellett a nagy
fontosságú művészi eszközöknek, a színeknek, a kompozíciónak, a lineáris
deformációnak érzékeny, mindmáig az egyik legkiemelkedőbb, ám kevéssé
ismert kutatója volt. Ebből a szempontból foglalkozott Andrej Rubjov Ószövetségi Szentháromság ikonjával is.20
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Az 1937-ben mártírhalált halt Pável Florenszkij atya, amikor az ikonok
művészi formájáról és tanúságtevő voltáról beszél, ihletettségében Rubljov
Szentháromság ikonjának csodálatos és csak részben megközelíthető értékei
a következő felkiáltásra késztetik: „Rubljov Szentháromsága létezik, tehát létezik Isten”.21
A Szentháromság ábrázolások igen speciális ikonográfiai típusa a
Paternitas.22 Ez az ikonográfiai típus Bizáncból származik. Itt is – ahogy a
Szentháromság ikonoknál általában – problémát jelentett az első személynek,
az Atyának antropomorf ábrázolása. Az előbbinél – miként láttuk – egy ószövetségi jelenet felidézésével, az Ábrahám által megvendégelt három ifjú (angyal) ábrázolásával oldották meg Ószövetségi Szentháromság elnevezéssel.
A Paternitas ikonogáfiai típus három fázisban alakult ki.
Az Atyát sajátos, manapság talán körülményesnek tűnő módon jelenítették
meg. Az Atya alakját úgy ábrázolták, hogy a Fiúval helyettesítették, hivatkozva Krisztus szavaira. „Én és az Atya egy vagyunk”. ( Jn 10,30) Úgy is mondhatjuk, hogy Krisztust öreg emberként ábrázolták, utalva az Atyára. A felismerhetőség érdekében Krisztus attributumai megmaradtak. Nimbuszában
keresztet látunk, kezében pergamentekercset, khitónján clavust. Így alakult ki
egy új ikonográfiai típus, mely az Öregkorú elnevezést kapta.
E típus a XI. század táján tovább bonyolódott, s kiegészült a fiatal Krisztussal, vagyis Krisztus-Emmánuellel, akit az Öregkorú ölében helyeztek el. Így
keletkezett a Paternitas binitárius változata.
Ez a típus később trinitáriussá vált, kiegészülvén a galamb alakjában ábrázolt Szentlélekkel.
A Paternitas ikonográfiai típusra jó példa egy XIV. század végi novgorodi
ikon, mely a moszkvai Tretyakov Képtárban található. Az ikonon egyébként a
hészükhazmus hatására még az ókeresztény kor oszlopos szentjeit is megfestették kétoldalt. A novgorodi festészet valószínű, hogy a trinitárius Paternitas
típust már készen vette át a bizánci, vagy a délszláv művészetből.
Krisztus ikonok
A Krisztus ikonok közül kiemelkednek a Pantokrator, a deészisz és az
Akheiropoietosz ikonok.
A Pantokrator görög szó [Παντοκράτωρ] és a mindenek fölött uralkodó
Krisztusra utal. Oroszul Vszegyerzsityelnek [Вседержитель] nevezik. Ezeken
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az ikonokon Krisztust uralkodói pózban, és gyakran szigorú tekintettel ábrázolják. Az egyik legjelentősebb Pantokrator ikon az athoszi Pantokrator monostor híres Pantokrator ikonja,23 (2. kép) mely pontosan datálható: 1363.
Ugyanis ez az év a monostor alapításának éve. Egyébként az arcon megjelenő hangsúlyoott fehér vonalkák, vagyis a dvizsókok már a hészükhazmus
korai hatását jelzik. Az ikon a konstantinápolyi iskolához köthető, de lehet,
hogy az Athosz-hegyen keletkezett. Ennél az athoszi ikonnál valamivel korábbi a hozzá igen hasonló konstantinápolyi bilaterális Pantoktrator ikon, ahol
a dvizsokok még nem jelennek meg oly határozottan. A későbbi ábrázolások
közül kiemlekedik az esztergomi Keresztény Múzeum Pantokrator ikonja,24
mely valószínű, hogy ugyancsak Athoszon, a Szent Hegyen készült.
A deészisz szó (görül δέησις, oroszul деисус) imát, könyörgést jelent, vagyis
olyan ábrázolást, amelyen a középen lévő Krisztushoz rendszerint az Istenszülő (8. kép, 9. kép) és Keresztelő Szent János imádkozik. Az ikonosztázis
középső részén is deészisz-ikon található.
A deészisz ábrázolásra példa Osztoja Mrkojević mesternek a bajai szerb
templomból származó, 1692-ben készült Deészisz triptichonja. (5. kép)
A bal szárny feliratából megtudjuk, hogy ez az ikon 1692-ben egy bizonyos Geraszim megbízásából készült, aki a horvátországi Lepavina-kolostor
ieromonachosza volt. A jobb szárny felirata pedig az ikonfestő nevét említi.
Osztoja Mrkojević jól képzett ikonfestő volt és több más műve is ismert.25
Ikonográfiai vonatkozásban megállapíthatjuk, hogy ez az alkotás fő vonásaiban a posztbizánci görög ikonok rendszerét követi. Középen a trónoló
Krisztust láthatjuk uralkodói ruhában. Jobbjával áldást oszt, baljában nyitott
evangéliumos könyvet tart, melyben a következő idézet olvasható: „Jertek,
én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, mely számotokra készíttetett
a világ megalapítása óta.” (Mt 25,34) Fent Krisztus trónját őrizve egy-egy
szeráf látható. Bal oldalt az Istenszülő maphorionban közbenjáró, imádkozó
mozdulattal fordul Krisztushoz, jobb oldalt pedig Keresztelő Szent János áll
hasonló mozdulattal milotiban, melyet himation borít. A bal szárnyon Mihály
arkangyalt, a jobb szárnyon pedig Gábor arkangyalt festették meg, s így lényegében nagy deészisszé alakul a kompozició. Mindkét arkangyal kezében pásztorbot van. Ezen kívül kezükben még diszkosz (vagyis a korong alakú tükör)
is látható Krisztusra utaló görög betűvel (X). Osztoja Mrkojević alkotásán
egyéni jegyeket is megfigyelhetünk. Ilyenek például a könnyed mozdulatok,
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főleg Keresztelő Szent János szinte „táncoló” lábhelyzete, mely könnyedséget,
kedvességet érzékeltet.
Gyakori az a deészisz ábrázolás is, amikor a deészisz jelenet nem egy táblán
helyezkedik el, hanem a három résztvevő külön-külön egy-egy táblán.
Az Akheiropoietosz ugyancsak görög kifejezés [Άχειροποίητος] oroszul Obraz Nyerukotvornijnek mondjuk [Образ Нерукотворный,
Нерукотворенный Образ], és nem emberkéz alkotta ikont jelent. Tágabb
értelemben az ikonok nem emberi, hanem égi úton való létrejöttére utal.
Szűkebb értelemben speciális Krisztusarc-ábrázolás, mely magától Krisztustól származik. Ezt a képet küldte Krisztus egy kendőn Edessza királyának,
Abgárnak.
A leprában szenvedő edesszai király elküldte írnokát, Hanont (Ananiást)
Krisztushoz egy levéllel együtt, amelyben azt kéri Krisztustól, hogy gyógyítsa meg őt. Hanon nem csak irnok hanem festő is volt, s így Abgár megparancsolta neki, hogy ha a Megváltó nem tudna eljönni, akkor fessen róla egy képet, és azt hozza el. Hanon a sűrű tömegben megpróbálta Krisztust lefesteni.
Amikor Krisztus meglátta, hogy le akarják festeni, megmosta arcát majd kendővel megtörölte. A kendőn megmaradt képmásának lenyomata. A kendőt elküldte Hanonnal egy levél kíséretében. Miután megkapta az arcképet, Abgár
meggyógyult a fő betegségéből. Ám arca sebes maradt. Ekkor Krisztus elküldte egyik tanítványát, hogy befejezze Abgár meggyógyítását, és hogy a királyt
keresztény hitre térítse. Abgár a kendőt tisztelete és hálája jeléül egy fatáblára
erősítette (innen a pavoloka elnevezés), és ezt Edessza városkapuja feletti falmélyedésbe helyezte. Majd Abgár komolyan közreműködött népe keresztény
hitre térítésében. Később, amikor a pogányok meg akarták semmisíteni a képet, a város püspöke befalaztatta. Amikor pedig kibontották, a nem kézzel alkotott kép sértetlen volt, és az előtte lévő, a befalazáshoz használt cseréplapon
is megjelent. Így két Akheiropoietosz-képről beszélhetünk: az egyik a kendőn látható, a másik pedig a cserépen. Az Akheiropoietosz ábrázolás kiemelkedő, korai példája a novgorodi ikonfestő iskola XII. század második felében
készült ikonja,26 melyen Krisztus arcát kendő nélkül festették meg. A későbbi ábrázolások közül figyelemre méltó a szentendrei Szerb Egyházművészeti Gyűjtemény igen jó kvalitású Akheiropoietosz ikonja, melyen az említett
edesszai kendő is látható. (7. kép)
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Istenszülő ikonok
Az első Istenszülő ikonokat az egyházi hagyomány szerint Szent Lukács
evangélista festette. E hagyomány oka az is lehet, hogy Szent Lukács evangélista evangéliumában sokat foglalkozott Máriával és a kis Jézussal. Valószínűbb azonban az, hogy miután Szent Lukács görög volt, s a görögöket hagyományosan jó festőknek tartották, így Szent Lukácsot ikonfestőnek is tekintették. A hagyomány szerint a Szentlélek alászállása után Szent Lukács evangélista három ikont festett a Szűzanyáról. A három ikon közül a Hodégétria
és az Eleusza lett a legismertebb. A harmadik ikon valószínűleg a kis Jézus
nélkül ábrázolta az Istenszülőt. Itt nagy a bizonytalanság, talán az Istenszülő
deésziszben történt ábrázolásáról van szó, ahol imádkozva fordul Krisztushoz.
Ezek az ikonok nem maradtak fönn. Az apostoli hagyományt úgy értelmezhetjük, hogy ezek másolatai illetve másolatainak másolatai – ahogy az
az ikonoknál szokásos – maradtak ránk. A kutatás általában megegyezik abban, hogy az Eleusza legkorábbi ábrázolása a X. században, jelent meg, de
igazán két-három évszázaddal később terjedt el. A Hodégétria (Odigitria,
Hodigitria) megjelenése a VI. századhoz köthető.
Bizáncban és különösen Oroszországban az Istenszülőt [Богородица]
vagy más szóval az Istenanyát [Богоматерь], Szűz Máriát [Дева Мария] kimagaslóan nagy tisztelet övezte. Az írott források számos Istenszülő ikon csodáról is beszámoltak. Sok ikonográfiai típus alakult ki. Ezúttal csak néhányat
ismertetünk e gazdag anyagból. Meg kell jegyeznünk, hogy Jézus Krisztus
anyját, leggyakrabban a gyermek Jézussal ábrázolják, nevének felírata pedig
mindig görög nyelvű, pontosabban görög nyelvű rövidítés, vagyis ΜΡ ΘΥ,
azaz az Istennek Anyja [Μήτηρ Θεού] kifejezés rövidítése. Az egyházi szláv
nyelvű orosz ikonokon is ezt a görög betűs rövidítést találjuk.
Az Istenszülő ábrázolások között két fő ikonográfiai típust emelünk ki. Az
egyik a Hodégétria, a másik pedig az Eleusza. Először a korábbival, vagyis a
Hodégétria ikonográfiai típussal foglalkozunk.
A Hodégétria, újgörögös formájában Odigitria [görögül ’Oδηγήτρια, oroszul Одигитрия, Путеводительница] kifejezés útmutatót jelent, vagyis az Istenszülő Útmutató ikonját. Ezen az ikonográfiai típuson az Istenszülő az áldást osztó kis Jézust tartja karjában. A hagyomány szerint – miként említettük – az ikon prototípusának festője Szent Lukács Evangélista volt. Az ikont
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az egyik konstantinápolyi templomban nagy tiszeletben tartották az utazók
vezetői [όδηγοί].
A Hodégétria ikonográfiai típus egyik változata a Tyihvini Istenszülő, helyesebben Az Istenszülő Tyihvini ikonja. Ezen az ikonográfiai típuson az Istenszülő gyermekét a baljában tarja. Az egészalakban ábrázolt kis Jézus jobb
lábát talppal fordítja a néző felé és bal kezében tekercset tart. Az őskép eredetileg Jeruzsálemben volt, majd – talán – az V. században Konstantinápolyba vitték, ahonnan az őskép, de valószínűbb, hogy ennek másolata 1383-ban
(éppen 70 évvel Bizánc bukása előtt) Tyihvin orosz városba került.
Az Istenszülő Tyihvini ikonjának legreprezantatívabb példáját27 a moszkvai Rubljov Múzeumban csodálhatjuk meg. (16. kép) Ez a műremek a hátlapján lévő évszám szerint 7188-ban, vagyis 1680-ban készült. A huszonnégy
szegélykép az ikon történetét mutatja be. Ezek közül ezúttal csak az utolsó hatot soroljuk fel. Ezek is jelzik az ikon csodatévő erejét, szerepét a monostoralapításban és segítségét a harcokban:
19. A Tyihvini Monostor létrehozása és a Zeljonaja Pusztinja megalapítása
20. A csodatévő ikon csodái a Tyihvini Monostorban
21. A svédek 1613-as ostroma a monostor ellen
22. Az oroszok és svédek összecsapása
23. A papok el akarják menekiteni az ikont a svéd veszedelem elől, de nem tudják helyéről elmozdítani. Az oroszok háború nélküli győzelme
24. Unzsenszkij Makárij megjelenik eszelős Nyikitának

Ez utolsó hat szegélykép az alsó képsorban jobbról balra helyezkedik el. A
bal alsó sarok szegélyképe a képsor kezdő képe, és egyébként azt mutatja be,
hogy az ikon megjelenik a Ladoga tó fölött.
A Tyihvini Istenszülő ábrázolását megtalálhatjuk számos réz tetraptichonutioltárka negyedik tábláján is.
A Hodigitria ikonográfiai típus további változata a Pszichoszosztria Istenszülő. Ikonját, nem sokkal megfestése után, a XIV. század elején Konstantinápolyból hozták Ochridba. Ezen az ikonon az Istenszülő dícsfényének
két oldalán olvashatjuk a Pszichoszosztria [Η ΨΥΧΟCΩ [CT] PIA], vagyis a Lelketmentő feliratot. A domborított ezüst szegélymezőben fent a
Pantokrator alakját láthatjuk, majd két oldalt próféták Áron, Gedeon, Ezékiel,
Dániel, Habakukk, továbbá szentek, Erényes Szent Jakab és Aranyszájú Szent
János – akinek alakja később került az ikonra – helyezkednek el. Érdemes
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felfigyelnünk arra, hogy a Pszichoszosztria Istenszülő ikonjának szegélymezője – figurális ábrázolásainak és a dombotritott kör alakú diszítőelemeinek
váltakozásával és a domboritás jellegével – bizonyos fokig hasonlít az esztergomi bizánci sztaurothékaka domborított ezüst szegélymezőjére. A
Pszichoszosztria Istenszülő itt bemutatott ikonja bilaterális, körmeneti ikon.
(Pszichoszosztria Istenszülő. Konstantinápoly. XIV. század eleje, 93 x 68 cm.
Ikon Galéria, Ohrid.) Hátlapján a vele egy időben készült Anagyali Üdvözlet
ábrázolása látható.
Ugyancsak a Hodégétria ikonográfiai típus egyik változata a Szmolenszki
Istenszülő, helyesebben Az Istenszülő Szmolenszki ikonja. Az Istenszülő gyermekét a baljában tartja és kissé felé fordul. Az egészalakban, majdnem teljesen frontálisan ábrázolt kis Jézus bal kezében tekercs van. 1404-ben
Szmolenszkből Moszkvába vitték a Szmolenszk város védőjének tartott ősi
ikont, majd 1456-ban visszavitték Szmolenszkbe. Ez idő közben Moszkvában
másolatot készítettek róla, és a moszkvai Kremlben őrizték egészen 1525–ig,
amikor is elhelyezték azt a Novogyevicsij kolostorban, a neki szentelt főtemplomban, vagyis a Szmolenszkij szoborban. A XVII. század végén hirdették ki
a Szmolenszki Istenszülő ikon összorosz ünneplését Ettől kezdve egyre több
másolat készült, és igen nagy tisztelet övezte főleg Moszkvában és környékén.
Megtaláljuk ábrázolását számos réz tetraptichon negyedik tábláján is.
Oroszországban az egyik legkedveltebb és talán a legtöbbször ábrázolt ikonográfiai típus a Kazányi Istenszülő, helyesebben Az Istenszülő Kazányi ikonja. (19. kép) Miként a Szmolenszki Istenszülő ez az ikonográfiai típus is a
Hodégétria ikonográfiai típus egyik orosz eredetű változata. A vállképben ábrázolt Istenszülő gyermekét a baljában tarja, kezei nem láthatóak. A kis Jézust
frontálisan ábrázolják, jobbjával áldást oszt, balját a himation eltakarja. Az ősi
ikont 1579-ben találta meg egy kilenc éves kislány anyjával Kazány városban,
egy tüzvész után, a hamuban. Hamarosan az ikon sokakat csodálatos módon
meggyógyított. Az ikon feltalálásának helyén női kolostort építettek. Ez az
ikon 1904-ben a kolostorból nyomtalanul eltünt. Egy kissé nagyobb méretű
Kazányi Istenszülő ikonról is van tudomásunk, mely 1612-ben a moszkvaiak
győzelmét segítette. Ezt az ikont a XVIII. század elején Moszkvából Szentpétervárra vitték.
A Hodégétria típushoz sorolható a Magyarországon és környékén rendkívül nagy tisztelettel övezett, már röviden bemutatott, híres, első pócsi kegy-

36

Ruzsa György: Az ikon

kép is, melyet Papp István festett 1675-ben. Ez a híres ikon a bécsi Szent István dómban látható.28 (13. kép)
A pócsi ikon ikonográfiai előzményeit többen az iszkai XVI. század végi Istenszülő a gyermek Jézussal és prófétákkal ikonban látják. Mária és a kis Jézus
hasonló testtartása, az Istenszülő kezében a virág ad némi alapot erre az elgondolásra. Talán közelebb jutunk a valósághoz, ha Puskás Bernadett nyomán29
három ikonográfiai forrást feltételezünk.
Az elsőt a Kárpát-vidéki Istenszülő „A hervadhatatlan virág” ikonok képviselik. Ezek az ikonok az Akathisztosz-himnusz képi megfogalmazásán alapulnak. Ilyen például a Kozsuhócról (Körmös, Kožuchovce) származó Istenszülő „A hervadhatatlan virág” ikon, mely az 1700 körüli évekre datálható
(Východoslovenské Múzeum, Kassa).
A második forrásunk a posztbizánci görög ikonfestészettel függ össze. A
XVII. század elejétől a görög ikonfestészet hatására is elterjedt egy Istenszülő
„A hervadhatatlan rózsa” ikonográfiai típus a Balkánon. Itt a rózsa mint a virágok királynője egyben Máriára mint az Égi Királynőre utal.
Harmadik forrásunk korai korszakokban keresendő, nevezetesen az itáliai
gótika és korareneszász Mária kultuszképeiben. Ekkor is gyakran ábrázolják
Máriát rózsával illetve liliommal. Itt a liliom vagy a liliomos jogar ugyancsak
az égi hatalomra utal.A virágmotívum figyelemreméltó jelentéstartalommal
Madonna képeken Toszkánában már a XIII. század végétől megjelent. Velencében pedig egy kicsit később találkozunk vele.
Ez az Istenszülő képtípus (Virágos Madonna) talán onnan (Itáliából) elkerült
prototípus révén hathatott a kárpáti ikonfestészetben. Ilyen módon a kegyképek közt a Pócsi Istenszülő ikonjának ikonográfiája is a Kárpát-vidék Keletet és
Nyugatot összekapcsoló lelkiségi és művészeti egymásra hatásokat példázza.30

A második pócsi kegyképet – mely nem sokkal a Bécsben látható ikon után
készült – már szintén bemutattuk. (14. kép) Ez is kiemelkedő jelentőségű.
Elődje szellemiségét teljes mértékben folytatja.
A máriapócsi ikonokhoz kapcsolódik ikonográfiai vonatkozásban az esztergomi Bakócz kápolna Hodégétria típusú ikonja. (15. kép) Ezüst borítója
(riza) kétség kívül korai. Ezt a rizát Erőss Adám készíttette, aki 1732 és 1761
között várparancsnok volt.31 A festett rész hordozója vászon, és jóval későbbi. Az 1983 –as restauráláskor szétbontották a keretet is, melyben Riedl Ferenc „réz és pakfong művész” névjegyét találták 1859-es évszámmal, mely a
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felújítás évét jelöli. Ekkor festhették a ma is látható – korábban jóval régebbinek vélt – vászonképet.32 Ezt a technikai és stilisztikai jegyek is valószínűsítik.
A vászonkép, pontosabban a vászonra festett ikon, összhatásában az elpusztult korábbi – valószínűleg fatáblára festett, és 1696 és 1718 között készült33
– ikont követi, ahogy ez szokás volt. Így biztosították – a megőrzött ezüst
rizával együtt – a kontinuitást és a kegykép jelleget, és egyben annak további
tiszteletét. Ez az ikon is Magyarország egyik legfontosabb történelmi ikonja.
Az ikon segítő ereje eredetileg a török ellenes harcokkal kapcsolatos. Az ikon
kiemelkedő művészi értékű reneszánsz márványoltárba foglalva látható. A fehér márvány oltárt 1519–ben Andrea Ferucci da Fiesole (1456–1526) itáliai szobrász készítette.
Igen nagy tisztelettel övezett az Athosz Szent Hegyén őrzött Ivironi Istenszülő, helyesebben Az Istenszülő ivironi ikonja. Ez az ikon is Hodégétria ikonográfiai típus egyik változata. Bizánci eredetű. Az ikon legendája a bizánci képrombolás (726–843) korába nyúlik vissza. Számos késői másolata maradt fenn. (18. kép)
Az eleusza szó szerint: irgalmat, könyörületet jelent. Az ikonográfiai tipust
Könyörületes Istenszülőnek, vagy Meghatódott Istenszülőnek szokták nevezni. Ezen az ábrázoláson az Istenszülő a kis Jézust szeretettel magához szorítja,
arcuk összeér. Ez utóbbi szimbolikusan a megtestesülésre utal, az égi és a földi
világ egyesülésére. Az eleusza [görögül: ’ελεοΰςα, oroszul: eлеуса, yмиление]
ábrázolások egyik legismertebb változatát a Vlagyimiri (Konstantinápolyi)
Istenszülő ikonok képviselik.
A Vlagyimiri Istenszülő, helyesebben Az Istenszülő Vlagyimiri ikonja bizánci-orosz eredetű. Az Istenszülő a gyermekét jobbjában tarja, a kis Jézus
– miként minden eleusza ikonon – átöleli anyját, arcuk összeér. A Vlagyimiri Istenszülő ábrázolás speciális vonása az, hogy egészalakban ábrázolják a kis
Jézust, aki bal lábát talppal fordítja a néző felé. Az ikont a XIV. század végétől az összes orosz föld palládiumának tekintették. Az ikont sokáig Vlagyimir
városban őrizték. Jelenleg a moszkvai Tretyakov Képtár melleti templomban
látható.34 (20. kép)
Sokak szerint az itt található ikon prototipus, ám igen valószínű – az újabb
kutatások szerint –, hogy ez a XII. század első feléből, Bizáncból származó
eredetinek a XIII. század első felében készült másolata. Az eredeti a városvédő harcokban elpusztulhatott, s ennek már a XIII. század stílusa szerinti igen
érzelmes változatát láthatjuk most.35 Nem hagyhatjuk említetlenül, hogy ez
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az ikon Esterás Pálnak, vagyis Esterházy Pál (1635–1717) galántai hercegnek is fölkeltette érdeklődését, és már az elsők között – 1696-ban – részletes
ismertetését írja meg az ikonnak.36 A Vlagyimiri Istenszülő ikonográfiai típus
is igen elterjedt lett. (21. kép)
Az Istenszülő Vlagyimiri ikonjának ábrázolását számos réz tetraptichonutioltárka negyedik tábláján is megtaláljuk.
Az eleusza ikonokhoz kapcsolódnak a Szenvedő Istenszülő ábrázolások.
Elnevezését a kompozíció két oldalán lévő angyalokról kapta, akik Krisztus
szenvedésének eszközeit hozzák: a bal oldali Krisztus keresztjét, a jobb oldali pedig a lándzsát (kopját) és a nádbotot. Az Istenszülő baljában tartja a
kis Jézust, és fejét kissé felé hajtja. A kis Jézus a szenvedés eszközei felé fordul, és mindkét kezével az Istenszülő jobb kezének ujjaiba kapaszkodik. Ez az
ikonográfiai típus Oroszországban a XVII. századtól kezdve lesz igazán népszerű, amikor Mihail Fjodorovics Romanov cár Moszkvába hozatja Nyizsnyij
Novgorodból a Szenvedő Istenszülő csodatévő ikonját.
A Szenvedő Istenszülő ikonográfiai típus kialakulása, a késői Palaiologosz
kor és a korai posztbizánci kor egyik legnagyobb görög ikonfestőjéhez,
Andreasz Ritzoszhoz (Andrea Rico de Candia) fűződik.37 A típus jelentősebb ikonjai közül kiemeljük azt, amely közel áll a miskolci Magyar Ortodox
Múzeum Szenvedő Istenszülő ikonjához. Ez az athéni magángyűjteményben
lévő ikon a XV. század második felében készült, s így a legkorábbi Szenvedő
Istenszülő ábrázolásokhoz tartozik.38 A miskolci Magyar Ortodox Múzeum
Szenvedő Istenszülő ikonja, ha nagyon szigorú mértékkel mérünk, akkor talán e műremekhez képest kevésbé finom, ám kitűnő színvilágával így is a magyarországi posztbizánci görög ikonok legkiemelkedőbb emlékei között foglal helyet. (22. kép)
Kaszperovszkaja Istenszülő vagyis a Kaszpérovkai Istenszülő, helyesebben Az Istenszülő Kaszpérovkai ikonja ugyancsak az eleusza ikonográfiai típus egyik legkifinomultabb, igen érzelmes változata. Az ikon erdélyi eredetű.
Az Istenszülő Kaszpérovkai ikonjának egy 1888-ban készült, ovális ezüstlapon lévő változata meggyőzően bizonyítja az ikonográfiai típus megkapó érzelmes voltát. (23. kép)
Az Istenszülő ábrázolások egyik legmegkapóbb és különös formája „Az Istenszülő minden fájdalmasok öröme”.
Viszonylag későn jött létre ez az orosz ikonográfiai típus. Több változatban ismert. Ezek közös vonása az, hogy középen egészalakban, állva ábrázol-
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ják az Istenszülőt jobbjánál szegényeket baljánál betegeket látunk, akiket az
Istenszülő megsegít. Két fő típust különíthetünk el: a moszkvait és a szentpétervárit. A moszkvai variánson az Istenszülőt mint az ég királynőjét királyi jelvényekkel, koronával és jogarral ábrázolják. Felette a Szabaot alakja. A
szentpétervári variánson az Istenszülő korona és jogar nélkül jelenik meg,
felette Krisztus látható baljában az evangéliumos könyvvel. Az Istenszülő
Minden fájdalmasok öröme ősi ikon első gyógyitásos csodáját az 1688-as évhez kötik, amikor az ikon Moszkvában, az Ordinka városrészben álló Krisztus Szineváltozása templomban volt. Egyes vélemények szerint ezt az ikont
1711-ben Szentpétervárra vitték. Mások szerint Szentpétervárott ekkor már
létezett egy korai változata a csodatévő ikonnak.
„Az Istenszülő minden fájdalmasok öröme” ikonográfiai típus szentpétervári változatához köthető, egy fém rizával borított, kissé népiesnek nevezhető,
valószínűleg észak-orosz mester által festett ikon. (25. kép)
Angyalok és szentek ikonjai
Az angyal szó [görög άγγελος] szó szerint követet jelent. Az angyalok a
Bibliában mint Isten követei szerepelnek, vagy mint Krisztus és az apostolok
szolgálói. Az angyalok az Urat dicsőítve állják körül az Úr trónját, vagy az Úr
követeiként keresik fel az embereket. Az angyalok kilenc hierarchiája az ókeresztény teológiában az Isten felé való emelkedés fokozatait jelzi. Az V. századi
Dionüsziosz Areopagita Az égi hierarchiáról című munkája szerint kilenc angyalcsoport található az Úr trónjánál (kerubok, szeráfok, trónusok, uralmak,
hatalmasságok, erősségek, fejedelemségek, arkangyalok, angyalok). Az angyalok kilenc karát gyakran ábrázolta a keleti kereszténység művészete rendszerint Krisztus, az Istenszülő vagy a Szentháromság körül.
A kerubok és szeráfok négy- vagy hatszárnyú angyalok. Az Ószövetségben
kerubok vigyázzák az Édenkertet, a frigyládát, de megtalálhatjuk őket – többek között – Salamon templomában is. Az ikonokon a kerubokat és a szeráfokat nem lehet megkülönböztetni. Ésaiás (Izajás) prófétánál az Úr trónusát
szeráfok őrzik.
Amely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot; Szeráfok állanak vala felette:
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mindeniknek hat-hat szárny vala: kettővel orczáját fedé be, kettővel lábait fedé
be, és kettővel lebegett. (Iz. 6. 1, 2.)

Az ikonfestészet különös figyelmet fordít az arkangyalokra, vagyis a főangyalokra. Őket uralkodói díszben, gyöngyökkel és drágakövekkel kirakott ruhában, koronával és jogarral jelenítik meg. Mihály arkangyalt az angyalok seregének fővezéreként (archisztratégosz) karddal festik meg, miként ezt egy
1742-es szentendrei Mihály arkangyal ikonon is látjuk. Gábrielt liliommal,
Rafaelt bottal ábrázolják az ikonokon. Gyakori téma az arkangyalok gyülekezete is39 Nedeljko Popović és Georgije Ranite műhelyéből két kitűnő Szent
Mihály arkangyal ábrázolást is ismerünk. (26. kép, 27. kép)
A szentek ikonjai különösen nagy jelentőséget kaptak az ikonfestészetben. Szenteknek nevezzük – egyszerűen szólva – azokat az embereket, akik
igen jelentős erkölcsi magasságokba emelkedtek. Haláluk után a szentek közül az egyház néhányat hivatalosan is elismer, vagyis kanonizál. A keleti egyházban a szentté avatottaknak mindig megfestették önálló ikonját. A szenteket – és ennek alapján a szentek ikonjait is – több csoportba szokták sorolni: próféták [próféta: görög προφήτης, orosz пророк], apostolok [apostol:
görög απόστολος, orosz апостол], vértanúk [vértanú: görög μάρτυρας, orosz
мученик], püspökök [szent püspök: görög ιεράρχης, orosz святитель], szerzetesek [szent szeretes: görög όσιος, orosz преподобный], eszelősek [szent
eszelős: görög σάλος, orosz юродивый], világi uralkodók [szent világi uralkodó: görög εὐσεβής, orosz благоверный], ingyen gyógyító szentek [ingyen
gyógyító szent: görög ανάργυρος, orosz бессребренник). Ezen csoportokon
kívül még más csoportokat is meg lehet különböztetni.
A prófétákat, a nagy jövendőmondókat általában khitónban és himationban
ábrázolják, némelyeket pedig milotiban, mint például Illés prófétát és Keresztelő Szent Jánost.
Illés próféta az ikonfestészetben különösen kedvelt volt. Sokszor úgy jelenítették meg, amint tüzes szekérrel az égbe repül.
És lőn, a mikor menének és menvén beszélgetének, ímé egy tüzes szekér tüzes lovakkal elválasztá őket egymástól. És felméne Illés a szélvészben az égbe.
(2Kir 2,11)

Egyébként a szekér vagy kocsi [gör.okhéma, όχημα] a Krisztus előtti időktől kezdve, a kora-keresztény időkön át egészen a későközépkorig alapvető fi-
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lozófiai kérdések szimbólumaként szerepelt. Platon szerint az istenek azért
adták az embernek a testet, hogy az kocsiként szolgáljon lelkének. Szent
Ágoston a vehiculum latin szóval fordítja az okhémát, amikor azt az emberi testre vonatkoztatja. Ez a platonikus tradíció természetesen folytatódik a
neoplatonikusoknál is, ám annyiban módosul, hogy ők nem a földi testre vonatkoztatják, hanem a mennyei (asztrális) testre, vagyis arra a testre, amibe
akkor költözik be a lélek amikor áthatol a csillagok szféráján. Az ikonfestők is
ilyen értelemben ábrázolják Illés szekerét az égben, s a szekérben az utast, aki
tiszta lélekként, szellemként (gör. pneuma πνεύμα) jelenik meg. A földi testre
pedig Illés próféta földre hullott köpenye utal.
Gyakori Illés prófétának az az ábrázolása is, amikor Krisztus színeváltozásánál Mózessel együtt Krisztus mellett áll. Ez a jelenet Máté (17,1 skk), Márk
(9,2 skk) és Lukács (9,28 skk) evangéliumára épül.
Keresztelő Szent János időben az utolsó próféta volt, az Ószövetséget és
az Újszövetséget összekötötte. Az ikonokon gyakran ábrázolták szárnyakkal
mint hirnököt, követet, vagyis angeloszt, angyalt. Jellegzetes sovány, aszketikus alakja, szenvedélytől fűtött arckifejezése, borzas haja és szakálla, továbbá
teveszőr ruhája.
Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszőrből vala, és bőröv vala a dereka körül …
(Mt 3,4)
János pedig teveszőrruhát és dereka körül bőrövet viselt vala, …(Mk1,6)

Egy apokrif hagyomány szerint Keresztelő Szent János ott volt a plokol tornácán és prédikált az ószövetségi személyeknek Krisztusról. Ezért szinte mindig láthatjuk az ikonokon a Krisztus pokolraszállása jelenetben. A deészisz
ikonokon Krisztus mellett az Istenanyával közbenjáróként jelenik meg.
Önálló ábrázolásain az ikonokon talpas diszkoszban tartja levágott fejét.
Egy ritka, évszámos ikonon is így festették meg. Ez az ikon a belgrádi Szerb
Ortodox Egyházi Múzeumban található és a Krusedoli monostorból származik. Az ikonon a következő szerb szerkesztésű egyházi szláv nyelvű feliratot olvashatjuk az irástekercs körüli részen: „[Az ikon] az1644-es esztendő november havának 29. napján lészült el. Adományozója Őeminenciája Kir Ilarion
Belgrád és Szerémség metropolitája. Áldja meg az Isten!” Az irástekercsen
Keresztelő Szent Jánossal kapcsolatos himnusz található, melyet a vecsernyei
körmenetben énekeltek.
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A görög apostol [απόστολος] szó küldöttet, hírnököt jelent. Krisztusnak
azt a tizenkét tanítványát nevezik apostolnak, akiket sok tanítványa közül kiválasztott.
És amikor megvirrada, előszólítá az ő tantványait és kiválasztá azok közül tizenkettőt, a kiket apostloknak is neveze: Simont, akit Péternek is neveze, és Andrást, annak testvérét, Jakabot és Jánost, Filepet és Bertalant, Mátét és Tamást, Jakabot, az Alfeus fiát, és Simont, a ki Zelotesnek nevezteték, Júdást, a Jakab fiát
(testvérét) és Iskariotes Judást, a ki árulóvá is lőn; (Lk 6,13–16)

Egyébként Judást, Jakab testvérét a Szentírás másutt Taddeusnak (Tádénak) említi. Innen a későbbi Judás Tádé név.
Az áruló Iskariotes Júdás helyébe Krisztus mennybmenetele után, Mátyást
választották. „Sorsot vetének ezért rájuk, és esék a sors Mátyásra, és a tizenegy
apostol közé számláltaték” (ApCsei 1,26) Ám az apostolok ábrázolásain érdekes módon Mátyás helyett Pál apostol szerepel. Pétert és Pált a legfontosabb
apostoloknak tekintik. Apostolfejedelmeknek is nevezik őket. Az ábrázolásokon Krisztus két oldalára kerülnek. Az ikonosztázis deészisz során például a
deészisz ábrázolás két oldalára. Péter és Pál fejábrázolása is jellegzetes. Pétert
dús, ősz hajjal és rövid, dús, ősz szakállal ábrázolják, míg Pált sötét, ritka hajjal és hosszú, ritka sötét szakállal. Így láthatjuk őket pédául, egy apokrif történet alapján megfestve a Szent Péter és Szent Pál búcsúja jelenetben a budapesti Iparművészeti Múzeum XIV. század végi híressé vált ikonján.40 Szent Pétert
már a IV. századtól attribútummal ábázolják, vagyis kulcsokkal, melyek arra
utalnak, hogy Krisztustól kapott felhatalmazás alapján dönthet arról, hogy kit
enged be a mennyek országába. „És néked adom a mennyek országának kulcsait;” (Mt 16,19)
Az ikonfestészetben Mátyáson kívűl az ifjabb Jakabot és Júdás Tádét is elhagyták az apostolok ábrázolásának sorából. Ez utóbbi kettő helyett Márk és
Lukács evangélistákat ábrázolják. Tehát így mind a négy evangélista szerepel
a tizenkét apostol között.
Az evangélisták ábrázolásai között kiemelkedő a Szent János evangélista
Patmosz szigetén jelenet, mely az apostol életét ábrázoló ciklusokban a leggyakoribbak egyike. János evangélistát egy barlangban látjuk fejét elfordítva, látomására figyelve. Mellette tanítványa, Prohorosz ül, és írja azt, amit az evangélista diktál. Így látjuk őt például az esztergomi Keresztény Múzeum egyik
híres, XVI. századi krétai triptichonján.41
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Az apostolokat hagyományosan gyakran jelenítik meg egyforma, ókori jellegű öltözetben vagyis khitónban és himationban, továbbá irástekerccsel vagy
könyvvel utalva tanító szerepükre.
Vértanúnak nevezzük azokat a szenteket, akik Krisztusba vetett hitükről és
szeretetükről tanúskodtak vállalva a szenvedést és a halált is. Az ikonokon a
vértanúk kezükben gyakran kersztet tartanak utalva arra, hogy ők az apostoli
szolgálattevés folytatói és arra, hogy a kereszt egyben az önfeláldozás szimbóluma is. Gyakran látjuk őket kínzatásuk eszközeivel is. Több vértanú kezében
pálmaágat tart, mely a halál fölötti győzelmükre utal. A vértanúk az ikonokon
sokszor jelennek meg vörös ruhában, mely kiontott vérüket szimbólizálja.
Az első keresztény vértanú a diakónus Szent István Protomártir volt
(ApCsel 6,1 – 8,2 ).
Megkövezék ezért Istvánt, ki imádkozik és ezt mondja vala: Uram Jézus, vedd
magadhoz az én lelkemet! Térdre esvén pedig, nagy fenszóval kiálta: Uram, ne
tulajdonítsd nékik e bűnt! És ezt mondván, elaluvék. (ApCsel 7,59 – 60).

Szent István Első Vértanút az ikonokon ifjúként dalmatikában és füstölővel
ábrázolják. Ez utóbbi kettő diakonusi voltára utal. Gyakran láthatjuk úgy is,
hogy kezében megkövezését jelezve köveket tart, mint például Stefan Tenecki
szerb ikonfestőnek a hódmezővásárhelyi szerb templomból származó, XVIII.
század második felében készült ikonján.42
A vértanúk közül kiemeljük még a III. században élt Szent Borbálát, aki
nem csak a keleti egyházban, hanem az egész keresztény világban a leggyakrabban ábrázolt női szentek közé tartozik. Szent Borbála, (Barbara, Varvara)
legendája és tisztelete az ezredforduló táján terjedt el, először a Földközi-tenger keleti vidékein, majd hamarosan Itáliában és egész Európában. Ereklyéi
Velencébe és Torcelloba kerültek.
Hágiográfiája szerint kiemelkedő szépsége miatt apja egy toronyba záratta,
hogy senki se ismerkedhessék meg vele. Szent Borbála Órigenész hatására hamarosan kereszténnyé lett. A toronyba (vagy a toronyhoz tartozó fürdőházba) egy harmadik ablakot vágatott. Ez a Szentháromságot jelképezte. Ezért
pogány apja meg akarta ölni, ám Szent Borbálának sikerült elmenekülnie.
Amikor végül is elfogták, égő fáklyákkal megkínozták, majd levágták melleit.
Ez után apja karddal lefejezte. Apját azonban hamarosan villám halálra sújtotta. Szent Borbála halála előtt azért imádkozott, hogy aki Krisztusnak és az ő
mártírjainak szenvedéseiről megemlékezik, az kegyelmet találjon.
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Szent Borbála attribútumai közül fontos a torony, ahová bezárták, a három
ablak, mely tehát a Szentháromságot jelképezi, a kehely, mely már a Karoling
kor óta szerepel az Oltáriszentség szimbólumaként. Ebben az esetben a kehely mint az Oltáriszentség szimbóluma arra utal, hogy Szent Borbálát a hirtelen és készületlen halál elleni oltalmazónak tekintik összefüggésben atyja
hirtelen és készületlen halállal való bünhődésével. Érdemes felfigyelnünk a
koronára is, melynek ábrázolása Szent Borbála fején főleg az ortodox művészetben gyakori, ahol fejedelmi leánynak tekintik. Szent Borbála kezében, miként a mártírok, kibontott írástekercset tart. (28. kép)
A szent püspökök ábrázolásánál a leglényegesebb attribútumok a baljukban tartott evangéliumos könyv és a püspöki ornátus, melynek fontos része
az omophorion. Az omophorion széles, hosszú fehér, sálszerű textilia, mely
a nyakat körbevéve a vállon helyezkedik el. Fehér színe az elveszett bárányra
utal, amit a Jó Pásztor, Krisztus a vállára vett. Ezzel kapcsolatban jelenti azt is,
hogy a különösen nehéz helyzetben lévőkre még inkább figyelni kell és segíteni kell őket. Omophorion nélkül a püspök nem misézhet.
A szent püspökök ábrázolásai közül kiemelkednek Szent Miklós ikonjai.
Szent Miklós Kis-Ázsiában született 270 körül Pataraszban. Mirában püspökké választották. A keresztényüldöző Diocletianus császár idejében a keresztényeket bátorította. A 325-ös niceai egyetemes zsinaton Árius tanítását hevesen cáfolta. 342 körül halt meg. Hamvait 1087-ben Itáliába, Bari városába
vitték. Ma is ott őrzik. Szent Miklóst a keleti egyházban már a VI. században
szentként tisztelték. II. Ottó császár bizánci származású feleségének hatására
a szent tisztelete német földön is elterjedt. Orosz földön az Istenszülő után az
ő tisztelete volt a legjelentősebb. Névünnepén, december 6-án a XIII. századtól szokás a gyermekeknek ajándékot adni. Ezzel Szent Miklósnak arra a kegyes cselekedetére emlékeznek, amikor a szent egy elszegényedett apa három
lányát három aranyrög ajándékozásával megmenti.
Szent Miklós kiemelkedő művészi értékekkel is rendelkező, híres ábrázolása az 1294-es Szent Miklós ikon,43 mely a Novgorod melletti Lipenszkij Monostor Szent Miklós templomából származik. (29. kép) Jelenleg a novgorodi
Történelmi-Építészeti Múzeum látható. Igen ritka kivételként az ikonfestő nevét is ismerjük Aleksza Petrov személyében. Az ikonfestő nevét és az ikon
megfestésének idejét az ikonon lévő feliratból tudhatjuk meg.
Szent Miklós bal kezében evangéliumos könyvet tart, jobbját áldóan fölemeli, ahogy ezt szokásos ikonográfiai ábrázolásain is megfigyelhetjük. Az
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orosz művészetben új ikonográfiai vonás, hogy Szent Miklós két oldalán
Krisztus és az Istenszülő egészalakos ábrázolása helyezkedik el. Ezek az ábrázolások a niceai zsinaton történt csodára utalnak. Itt ugyanis Szent Miklós a
vita hevében arcul ütötte az eretnek Áriust. Szent Miklóst megfosztották püspöki méltóságától. De éjjel megjelent nála Krisztus és az Istenszülő. Az Istenanya visszaadta neki az omophoriont, ezzel visszahelyezte püspöki méltóságába. Krisztus pedig az evangéliumos könyvet, Szent Miklós másik attributumát
nyújtotta át neki, hogy továbbra is tanítson. Ennek a nagy jelentőségű eseménynek forrását a 860 és 965 között összeállított un. Vita Compilatában találhatjuk meg. E jelenet több XI., XII. és XIII. századi bizánci ikonon is megtalálható, mint például a XI. századi patmoszi Szent Miklós ikonon is.
Az ikonon Szent Miklós feje felett a vízszintes keretelő mezőben, középen
a hetoimaszia ábrázolás van, továbbá ott láthatjuk Michael és Gábriel arkangyalokat és a tizenkét apostolt. A szentek sorát pedig a két függőleges keretmezőn láthatjuk. Nevezetesen, balról jobbra és fentről lefelé olvasva: Nagy
Szent Vazul, Teológus Szent Gergely, Aranyszájú Szent János, egy ismeretlen szent, Alexandriai Szent Cirill, Alexandriai Szent Athanász, Szent Borisz,
Szent Gleb, Szent György, Szent Demeter, Szent Florus, Szent Laurus, Szent
Kozma és Szent Damján. A sor elejére a nagy egyháztanítók kerültek, lejjebb
pedig az általában párosan ábrázolt szentek – egy szinten szimmetrikusan –
helyezkednek el.44
Aranyszájú Szent János (Chrysostomus), Ióannész Khrüzosztomosz szintén a legkiemelkedőbb főpapok közé tartozott. Konstantinápolyi patriárka
volt, a legkitűnőbb egyházatyák és szónokok egyike. 347-ben született, és
407. szeptember 14-én halt meg. Neve is arra utal, hogy kitűnő szónok volt,
főleg erkölcsi kérdéseket fejtegetett. Humanitárius tevékenysége között figyelemreméltóak kórházalapításai.
A kecskeméti Ikonmúzeum Stefan Tenecki műhelyéből származó, 1786ban készült ikonján. (30. kép) Aranyszájú Szent Jánost főpapi ornátusban, piros szakkoszban, omophorionnal, mellkereszttel, oldalán epigonátionnal, fején mitrával ábrázolták. Alul látszik epitrachélionjának vége. Baljában kígyófejes pásztorbotot tart, kitárt jobbjával áldást oszt. Egyébként e bizánci eredetű motívum az orans mozdulatból származik, s bizonyos pártfogó szerepre utal.
A szent püspök ábrázolására további jellegzetes példa, a kiemelkedő
művészi értékekkel is rendelkező, a XVI. század végén készült, az athoszi
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Dionüsziosz Monostorban őrzött ikon, mely Grégoriosz Palamaszt jeleníti meg. (33. kép) Grégoriosz Palamasz (1297–1360), vagyis Palamász
Szent Gergely a hészükhaszták vezére volt. 1347-ben Szaloniki püspöke lett.
Kanonizációja 1368 után hamarosan kialakult ikonográfiája. A későbizánci és
a posztbizánci művészetben viszonylag gyakran ábrázolták az athoszi szerzetesből püspökké lett szentet. Püspöki ornátusban omoforionnal és körbe foglalt görög keresztekkel díszített felonionban jelenik meg, kezében evangéliumos könyvvel. Ikonunkon arcábrázolásának egyik jellegzetes típusát látjuk:
haja rövid, szakálla hosszú és két részre osztott.
A szent szeretesek [orosz преподобные] figyelemreméltó alakja Szent
Naum. Egyik nevezetes ikonját a ráckevei műhelyben festették meg 1770 körül, s ma Miskolcon a Magyar Ortodox Múzeumban őrzik. (31. kép)
Szent Naum 830 körül Szaloniki környékén született. A szlávok nagy térítőinek Szent Cirillnek és Szent Metódnak tanítványa lett. 867-ben, Rómában a pápa pappá szentelte, majd szerzetes lett. Az ohridi tó mellett monostort alapított. Itt élt életének utolsó évtizedében. 910. december 23-án halt
meg. Hagiográfiájának érdekes része, hogy megsegitett egy szegény embert,
akinek ökrét egy medve megölte. A szegény ember később a medvét mint ökröt szekere elé foghatta. Szent Naum szigorúan fellépett a hazugok és a csalók ellen. Talán ezért is lett oly népszerű a magyarországi görögök körében,
akik főleg kereskedők voltak, s számukra ez munkájukban külnösen fontos
volt. A magyarországi görögök amúgy is földijüknek tekintették, hiszen nagyjából azon a vidéken élt, ahonnan ők is származtak. Egyébként szláv nyelvű
hágiográfiáját már nem sokkal halála után összeállítoták, a görög nyelvű változat a XIII. században készült el. Később különböző népi legendákkal is bővült. A hagiográfia végül is 1740-ben és 1741-ben Moszchopoliszban nyomtatásban is megjelent. Ezek a kiadások lettek a Szent Naum hagiografikus ikonok forrásai. 1743-ban Bécsben egy Szent Naumot ábrázoló rézmetszet is
megjelent, melynek egy példányát a ráckevei mesterek is ismerhették
Ikonunkon a szentet szerzetesi ruhában, mellkereszttel, olvasóval, áldást
osztó jobb kézzel, baljában bottal és nyitott írástekerccsel láthatjuk. Szent
Naum, aki a szlávok nagy térítőinek Szent Cirillnek és Szent Metódnak tanítványa volt, olyan felíratú irástekercset tart, amely ugyancsak a térítésre utal,
buzdít a keresztényi életre, Krisztus követésére.
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Ekkor monda Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja
meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. (Mt 16,24)

Fent ugyancsak nyugati hatásra az Újszövetségi Szentháromságot ábrázolták. Lent két oldalt kicsiny alakokkal a medvés történet jelenik meg. Egyébként az ikon nagy színfoltjai, erőteljes vörös színei szoros rokonságban állnak
a ráckevei műhely egy másik ikonjának színvilágával. (39. kép) (A ráckevei
műhely ikonfestője: A Szentlélek eljövetele.1767. [A hátlapon évszám:1767.]
Fa, tempera. 43 x 34 cm. Magyar Ortodox Múzeum, Miskolc.)
A szent szerzetesek közt meg kell említeni a magyar származású Magyar
Mózest (Mojszej Ugrin), aki valószínűleg Magyar György testvére vagy társa
volt, s Szent István korában került Magyar Györggyel együtt a kijevi udvarba.
Magyar Mózes sok szenvedés után végül is a kijevi Barlangkolostor szerzetese
lett. A podlinnyik szerint szerzetesi ruhában, s mártíromságára való tekintettel sápadt arccal és ritka szakállal kell ábrázolni.45
A szent eszelősök [Istenért balga, szent eszelős: görög σάλος, orosz
юродивый] a laikusok szemében első látásra szokatlan külsejük és viselkedésük alpján bolondoknak, különcöknek tünnek. Ezek a szentek a morális értékekre és a lelkivilágra nagyon összpontosítottak, azonban a testükkel nem
törödtek. Ezért – még a nagy hidegekben is – félig ruhátlanul jártak. Különleges belső tűz fűtötte őket.
A szent eszelősek egyik legismertebbike Bizánci Eszelős András volt.
Legjelentősebb ábrázolását a szentpétervári Orosz Múzeum nagyméretű
hagiografikus ikonján találjuk meg. (Gyionyiszij követője: Bizánci Eszelős
András életének jeleneteivel. XVI. század eleje. 132 x 101 cm. Orosz Múzeum, Szentpétervár. Ltsz. 2099) Bizánci Eszelős András lehet, hogy a VI–VII.
században, de valószínübb, hogy a X. században élt. A világ végét jósoló aszkéta szentnek görög földön nagyon elterjedt a kultusza. Érdekes azonban,
hogy önálló ábrázolása görög földön nem terjedt el. Inkább a régi orosz festészetben találkozunk alakjával. Ennek az ikonnak kitünő feszültségteremtő
erőt sugárzó voltának és ikonográfiájának közvetlen forrásai igen talányosak.
Bizánci Eszelős Andrást Az Istenszülő oltalma ikonokon is ábrázolják. Itt az
ikonosztázis előtt állva csak ő látja meg a felhőkön megjelenő oltalmazó Istenanyát.
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A világi szent uralkodókat [világi szent uralkodó: görög εὐσεβής, orosz
благоверный] uralkodói ruhájukban, vagy harci felszerelésben, gyakran főúri
környezetükben szokták ábrázolni.
A világi uralkodók ábrázolása vonatkozásában több szempontból is kiemelkedő a Tretyakov Képtár híres kolomnai Borisz és Gleb életük jeleneteivel
ikonja.46 (32. kép) Érdemes felfigyelnünk az ikon rendkívül magas művészi
kvalitására és arra is, hogy ez az alkotás a moszkvai ikonfestészet történetében
a legkorábbi hagiografikus ikon. Nem hagyhatjuk azt sem említetlenül, hogy
az ikonnak sajátos magyar vonatkozása is van.47 Így tehát részletesebb bemutatása, ikonográfiai elemzése indokolt.
A kolomnai Borisz és Gleb életük jeleneteivel ikon valószínű, hogy még a
XIV. század közepén készült. Az egyre önálósuló, egyre határozottabban sajátos jegyeket felmutató moszkvai ikonfestő iskolának kiemelkedő ikonja lett.
E jegyek a lírai, érzelmes felfogásban a kifinomult színvilágban, az arcok megfestésében mutatkoznak meg. Az ikonon több későbbi átfestést figyelhetünk
meg. A legjelentősebbeket a köpenyeken láthatjuk Ezek a XVI. századhoz
köthetőek.
Az ikon középső mezőjében Szent Boriszt láthatjuk, az idősebb testvért,
akit mint idősebbet szakállal ábrázolnak. A fiatalabb testvér Szent Gleb, ő
az ikon jobb oldalán látható, s mint fiatalabbat szakáll nélkül jelenítik meg.
Az ikon szélén körbefutó jelenetek sora a klejmok életük történetét beszélik el, részletesen mutatva azt is hogy hogyan ölette meg őket féltestvérük,
Szvjátopolk. A képsor a bal felső sarok képével indul, ahol Szent Borisz apja
Vlagyimir Szvjátoszlavics átnyújtja Szent Borisznak a kardot, hogy a besenyők ellen harcoljon. A felső, vízszintes képsor további képei: Szent Vlagyimir temetése, Szent Borisz hazatérése seregével és Szent Borisz és Magyar
György imája. Ez utóbbi kép alatt elhelyezkedő ötödik képen Szent Borisz
megálmodja közelgő halálát. A képsor a bal oldalon lévő jelenettel folytatódik, mely Szent Borisz és Magyar György meggyilkolását ábrázolja. Az alatta
lévő kép Szent Borisz temetését mutatja be. A képsor az ez alatt lévő képecskével folytatódik. E kompozíció azt mutatja be, hogy egy Turcsin nevű szakács egy csónakban leszúrja Szent Glebet. A kilencedik szegélyképpel a jobb
oldalon egy sorral feljebb folytatódik a történet. Itt Szent Gleb holttestét látjuk két „kaloda”, vagyis koporsóként szolgáló két kivájt fatörzs között. A tizedik jelenet e képecske alá került és Szent Borisz és Szent Gleb hamvainak
translatioját mutatja be.
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A képek sora ezután az ikon bal oldalán folytatódik, ahol megint az élő
Boriszt láthatjuk, aki megjósolja saját halálát. Az eseménysor következetességének megtörését az okozhatta, hogy az ikonfestő, aki nem ismerhette jól a
történetet, talán egy kódex miniatúráit másolta, s a lapok felcserélődtek. De
elképzelhető az is, hogy e képpel vezetik be Szvjátopolk gaztetteit bemutató
képsort.
Az ikon bal alsó sarkának képecskéjén Szvjátopolk megparancsolja, hogy a
visgorodiaknak, hogy öljék meg Szent Boriszt. A következő kép egy sorral feljebb az ikon jobb oldalán található, s ezen Szvjátopolk megjutalmazza a gyilkosokat. A tizennegyedik kép Jároszláv és Szvjátopolk harcát mutatja be, a tizenötödik Szvjátopolk legyőzését, majd a utolsó képecske azt, hogy a bűnös a
sötét barlangként ábrázolt pokolba fejjel lefelé zuhan.
Láthattuk, hogy a klejmok sorrendje nem eléggé áttekinthető. Ez azzal is
magyarázható, hogy – miként már említettük – ez a műremek a moszkvai
ikonfestő iskola legkorábbi hágiografikus ikonja és még a hagiografikus történetek elrendezésében kialakulhattak problémák.
Felmerül a kérdés, ki is volt Magyar György (Georgij Ugrin), ez a hű szolga. Ismertes Szent István jó kapcsolata a kijevi udvarral. Valószínű, hogy Magyar György ennek révén kerülhetett nemesi szolgaként Szent Borisz mellé.
Szent Borisz és Szent Gleb tragikus története, kiket az uralomra törő féltestvér Szvjátopolk öletett meg 1015-ben, a XIV. században, ikonunk megfestésének idején különös fontosságúvá vált. Hiszen ebben a században az orosz
földek egyesítését a részfejedelmek torzsalkodása többször is akadályozta.
Érthető az is, hogy ebben a véres században, az uráért életét áldozó hű szolga,
vagyis Magyar György szerepe igen tiszteletre méltó lett.
Az ingyen gyógyító szentek [ingyen gyógyító szent: görög ανάργυρος,
orosz бессребренник] között fel kell figyelnünk – a rendszerint együtt ábrázolt – Szent Kozma és Szent Damján alakjára. Képüket a Magyar Szent Koronán is megtaláljuk
Ide sorolható Szent Pantaleon is, akit az orvosok attribútumaival jelenítenek meg (gyógyszerládika, kis kanál stb.). Ő Rómában, a IV. században orvosként dolgozott. Maximianus császár is igénybe vette szolgálatait, ám keresztény hite miatt feljelentették, megkínozták, majd karddal kivégezték.
Több monostornak is titulus szentje lett. Ezek közé tartozik az áthoszi Szent
Pantaleon orosz monostor is. Szent Pantaleon nevét őrzi a magyarországi
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Dunapentele is. Az itteni XI. századi bazilita monostornak is ő volt a védőszentje.
Természetesen a szentek még más csoportosításban is tanulmányozhatók,
tisztelhetők. Gyakran egy-egy szent több csoporthoz is köthető.
Ünnep ikonok
Az ünnep ikonok olyan ikonok, amelyek egyházi ünnepeket ábrázolnak.
A leggyakoribb ünnepsor a Dódekaorton, vagyis a tizenkét főünnep. Ezek a
keleti kereszténység legnagyobb ünnepei. A klasszikus bizánci Dódekaorton
ünnepeit a következőkben ismertetjük.
Az első főünnep az Angyali üdvözlet. Gábor arkangyal az Istenszülővel
közli az örömhírt, vagyis Jézus születését. (Lk 1,26–38) A jelenetet erőteljes
színekkel ugyanakkor az arcokat finom tónusokkal megkapóan mutatja be a
híres ohridi Angyali Üdvözlet ikon, mely a XIV. század eleji konstantinápolyi
festészet jellegzetes, gazdag színvilágú alkotása. (Angyali üdvözlet. Konstantinápoly. XIV. század eleje. 93 x 68 cm. Ikon Galéria, Ohrid.) E bilaterális körmeneti ikon hátlapján az egyébként vele egy időben megfestett és már említett Pszichoszosztria Istenszülő ábrázolás látható. Az ikonosztázis királyi kapuján is megtalálhatjuk az Angyali Üdvözlet ábrázolását.
A második főünnep Jézus születése. Általában Lukács evangéliuma szerint
(Lk 2,6 sk) ábrázolják de a keleti egyházban figyelembe veszik Pszeudo-Máté
apokrif evangéliumát is. Ez alapján a születés jelenetét sziklabarlangban mutatják be. A keleti egyházban az apokrif evangéliumok hatására gyakran ábrázolják a két bábaasszonyt Zelomit és Salomét is.
A harmadik főünnep Jézus bemutatása a templomban. Az ábrázolás alapja
Lukács evangéliuma. (Lk 2,22–38). A szülés után negyven nappal, amikor
a rituális tisztulási idő lejárt, az Istenszülő és Szent József Jézust a jeruzsálemi templomba vitték. Az agg Simeon karjába vette a kis Jézust, és dicsérte az
Urat, hogy még életében megláthatta a Messiást.
A negyedik főünnep Krisztus keresztelése. (37. kép) Az ábrázolás alapja a négy evangélium megfelelő részei. (Mt 3,13 skk, Mk 1,9 skk, Lk 3,21 sk,
Jn 1,26 skk) Jézus felkereste a Jordán folyónál tanító és keresztelő Keresztelő
Szent Jánost, hogy megkeresztelkedjék. Jézust a Jordán hullámaiban ábrázolják, a parton Keresztelő Szent János és angyalok.
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Az ötödik főünnep Krisztus színeváltozása. Ezt a jelenetet Máté (17,1 skk),
Márk (9,2 skk) és Lukács (9,28 skk) evangéliuma szerint ábrázolják. A téma
ikonográfiája még a kora bizánci művészetben alakult ki. A kompozíció közepén a fénysugarakkal körülvett Krisztus lebeg egy sziklás táj fölött, mellette
Mózes és Illés próféta, lent a tanítványok Péter, Jakab és testvére János.
A hatodik főünnep Lázár feltámasztása. (38. kép) A jelenet ábrázolása János evangéliumára ( Jn 11) épül. Az eseményt Krisztus feltámadásának, és
általában a holtak feltámadásának előképeként értelmezték. Mária éa Márta, Krisztust Betániába hívták beteg testvérük, Lázár meggyógyítására. Mikor
Krisztus megérkezett Lázár már négy napja halott volt. A jeleneten Krisztust,
a lábaihoz boruló Máriát és Mártát, a sírból kijövő, még bepólyált Lázárt és a
kisérőket látjuk. Egyik kísérő az arcát eltakarja. Ez utalás Márta szavaira, hogy
a négynapos halottnak már szaga van.
A hetedik főünnep Krisztus bevonulása Jeruzsálembe. (38. kép) Az ábrázolás alapja a négy evangélium megfelelő részei. (Mt 21,1 skk, Mk 11.1 skk,
Lk 19,29 skk, Jn 12,12 skk). Krisztus megparancsolta tanítványainak, hogy
hozzák el neki a szamárcsikót, hogy Zakariás próféta jövendölése szerint vonulhasson be Jeruzsálembe. Sokan pálmaágakat tettek eléje. Jézus keleti szokás szerint oldalt ülve lovagol, tanítványai kísérik. Az egyik fán a kis termetű
Zakeust, a jerikói vámosok vezetőjét látjuk, továbbá gyerekeket. Érdekes példa a Krisztus bevonulása Jeruzsálembe ábrázolásra az esztergomi Keresztény
Múzeum híres ikonja, melynek az a speciális vonása, hogy Krisztus jobbról
balra vonul a kompozíción.48
A nyolcadik főünnep Krisztus keresztre feszítése. Krisztus emberiségért
történt szenvedésének csúcspontja a kereszthalála. Ez a leggyakrabban ábrázolt bibliai esemény. Róla legrészletesebben János evangéliumában olvashatunk, így ez az evangélium rendszerint az ábrázolások alapja. ( Jn 19,18 skk)
A kereszt alatt az Istenszülő és János evangélista áll, aki gyászolóként arcához
emeli kezét. Néha láthatunk itt még sirató asszonyokat, továbbá egy Longinus
nevű katonát. Az orosz ikonművészetben gyakran találkozunk rézöntvény keresztekkel, melyeknél ugyancsak gyakori a kereszt mellett álló siratók ábrázolása, de gyakran nélkülük is látjuk a keresztre feszített Krisztust. Ezek a keresztek az orosz hívőt egész életében elkísérték, gyakran nyakba akasztva hordták őket, haláluk után pedig fejfájukra szegezték, vagy velük temették a koporsóba.
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A kilencedik főünnep Krisztus feltámadása (Krisztus pokolra szállása). Az
evangéliumok a feltámadás utáni nap hajnalán történt eseményeket ismertetik. (Mt 28,1 skk, Mk 16,1 skk, Lk 24,1 skk, Jn 20,1 skk) Máté például arról
számol be, hogy a feltámadás hírével a tanítványokhoz siető asszonyok találkoztak Krisztussal, és lábához borultak, János pedig arról, hogy Mária Magdolna felismeri a már feltámadt Krisztust. Így, miután az evangéliumokban a
feltámadás eseményére közvetlenül utaló képi megfogalmazás nincs a keleti
egyházban – kevés kivétellel – az Anasztázis vagyis Krisztus pokolra szállása –
pontosabban Krisztus alvilágba való leszállása – jelenettel ábrázolják a húsvét
misztériumát, Krisztusnak a halál és a bűn fölötti győzelmét. A pokolraszállás
jelenetének ábrázolása részben evangéliumi utalások és apokrif szövegek
alpján történik. (Ilyen apokrif szöveg például Nikodémus II. evangéliuma.)
Ezek szerint Krisztus sírbatétele és feltámadása között a holtak birodalmában tartozkodott. A holtak birodalmába Krisztus méltóságtelejen ereszkedik
le szétzúzván annak kapuját. Megfogja az öregen, szakálasan és felöltözötten
ábrázolt Ádám kezét. Mellette Éva látható. Itt találjuk még az Ószövetség számos alakját, köztük Dávidot és Salamont és kiemelt helyen Kereszteló Szent
János az időrendben utolsó próféta. (Nikodémus II. evangéliumában ezt olvashatjuk:
Azután a puszta egy másik aszkétája jött középre, és a pátriárkák így szoltak hozzá: Ki vagy Te? Ő azt mondta: Én avagyok János, az utolsó próféta, aki egyenessé tettem Isten fiának útját, és megtérést hirdettem a népnek a bűnök bocsánatára.49

A tizedik főünnep Krisztus mennybemenetele. Lukács evangéliumában
(Lk 24,50 skk) és az Apostolok Cselekedeteiben (Ap Csel 1,6 skk) olvashatunk Krisztus mennybemeneteléről. Az ábrázoláson a menybeemelkedő
Krisztust láthatjuk, lent az apostolok csoportját, melynek közepén az Istenszülő áll.
A tizenegyedik főünnep A Szentlélek eljövetele. (39. kép) A jelenetet az
Apostolok Cselekedetei (ApCsel 2,1 skk) alapján ábrázolják. Fénysugarak indulnak az eget jelképező ívből, és lángnyelvek ereszkednek az apostolokra.
A tizenkettedik főünnep Az Istenszülő elszenderedése. (40. kép) A Biblia a Szentlélek eljövetele után többé nem szól az Istenszülőről. Haláláról és
mennybevételéről az apokrif hagyomány részletesen beszámol. (Erre épül a
Legenda aurea is, de ez a mű a bizánci művészetben nem volt ismert.) Az Is-
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tenszülő halálos ágyánál megjelenik a tizenkét apostol és Krisztus is angyalokkal. Az ábrázolásokon kiemelve látjuk Péter és Pál apostolokat. Az halottas ágy mögött Krisztus áll kezében az Istenszülő pólyás csecsemőként ábrázolt lelkével.
Az Úr napja harmadik órájának elérkeztekor, miként egykoron a Szentlélek felhőben szállott le az apostolokra, úgy szállt le most Krisztus az angyalok sokaságával, és magához vette szeretett anyjának lelkét.

– olvashatjuk az egyik A Boldogságos Szűz Mária mennyekbe való átviteléről
elnevezésű apokrif iratban (Transitus Mariae A).50 A bizánci és a posztbizánci
művészetben az Istenszülő elszenderedése kiemelkedő képtéma. A keleti egyházban Koimészisz vagyis Elszenderedés néven jelentős ünnep. E téma híres
ikonja a moszkvai Puskin Múzeum késő bizánci Koimészisz ikonja. (Az Istenszülő elszenderedése. Konstantinápoly. XIV. század első fele. 45 x 34 cm. Puskin Múzeum, Moszkva. Ltsz. 2861.)
A Dódekaorton együttes ábrázolására kiemelkedő példa a Firenzei
Santa Maria del Fiore dóm gyűjteményében lévő híres mozaik diptichon, a
Dódekaorton-Diptichon.51 (34. kép)
Az orosz pravoszláv művészetben a következő tizenkét ünnepet szokták
ábrázolni az ünnepek elnevezésű réztetraptichonokon az ünnepek sorában:
1. Az Istenszülő születése
2. Az Istenszülő bevezetése a templomba
3. Angyali üdvözlet
4. Jézus születése
5. Jézus bemutatása a templomban
6. Krisztus keresztelése
7. Krisztus színeváltozása
8. Krisztus bevonulása Jeruzsálembe
9. Krisztus pokolraszállása
10. A Szentlélek eljövetele vagy a Szentháromság ünnepe
11. Krisztus mennybe menetele
12. Az Istenszülő elszenderedése

A klasszikus bizánci művészet dódekaorton ábrázoláshoz tehát hasonló,
ám néhány ünnep kiválasztásában azonban eltérő az orosz, ünnepek elnevezésű réz tetraptichon ábrázolás. Az eltérés abban áll, hogy Az Istenszülő szü-
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letése és Az Istenszülő bevezetése a templomba ünnepek ábrázolása szerepel a Lázár feltámasztása és a Krisztus keresztrefeszítése ünnepek helyett. A
Krisztus keresztrefeszítését, a leggyakrabban ábrázolt bibliai eseményt, persze itt is ábrázolják, ám nem a tizenkét ünnep sorában, hanem kiemelve, a
tetraptichon első szárnyának felső, ives záródású részén.A tetraptichon negyedik szárnyán pedig négy különleges Istenszülő ábrázolás helyezkedik el.
Érdekes példa erre egy különleges ikon, mely ószertartású körben jött létre.
Itt a tetraptichon négy szárnyát szétválasztva egy díszesen kialakított ikontáblába helyezve láthatjuk.52 (35. kép)
Vannak olyan speciális ünnep ikonok, amelyek egy ikontáblán nem egy
ünnepet ábrázolnak, hanem rendszerint egy hónap (36. kép) vagy éppen hat
hónap szentjeit és szent jeleneteit. Ezeket naptár ikonnak vagy kalendárium
ikonnak nevezzük.
Külön csoportot képeznek azok az ünnep ikonok is, amelyek ereklyét tartalmaznak. Itt ereklyéhez kapcsolódó ábrázolást látunk. Jó példa erre az esztergomi Főszékesegyházi Kincstár közép bizánci korban készült sztaurothékája.53
(41. kép) Ez az ereklyetartó Krisztus keresztjének egy részét tartalmazta. A
középső részén, a fából készült kereszt kis mélyedésében lehetett Krisztus keresztfájának egy kis darabja, mely – nem tudni mikor – elveszett. Ezt a bizánci
ünnepi ikont a szent kereszt ünnepén, húsvétkor és Konstantin és Heléna ünnepén a templom főhajójában helyezték el, hogy a jelenlévők csókkal illethessék. Az ünnepikonok az adott ünnep napján analogionra való ráhelyezésének
ősi aktusa csókolás illetve tisztelet adás céljából mind a mai napig megmaradt.
Érdemes néhány mondattal külön megemlékeznünk az esztergomi Főszékesegyházi Kincstár említett, híres sztaurothékájáról, már csak azért is, mert
ez az egészen kivételes értékű műremek a Magyarországon őrzött ikonok között a legrégebbi.
Az ikon középső része aranyozott ezüstből készült, és rekeszzománcos ábrázolások díszítik. Az ábrázolások három sorban helyezkednek el. A felsőben
két angyal, a középsőben a keresztfa mellett Konstantin és Heléna látható. Az
alsó sor bal oldali jelenete viszonylag ritkán fordul elő. Felirata pontosan megnevezi: ΕΛΚΌΜΕΝΟC ΕΠІ CTPΥ IC XC. [A keresztre vonszolt Jézus Krisztus] A jobb oldali jelenet felirata pedig a következő: H ΑΠΟΚΑθΗΛωCIC
vagyis „a leszögezés”, azaz levétel a keresztről.
Somogyi Árpád könyvében árnyaltan és érzékletesen mutatja be a keresztre vezetés ritkán ábrázolt jelenetét.
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A kereszt felé menés kompozíciójának értékelésénél pozitív vonásként kiemelhetjük, mint magas művészi szintet, az alakok jó arányát, eleven mozgását, a körvonalak rajzát, melyben anatómiai részletek kifejezésére törekedett a művész. Az
alakok lelkivilága is is kifejeződik; így a fiatal hatalmaskodó, Krisztust előretuszkoló katona önteltsége, a megtört, fejének lehajtásával, összekötött kezével, kissé meggörnyedő alakjával, a két alak közt menő Krisztus meggyötört egyéni lelki világa is feltűnik. Ugyanakkor az előrelépő, kezével e kereszt felé mutató, válla fölött az utánajövőkre visszatekintő farizeus a katonával együtt a helyzet urának látszik. Ezek az alakok mozgásukban, viselkedésükben, egy belső egyéniséget fejeznek ki külön-külön. És az egész csoport úgy van megkomponálva, hogy
drámai légköre tűnjön ki.54

Ugyancsak drámai előadású a Krisztus levétele a keresztről jelenet.
Arimathiai Józsefet miként a IX–XII. századi bizánci miniatúrákon létrán
láthatjuk, amint Krisztus halott testét leveszi a keresztről. Krisztus meghajlott, kissé kifordult testét megindító érzékletességgel jelenítik meg a rekeszzománc finom rajzolatú vonalai. Különösen kifejezőek az Istenszülő és János
evangélista mozdulatai. Igazi technikai és művészeti bravúrnak számít, hogy
ezen az igen kisméretű ábrázoláson a művész még a fájdalmas és sirató arckifejezéseket is megrendítő erővel tudta érzékeltetni kitűnően alkalmazva a
rekeszzománc kifinomulttá varázsolt vonalait. A kisméretű kompozíció ikonográfiai sajátossága egy jobb oldalt lent látható térdelő figura, aki a szegeket húzza ki.
Az ikonosztászion ikonográfiája
Az ikonosztászion vagy ikonosztászisz építészeti vonatkozásban a szentélyt a templomhajótól elválasztó, ikonokból álló fal. Teológiai vonatkozásban az evilágit a túlvilágival összekötő ikonfal.
Az ókeresztény korban viszonylag alacsony kő- vagy falapokból álló mellvédekkel választották el a szentélyt a hívőktől. A mellvédeket oszlopokkal tagolták, majd az oszlopokat felül architrávval kötötték össze. Ezen a szentélyrekesztő falon középen kapuszerű nyílást hagytak, hogy a pap itt beléphessen
a szentélybe. Később – már a VI. században – az északi oldalon is kialakítottak egy kisebb kaput. Ez összefügg a proszkomídia szerepének növekedésével. Ezután a déli oldalra is kapu került.
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A korai szentélyrekesztők közül kiemelkedik a konstantinápolyi Hagia
Szophia szentélyrekesztője. A régi leírások szerint itt, az architrávon ezüst
médaillonokon ábrázolták Krisztust, az Istenszülőt, az angyalokat, a prófétákat és az apostolokat. A szentélyrekesztőt görögül templon-nak [τεμπλον]
nevezték, később, oroszul tyjáblá-nak [тябла]. Végül is ebből alakult ki az
ikonosztászisz vagyis az ikonokkal borított fal.
A közép bizánci kor (843–1204) második felében a középső kapu kapuszárnyaira az Angyali üdvözlet és a négy evangélista ábrázolása került,
míg az északi ajtóra Mihály arkangyal, a délire pedig Gábor arkangyal. Az
architrávon megjelent a deészisz kompozíció és az ünnepek sora. A középső
kaputól északra az Istenszülőt, délre pedig Krisztust ábrázolták. Mellette néha
megtaláljuk a templom védőszentjét is.
A Palaiologosz dinasztia korában (1261–1453) lényegében már kialakult a
többsoros ikonosztászisz.
A Balkánon a XVI. századtól már jellegzetes ikonosztászionokat találunk. Ezek alacsonyak, rendszerint kétsorosak. Közülük is kiemelkednek az
athosziak. Ezek kétsorosak. Trónus ikonok sora és ünnepek sora alkotja az
ikonosztázist. Érdekes, hogy az ünnepek sorában megtalálható a háromalakos
deészisz ikon. Jellegzetes vonás a rendkívül gazdag fafaragványok alkalmazása is. Közülük is kiemelkednek a szőlő, a szőlőlevél és a szőlőinda motívumok. Ez nyilván összefügg azzal, hogy már az egyházatyák az Istenszülőt szőlőtőhöz hasonlították, aki Krisztust érlelte mint gyümölcsöt, és azzal is, hogy
Krisztus önmagát is szőlőtőhöz hasonlította.
Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt,
a mely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz: mindazt pedig, a mely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. ( Jn 15, 1,2)

A szőlőinda motívum az ikonosztázon elsősorban eucharisztikus szimbólum.
Ugyancsak a kétsoros ikonosztászionok csoportját alkotják az ó-szerbiai
ikonosztászionok, amelyek trónus ikonok sorából és deészisz sorból állnak.
A makedón ikonosztászionok szintén alacsonyak, ám háromsorosak: trónusikonok sora, ünnepek sora és deészisz sor. Mind az ó-szerbiain, mind a
makedóniain jól érződik az athoszi faragványok hatása.
Oroszországban a magas ikonosztászion lett a kizárólagos. A magas
ikonosztászion lényeges vonása az, hogy teteje felér a magas diadalív legfel-
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ső pontjáig. A tipikus orosz ikonosztászisz, vagyis a magas ikonosztászion kialakításában döntő szerepe volt Feofan Greknek, a Bizáncból jött görög mesternek.55
Feofan Grek a XIV. század végén megfestette a kolomnai ikonosztásziont,
majd vezetésével létrejött 1405-ben a moszkvai Kreml Angyali üdvözlet templomának híres, magas ikonosztászionja. Már a korai orosz magas ikonosztásziszokon szokatlanul nagyméretű ikontáblákat látunk, melyek a személyes áhítat kibontakozását segíthették. Mindez talán összefügg a
hészükhazmus oroszországi elterjedésével, hiszen ez az irányzat – többek között – az egyéni elmélkedés és az egyéni áhítat szorgalmazója volt. Ennek az
irányzatnak oroszországi elterjesztésében nagy szerepe volt Feofan Greknek,
akit kortárs életrajzírója Bölcs Jepifányij híres, bölcs, nagyon éles elméjű filozófusnak, továbbá könyvfestőnek és ikonfestőnek nevez.56
Ezek a magas orosz ikonosztászionok öt sorra oszlanak: az ősatya sorra. a
próféta sorra, az ünnep sorra, a deészisz sorra és a helyi sorra (más néven trónus ikonok sora vagy alapsor).
Az ősatya sor a legfelső sor, mely az ikonosztászion tetején álló kereszt alatt
helyezkedik el.
Ez azt a kort mutatja be, amikor az emberiség még nem kapta meg a Törvényt, tehát az Ádámtól Mózesig terjedő időszakról van szó.
A második sor a próféta sor, mely arra utal, hogy az emberiség már megkapta a Törvényt és a próféták már előre látják a Megváltó születését.
A harmadik sor az ünnepek sora, mely már az Újszövetségről szól a Megváltó és az Istenszülő életének legfontosabb eseményeit, vagyis az egyház ünnepeit mutatja be. Itt rendszerint tizennégy négyzet alakú ikont látunk.
A deészisz sor, melynek közepén a deészisz, vagyis a közbenjáró ima, jelenete található oldalt arkangyalok, apostolok és szentek ikonjaival. Itt tizenhárom hosszúkás, álló téglalap formájú ikont figyelhetünk meg, melyeknek szélessége megegyezik a felettük lévő négyzet alakú ünnep ikonokkal. Kivételt
csupán a sor közepén lévő Krisztus ikon képez, melynek szélessége kétszeres.
A helyi sorban a királyi kapu két oldalán, az úgy nevezett deszpotikus ikonok helyezkednek el. Az északi oldalon az Istenszülő ikonja, a délin pedig a
Megváltóé. Ezután az északi és a déli oldalon egy-egy diakónusi kapu következik, melyeken arkangyalokat vagy szent diakónusokat ábrázolnak A déli,
diakónusi kapu mellet a templom, vagyis a titulus ikont láthatjuk. Ez az ikon
szentet vagy szent jelenetet, ünnepet ábrázol, akinek, vagy aminek a tisztele-
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tére szentelték fel a templomot. A királyi kapu felett az Utolsó vacsora ikonja.
A fekvő formátumú ikon alsó része ívelt vonalú. A királyi kapu szárnyain, felül
mindig az Angyali üdvözlet ábrázolása van, alatta a négy evangélista. A nem
orosz ikonosztázionoknál is gyakran láthatjuk az angyali üdvözletet, mint például az athoszi Hilandár monostor Szent Triphon kápolnájából származó királyi kapun. Itt azonban egész alakos ábrázolásokat látunk, fent pedig Dávid
és Salamon félalakos kisméretű képét. Az evangélisták helyett ritkábban Nagy
Szent Baszileosz és Aranyszájú Szent János egyházatyákat festik meg, hiszen
ők voltak a keleti keresztény Isteni Liturgia megalapítói.
A magas orosz ikonosztászion, mint láttuk, vízszintesen határozottan tagolt. De függőlegesen is világos rendszer rajzolódik ki. Az ősatyák sorának közepén a Szentháromság helyezkedik el, tehát Krisztus őseinek ikonjai között.
A Szentháromság ikon alatt a Platytera, vagyis az Istenanya „a Jel” ikon található. Hiszen itt a még meg nem született kis Jézus ábrázolása van az ő megszületését megjövendölő próféták között, majd az ünnepek sor után középen
a deészisz ábrázolás. Tehát fentről lefelé a Szentháromságtól a Platyterán és az
ünnepeken át eljutunk az eszkatológikus deésziszig. Megcsodálhatjuk itt az
egész üdvtörténetet. A mártír Florenszkij atya szavaival:
Az ikonosztáz szentek és angyalok megjelenése, hagiophania és angelophania.
Az ikonosztáz a mennyei tanúságtevők megjelenése, mindenekelőtt az Istenanyáé és a testet öltött Krisztusé, tanúságtevőké, akik arról hoznak hírt, mi van
a test túloldalán.57

A XVII. század során az orosz és az ukrán ikonosztászionokon is megjelennek a gazdag faragványok. Ezek azonban nem az athoszi, hanem elsősorban a
nyugat európai barokk faragványokat idézik.
A XVIII. századtól a magyarországi ikonosztászionok készítői inkább a magasépítésű és barokkos ízléssel, dúsan faragott orosz-ukrán ikonosztászionokra
figyeltek.
Erre jó példa a szentendrei Püspöki Székesegyháznak az ikonosztászionja
(44. kép, 45. kép, 46. kép), melynek képfalépítő és fafaragó mestere valószínűleg ukrán mester volt, aki főleg igen díszes rokokó elemeket alkalmazott.
Az ikonosztázis ikonjait 1777 ás 1781 között korának egyik legkiválóbb szerb
ikonfestője Vasa Ostojić készítette. Egyébként ő a festője a grábóci Mihály
Arkangyal templom ikonosztázionja ikonjainak (1768) és a lebontott budai
szerb templom ikonosztázionja ikonjainak (1780) is. Sajnos a szentendrei
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ikonosztázison művészetének értékeit csak sejthetjük, mert ezeket az ikonokat 1883-ban Güntzel Gottlieb budapesti restaurátor vezetésével túlságosan
is felújították, úgy, hogy az eredeti festékréteg – egy ikon kivételével, melyet
nem rég letisztítottak, restauráltak – nem is látható. (A név és a dátum az Újszövetségi Szentháromság ikon hátlapján található.)
Ikonográfiai vonatkozásban azonban az ikonosztászion jól tanulmányozható. Számos nyugati ikonográfiai elem figyelhető itt meg. Ilyen példáúl az
Újszövetségi Szentháromság és a Kriszus feltámadása ábrázolások, továbbá
a passiojelenetek. Ezzel az ikonosztászionnal kapcsolatban, miként sok magyarországi ikonosztászionnal kapcsolatban is, a sorok helyett zónákról beszélünk, mert az összetartozó képciklusok gyakran nem soronként, hanem
csoportonként rendeződnek. Négy zónát különböztethetünk meg. Legalul
bibliai jeleneteket látunk. (A klasszikus orosz ikonosztázis vonatkozásában ez
az elrendezés is igen szokatlan.) E fölött helyezkednek el a trónusikonok. A
harmadik zónát az ünnep ikonok alkotják. A negyedik zónához az apostolok
és a próféták ikonjai kapcsolódnak a legfelül lévő keresztkompozicióval. A királyi kapun az Angyali Üdvözlet két ikonból álló jelenete van. A királyi kapu
fölött pedig egy nagyméretű Újszövetségi Szentháromság ábrázolást láthatunk. Az északi, diakonusi ajtón Rafael arkangyal, míg a délin Mihály arkangyal ábrázolása helyzkedik el. Az ikonosztázis különlegessége, hogy a középtengelynél boltívet alakítotak ki, mely baldachint képez. Ez a baldachin az oltárasztal fölé is benyúlik. Ezen a baldachinon felül a passio jeleneteit ábrázoló ikonokat helyeztek el.
Nevezetes magyarországi ikonosztázionok még – többek között – a ráckevei Istenszülő Elszenderedése Templom ikonosztászionja, melyet a trónusikonok kivételével Theodorosz Szimo moszchopoliszi festő és műhelye festett 1770-ben és 1771-ben középen kiemelve az Istenszülő megkoronázása
jelenetet, továbbá az Anton Kuchelmeister által 1804 és 1815 között festett
ikonosztászion a budapesti Istenszülő Elszenderedése Templomban. (Petőfi téri templom)
Ikonográfiai szempontból is figyelemre méltó a máriapócsi görög katolikus
kegytemplom ikonosztászionja. (47. kép) Az ikonosztázis szerkezetét, ikonjainak elrendezését tekintve speciális helyet foglal el. Az ikonosztászion faragványai, tartóelemei, melyek a szerkezetét meghatározták a XVIII. század közepén készültek.58
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Ennek az épitménynek sajátos vonása az, hogy a XVIII. századi Észak-kelet Kárpát-vidéki ikonosztázionokkal ellentétben itt nem találjuk meg a hangsúlyozott függőleges tengelyeket, melyeket a három ikonosztászion-kapu határoz meg. Az ikonosztázis inkább vízszintesen tagolt. Az ikonosztázis ikonjainak nagy részét a Spalinszky fivérek (Mihály és Tádé) festették. Ikonjaikat
azonban a XIX. század végén kicserélték.
Ikonográfiai és esztétikai vonatkozásban külön figyelmet érdemel az
ikonosztászion felső része. (48. kép) Itt a munkácsi egyházmegyében kevéssé ismert témák és motívumok jelennek meg.59
Aranyozott, gazdag formavilágú, áttört fafaragványok között nyolc medalionban próféták ábrázolásait láthatjuk, lent pedig ezüstözött, faragott sárkánykígyót. Közöttük egy kisebb medalionban, a cethal gyomrából kilépő Jónás
próféta. Fölötte félköríves mezőben a ravatalon fekvő halott Krisztus. Ez az
ikonográfiai típus a galíciai XVII–XVIII. századi ikonosztázisokon – ugyanúgy, miként itt – a Keresztfa alatt szokott elhelyezkedni. A Keresztfa két oldalán ripidionra emlékeztető ikontáblákon látjuk a siratókat. Az egész kompozíció tekergő sárkánykígyóival, prófétaábrázolásaival, gazdag fafaragványival, a
fenti hatalmas keresztjével sajátos életfa ábrázolásnak tekinthető.
Korábban ennek a különös ikonosztászionnak középső részén helyezkedett el a csodatévő Mária kegykép. (14. kép)Ma ezt az ikont a templomhajó
északi oldalánál álló kegyoltárban láthatjuk.
Az ikonok ikonográfiájáról szóló gondolatainkat egy, az Istenszülő ikonjával kapcsolatos, megkapó óorosz istenes énekkel fejezzük be.
A Szűzanya álma
Tisztaságos édes Szűzanya,
Hol hajtottad le fejed éjszaka?
Lehajtottam puszta mezőben,
Ciprusfák tövében
láttam csuda álmokat:
ahogy téged, gyermekem, szültelek,
gyolcsba göngyölgettelek,
pólyába bónyáltalak,
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kamcsatkai fejér lepelbe,
pátyoltalak selyembe.
Jaj, azután a folyó fölött,
szentvízű Jordán fölött
megállott egy kereszt, megállott,
Téget arra reá szögeztek,
vas szögekkel átal ütöttek,
leszaggatták, fiam, köntösöd,
szent orcádba köpdöstek,
ronggyá tépték te szent ruháid,
oldaladat kopiával átdöfték…
Sírva fakadt Mária,
tisztaságos ékes Szűzanya.
Ne sírj, szülő Anyám, Mária,
tisztaságos ékes Szűzanya!
Lészek immár örökkön teveled,
fölmagasztosítom lelkedet,
ékes orcád írom ikonra,
írott képed templomba beviszem,
Isten templomának falára.
Orcád előtt mindenek térdet hajtanak,
engem Isten Fiának mondanak.
Énekeljétek ez éneket,
hogy megigazuljon lelketek!60

Jegyzetek
1 Az Andrej Rubljovról és az Ószövetségi Szentháromság ikonjáról szóló könyvtárnyi
iridalomból ezúttal csak egy antológiát és egy újabb, a korábbi szakirodalmat is részletesen bemutató kitűnő könyvet említek meg. Г. И. Вздорнов (составитель): Троица Андрея
Рублева. Антология. Москва, 1989. «Искусство», Е. Я. Осташенко: Андрей Рублев.
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Poszadban, a Troice-Szergijeva kolostorban, ahol többek között a kolostor ikonjait és régi
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In Ю. А. Олсуфьев: Три доклада по изучению памятников искусства Троице-Сергиевой
лавры. Сергиев, 1927. Издательство Государственного Сергиевского Историкохудожественного музея. 5–32.
21 P. Florenszkij: Az ikonosztáz. Budapest, 2005. Typotex. 54. Fontosnak tartjuk, hogy
néhány szóban megemlékezzünk Pável Alekszandrovics Florenszkij atyáról (1882–
1937). Az ikonosztáz című munkája 1922-ben készült, és igen valószínű, hogy befejezetlen alkotás. Szerkezetét és végét figyelembe véve gondolhatunk erre. Sejthető, hogy
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bizottsága által…meghozott halálos ítélet 1937 december 8-án végrehajtásra került…”
Pavel Florenszkij tudományos tevékenysége a szó legjobb értelmében kettős jellegű volt. Példamutató lehet a művészettörténészek számára is. Egyrészt a műtárgyak alapos, közvetlen vizsgálatával foglalkozott, például az olifa vagyis a firnisz, finom változatait is gondosan megfigyelte, másrészt a művekre közvetlenül építve fogalmazta meg teológiai, filozófiai, esztétikai állításait. Ez az a szemlélet, amely múzeológiai alapokra támaszkodva valóban hiteles elméletet bontakoztat ki.
Ám Florenszkijt nemcsak művészettörténeti munkásságáért csodáljuk, hanem elsősorban
mint filozófust mint az orosz vallásbölcselet nagy alakját. Vannak akik sokoldalú műveltsége alapján az orosz Leonardonak is nevezik, mások pedig Teilhard de Charden-nel hasonlítják össze. Míg az utóbbi nagy katolikus filozófus sajátos, kozmikus, vallásos világképét a kor legmodernebb természettudományos nézeteivel igyekezett összhangba hozni, addig Florenszkij – bár kitűnő természettudományos felkészültséggel rendelkezett, villamos
mérnokként dolgozott, csillagászati és fizikai ismeretei is igen magas tudományos szinten
voltak – vallásbölcseleti nézeteiben nem nagyon kivánta a hitet az egzakt tudományokkal öszszekapcsolni. Talán félt a racionalizmus csapdájától. Sajátos morális és intuitív alapokra építette filozófiáját, s mindezt gyakran összekötötte ezek képi megjelenítésével vagyis az ikonfestészettel. Az igazság oszlopa és erőssége című munkájában (П. Флоренский, свящ.: Столп
и утверждение истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах. Москва,
1914. Издательство «Путь») az ortodox kerszténységre alapozva fejtette ki misztikus gondolatait, míg Az ikonosztáz című könyvében – nem is annyira az ikonosztázról hanem inkább – az ikon teológiájáról írt. (P. Florenszkij: Az ikonosztáz. Budapest, 2005. Typotex,
Ruzsa Gy.: Pável Florenszkij: Az ikonosztáz./recenzió/ Holmi 2006/11. 1581–1583.) Pável
Alekszandrovics Florenszkij atya munkásságáról immáron könyvtárnyi irodalom áll rendelkezésünkre, ebből ezúttal csak egyet emelünk ki: R. Slesinski: Pavel Florensky: A Metaphysics
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29 Puskás B.: A görög katolikus egyház művészete a történelmi Magyarországon. Hagyomány és megújulás. Budapest, 2008. Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Magyar Képek. 111.
30 Puskás B.: op. cit. 111.
31 Balogh J.: Az esztergomi Bakócz kápolna. Budapest, 1955. 14. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata.
32 Ruzsa Gy.: Az Iparművészeti Múzeum ikongyűjteményének új szerzeményei. In Művészettörténeti Értesítő. 1989/1–4. 99–109. 108.
33 Balogh J.: op. cit. 14.
34 Я. В. Брук, Л. И. Иовлева (под общей редакцией): Древнерусское искусство X–начала
XV века. op. cit. no 1. 35–40.
35 I. Bentchev: Zum Verhältnis von Original. Kopie und Replik am Beispiel der Gottesmutter
von Vladimir und anderer russischer Ikonen. In E. Haustein-Bartsch (Hrsg.): Russische
Ikonen. Neue Forschen. Recklinghausen, 1991. Verlag Aurel Bongers. 140–169., Gy. Ruzsa:
Remarques sur l’icone de la Vièrge de Vladimir. In: Acta Historiae Artium. 1994–95. t.
XXXVII. 105–112. Az Istenszülő Vlagyimiri ikonja kutatástörténetéhez tragikus esemény is
kapcsolódik. Itt kell megemlékeznünk Alekszandr Ivanovics Anyiszimovról (1874–1937),
az egyik legkitűnőbb orosz ikonkutatóról. A húszas évektől a kommunista vallásellenes
szemlélet egyre nehezebbé tette az ikonokról való publikálást. Anyiszimov az Istenszülő Vlagyimiri ikonjáról írott kitűnő tanulmányát sehol sem tudta közzétenni, így végül – vesztére
– tanulmányát Prágába küldte, ahol a Kondakov-kör 1928-ban publikálta. (А. И. Анисимов:
Владимирская икона Божией Матери. Прага, 1928.) Ettől kezdve a tudósra hatalmas nyomás nehezedett, minden munkahelyéről eltávolították. 1930. október 7-én letartóztatták.
Az északi Szoloveckije szigetekre vitték, majd három évvel büntetésének lejárta előtt, 1937.
szeptember 2-án kivégezték.
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36 Esterházy Pál a Mennyei korona… című Nagyszombatban, 1696-ban megjelent könyvének a Volodomeriana csudálatos Boldog Asszony képe Moszkvában, Muszka Országban
című fejezetében a Vlagyímiri Istenszülő ikonról a következőket írja: „A Szent képeknek
tiszteletiben igen vakoskodnak a muszkák, mert ott az írott [azaz festett] képeket tisztelik, és böcsülik, a faragott képeket pedig tisztelni nagy bűnnek tartják, vélvén azt, hogy a
tizparancsolatban az írott kép nem tilalmaztatik, hanem csak a faragott kép, minthogy a szent
írás ezekkel a szókkal él: Faragott képet ne csinálj magadnak. Ez a muszkák együgyűsége,
hogy ne mondjam bolondsága. Hogy a történt csudára lépjek, kilenc száz kilencven három
esztendőben, a tatárok Muszka Országba béütöttek, Volodomeriai Bóldog Asszony képéhez
folyamodtak a kozákok, mely az előtt is sok csudákkal tündöklött. Azonban követek jőnek a
muszkák fejedelmétül, hogy a Szent Szűz képét Moszkvába vinnék, ahol az egész nemesség
nagy tisztelettel illetné. Amint a fejedelem kívánta, úgy lett. A város népével a Szent Szűz képét processióval a várasba bévitette, és az egész város nagy ájtatossággal fogadta, és tisztelte,
amely szép ájtatosság a Szent Szűz előtt oly foganatos lett, hogy a tatárok dühös indulatját
meggátolta, és a Szent Szűz segítség hozó nagy malasztja vissza cáfolta: kiért áldassék a Szent
Szűz.” (Esterás Pál: Mennyei korona azaz Az egész világon lévő Csudálatos Boldogságos
Szűz képeinek röviden föl tett eredeti… Nagyszombat, 1696. 379–380.) Esterházy Pál, ez a
nagyműveltségű magyar katolikus főúr könyvében a katolikus kegyképek mellett felfigyelt az
orosz pravoszlávia egyik legjelentősebb ikonjára, az Istenszülő Vlagyimiri ikonjára, és nagy
elismeréssel szólt az orosz pravoszlávia ájtatosságáról, mely szép ájtatosság a Szent Szűz előtt
foganatos lett.
37 M. Χατζηδάκης: Εικόνες της Πάτμου. Αθήνα, 1977. no 16. pl. 18.
38 N. Chatzidaki: The Virgin of Passion. In Byzantine and Post-Byzantine Art. Athens, 1986.
Ministry of Culture, Byzantine and Christian Museum 118–119., no 117.
39 Г.И. Вздорнов: ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ. In Византийский временник.
Москва, 1971. т. 32. 157–183.
40 Gy. Ruzsa: Une icone inconnue représentant les apôtres Pierre et Paul et la question de
l’ hésychasme. In Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik. 32/5. (1982.) 545–549.
Gy. Ruzsa: Die Apostel Petrus und Paulus, einander umarmend. In Ikonen. Bilder in Gold.
Sakrale Kunst aus Griechenland. Graz, 1993. Akademische Druk- u. Verlagsanstalt. 263.,
Taf. 48.
41 Gy. Ruzsa: Ikonen in Ungarischen Sammlungen. Berlin, 1986. Union Verlag № 2., G.
M. Lechner: Triptychon mit Versuchung des heiliegen Antonios des Einsiedlers, Johannes
Theologos und Johannes Chrysostomos. In Ikonen. Bilder in Gold. Sakrale Kunst aus
Griechenland. Graz, 1993. Akademische Druk- u. Verlagsanstalt. 279., 280., Taf. 113.
42 Vukovits K: Szerb egyházművészeti Gyűjtemény. Szentendre, é. n. 76–77.
43 Э. С. Смирнова: Икона Николы 1294 года мастера Алексы Петрова. In Древнерусское
искусство. Зарубежные связи. Москва, 1975. 81–105. Издательство «Наука».
44 Szent Miklós ikonográfiájáról ld. még: А. А. Рыбаков (автор-составитель): Образ
Святителя Николая Чудотворца в живописи, рукописной и старопечатной книге,
графике, мелкой пластике, деревянной скульптуре и декоративно- прикладном
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искусстве XIII–XXI веков из собраний музеев и частных коллекций Северо-западного
региона России. (каталог выставок) Москва, 2004. Издательство СканРус.
45 Magyar Mózes részletes hagiográfiáját a Kijevi Barlangkolostor Paterikonja őrizte meg.
„Íme ezt tudjuk erről a Szent Mózesről. Magyar származású volt, kegyeltje Szent Borisznak, és fivére annak a Györgynek, akire ez a herceg arany grivnát helyezett, s akit a herceggel együtt öltek meg az Altánál: levágták a fejét az arany grivnáért. Akkor egyedül ez a Mózes
kerülte el a keserű halált…[Egy a lengyelekkel vívott csata után] az elhurcoltak között volt
Szent Mózes is. Kezét-lábát vasba verték, és így vezették. Nagyon őrizték, mert erős testű és
szép arcú ember volt. Ezt a gyönyörűségesen szép fiatal férfit meglátta egy előkelő és gazdag
fiatal asszony, akinek nagy hatalma volt. Mózes szépsége magával ragadta lelkét, és a szenvedélyes vágy sebet ejtett szívén. […] [Az asszony] szégyentelenül akarta őt a bűnbe rángatni.
Egyszer parancsára Mózest erőszakkal melléje fektették az ágyba. Az asszony csókolgatta és
ölelgette, de így sem tudta magának megnyerni. A szent ily szavakkal fordult az asszonyhoz:
„Hiába minden fáradozásod. Ne hidd, hogy ostoba vagyok, vagy nem tudom megtenni azt,
amit tőlem kívánsz; de istenfélelemből undorodom tőled mint tisztátalantól.“ Ezt hallván, a
lengyel asszony megparancsolta, hogy naponta száz csapást mérjenek Mózesre, és aztán vágják le titkos szerveit, a következőket mondva. „Nem kímélem meg szépségét, hogy mások se
élvezhessék azt.“ És úgy feküdt Mózes, mintha meghalt volna, folyt a vére, alig lélegzett. […]
Szent Mózes sebeiből fölépülvén, eljött a Legszentebb Istenszülőhöz, a szent Barlangkolostorba, ahol Krisztus győzedelmes és bátor katonájaként viselte mártíromságának sebeit és
hitvallásának koronáját.“ (О блаженном Моисее Угрипе – Szent Magyar Mózesről. In Iglói
E., Misley P.: Древнерусская художественная проза. Régi orosz széppróza. Budapest, 1977.
Tankönyvkiadó. 76–82.) Ld. még: Gy. Ruzsa: Neue Daten zur Ikonographie des Moses aus
Ungarn. In Acta Historiae Artium.1978. t. XXIV. f. 1–4. p. 297–304., Ivancsó I.: Magyar Mózes – liturgikus tiszteletének tükrében – . Nyíregyháza, 1997.
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Az ikontábla kiválasztása és előkészítése
A régi ikonfestő mindig fatáblát használt az ábrázolás hordozójaként. Teológiai vonatkozásban máris érdemes felfigyelnünk a fa használatára a vászon
helyett. A vászon mozog, szinte lebeg, míg a fatábla alig változik, a változatlanság, az örökkévalóság érzetét kelti. Igaz görög katolikus területen használtak vásznat is, már a XVII. századtól kezdve, és nagyobb számban a XVIII. századtól. Elterjedt volt még főleg a Kárpát-medence keleti és déli vidékein és az
ahhoz kapcsolódó területeken az üvegre festett ikon is különösen a XIX. században. Ezek ellen is több kritikát fogalmaztak meg, hiszen az üveg törékenysége ellentétben volt az örökkévalóság érzékeltetésével. Bár ezeket az ábrázolásokat általában az üveg hátsó oldalára festették, így a néző előtt egy teljesen sima, szilárd, egységes felület volt. Egyébként katolikus régiókban is számos üvegkép készült.1 Ugyancsak teológiai vonatkozásban kell megemlíteni,
hogy a fa alkalmazásával az ikonfestők és a megrendelők az életfára, a megismerés fájára is gondoltak. De a fatábla szimbolizálja Noé bárkáját, a frigyládát, és a keresztfát is.
Azért, hogy a fatábla meg ne vetemedjék hátlapján (illetve felső és alsó oldalán) sponkákkal, keresztlécekkel erősítették meg. Nevezetesebb keresztlécek az orosz ikonfestészetben: a szkvoznije (átmenő, keresztülmenő), a
vsztrécsnije (az ellentétes irányból bevezetett) és a torcóvije (az ikontábla felső és alsó oldalán található). A sponka formájának, elhelyezkedésének, felerősítésének vizsgálata sokat segít az ikon származási helyének és korának meghatározásában. Például a XI., a XII. és a XIII. században a bizánci és az orosz
ikonoknál ezeket a keresztléceket az ikon hátlapjára fa csapokkal vagy kovácsolt vasszögekkel erősítették fel. Az orosz ikonoknál a XIV. századtól megjelentek a csúszólécek vagyis az olyan lécek, amelyek mélyedésbe, horonyba kerültek és ezekben elmozdíthatóak voltak. Később ezek a lécek és vájatok néhány centiméterrel rövidebbek lettek az ikon szélességénél, és a lécek ellentétes irányból kerültek bevezetésre (vsztrécsnije sponki). Ez a fajta hevederezés
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a XX. század elejéig jellegzetes maradt, és kissé egyszerűsítve jellegzetes orosz
hevederezésnek nevezhetjük. Ilyet láthatunk a budapesti Iparművészeti Múzeum Megváltó ikonjának2 hátlapján.
A több részből álló ikontáblát fecskefarokkötéssel, lásztocskával kapcsolták
össze. Ez a speciális fabetét fecskefarokra emlékeztet. Azonos a karászikkal és
a szkovoródnyikkal.
Az ikontábla előoldalán kialakították a kovcséget, azaz vésőkkel a középső
részt kimélyítették, s az ábrázolás ide került. A XVII. század második felétől
az ikontáblákat már gyakran kovcség nélkül készítették, ekkor vékony egyenes festett vonal jelezte, hogy hol lett volna a kovcség széle. A kovcség szó oroszul ládát jelent, s ez szakrális vonatkozásban – miként a fa használata is – utal
az ószövetségi frigyládára és Noé bárkájára is. Néha dvonój kovcséget, vagyis
kettős kovcséget is készíttek. Főleg a XIV. és a XVI. században voltak gyakoriak ezek a lépcsős formájú alakzatok, de a későbbi századokban is megmaradtak Kettős kovcséget látunk például a szentendrei Szerb Egyházi Múzeum egyik XVIII. századi – vagy talán pontosabban XVIII. század eleji – orosz
ikononján is.3 A kovcség mélyítésekor az ikontáblán perem képződött, melyet
poljének, mezőnek, szegélymezőnek nevezünk. A polje alakja kormeghatározó lehet. A XI–XII. században inkább széles poljével találkozunk. A XIII. századtól gyakori a keskeny polje. A XVIII–XIX. században a legkülönbözőbb
szélességű, gyakran szintkülönbség nélküli – miként említettük –, csak festett
vonallal jelzett szegélymezőt alkalmaznak. Ezt figyelhetjük meg egy XIX. századi, ószertartású ikonkészítő műhely fatábláján.4 (35. kép)
A kisméretű ikontáblácskákon a kortól függetlenül – rendszerint – nem
alkalmazták a középmező mélyítését, és itt is festett szegélyvonallal jelzték a
középméző határát.
A polje, bár keretszerű, lényegesen különbözik a világi festmény keretétől.
Feladata, hogy az ikonon ábrázolt szentet vagy szent jelenetet határozottan elkülönítse az evilági környezettől, hogy az ábrázolás minél inkább elmélkedésre, imádságra buzdítson.
Azt a felületet pedig, amely a kovcség alsó síkjának és a poljének a szintkülönbségét köti össze luzgának (maghéjnak, héjnak) nevezzük
Az ikontábla kialakításánal befejező fázisához tartozott az, hogy az ikonfestő az ikontáblába gyakran kereszteket, dölt kereszteket karcolt – a szakrális
gondolatokon túl – abból a célból, hogy az alapozás jól tapadjon.
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Az, hogy milyen fát választott az ikonfestő az attól a területtől – annak a területnek a flórájától is – függött, ahol élt és dolgozott. Oroszországban a kiemelkedő műhelyekben kedvelt volt a hárs és az égerfa. Rubljov híres Ószövetségi Szentháromság ikonját például hársfára festette.
A fatábla anyagának ismerete az ikon származásának meghatározásakor
sok más szempont mellett döntő fontosságú lehet. Érdekes példa erre Lazarev
és Antonova vitája a híres Nagy Tolgai Istenanya ikonról, mely a moszkvai
Tretyakov Képtárban található. A kutatók általában megegyeznek abban,
hogy ez az Eleusza típusú ikon a XIII. század utolsó negyedében készült. Ám
származási helyéről igen eltérőek a vélemények. Antonova, az egyik legkiválóbb ikonkutató, a Tretyakov Képtár ikongyűjteményének egykori vezetője, történelmi szituáció segítségével próbált az eredetre rávilágítani. Szerinte
az ikon grúz munka. Oszétiának erős grúz művészeti hatású területéről hozhatták el 1278-ban, amikor is Fjodor Rosztyiszlavics Csornij jaroszlavli fejedelem győzelmet aratott e vidéken. Lazarev miután megállapította, hogy az
ikont nem ciprusfára, hanem hársfára festették, hangsúlyozta, hogy ez a tény
már önmagában kizárja déli származását.5 Egyébként Észak-Oroszországban
– és a Kárpátok vidékén is – gyakori a fenyő. Oroszország legdélibb vidékein
pedig gyakran ciprusfára festettek.
Az ikonfestő, miután hosszasan és gondosan kialakította az ikontáblát, tovább imádkozott, addig, amíg az ikontábla jól kiszáradt, majd ezután kezdte
el az alapozást.
Az alapozás
Az alapozás két fázisból áll: a pávoloka és a levkász (görögül leukosz) felviteléből.
A pávoloka orosz szó, régen világi vonatkozásban egy speciális, drága szövetfajtát jelentett. Az ikonfestészetben az alapozó textilt nevezik annak. Ez
rendszerint ritka szövésű lenvászon. Ezt a lenvásznat ragasztóval jól átitatták
és még nedvesen az ikontáblára helyezték. Igy, ha az ikontábla felületén kisebb hibák voltak vagy az illesztésből kisebb egyenetlenségek alakultak ki –
például a lásztocskánál – akkor ez a az enyves vászon eltüntette azokat. Ha az
ikontábla több részből állt akkor a pávoloka segített annak összetartásában is.
Szerepet játszott abban is, hogy a leukosz jobban tapadjon. Némely egyszerűbb műhelyben vagy a Kárpátok vidékén sokhelyütt pávolokát nem alkal-
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maztak. A XVIII. század végétől már papírt is használtak a pávoloka helyett.
E papíralapozás látszik az előbb említett, XIX. századi, ószertartású ikonkészítő mühely fatáblájának bal alsó részén lévő kisebb sérülésnél. (35. kép) A
pávoloka gyakran az egész ikontáblát beborította, de elég gyakori volt az is,
amikor csak a kritikus részeket. Ez utóbbira példa a szentendrei Szerb Egyházi Múzeum XVIII. század végi, november hónapot bemutató naptárikonja. Az ikon restaurálás előtti állapotáról készült felvételen jól látjuk a széles sáv
formában kialakított pávolokát. Ez is egyébként igen sérült, szennyzett, összetekeredett volt. „…a hordozó deszkáinak illesztését fedő vászoncsík tisztítása
zsiralkohol-szulfát vizes oldatával történt.”6 (36. kép )
Teologiai vonatkozásban a pávoloka összefüggésbe hozható az
Akheiropoietosz –szal, Krisztus kendőn megjelent arcával.7
A következő lépés a leukosz felvitele. Ez már magasszintű mesterségbeli tudást igényelt. Rossz munka esetén ugyanis a leukosz megrepedezhetett
vagy lepereghetett és ezzel az egész ikon jövőjét veszélyeztette. A leukosz
készítésével és annak felkenésével külön mester foglalkozott, akit oroszul
levkáscsiknak hívtak.
A leukosznak, vagyis ennek az alapozó anyagnak egyik lényeges vonása –
miként a neve is utal rá – az, hogy fehér. Fontosabb alkotóelemei: kréta vagy
gipsz, alabástrompor, halenyv, olifa. Itt jegyezzük meg, hogy az emlősállatok
csontjából és bőréből főzött enyv helyett gyakran használták a halenyvet. Ennek praktikus okai is lehettek, de szerepet játszhatott az is, hogy a halat, miként az ókeresztények, az ikonfestők is a kereszténység egyik alapvető szimbólumának tekintették. [v.ö. ikhthüsz, ιχθύς] Az elasztikusság fokozására a
leukoszhoz gyakran mézet is hozzátettek.
A leukosz vastagsága és alkotóelemei alapján hely- és kormeghatározó
lehet. Például a Kárpát vidéki ikonoknál gyakran vékony. A XVII. századi
orosz ikonok többségénél a leukosz vastag. Különösen jó minőségű a bizánci
leukosz, rendszerint négy rétegből állt. A klasszikus orosz leukosz öt egyenlő
rétegből állt. Az első réteget probélnek nevezzük. Ez híg leukoszból és finom
ragasztós főzetből készült. A második és harmadik réteg igen erős, míg a negyedik és ötödik réteg gyengébb kötésű.
Teológiai vonatkozásban ez a sík, erős felület, mely a falra emlékeztet,
azért figyelemreméltó, mert az ikonfestő szándéka szerint – a praktikus festéstechnikai okokon túl – miként maga a fatábla is az állandóságot, az örökkévalóságot érzékelteti.
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Az előbb említett igen jó kvalitású bizánci, illetve posztbizánci leukosz készítéséről részletes ismertetést olvashatunk az athoszi herminiában, vagyis
festőkönyvben. Ezt a festőkönyvet 1839-ben Didron francia régész-történész
találta meg Athosz szent hegyén, az Eszfigmenu kolostorban, és 1845-ben
francia fordításban, Victor Hugonak ajánlva, Párizsban kiadta.8 A kézirat szerzője egy Dionüsziosz nevű szerzetes volt, aki a XVIII. század első felében állította össze munkáját. A Hogyan készítik az ikonok gipszalapját című fejezetben a következőket írja:
Ha az ikonokat gipszalappal akarod ellátni és az ikonok nagyok vagy számosak,
főzz ki állatbőröket, hogy friss enyvet nyerj belőlök, ahogy megmagyaráztuk,
mert a régi enyv megsavanyodik, ha az alapok előkészítése sok időt vesz igénybe.
De ha sietsz, és csak kevés ikonról van szó, járj el a következő módon. Törj száraz enyvet apró darabokra, áztasd be éjszakára vízbe, hűvös helyen, hogy az enyv
meg ne romoljon, azután forrald föl és keverd egy darab fával, míg meg nem olvadt. Végy belőle annyit, amennyi ikonjaidhoz szükséges, és hígítsd föl egy kis
vízzel. Vond be az ikont vékony enyvréteggel, de vigyázz, hogy ne csillogjon,
és ne képezzen hólyagokat, hanem teljesen beszívódjék a deszkába. Ha a nap
süt, tedd ki sugarainak ezt az első réteget, hogy a nedvesség kipárologjon belőle;
utóbb már nem szabad a deszkát a napnak kitenni, mert a gipsz megvetemednék.
Ha a táblák megszáradtak, keverj gipszet és jó enyvet olyan mennyiségben össze,
hogy három-négy réteghez elég legyen. Próbáld ki ezt a keveréket először egy kis
deszkán, és ha a gipsz kemény, akkor tölts hozzá meleg vizet, hogy megpuhuljon, de ha lágy, akkor tégy még enyvet hozzá, míg el nem, éri azt a fokot, amely
megfelel. Vond be az ikont két-három réteggel; a negyedik rétegnél tégy hozzá
pezerit [vagyis főzött lenolajat, mely a szárítást elősegíti] és igen kevés szappant,
ismételd ezt az eljárást néhányszor, és azután készen vagy. Vigyázz, hogy ne siesd
el a dolgot, és hogy a gyorsaság kedvéért ne rakd föl a gipszet vastag rétegben,
mert ha aztán csiszolni akarod, az első réteg elválik a másodiktól, és a kép síkja
egyenetlen lesz. Rakd föl tehát a gipszet több vékony rétegben, hogy jó gipszalapot nyerj. Ha jó az idő és attól félsz, hogy a gipsz meg talál repedni, készíts erős
enyvet, szitáld meg és tartsd hűvös helyen, ha pedig gipszelni akarsz, keverj kellő
mennyiségű gipszet hozzá, tégy így a második rétegnél is és így tovább, míg készen nem vagy. Így nem reped meg, míg, ha az enyv sokáig együtt van a gipsszel,
megromlik. Azután lecsiszolod, megfested és megaranyozod az ikont.9
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A leukosz felvitelét és elsimítását festőkéssel, spatulyával végezték. E széles
kis lapátot az orosz ikonfestők spátyelnek vagy gremitkának nevezték. Amikor a leukosz teljesen megszáradt és megkeményedett a lecsiszolás és a polírozás következett. A polírozást habkővel, horzsakővel (oroszul pémza) végezték. (Ma egyébként a mesterek gyakran egyszerűen dörzspapírt használnak.)
A megfestés
Az ikonfestészetnél a megfestés egyik leglényegesebb teológiai vonatkozása az, hogy az ikonfestők az arcok megfestésénél először szinte mindig a sötétebb színeket vitték föl, majd erre fedőfestékkel egyre világosabbakat helyeztek föl. Ezzel az ikonfestő a sötétből a világosság felé indult, a fény és a megvilágosodás felé haladt.
Itt említjük meg, hogy a kompozíció döntő többségében álló téglalap formában készült ezzel is hangsúlyozva a függőleges vonalakat, a felfelé, az ég felé
való törekvés fontosságát.
Nagy eseménynek számított a festés megkezdése. Ezt „nyitásnak” nevezték, hiszen az evangéliumos könyvet is ki kell nyitni, hogy megismerhessük
Isten igéjét. Az ikonnak is meg kell nyílnia, hogy isteni közvetítéssel, ezúttal nem szóban, hanem képben megismerhessük az üdvtörténetet. Ekkor az
ikonfestők újra elmélkedtek és imádkoztak.
Ezután a známenscsik, vagyis a kijelölő, előrajzoló mester a gráfjával, azaz
egy hegyes szöggel bekarcolta a kompozíció fő vonalait. Egyébként e bekarcolt vonalakat is – nem egészen következetesen – gráfjának nevezeik. Miként
látni fogjuk az ikonfestészet orosz terminológiájában egy-egy szó vagy kifejezés több jelentéssel is rendelkezhet. A bekarcolt vonalakat, ha a festékréteg
elég kopott, jól megfigyelhetjük.
A másolás többféleképen történt. Volt amikor egy korábbi nevezetes ikont
másoltak, ezt példaképnek, mintának, obrazécnek [orosz образец] tekintették.
De Feofan Grek, a nagy görög ikonfestő nem nagyon kötődött közvetlenül a mintákhoz. Erről számolt be egy korabeli írott forrás. Bölcs Jepifányij, a
Moszkva melletti Szentháromság-kolostor nagy műveltségű szerzetese 1415
táján írott levelében bemutatta Feofan Greket, a kiváló görög ikonfestőt, akit
személyesen ismert.

74

Ruzsa György: Az ikon

Amikor mindezeket felvázolta vagy megfestette, senki sem látta, hogy valaha is
mintákat használt volna, mint ikonfestőink némelyike, akik tudatlanságukban
minduntalan a mintára szegezik tekintetüket, hol erre néznek, hol amarra, s nem
annyira az ecsetet használják, hanem inkább a mintát tanulmányozzák. Neki pedig mintha csak a keze festett volna.10

Andrej Rubljov, a leghíresebb orosz ikonfestő még idős korában is használta mestere, Feofan Grek proriszét.
A mechanikus sokszorosítási eljárások Oroszországban inkább a XVII. századtól terjedtek el a XVIII. században már igen gyakoriak voltak.
Később gyakori lett a sokszorosítási jellegű, mechanikus másolás is. Itt
rendszerint a főbb vonalakat rögzítették.
A známenscsik például gyakran priporohot, festősablont is használt. Ez
olyan papír, amelyen a kontúrrajzra sűrű, kicsiny lyukakat helyeztek. Ezt a
sablont a leukoszra simították, majd szénport szórtak a sablonra. A leukoszon
így pontokból álló rajz keletkezett. Ha a soblont az aranyozott felületre helyezték, akkor nem szénport hanem krétaport szórtak rá. Az Iparművészeti Múzeum Adattárában is találunk magyar gyűjteményben ritkaságszámba
menő priporohot. A tronoló Krisztust ábrázolja ez a XVIII. századi alkotás.11
A mechanikus másolást gyakran perevodnak [orosz перевод], áthelyezésnek, képátvitelnek, nevezték. De így hívták magát a másolatot is.A képátvitel gyakran úgy történt, hogy az eredeti ikonról papírra nyomatot készítettek.
Ezt a konturrajz papír-nyomatot prorisznek nevezik. Ez az eljárás úgy történt,
hogy az eredeti ikon kontúrvonalait zéljével – gyakran fokhagymából és koromból készült ragasztó – bevonták, majd papírt nyomtak az ikonra. Az így
kialakult rajzolatot az elkészítendő ikon leukoszára nyomták. Az ilyen papírról egy–négy nyomatot is készíthettek.
Ott tartottunk tehát, hogy a leukoszra rávitt rajzot gyakran gráfjával karcolták be. De nem mindig alkalmaztak gráfját. A régi orosz ikonokon vagy egyáltalán nincsenek gráfjával karcolt vonalak vagy csak részlegesen figyelhetjük
meg ezeket. Például a nimbuszoknál és az egyenes vonalaknál vagyis a körzővel (kruzsálo) és a vonalzóval rajzoltaknál, vagy az arany háttér határánál,
vagy nagyobb színfelületek határánál találunk bekarcolt vonalakat. A XV. század végétől már a bekarcolások gyakoribbak, a XVI. században még gyakoribbak. A XVII. században szinte mindig találkozunk gráfjával. A régi bizánci ikonon teljesen hiányzik a gráfjá. Az italo-krétai ikonokon majdnem mindig ész-
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revehető. Az új görög ikonokon is elég gyakori. Ami pedig az orosz ikonfestészet századfordulós (XIX. és XX. század) korszakát illeti, tehát a kisipari, kézműipari tevékenység korát, a gráfjá rendszeressé vált, még az egészen egyszerű lubok jellegű, népies ikonoknál is.
A másolatoknál még egyszer hangsúlyozni kell, hogy korábban kevésbé használták a mechanikus sokszorosító másolási módszereket. Inkább
obrazecről, mintáról másoltak. A másolatok az ikon hagyományőrzését, a
szent jelenség folyamatosságát jelentették. Néha – miként említettük – valóban túlságosan mechanikussá vált a másolás, s ez a művészi érték, a teológiai
vonatkozások, az imádságos lélek kibontakozásának rovására ment.
Az ikon megfestése alapvetően a dolícsnyik és a lícsnyik munkájára épült.
Először a dolícsnyik dolgozott, aki figyelembe vette a známenscsik munkáját. A dolícsnyikolyan ikonfestő, aki a test ruha által nem takart részeinek kivételével a kompozíció többi részét festi meg. Ő festi a tájat, az építészeti elemeket, a kisebb tárgyakat, a ruhát, annak redőit, a különböző díszítő elemeket. A növényi díszítő elemeket festő dolicsnyikot trávscsiknak nevezték, míg
az aranyhátteret készítőt zlatopiszecnek.
Az aranyozó mester – teológiai vonatkozásban is – igen lényeges munkát
végzett, hiszen az arany lényeges tulajdonsága, hogy nagymértékben visszaveri a fényt, s a jámbor néző úgy érzi, mintha az ikon rá sugározna, szinte érzékeli az ikonból sugárzó isteni fényt, kegyelmet. Éppen ezért az arany felületet
mindig gondosan rendkívül simára, fényesre csiszolták, a csiszoláshoz gyakran achátot alkalmaztak. Oroszországban az arany polírozására használt szerszámot egyébként zubóknak, fogacskának nevezték, mely rendszerint csiszolt
achátból és kis fogóból állt. (Azért is nevezhették e kis szerszámot fogacskának, mert az achát helyett állati fogat is alkalmaztak.) Az arany háttéren kívül
ugyancsak a zlatopiszec festette az ásszisztot is. Így munkája igen jelentős és
nagy tudást kívánó. Az ássziszt aranyfüstlemezből készült finom vonalháló.
Rendszerint a ruharedőket jelzi. De jelentősége ennél sokkal nagyobb, fontos
szimbolikus értéke van: az asszisztot gyakran a világot elárasztó isteni fény és
energia jelzéseként értelmezik.
Az aranyozás alapozó anyagát, ragasztóanyagát poliméntnek nevezik, miként a nyugati táblakép festészetben is. Ismeretes, hogy a nyugati – például
barokk kori – táblakép- festészetben ez az anyag többek között bóluszt, szappant, tiszta méhviaszt, szarvasfaggyút, bálnazsírt, nyúlenyvet tartalmazott. Az
orosz ikonfestészetben egyrészt ettől eltérő, másrészt sokban hasonló anya-
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gokkal találkozhatunk. Itt a fő alkotóelemek rendszerint sárgásvörös földfesték, tojásfehérje, kevés növényi olaj vagy állati zsiradék. Ezt a folyékony, gyorsan száradó ragasztót ecsettel vitték fel a levkaszra. Erre került az aranyozás.
Már a XVI. század végétől használták.
A dolícsnyik még számos speciális vonalat is megfestett. Ilyenek például a
razgyélka, azaz osztott vonal, továbbá a különleges szegélyvonalak, vagyis az
opúska és az otvódka.
A következő fázisban a lícsnyik dolgozott. Ő festette meg arcokat és a test
azon részeit, amelyeket a ruha nem takar el.
A lícsnyik munkájával kapcsolatban a szankír, a pláv, a rumjánec és a
dvizsók kifejezésekkel kell megismerkednünk.
A szankír nem más, mint alapozó testszín. A sötét szín sokféle árnyalatában
jelenik meg. A színárnyalat utalhat az ikon készítési helyére és korára. Például a bizánci ikonok nagy részén a szankír szürkéskék árnyalatú, a Rubljov korabeli orosz ikonokon szürkészöld, az itáliai hatás alatt létre jött posztbizánci
görög ikonokon barna, a Sztroganov ikonfestő iskola követőinek ikonjain
sokszor belíloval – ezzel az ólomból készült fehér festékkel – kevert barnával
találkozunk. Amikor az ikonfestő megfestette ezt az alapozó testszínt, hozzálátott a hígfestéshez, vagyis a plávhoz. Ennek a híg festékkel történő világosító eljárásnak a lényege az, hogy többször híg és egyre világosabb okkerrétegeket visznek fel. Ezzel finoman formálják az arcot és így is érzékeltetik a szent
megtisztult testének fényességét, a belülről fakadó fényt. Gyionyíszij, a XV. és
a XVI. század fordulójának nagy orosz ikonfestője az elsők között fejlesztette
igen magas színvonalra ezt az eljárást.
Ezután festette meg az ikonfestő az arcpírt. Ezt rumjáneccel, vagyis speciális vörös festékkel festették. A rumjányecet, mely egyébként Oroszországban
a kozmetikában is használt festék volt, leggyakrabban mahagónifa vagy szantálfa rostjából, továbbá krétaporból, belíloból és más anyagokból készítették.
Művészeti vonatkozásban és teológiai értelmezésben is döntő fontosságú
a lendületvonal, vagyis a dvizsók. A lendületvonal vékony, fehér, gyors mozdulattal felvitt vonalka. Sohasem a látott fény-árnyék szabályai szerint festik
meg. A dvizsók a belülről, a szentek megdicsőült testéből fakadó fényt érzékelteti. Formája (vastagsága, hosszúsága, kiöblösödő kezdete és elvékonyodó
vége, lendületes felvitelének jellege, gyorsaságs stb.) hely, kor, műhely és mester meghatározó lehet. A hészükhazmus hatására már igen korán megjelentek ezek a gyakran feszültséget, belső kisugárzást érzékeltető lendületvona-
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lak. Ezt figyelhetjük meg – a legelsők között – az athoszi Pantokrátor monostor 1363-ban készült Krisztus Pantokrator ikonján. (2. kép) A legjelentősebbek a már említett Feofan Greknek, a híres bizánci-görög festőnek falképein
és ikonjain látható lendületvonalai.12 (8. kép)
A megfestés végső fázisai közé sorolható az ozsívka [oroszul оживка], vagyis az élénkítő vonal használata. Az élénkítő vonalakat rendszerint belíloval
festették, s ezzel mintegy megerősítették a kompozíció főbb elemeit, és egységessé tették a színvilágot. Talán ezzekkel a fehér vonalakkal is utaltak az isteni fény szétáradására.
A lícsnyik feladata volt a haj és a szakál megfestése is. A fentebb már említett Dionüsziosz athoszi mester részletesen írt a haj, a szakáll és néhány arcvonás ábrázolásáról. Külön foglalkozott a fiatal és az idős szentek megjelenítésével.
Végy sötét okkert és égesd addig, míg vörös-fekete lesz, és ha Krisztus vagy fiatal
szentek haját akarod festeni, keverj némi feketét hozzá. Végy azután ugyanebből
az alapszínből, keverj egy kis feketét hozzá, és fesd a rajzolatokat és könnyebb árnyékokat. A mély árnyékokhoz végy tiszta feketét, keverj némi okkert és alapszínt hozzá, és készítsd el az első réteget. A második réteghez, a sötét részekhez,
végy tiszta okkert, és mosd el a rajzolatokat. Az ajkak számára keverj fehéret cinóberrel, a szájnál csak cinóbert használj, a szájnyílásnál cinóbert és egyéb színeket. A sötétebb árnyékokhoz végy feketét és tiszta umbrát, a szemhéjakhoz ritka
glükaszmoszt [vagyis finomító festéket, mely Dionüsziosz szerint két rész testszínből és egy rész szürkés alapszínből áll], melyet némi testszínnel emelsz ki.
Így kell a fiatal szentek haját, ajkát, száját és szemhéjait megfesteni. Az aggastyánok haját és szakállát azonban fesd a következő módon. Végy fehéret és kevés feketét, és készítsd el az első réteget, végy azután sötétebbet és fesd meg a rajzolatokat, mégpedig az árnyékokba sötétebb rajzolatokat. A szakállakat emeld ki fehérrel. A bajusz árnyékaira rakj tiszta feketét, és a szájhoz csak tiszta bolust használj. Az ajakra rakj kevés vörös hússzínt, bolussal vonván meg a bajúsz szálainak
rajzolatát. A szemhéjakra némi glükaszmoszt is rakhatsz, de el is hagyhatod. Így
kell az aggastyánok haját, szakállát és ajkát megfesteni.13

Ezekkel az eljárásokkal összecseng Theophilus Presbyter néhány receptje.
Híres munkájának első könyvében, mely a festészet technikai kérdéseit tárgyalja a következőket olvashatjuk:
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1. fejezet. A ruhátlan testek színeinek kikeverése. Az a festék, amit membranának
[lat. bőr, ez a szín kisssé a szankirre emlékeztet] nevezünk, s amellyel az arcot és
a ruhátlan testet festjük, a következőkből tevődik össze. Végy cerosit [lényegében a belíloval azonos] – ez olyan fehér, amely ólomból készül –, tedd réz- vagy
vasedénybe, nem megtörve, hanem úgy, ahogy van, szárazon, helyezd a szénparázs fölé, és melegítsd, míg sárga nam lesz. Ezután törd meg, és adj hozzá ólomfehéret és cinóbert – sinopist –, mígnem testhez hasonló színű lesz. A színek keverése tetszésed szerint történjék…
3. fejezet. Az első posc. [A testszín sötétebb árnyalatát jelentő szín.] Amikor pedig membranát keversz és ezzel töltöd ki az arcot és a mezítelen testrészeket,
tégy hozzá prasinus-zöldet és rubeumot – melyet okkerből égetünk – és egy kevés cinóbert, majd készítsd el a poscot, amellyel kirajzolod a szemöldököket és
a szemeket, az orrlyukakat és a szájat, a szakállat és a ráncokat az orr és a halánték körül…
12. fejezet. Az ifjak és az aggok haja és szakálla. Keverj el kevés feketét ólomfehérrel, és töltsd ki vele a vének haját és szakállát. Adj e színekhez több feketét és
egy kevés égetett okkert, csinálj vele vonásokat, és élinkítsd tiszta ólomfehérrel.
Tégy az ólomfehéhez ismét több feketét, és töltsd ki vele az idősebbek haját és
szakállát…14

Tehát a nyugati művészetekben is található az Athosz Herminiához hasonló útmutató. Mindkettőt a teológiában is igen tájékozott egyházi ember írta.
Theophilus Presbyter művének a Schedula diversarum artium-nak keletkezési idejét újabban a X. század végéhez kötik, és az írást a reichenaui körhöz kapcsolják. Ám receptjeinek jelentős része korábbi eredetű munkákra támaszkodik. A furnai Dionisziosz szerzetes által 1730 és 1734 között összeállított
Athosz Heminiát jóval korábbi források alapján írták. A kettő között lényeges
különbség, hogy Dionisziosz a részletes technikai kérdések mellet igen sokat
foglalkozik az ikonográfiai előírásokkal, a kompoziciós elrendezéssel, melyet
a hagyományőrző ikonfestők szogorúan be is tartottak.
Visszatérve az előírásokkal igen szabályozott lícsnyik munkájához felfigyelhetünk arra, igaz igen ritkán, hogy a lícsnyik stilisztikailag nagyon kicsit
eltérhet a dolícsnyiktől. Ugyanis a lícsnyik volt a vezető mester. Ő rendszerint idősebb, erősebben tradicionális, míg a dolícsnyik gyakran fiatalabb – az
ikonfestők hierarchiájában egy kicsit lejjebb volt –, és a lícsnyiktől eltérően
újabb felfogást is képviselhetett.
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Hangsúlyozni kell azt is, hogy a lícsnyik és a dolícsnyik munkája gyakran
nem vált szét, vagyis gyakran ugyanaz a mester festette meg ezeket a részeket.
A korai korszakokban az ikonfestészet szinte minden fázisát egy mester végezte. Igen gyakori volt ekkor az is, hogy az ikonfestők artelekbe, ahogy a régi
orosz krónikák nevezték druzsinákba vagyis mühelyekbe tömörültek egy-egy
nagyobb feladat elvégzésére, például ikonosztázis megfestésére. Ám feladatkörük nem nagyon vált szét a munkafázisokat illetően. Persze itt is voltak segédek és vezető mesterek. Nagyjából a XVII. században alakultak ki az orosz
ikonfestészetben az előbb említett funkciók – például az Oruzséjnaja Pálátá
iskolájában mindez már jól megfigyelhető –, de ezzel párhuzamosan is megmaradt az „egymesteres” ikon.
A befejező munkálatok
A befejező munkálatok lényeges eleme az ikonok feliratozása. A feliratok
az ábrázolás témáját jelölik meg. Minden ikont kötelező volt feliratokkal ellátni. A betűtípusok támpontot adhatnak az ikon korára vonatkozóan. Például az orosz ikonokon a XIV. században gyakran vastagvonalú alacsony betűformákat használtak, később inkább magasabb és vékony vonalú betűkkel találkozunk, a XIX. század elején gyakoriak az olyan hosszúkás betűk, amelyeknek függőleges szárai közösek és sok, kis kacskaringós díszítő elemet tartalmaznak.
Végül az ikon egész festett felületét olifával vagyis firnisszel vonták be. Lenolajban különféle gyantás anyagokat oldottak, így készítették a jól átlátszö
firniszt. Abból a célból alkalmazták, hogy megvédje az ikon felületét a nedvességtől, és hogy a színvilágot egységesítse. A kence lassan – több napon át
– szárad, ezért látunk ikonfestő műhelyekben háttal a falnak támasztott ikonokat, hogy így a még nedves kencére por ne szálljon. Megszáradás után kialakult az erős, egységes védőfelület, ám ez gyakran fél évszázad után sárgulni, barnulni, sötétedni kezdett, és később már alig volt kivehető az ábrázolás.
A sötétedéshez az ikonok előtt égő gyertyának a korma is hozzá járult. Így aztán sokáig a régi ikonok esztétikai szempontból sokak számára idegenek voltak, hiszen csak sötét felületet láttak, sőt még maga az ábrázolás is alig volt
kivehető. Ezért aztán az ikonokat sokáig csak – szinte kizárólag – archeológiai szempontból tanulmányozták Ebben a vonatkozásban érdemes felfigyelnünk az 1913-as, híres, nagy moszkvai ikonkiállításra. Ekkor számos XV. és
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XVI. századi ikont állítottak ki, de úgy, hogy eltávolították az elsötétült, vastag olajfirnisz réteget.
A megtisztított ikonok a maguk sugárzó színvilágával úgy ragyogtak, mint az ékkövek; némelyik a cinóbervörös tüzében lobogott: mások finom rózsaszín, lila
és aranysárga árnyalataikkal simogatták a szemet; s volt közöttük olyan is, amely
éppen hófehér vagy fénylő kék tónusaival ragadta meg a belépő figyelmét

–írta nagyon érzékletesen V. N. Lazarev.15 Napjainkban a restaurátorok az
olifát, vagyis ezt az olajfirnisz réteget, melyet egyszerűen csak lakkrétegnek
neveznek, összetételétől függően gyakran etanollal távolítják el. Ezt alkalmazták a szentendrei Szerb Egyházi Múzeum három egyházatyát – vagyis Nagy
Szent Vazult, Aranyszájú Szent Jánost és Teológus Szent Gergelyt – ábrázoló
ikonján is.16 Az olifa eltávolításának látványos eredményét látjuk egy 1686-os
ikonon, mely az Istenszülő dicsőítését ábrázolja barlangkolostori csodatévő
szentekkel. (Egyébként a szentek között ott találjuk Magyar Mózes magyar
származású XI. századi kijevi barlangkolostori szentet is.) Ennek az ikonnak
a bal oldali alsó részén már az olifátol megtisztított felületet figyelhetjük meg.
Az elsötétült, elszínesedett olifa helyett itt az épületrészletek, a tájrészletek és
Szent Feodoszij vagyis Barlanglakó Szent Teodóz alakja már eredeti színvilágában jelenik meg.17
Az ikonok hátlapján (zatil) gyakran különös bekarcolásokat látunk. Ezek
sokszor szögletes betűformák, melyeket hegyes tárggyal, szöggel karcolták
be. Gyakran a tulajdonos nevét találjuk itt és annak a szentnek vagy ünnepnek
a megnevezését, akit vagy amit ábrázol. Van olyan eset is, amikor az ábrázolás témáját maga a pópa is megjelölte – néha olajos kormot is használt – ezzel
mintegy elismerte az ábrázolás hitelességét. Azt jelezte, hogy a hívők imádkozhattak az ikon előtt. Bizonyos esetekben, ritkábban, hosszabb, festékkel
írott szöveget is találunk itt, mely a tulajdonos nevén kívül még néhány fontos családi adatot is rögzített. Különösen ritkán az ikonfestőt is megnevezte. Az ikonfestők nagyjából a XVII. századig nem szignálták ikonjaikat. Néhány kivétellel persze találkozhatunk. Az ikonok fő vonásait a zsinati határozatok rögzítették. Ezek a zsinati határozatok az ikont több ikonfestő-generáció közös alkotásának tekintették. Igen fontos volt az a szempont is, hogy
a jámbor ikonfestő lehetetlennek tartotta, hogy az ikon szakrális síkjába, saját nevét elhelyezze, hiszen itt csak szent szövegek szerepelhettek. Az ikonfestők úgy gondolkodtak, hogy az ikon sugalmazásra, kegyelem során jött lét-
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re, s az ikonfestőnek kevés a szerepe. Ezért is kisebb szenzáció-számba ment a
szentpétervári Ermitázs 1990-es kiállítása, ahol Feliratos, szignált és datált 16.
századi – 20. század eleji orosz ikonok címmel negyvenkilenc ikonfestő mester munkáját mutatták be.18 Magyar magángyűjteményből is ismerünk szignált és datált orosz ikont. V. Vasziljev 1851-ben festette Konstantin és Heléna
a Szent Kereszttel ikonját, melyet jobbra lent szignált és datált: В. Васильевъ
1851. (42. kép) Híres Mitrofan ikonfestőnek és segédjének Istenszülő a gyermek Jézussal, Újszövetségi Szentháromsággal, Jézus életének jeleneteivel és
szentekkel elnevezésű, a szigetcsépi szerb templomból származó, XVIII. század eleji ikonja, melyet a mester a középmezőben, jobbra lent szignált: Χειρ
Μιτροφανη ζωγραφου – Mitrofan ikonfestő keze. (12. kép)
Néha néhány szakrális esemény adatainak rögzítését is megtalálhatjuk
az ikonhátlap feliratában. Kivételesen a szakrális vonatkozások mellett naiv,
megmosolyogtató, praktikus gondolkodásra utaló szövegekre is bukkanhatunk. Pusztán az érdekesség kedvéért idézünk Ilia Brodlakovics ikonfestő
1666-ban készült Trónoló Krisztus ikonjának feliratát.
Mi Sztehunok: Iván és apám és feleségem, Mária ezt az ikont örök üdvösségünkre vettük Ilás [Illés] cimborától, munkácsi festőtől, adtunk érte egy kandisznót.
Ily módon egy másikat ősszel tartozunk adni, hogy 6 aranyat érjen, és ha nem
adnánk disznót, pénzben tartozunk megadni a 6 aranyat a megbeszélt Szent Mihály gyülekezete napján ugyanez 1666. évben.19

A késői ikonok egy részénél az ikontábla hátoldalát (zatil) és oldalát (bort)
rendszerint vászonnal vagy bársonnyal vonták be a védelem és a tisztelet jeléül. Ezt a borító anyagot szorócskának nevezték. Különleges, ritka és igen értékes damaszt szorócska található a XII. század végi, híres esztergomi bizánci
sztaurothéka (41. kép) hátoldalán.
Az ikonokat nem volt kötelező fémborítóval ellátni, mégis igen sok fémborítós ikonnal találkozunk főleg a XVIII. és a XIX. században. I. A. Sztyerligova
a fémborítások legnagyobb kutatója találóan mutat rá egy korai ikonnal kapcsolatban a fémborítás teológiai jellegére: „A veretes birítás sugározza a szent
apostolok testének ragyogását és romolhatatlanságát.”20 Az ikonborítók nemes csillogásukkal az arany háttérhez hasonlóan az ikonról sugárzó isteni
fényt hangsúlyozzák, színes drágaköveik finoman érzékelteik a szent ábrázolás tér- és időfelettiségét.
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Az ikonborító, bár több pravoszláv ország művészetében előfordul, Oroszországban különös jelentőségre emelkedett. Szergej Alekszandrovics Jeszenyin (1895–1925), az egyik leggazdagabb szín- és képvilágú orosz lírai költő Ó, Oroszhon, drága földem című kezdetű, 1914-ben írott versében hazáját
kunyhókkal, ikonborítókkal és végtelen tájjal jellemzi.
Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты – в ризах образа...
Не видать конца и края –
Только синь сосет глаза.

Erdődi Gábor fordításában:
Ó, Oroszhon, drága földem,
Kunyhód szentkép díszesen...
Végtelenül körülöttem
Csupa kéket szív szemem.

Az ikonborítók használata már igen régen kialakult teológiai meggondolásokra vezethető vissza: a 787-ben összehívott Második Niceai Zsinat magállapításaira, és a Szentírás szövegére. A zsinat a Frigyláda és az ikon anyagát a
fában jelölte meg. A Szentírás szerint pedig a Frigyláda arannyal volt borítva.
„Borítsd meg azt [vagyis a Frigyládát] tiszta arannyal, belül is kivül is megborítsd azt, és csinálj reá köröskörűl arany pártázatot.” (Kiv 25,11) Erre alapul a
fára festett ikonok nemesfémmel való borítása.
Az ikonborítót oroszul ubórnak nevezzük, ez gyakran ezüstből készült.
Találkozunk aranyozott ezüst, és – a szegényebb helyeken – sárgarézborítókkal is. A nemesfémeken ötvösjegyek is vannak, szinte minden régi orosz
ezüstborítón 84–es számot is találunk. Ez az ezüst finomságára utal, vagyis
arra, hogy az ezüst 84 zolotnyik finomságú.21 1700 februárjától Oroszországban törvény írta elő a nemesfémek jelzését.
Az ikonborítónak (ubór) három fajtája van: a riza, az oklád és a bászmá.
(Tegyük hozzá, hogy ez a felosztás és az alább ismertetett terminológia nem
igazán elfogadott!)
A riza az ikonborításnak az a fajtája, amely az ikontáblának a széleit, a középső részéből a hátteret és a ruházatot is borítja, tehát csak az arcokat, kezeket és lábfejeket hagyja szabadon. Ezt figyelhetjük meg Az Istenszülő min-
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den fájdalmasok öröme ikonon. (Igaz, kivételesen, itt az Istenszülő lábfejét is
beborították.) (25. kép) Finoman domborított ezüst rizával rendelkezik egy
1780-ban készült, kisméretű Kazányi Istenszülő ikon. (19. kép) Jellegzetes,
XIX. századi sárgaréz rizát látunk egy deészisz kompozícióból származó Istenszülő ikonon (9. kép) és egy Istenszülő „a Jel” ikonon. (10. kép)
A riza gyakran domborítással, poncolással, cizellálással vagy nielloval készült. Szinte minden fellelhető drágakővel díszítették. Kiemelten kedvelt volt
a rubin, a zafír, a smaragd, a gránát, az ametiszt és a gyöngy. Számos XIX. és
XX. századi kevésbé igényes ikonkészítő műhelyben az eltakart részeket nem
festették meg. Ezeket az ikonokat podokládnyicának nevezték.
Az oklád vonatkozásában sem következetes a terminológia. Okládnak neveznek néha mindenfajta ikonborítást. Helyesebb azonban okládnak az ikonborításnak azt a fajtáját nevezni, amely az ikontáblának a széleit és a középső
részéből a hátteret is borítja. A rizához hasonlóképen munkálták meg és díszítették.
A terminológiai pontatlanságokat tovább bonyolítja az, hogy néha csak az
ábrázolt ruházatot borító elemet nevezik rizának. Például az un. II. Sándor cár
féle Pantokrátor ikon borítóján Krisztus ruháját igazgyöngyök borítják, s ebben az értelmezésben csak ezt nevezik rizának, a többi részt pedig okládnak.
(4. kép)
A magas művészi szinten kialakított, gazdagon díszített okládra jó példa a Vlagyimir-Szuzdali Múzeum Kazányi Istenszülőt ábrázoló ikonjának
okládja.22 Ezt az ikont egyébként Dmitrij Mihajlovics Pozsarszkij féle ikonnak is nevezik, mert a hátlapján egy XIX. századi felirat arra utal, hogy az ikon
Dmitrij Mihajlovics Pozsarszkij fejedelem adománya. Dmitrij Mihajlovics
Pozsarszkij (1587–1642) orosz hadvezérként vált híressé, aki hősiesen harcolt a lengyelek és a svédek ellen. Az ikon a Szpaszo-Jevfimijev kolostorból
származik, mely a család temetkezési helye volt. Ennek az ikonnak a finoman
domborított okládján 13 drágakövet látunk, melyek különböző fényű és intenzitású csillogása az ikon pompáját és egyben nem evilági voltát érzékeltetik. A sokféle színű drágakövek között megcsodálhatunk türkizt, ceyloni
spinellt, akvamarint, rubellitet, gránátköveket, vörös korundokat. Ennek az
okládnak további különlegessége, hogy koronával továbbá cátával, vagyis díszes gallérral is rendelkezik. De vannak egyszerűbb mégis megkapó sárgaréz
okládok is. (21. kép)
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Az ikonborításnak pedig azt a fajtáját nevezzük bászmának, amely az ikontáblának csak a széleit borítja, mintegy keretbe – de nem igazi keretbe – foglalja a középső ábrázolást. Ezt láthatjuk a híres esztergomi bizánci sztaurothékán
(41. kép), továbbá a firenzei Santa Maria del Fiore Dóm Gyűjteményének
Dódekaorton-Dyptichonján (34. kép) is. A bászmát is a rizához hasonlóképen munkálták meg és díszítették.
Ritkábban találkozunk nem fémből, hanem textíliából készült ikonborítókkal is. Ezeken gyakran igazgyöngyöket, üveggyöngyöket, féldrágaköveket
vagy drágaköveket és különböző hímzéseket látunk. (Létezik fából készült
ikonborító is, de ez rendkívül ritka.)
Az ikonborítókat néha nem egyszerre készítették, hanem igen különböző időkben. Egy-egy nevezetes esemény, imameghallgatás alkalmából, hálából vagy a segítség megnyerése céljából újabb és újabb részeket helyeztek az
ikonborítóra. Ezek a részek a katolikus kegyképek fogadalmi tárgyaira (offer,
votív) emlékeztetnek.
Az ikonborítókkal (oklád, ríza) kapcsolatban meg kell még ismerkednünk
a venyec, a koruna, a rjászno, a cátá, a drobnyica és a zápona fogalmával.
A venyec [венец] dicsfényt jelent, melyet az ikonborítóra erősítenek rendszerint un. füles-kapoccsal. Ritkábban előfordul az is, hogy ha az ikonon
nincs ikonborító, akkor közvetlenül a festett felületen helyezik el. A koruna
[коруна] a korona [корона] szóból származik. Fogazatos vagy áttört díszítés, a dicsfény felső részén van. A rjászno [рясно] függődísz az ikonborítón,
a nimbuszhoz kapcsolódik, és az arc két oldalán csüng. A kifejezés egy orosz
női ékszerből származik, mely rendszerint gyöngysorból készült, és a fejfedőhöz erősítették. Két oldalt, a halánték mentén függött. (Egyébként Kelet-Szibéria egyes régióiban – például Irkutszkban és környékén – a ribiszke fürtjét
is néha rjásznonak nevezik.) Az arc körüli dísz negyedik eleme a cátá [цата].
Félhold alakú, gallérszerű fémdísz, melyet a venyec alsó két végéhez kapcsolnak. Általában magas szakrális uralkodói méltóságot, főpapi rangot jelöl. A
szó óorosz formája cjáta [цята], mely a latin centus, vagyis aprópénz szóból
származik.
Az ikonborítóhoz még más rátétes elemek is kapcsolódnak, melyek az
ikonborítónak szinte bármely részén elhelyezkedhetnek. Ezek közül kiemelkedik a drobnyica [дробница], mely különböző formájú, gyakran figurális
ábrázolással ellátott dísz. Rendszerint ezüstből vagy zománcból készül. (Az
evangéliumos könyvek borítójának hasonló, rátétes díszeit is így nevezik.) A

Az ikon teológiája és technikája

85

zápona [зaпона] pedig gombszerű kisméretű dísz, melyet gyakran csavarral
erősítenek föl. (V.ö. запонка: gallérgomb, kézelőgomb.)
Az ikonborító minden részletével, technikai bravúrjával, művészi kifinomultságával az ikon iránti még nagyobb tisztelet kifejezésére szolgált.
Az ikonborító felhelyezése után az ikont – ez sem volt kötelező, miként a
borítóval való ellátás – kiótba, vagyis üvegezett ikonszekrénykébe helyezték.
(24. kép) Ez a szekrényke, ládika, miként a már említett kovcség ugyancsak
utal a frigyládára, illetve Noé bárkájára, hiszen görögül mai is így mondjuk:
κιβωτός της Διαθήκις = frigyláda, κιβωτός του Νώε = Noé bárkája.
Kötelező volt viszont – a legszigorúbb mértékben – az ikon felszentelése.
Ezzel válik az ikon igazi ikonná. Ezzel kapcsolatban emlékezzünk Szergij Bulgakov atya szavaira: „Az áldásnak köszönhetően Krisztus ikonjában titokzatos találkozás valósul meg az imádkozó és Krisztus között…”23
Festékek és színek
Végezetül – legalább néhány szóval – meg kell emlékeznünk az ikonfestészetben alkalmazott festékekről és színekről.
Az ikonok döntő többségén temperafestéket használtak, ezen belül is elsősorban tojástemperát. Egyébként a temperafestékben a tojás kötőanyagként való kiemelt alkalmazása talán összefügg a keresztény kultúrkörben, a
népi vallásosság körében, a népszokásokban azzal a nagyon elterjedt nézettel, amely szerint a tojás az újjászületést, a megújulást szimbolizálja, és egyben
összefüggésbe hozták Krisztus feltámadásának ünnepével. A korai – a képrombolás előtti és nem sokkal utáni – ikonok egy része enkausztikával készült. Olajfestékkel festett ikonok nagyobb számban csak a XIX. században
jelentek meg. Ekkortájt igen gyakori volt az olajjal kevert tempera is, ezt is
az egyszerűség kedvéért temperának szokták nevezni. Az ikonleírások során
gyakran pusztán egyszerű szemrevételezés útján állapítják meg a festék nevét. Ha a festékfelhordás szálkás jellegű, akkor valószínű, hogy temperáról
van szó. Természetesen határozott állítást csak a gondos anyagvizsgálat után
tehetünk.
Az ikonfestők mindig maguk készítették a festékeket és az olifát. Gyakran
titkosak voltak a receptek, egy-egy műhelyt vagy néha mestert is sajátos recept alapján készült festék és egyben színvilág is jellemez. Érdekes példa erre
az, amikor az attribúciónál döntő szerepet játszott a festékanyag elemzése.
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A vita a moszkvai Kremlben álló Angyali Üdvözlet templom ikonosztázisa
körül bontakozott ki. Az írott források alapján egyértelmű volt, hogy az
ikonosztázist 1405-ben Feofan Grek, Gorogyerci Prohor és Andrej Rubljov
festette. A festékanyag megvizsgálásakor kiderült, hogy többféle – vagyis
más-más recept alapján készült – festékről van szó, tehát az ikonosztázis ikonjai nem egyszerre és nem egy helyen készültek. Az írott forrással való ellentmondást úgy oldották föl, hogy – egyébként más érvekkel együtt – feltételezték, hogy az ikonosztázis az 1547-es nagy, moszkvai tűzvészkor leégett, és az
ikonokat különböző helyről és időből származó ikonokkal pótolták.24
A legfontosabb szín az arany volt, amit az ikonfestők a „színek színének”
is neveztek. Ez a szín nem létezik a természetben, így tehát az un. „nem teremtett fényt” jelenti, vagyis azt az isteni fényt, amely elárasztja az embert.
Az arany „elkápráztat”. Úgy érzi a néző, a nagyfokú fényvisszaverődés következtében, mintha maga az ikon lenne a fényforrás. Teológiai jelentése is ez: az
ikonból sugárzó isteni fény átszellemíti az embert, és a teremtmény megérzi a
Paradicsom tisztaságát. Az arany használatának kétség kívül ez a legfontosabb
teológiai vonatkozása. Az arany használatakor arra is gondolhattak az ikonfestők, hogy az arany már évszázadok óta ismert, megbecsült anyag, nem változik, nem oxidálódik, s ezzel is az állandóság, az örökkévalóság érzetét kelti.
Szakrális vonatkozásban az arany bibliai említéseire is gondolhattak, mint például Mózes Második Könyvének a papi ruhákat ismertető részére.
És csinálják az efódot [eredetileg főpapi vállruha] aranyból, kék és bíborpiros,
karmazsinszínű és sodrott lenből, mestermunkával. (Mózes II. Könyve 28. 6.)

A korai ikonoknál igen vékony laparanyat használtak. Hiszen ez tükrözi vissza szinte teljességgel a ráeső fényt, ez érzékelteti igazán az isteni fényt.
Csak jóval későbbi az aranyporból készült festék. Az aranyozás külön szakmának, igen megbecsült mesterségnek számított.25
Itt említjük meg a potált [orosz поталь], mely végül is csak kissé kapcsolódik az aranyozási eljárásokhoz. A potál (mai jelentése egyébként aranyfüst) ugyanis sárgarézből, ezüstből vagy ónból készült nagyon vékony lapocska, melyet a szegényebb műhelyekben az aranyfüstlemez helyett használtak.
Az ezüstből és az ónból készült lapocskákat áttetsző sárga festékkel borították, így fémes csillogású, aranyra emlékeztető felületet kaptak. Néha a fém
idővel a festékborítás ellenére oxodálódott, ekkor sötét felületek, gyakran sávok jelentek meg az ikonokon. A régi orosz írott források szerint a XV. szá-
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zad közepétől már használták a potált. Gyakori volt a XVIII. és a XIX. században Oroszországban, észak-görög és bolgár területeken. Több görög és bolgár
triptichonon is megfigyelhetjük ezt. Például az Istenszülő a gyermek Jézussal és
az elhervadhatatlan rózsával triptichonon már az első restaurátori szemrevételezéskor jól látható volt, hogy „az ezüstfólia [vagyis a potál] korrózió következtében sok helyen elfeketedett.”26
Készítettek olyan ikonokat is, amelyeken az egész leukoszt arannyal borították és erre festettek. Ilyenkor az arany vonalakat már nem festették újra a
festett felületre, hanem a megfestett részeket finoman lekaparták, és így megjelent az arany alap. Így alakították ki a szegélyvonalakat és a díszítő elemek
egy részét. Ezekkel a különleges hatású ikonokkal viszonylag ritkán találkozunk, egyrészt, mert előállításuk igen drága volt, másrészt azért kerülték az
ikonfestők ezt az eljárást, mert az arany alapon a festék nem volt nagyon tartós. Mindenesetre az arany alapra való festés teológiai megközelítésben azért
figyelemre méltó, mert az egész szent ábrázolást az ikonfestők az aranyra, vagyis az isteni fényre helyezhették.
Az orosz ikonfestészetben viszonylag kevés színt használtak, sok helyütt
csak nyolcat, tízet. Igaz, egy-egy festéknek vagy színnek a régi orosz írott forrásokban igen sok elnevezése van. (Ld. kislexikon) Csak a XVIII. században
jelent meg sokféle festék az orosz ikonokon, amikor is megnőtt a festékek importja.
A lapisz-lazuliból vagyis a lazurkőből készült kék festék az arany után az
ikonfestészet lefontosabb színe volt. Az égi szféra jelzésére szolgált. Az aranynyal szinte egyenértékű volt. Andrej Rubljov híres Ószövetségi Szentháromság ikonján hat árnyalatban jelenik meg megkapó erővel.
Igen gyakran használták a belílot, ezt az ólomból készült fehér, egyébként
igen mérgező festéket. Majdnem minden festékhez hozzákeverték, ha világosabb színárnyalatot akartak elérni. Keverés nélkül akkor alkalmazták, ha határozott, erőteljes, „világító” felületeket vagy vonalakat kívántak létrehozni. Az
ólomtartalmat röntgenfelvétellel könnyen kimutathatjuk, hiszen itt a fehér
felületek jól megjelennek. A hamisítók gyakran használnak hasonló hatású
titánfehért. Ez az új, szintetikus festék nem jelenik meg a röntgenfelvételeken.
Sokszor használták az okkert is. Ez a vasoxidból és agyagból álló festék általában sötétsárga színű, de gyakori a vöröses, barnás árnyalat is. A szín a vas
oxidáltságának mértékétől függ. Oroszországban az ikonfestők igen régóta
használják. Kijevi régészeti feltárásokon egy XIII. századi, leégett ikonfestő
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műhelyben is megtalálták. Kiemelkedő jelentőségű volt a cinóber is. Ez a higanyszulfidot tartalmazó festék telített vörös színű.
Oroszországban a lícsnyikek kedvelt és érdekes festéke volt a refty és a
szurmá. Az előbbi különböző árnyalatú és intenzitású szürke, kevert festéket
jelent, a haj, a szakáll, a bajusz, a szem és a szemöldök megfestésére használták. Az utóbbit Oroszországban kozmetikumként alkalmazták a szemöldök
színezésére. Ezt az ibolyaszínnel kissé árnyalt fekete festéket az ikonfestő a
szentek szemének megfestésekor használta.
Az orosz ikonfestészet némely nagy iskolája jól jellemezhető egy-egy
meghatározó színnel. Például a már említett cinóber és a nagy fehér, szinte osztatlan színfelületek jellemezték a novgorodi iskolát a XIII. század második felétől, míg a pszkovi ikonfestő iskola virágkorában a barna és a sötétzöld dominált.
A kolorittal kapcsolatban kell megismerkednünk az otmétyina fogalmával. Ez a szó olyan finom fehér vonalakat jelöl, amelyek az ikonon a kolorit és
a struktúra szempontjából a legfontosabb részekre kerülnek. A megfestés végső fázisában viszik fel a festett felületre, de még az olifával való bevonás előtt.
Az ikonfestészet tradíciókra épülő bonyolult festék- és színhasználatát tömören és igen szellemesen jelemezte Trubeckoj herceg, amikor az ikonfestészetet „színekben való elmélkedésnek” nevezte.27
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подписями и датами. Ленинград, 1990. Государственный Эрмитаж. Természetesen a korai korszakokból is maradt fenn számos orosz ikonfestő név. Ez nem csak a szignók alapján, hanem különböző írott források alapján állapítható meg. Ebben a vonatkozásban kiemelkedő jelentőségű a Kocsetkov szerkesztette orosz ikonfestők lexikona, mely a kezdetektől a XVIII. század első harmadáig több, mint 2800 mestert mutat be. И. А. Кочетков

90

Ruzsa György: Az ikon

(редактор-составитель): Словарь русских иконописцев XI – XVII веков. Москва, 2003,
«Индрик».
19 Az ikon egykor M. O. Korin moszkvai gyűjteményében volt. Iсторiя украïнського
мистецтва в 6 томах. Киïв, 1967–1968, т. 6, 1968, 194. Idézi Puskás Bernadett. Puskás B.:
Feliratos ikonok a munkácsi püspökség 17. századi emlékanyagában. In Omnis creatura
significans. Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára. Essays in Honour of Mária Prokopp. (Szerkesztette/Editor in chief: Tüskés A.) Budapest, 2009. CentrArt Egyesület,
187–191.189.,191.
20 И. А. Стерлигова: О значении дрогоценного убора в почитании святых. In
Чудотворная икона в Византии и Древней Руси. Москва, 1996, 129. Ld. még: И. А.
Стерлигова: Дрогоценный убор древнерусских икон XI – XIV веков. Происхождение,
символика, художественный образ. Москва, 2000. Прогресс-Традиция., Л. Шитова:
Русские иконы в драгоценных окладах. Конец XVII – начало XX века. Сергиев Посад,
2005. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Сергиево-Посадский Государственный
Историко-Художественный Музей-Заповедник, Продюсерский Дом Айдис.
21 A zolotnyik (золотник) szó az orosz zoloto (золотo), arany szóból származik. Az ezüstötvözet finomságának régi orosz mértékegysége. A leggyakoribb a 84-es finomsági fok, mely
azt jelenti, hogy az ötvözet 875 ezrelék ezüstöt tartalmaz. A 84 – es szám beütésével jelzik.
Egyébként az ezüst ikonborítókon rendszerint alul, leggyakrabban a bortra hajlított felületen helyezkedik el a fémjegy. A külön darabból álló részeken is (pl. cátán, vagy dícsfényen)
– amennyiben ezek nagyobb méretűek – találunk ötvösjegyet. A moszkvai ezüstöket 1740ig kétfejű sassal, majd 1741-től 1899-ig a sárkányt legyőző Szent György alakjával jelezték.
A szentpéterváriak jelzése korábban ugyancsak a kétfejű sas volt, később pedig két horgony
és egy jogar. A próba mesterek vagyis az ellenőrzó mesterek nevük kezdőbetűit és alatta évszámot ütötek be. Az ötvösmesterek általában ugyancsak nevük kezdőbetűivel jelezték alkotásukat. A fémjegyek feloldásait, így a mesterek neveit a jegykönyvekben találjuk meg. Az
orosz ezüst ikonborítók vonatkozásában szakértéshez legjobban a Posztnyikova-Loszeva
féle jegykönyv használható: М.М. Постникова-Лосева, Н.Г. Платонова, Б.Л. Ульянова:
Золотое и серебряное дело ХV-ХХ вв. Территория СССР. Москва, 1983. Нздательство
«Наука». Itt emlékeznék meg Marina Mihajlovna Pusztnyikova-Loszeváról, az orosz művészettörténeti tudománytörténet, különösen pedig az ötvösségkutatás egyik legnagyobb
alakjáról, aki Moszkvában, 1975-ben kandidátusi disszertációm egyik opponense volt.
Marina Mihajlovna Posztnyikova-Loszeva neve szinte teljesen összefonódott a több
kiadást is megélt, előbb említett, híres, orosz ötvösjegy-könyvvel. Bár többször találkoztam e kitűnő kutatóval nagy „titkát” csak viszonylag későn ismerhettem meg.
Édesapja Mihail Lukics Loszev jótékonyságáról is ismert híres vegyésztechnológus volt, aki
Moszkva környéki birtokán iskolát építtetett. Édesanyja Jevdokija Ivanovna Csuzsova festőművész, aki K. F. Juonnál és V. A. Szerovnál tanult. (V. A. Szerov Jevdokija Ivanovna portréját
is megfestette 1903-ban. E portré ma a Tretyakov Képtárban található.) Jevdokija Ivanovna
Csuzsova híres moszkvai szalon szervezője is volt, melyet többek között Vjacseszlav Ivanov és
Nyikolaj Bergyajev is látogatott. Ilyen kulturális légkörben nevelkedett Marina Mihajlovna,
aki már fiatal korában három idegen nyelven kitűnően beszélt, kitűnően rajzolt és a zenemű-
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vészetben is igen jártas volt. (Érdemes megemlíteni, hogy egyszer A. Sz. Golubkina szobrász
modellje is volt. Ez a mű ugyancsak a Tretyakov Képtárban látható.) Marina Mihajlovna
1924-ben végzett a Moszkvai Állami Egyetemen régi orosz művészet specializációval.
Marina Mihajlovna 1926-ban ment férjhez Alekszandr Vasziljevics Posztnyikov mérnökhöz, aki papi családból származott. (Apja Vaszilij Ivanovics Posztnyikov a Vaganykovszkoje
Temető Feltámadás templomának volt 1914 és 1925 között plébánosa. Alekszandr
Vasziljevics egyik testvére – Iván – szerzetes lett.) 1929 októberében, amikor a pár a Moszkvai Nagy Színházból, a híres Bolsojból hazatérőben volt, észrevette, hogy követik. Közvetlenül házuk kapuja előtt Marina Mihajlovna férjét letartóztatták. Mesélték, hogy Marina
Mihajlovna sohasem tudta könnyek nélkül hallgatni Rimszkij-Korszakov „Legenda a láthatatlan Kityezs városáról és Fevronyija szűzleányról” című operáját, melyet ezen a tragikus estén láttak. Alekszandr Vasziljevicset a kommunista uralom értelmiség- és egyházellenes hisztérikus kampánya keretében tartóztatták le, és három évre mordvinföldi lágerbe küldték. (Egyébként Mordovija, vagyis Mordvinföld a Volga középső folyásának abban a tágabb régiójában van, amelyhez Kityezs, a legendás, ősi város is kapcsolódik.) Marina Mihajlovna csak egyszer látogathatta meg férjét, aki nem sokkal szabadulásának időpontja előtt skorbutban meghalt. Marina Mihajlovna élete végéig mélyen gyászolta férjét.
„Titkáról” nem beszélt, zárkózott volt, de a kutatóknak, az egyetemistáknak igen sokat segített. A régi orosz ötvösségnek, különösen pedig a régi orosz liturgikus tárgyaknak a legsokoldalúbb és kétség kívül a legkitűnőbb kutatója lett. A Történeti Múzeum Nemesfém Gyűjteményi Osztályának vezetőjeként kitüntetett bizalmával, és az ő szakmai vezetésével szabadon kutathattam az orosz ötvösség leggazdagabb kincsestárában. Szinte szállóigévé váltak
mesteremnek Viktor Nyikityics Lazarev professzor úrnak szavai Marina Mihajlovnáról. „Ő
valószínűleg szent.” Ld. még: И. А. Стерлигова: О Марине Михайловне ПостниковойЛосевой. In Искусство Христианского Мира. Сборник статей. Выпуск 5. Москва,
2001. Издательство Православного Свято-Тихоновского Богословского Института.
C. 338–347.
22 Н. Н. Трофимова: Русское прикладное искусство XIII – начала ХХ в. Из собрания
Государственного объединенного Владимиро-Суздалького музея-заповедника.
Москва, 1982. Нздательство «Советская Россия». 188–189.
23 Прот. С. Булгаков: Православие. Очерки учения Православной Церкви. Paris, s. d.
Ymca-Press. 300.
24 Ld. bővebben többek között: Л. А. Щенникова: О происхождении древнего иконостаса
Благовещенского собора Московского Кремля. In Советское искусствознание. 81, вып.
2 (15), 1982, 81–129., Л. А. Щенникова: Формирование московской школы живописи в
конце XIV – начале XV века. Автореферат. 1984.
25 Lásd erről még: Korhecz Papp Zsuzsanna ”A szerb ikonok aranyozása” című szakdolgozatát, mely 1995-ben került megvédésre a Magyar Képzőművészeti Főiskolán. Kézirat. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Restaurátor Tanszék., Korhecz Papp Zs.: Az aranyfüst. Az
aranyozás rövid története. In Korhecz Papp Zs.: Újjászületések. Restaurálási, egyházművészeti és kultúrtörténeti képes tanulmányok. 2008. Életjel. 137–163. Érdekességképen megemlíthetjük, hogy fennmaradt a pesti görög templom [Nagyboldogasszony Magyar Orto-
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dox templom, Görög Ortodox templom, Petőfi téri templom] aranyozási munkálatairól szóló szerződés, mely 1804. március 4.-én készült. Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma, Budapest. Ltsz. 52.57.9. Szabó K. (szerk.): Görög örökség. A görög ortodox diaszpóra Magyarországon a XVII-XIX. században. Budapest, 2009. Budapesti Történeti Múzeum.
187., 178. No 4.59.
26 Dalos V: Ismeretlen bolgár mester… In Kovács P. (szerk): Megmentett műkincsek/
Preserved Art Treasures. Bp., 2008. Magyar Nemzeti Múzeum. 10. Az ikon restaurálása során a pergő festékréteg rögzítése akril alapú ragasztóval történt, a befejező lakkréteg pedig
terpentinben oldott dammárgyanta és lakkbenzinben oldott Paraloid B67 keveréke volt. Az
ikont Dalos Viktória restaurálta 2008-ban diplomamunkaként, a Magyar Képzőművészeti
Egyetem Restaurátor Tanszékén. A témavezető Menráth Péter, a konzulensek Forrai Kornélia és Ruzsa György voltak.
27 Е. Трубецкой, князь: Умозрение в красках. Три очерка о русской иконе. Париж, 1965.

Kislexikon

Rövidítések
ang. – angol, angolul
fr. – francia, franciául
gör. – görög, görögül
lat. – latin, latinul
ném. – német, németül
ol. – olasz, olaszul
or. – orosz, oroszul
tb. – többes szám
Különösen sok görög és orosz (egyházi szláv) kifejezés került a kislexikonba, hiszen az ikonfestészet terminológiája elsősorban a görög és
az orosz nyelvre épül. Ahol lehetett, próbáltunk – gyakran elsőként – magyar szakkifejezéseket kialakítani. Az orosz szavak átírásakor az egyszerűség kedvéért nem követtük a hivatalos akadémiai átírást, hanem az orosz
kiejtéshez igazodva, de a magyar kiejtéshez is illeszkedő és/vagy már hagyományosan elfogadott latin betűs átírási formát javasoltunk. Rendszerint feltüntettük az eredeti cirill betűs alakot is. Lényegében így jártunk el
a görög betűs szavak átírásakor is.
Több olyan szó és kifejezés is bekerült a kislexikonba, amelyet ma már
nem, vagy alig használnak. Mindez fontos lehet azok számára, akik az
ikonfestészet írott forrásait az eredeti nyelven kívánják tanulmányozni.
A bibliai idézeteknél a Károli Gáspár-féle fordítást használtuk. Lehet,
hogy ez vitatható, kissé anakronisztikusnak tűnik, a legmodernebb fordításoktól kissé eltér, de talán szép, régi, költői nyelvezete sok mindenért
kárpótol. Természetesen az idézetek pontos forrását mindenütt feltüntettük, s így ezek korszerű fordításban is elolvashatók.
Néhány esetben az orosz nyelvben az ikonfestészettel kapcsolatos igen
gazdag szaknyelv még nem elég egységes. Ez vonatkozik a múzeumi tárgy-
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leírásokra is (pl. oklád, ríza). Dőlt betűvel írtuk egy adott szócikkben az
első előforduláskor azokat a szavakat, amelyekről külön szócikk is található.

A
achát
Sávos kvarcváltozat. A leggyakoribbak a sárga, a barna, a vörös és a szürke
sávok. Elnevezését az Achates szicíliai folyóról kapta. Az ikonkészítésben az
arany polírozására csiszolt achátot használtak, melyhez nyelet erősítettek. Ezt
az egyszerű szerszámot zubóknak, fogacskának nevezték.
aer, aerion, (gör. αήρ, or. во’здух)
A keleti keresztény egyházban a proszforát takaró kendő.
aerion
Ld. aer
agapé (gör. αγάπη)
A Septuagintában a szeretet megjelölésére alkalmazott szó, megkülönböztetve
az érosz kifejezéstől, melynek jelentése túlságosan evilági, érzéki. (Ld. még
szeretet)
Ahtirkai Istenszülő, helyesebben Az Istenszülő Ahtirkai ikonja (or.
Ахты'рская Богома'терь, Ахты'рская Богоро'дица, Ахты'рская ико'на
Бо'жией Ма'тери)
Az Istenszülő Ahtirkai ikonja az Istenszülőt – kivételesen – a gyermek Jézus
nélkül ábrázolja. A Szent Szűz összetett kezekkel imádkozik, baljánál kereszt
látható a megfeszített Üdvözítővel. Az ikon legendájában arról olvashatunk,
hogy a Harkovi Kormányzóság ahtirkai pópája 1739 július 2-án kaszálás közben az Istenszülőnek egy vakító fényt kibocsátó ikonjára bukkant. Három év
múlva az Istenszülő utasította a pópát, hogy tisztíttassa meg az ikont tiszta
vízzel, de a vizet őrizze meg, mert azzal a hidegrázás gyógyítható. Később egy
ikonfestő fia ivott a vízből, és kigyógyult hidegrázásából. Széleskörű vizsgálatok után a Szent Szinódus 1751-ben elrendelte, hogy az Istenszülő ahtirkai
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ikonját csodatévőként tiszteljék. Az ikonról számos másolat készült, egy közülük a moszkvai Arbaton álló Szent Miklós Megjelenése templomba került.
Irodalom: Ruzsa Gy.: Az Esztergomi Keresztény Múzeum Ahtirkai Istenanya ikonja. In Ars Hungarica. 1994. no. 1., 73–76.
afényja (or. афе'ня) ld. ofényja
akatisztosz-himnusz
A görög „nem ülve” kifejezésből, azaz nem ülve kell énekelni. A bizánci liturgia huszonnégy versszakos himnusza, melyet állva énekelnek az Istenszülő tiszteletére. Mindegyik versszak a huszonnégy betűs görög ábécé egy-egy
betűjével kezdődik. A képekben gazdag himnusz az Istenszülő életének eseményeit áhítattal és gyöngédséggel énekli meg. A himnusz az ikonfestészetet
is megihlette. Egyes vélemények szerint Damaszkuszi Szent János (675 körül – 750 körül) a szerzője, de valószínűbb, hogy az V. vagy a VI. században
keletkezett.
Irodalom: Magyar fordítása: Berki F.: Imakönyv az ortodox keresztények számára. 1956., C. A. Trypanis: Fourteen Early Byzantine Cantica.
Wien, 1968., С. С. Аверинцев: Поэтика ранневизантийской литературы.
Москва, 1977. 231–236., Е. Б. Громова: История русской иконографии
Акафиста. Икона «Похвала Богоматери с Акафистом» из Успенского
собора Московского Кремля. Москва, 2005. Издательство «Индрик».
Akheiropoietosz (gör. Άχειροποίητος, or. О’браз Нерукотво’рный,
Нерукотворенный О’браз)
A nem emberkéz alkotta ikon. Tágabb értelemben az ikonok nem emberi, hanem égi úton való létrejöttére utal. Szűkebb értelemben speciális Krisztusarc-ábrázolás, mely magától Krisztustól származik. Ezt a képet küldte Krisztus egy kendőn Edessza királyának, Abgárnak. (Ld. még pávoloka). Nevezetes ábrázolások: a moszkvai Tretyakov Képtár XII. század második felében
készült ikonja és a laoni katedrális kincstáraának XIII. századi ikonja. Ld. még
mandylion. (6. kép, 7. kép)
Irodalom: Е. Н. Мещерская: Легенда об Абгаре – раннесирийский
литературный памятник. (Исторические корни в эволюции
апокрифической легенды). Москва, 1984., G. Wolf: From Mandylion to
Veronica: Picturing the „Disembodied” Face and Dissemiating the True Ima-
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ge of Christ in the Latin West. In H. L. Kessler and G. Wolf (ed.): The Holy
Face and the Paradox of Representation: Papers from a Colloquium Held at
the Boblioteca Hertziana, Rome, and the Villa Spelman, Florence, 1996. Bologna, 1998. 153–179., Б. Пушкаш (Puskás B.): Варианты иконографии
Нерукотворного Образа и их значение в иконописи Карпатского
региона. In Theologos11., 2009/1. Prešov. 39–54.
alba (lat. „fehér”)
Miseing. Fehér vászonból készült, bokáig érő, bő ing. Fehér színe az örömöt, a
feltámadást és a mennyei liturgiát szimbolizálja. Eredete a tunikához kapcsolódik. Ld. még sztihárion.
áldás ikon (or. благослове’нный о’браз, благослове’нная ико’на)
Azokat az ikonokat nevezik Oroszországban áldás ikonoknak, amelyeket a
szülők ajándékoztak az ifjú párnak, amikor áldásukat adták a házasságra. Ez
több alkalommal is történt. Először a leánykéréskor, közvetlenül az esküvő
előtt és a lakodalom második napján. Ezeket az ikonokat a házasfelek a szép
sarokban elhelyezvén egy életre megőrizték. Az ilyen ikonokon általában a
polje függőleges mezőin az ifjú pár védőszentjeit festették meg.
ámbon (gör. άμβων, or. а’мвон)
Alacsony emelvény az ikonosztászion királyi kapuja előtt.
ametiszt
Ibolyaszínű kvarcváltozat. A görög szó jelentése: részegségtől óvó. Az ikonborítók díszítésénél kiemelten kedvelt volt.
anafóra (gör. αναφορά, or. анафо’ра)
A keleti kereszténység liturgiája központi imádságainak összefoglaló neve.
Itt találhatjuk – többek között – a következő kifejezéseket: „Adjunk hálát az
Úrnak!”, „Vegyétek, egyétek…”, „Igyatok ebből mindnyájan…”. Az anafóra
lényeges részei az anamnézis és az epiklézisz. Nagy Szent Baszileosz liturgiájában különösen részletes ez az ima.
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analógion, csókállvány (gör. αναλόγιον, or. анало’й)
A keleti keresztény egyházban olvasópult vagy ikontartó asztalka. A ferde
lapú asztalra ikont helyeznek, hogy a hívők a tisztelet jeléül csókkal illessék
azt. (ld. még analógion ikon) (46. kép)
analógion ikon (or. анало'йная ико'на)
Olyan ikon, amelyet az analógionra helyeznek, hogy a hívők a tisztelet jeléül
csókkal illessék azt. Az analógion ikon azt az ünnepet vagy szentet ábrázolja,
amelyről, vagy akiről az adott napon megemlékeznek.
anamnézis (gör. άναμνησις, or. воспомина’ие)
Emlékezés. Krisztusra emlékező ima, mely felidézi szenvedéseit, feltámadását
és mennybemenetelét. Az anafóra része.
Irodalom: B. Botte: Problèmes de l’ anamnèse. In Journal of Ecclesiastical
History. [London]. 5, 1954. 16–24.
András kereszt
Elfordított görög kereszt. Szent András apostol vértanúságának jele.
angyal (gör. άγγελος, or. а’нгел)
Szó szerint követ. Az angyalok a Bibliában mint Isten követei szerepelnek,
vagy mint Krisztus és az apostolok szolgálói. Az angyalok az Urat dicsőítve állják körül az Úr trónját vagy az Úr követeiként keresik fel az embereket.
Az angyalok kilenc hierarchiája az ókeresztény teológiában az Isten felé való
emelkedés fokozatait jelzi. Az V. századi Dionüsziosz Areopagita «Az égi hierarchiáról» című munkája szerint kilenc angyalcsoport található az Úr trónjánál. (kerubok, szeráfok, trónusok, uralmak, hatalmasságok, erősségek, fejedelemségek, arkangyalok, angyalok.) Az angyalok kilenc karát gyakran ábrázolta a keleti kereszténység művészete rendszerint Krisztus, az Istenszülő,
vagy a Szentháromság körül. Ld. még arkangyal, számszimbolika. (26. kép,
27. kép)
Irodalom: А. Глаголев: Ветхозаветное библейское учение об ангелах.
Киев, 1900., J. Daniélou: Les anges et leur mission d’après les pères de l’
église. Chevtogne, 1953., R. Roques: Introduction. In Denys l’Aréopagite: La
hiérarchie céleste. Paris, 1958. 1 -95., M. Tatić-Djurić: Das Bild der Engel.
Recklinghausen, 1962., L. Heiser: Die Engel im Glauben der Orthodoxie.
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Leipzig, 1976., R. Roques: L’Univers dionysien. Structure hiérarchique du
monde selon le Pseudo-Denys. Paris, 1983., И. Бенчев: Иконы ангелов.
Образы небесных посланников. Москва, 2005. Интербук-Бизнес.
Angyali üdvözlet
Ld. Dódekaorton
antimenzion (gör. αντιμήνσιον or. антими’нс)
Szó szerint: az oltár helyett. Ereklyetartó oltárterítő. Ezekre az ereklyét őrző
textiliákra – a korábbiakra általában fadúcról, míg a későbbiekre rézlapról –
gyakran metszetet nyomtak. Gyakori a Krisztus siratása ábrázolás. Itt a háttérben látható kereszt szárainak találkozásánál szokták elhelyezni – bevarrni – az ereklyét. Nevezetes antimenzion Bacsinszky András munkácsi püspök (1773–1609) antimenzionja, melyet 1773-ban Johann Ernst Mansfeld
bécsi rézmetsző készített. (Máriapócs, Nagy Szent Bazil Rend Máriapócsi
Gyüjteménye)
Eredetileg az antimenzion hordozható kis asztalka volt. Nagy Konstantin
császár ilyet vihetett magával ahadjárátokban.Az első textil antimenziont
Teodorosz Sztuditész használta 809-ben. Ld. még ilitón.
Irodalom: И. Гошев: Антиминс. Литургично и црковно исторично
изысканието. София, 1925., N. M. Tuta: Sfinţi Aantimins. Bucureşti, 1926.,
S. Salaville: Antimension. In Catholicisme. Paris, 1932. vol. 1. 543–544., A.
Raes: Antimension, Tablit, Tabot. In Proche-Orient Chrétien. 1951. vol. 1.
65–70., I. M. Izzo: The Antimension in the Liturgical and Canonical Tradition
of the Byzantine and Latine Church. Rom, 1975.
antinómia (gör. αντινομία)
Önellentmondás, a törvények ellenkezése. A filozófiában két egymást kölcsönösen kizáró és logikailag egyenlő meggyőző erővel igazolható tétel ellentmondásának megjelölésére használt műszó, mely Immanuel Kant (1724–
1804) nevéhez fűződik. Az ellentmondás kategóriája már a Krisztus előtti
idők filozófusait is foglalkoztatta (Herakleitosz, Platon). A középkorban főleg a skolasztikusok tulajdonítottak neki nagy jelentőséget, majd Hegel filozófiájának lett egyik központi kérdése. Immanuel Kant a „Tiszta ész kritikája”
című művében fejtette ki ennek alapjait. Szerinte a tiszta észnek négy antinó-
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miája van. Ezek a világ kezdetével, a szubsztanciával, a szabadsággal és az Istennel kapcsolatosak.
Egyszerűen szólva gondolkodási, logikai rendszerünknek vannak határai, de
ez nem jelenti azt, hogy ezen túl ne létezne – ne lenne sejthető – egy másik
rendszer. Az ikonfestészet vonatkozásában antinómia jellegű az a probléma,
hogy az ikonfestő anyaggal próbál kifejezni alapvetően nem anyagi jelenségeket. Az ikonelméletek elsősorban a transzcendencia és az életszentség szempontjából közelítik meg ezt a logikailag nehezen értelmezhető kérdést. Az
ikon antinómiája tehát abban jelenik meg, hogy a láthatatlant a láthatóvá, az
ábrázolhatatlant az ábrázolhatóvá kívánja tenni.
apszis
Szó szerint kiöblösödés. Rendszerint félkör alaprajzú, félkupolával (negyedgömbboltozással) fedett nagyobb méretű térbővület. Általában fő- vagy mellékszentély céljára szolgál.
aranymetszés (lat. aurea sectio)
Két vonal aránya. A kisebbik rész úgy aránylik a nagyobbhoz, ahogy a nagyobb a kettő hosszához. A műalkotásokban a nyugalom és a kiegyensúlyozottság érzetét kelti. Már az ókori görögök is alkalmazták a kompozíciókban,
de az ikonfestők is használták az ikon képi szerkezetének kialakításában.
archetípus
1. Ősminta, prototípus. Olyan alkotás, amely a későbbi műveknek mintául
szolgált. Az ikonfestészetben különösen fontos, hogy az ikonfestő – csak kevés eltéréssel – kövesse a prototípust, hiszen hite szerint a jámbor, legkorábbi ikonfestő még láthatta az ábrázolt szentet és közvetlen hatása alatt festett.
2. Az archetípus jelenti még az ősképet, vagyis az ábrázolt személyt.
Archisztratégosz (gör. Άρχιστράτηγος)
Szent Mihály arkangyal címe. Az angyalok seregének fővezére. (lat. Princeps
militiae angelorum) Ld. még arkangyal.
architráv (gör. lat.)
Gerenda (vagy gerendasor)
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arkangyal (gör. αρχάγγελος, or. арха’нгел))
Főangyal. A keleti egyház különösen tisztelte az arkangyalokat. Gyakran ábrázolták uralkodói díszben, gyöngyökkel és drágakövekkel kirakott ruhában, koronával, jogarral. Ikonokon önállóan leggyakrabban Szent Mihály
arkangyalt ábrázolták. Őt hadvezérként (archisztratégosz) karddal, vagy tüzes karddal festették meg. Gábrielt Az Angyali üdvözlet ikonokon látjuk liliommal. Rafaelt bottal jelenítették meg. Ld. még angyal, számszimbolika.
(26. kép, 27. kép)
Irodalom: Puskás B.: „A mennyei erők fővezére”, Szent Mihály alakja a kárpáti régió ikonfestészetében. In Pócs É.: (szerk.): Angyalok, démonok, látók és
szentek. Tudományos konferencia anyagai. Budapest, 2008. 577–588.
arsin (or. арши’н)
Könyök, mérőrúd. Régi orosz hosszmérték egyben mérőeszköz. A könyök
jelentésű tatár szóból ered. Hossza: 71 cm. Tizenhat versok egy arsin.
artophorion (gör. ΄αρτοφόριον, or. дарохрани’тельница)
A keleti keresztény egyházban olyan kis ládika, amelyben a proszforát őrzik.
Gyakran templom alakú és ezüstből készül. A katolikus egyházban ennek
megfelelője a tabernákulum (lat. tabernaculum).
A Simeon jóslat ikonja
Ld. Istenszülő „A haragos szívek meglágyítója”
A Szentlélek eljövetele
Ld. Dódekaorton
ássziszt (or. aсси’ст)
1. Aranyfüstlemezből készült finom vonalháló az ikonokon. Gyakran a világot
elárasztó isteni fény és energia jelzéseként értelmezik.
2. Az ikonfestészetben használt speciális ragasztó, mely sör üledékéből vagy
fokhagymából készül az ássziszt felragasztására.
aszteriszkosz (gör. αστερίσκος)
Ld. csillag
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Athosz-hegyi Kolostorköztársaság, Athosz (Áthosz) Hegy (gör. Όρος
Άθως ), Szent Hegy (gör. Άγιον Όρος)
Görögország észak-keleti részén, félszigeten fekvő autonóm terület. Első kolostorát, a Nagy Lavrát 963-ban alapította athoszi Szent Athanáz. A Szent
Hegy kiváltságos státuszát a török uralom alatt is megőrizte. 1913-ban Görögország része lett, 1926-ban autonóm területi státuszt kapott. Napjainkban a kolostor – köztársaság az ortodox vallás egyik kiemelkedő központja.
A legősibb bizánci hagyományok őrzője, 1988- tól a világörökség része. Egy
1060-as bizánci bulla szerint – mely ma is érvényben van – nők nem léphetnek területére.
A kolostor – köztársaságban felbecsülhetetlen értékű műkincsállománynyal rendelkező húsz kolostor van, továbbá számos szkíti (kolostori jellegű
épület) és remetelak. A húsz kolostor – a kolostorok hierarchiájának sorrendjében – a következő: 1.) Mejíszti Lávra (Μεγίστη Λαύρα), 2.) Vatopédi
(Βατοπέδι), 3.) Ivíron (Ιβήρων), 4.) Hilandariu (Χιλανδαρίου, Хиландар), 5.)
Dioniszíu (Διονυσίου), 6.) Kutlumúszi (Κουτλουμούσι), 7.) Pantokrátorosz
(Παντοκράτορος), 8.) Xiropotámu (Ξηροποτάμου), 9.) Zográfu (Ζωγράφου,
Зограф), 10.) Dohiári (Δοχειάρι), 11.) Karakállu (Καρακάλλου), 12.)
Filothéu (Φιλοθέου), 13.) Szímonosz Pétra (Σίμωνος Πέτρα), 14.) Ajíu
Pávlu (Αγίου Παύλου), 15.) Sztavronikíta (Σταυρονικήτα), 16.) Xenofóntosz
(Ξενοφώντος), 17.) Oszíu Georgíu (Οσίου Γρηγορίου), 18.) Eszfigménu
(Εσφιγμένου), 19.) Ajíu Panteleímonosz (Αγίου Παντελεήμονος, Святой
Пантелеймон), 20.) Konsztamonítu (Κωνσταμονίτου).
A Xiropotámu kolostorban őrzik a Szent Hegy legnagyobb ikongyűjteményét.
A Pantokrátorosz kolostorból származik az 1363-ban készült, híres Krisztus
Pantokrátor ikon, mely ma a szentpétervári Ermitázs tulajdona. (2. kép) Számos nevezetes ikon prototípusa található a Szent Hegyen. Az Ivíron kolostor
kapu melletti kápolnájában látható az Istenszülő ivíroni ikonja. (Ld. Ivíroni
Istenszülő) Az Istenszülő háromkezű ikonja pedig a Hilandariu kolostorban
van. (Ld. Háromkezű Istenszülő). (17. kép, 49. kép)
Irodalom: F. Dölger: Mönchsland Athos. München, 1943., Rapcsányi L.
[közrem., Berki F.]: Áthosz: a Szent Hegy és lakói. Budapest, 1979. Gondolat.,
Ruzsa Gy.: Bevezető. In: Szabóky Zs.: Görög kolostorok. Budapest, 1988. Képzőművészeti Kiadó, 5–15., R. Billetta: Der Heilige Berg Athos in Zeugnissen
aus sieben Jahrhunderten. Fünf Bände. (Mosaic-Publications). Wien –
New York – Dublin, 1992 – 1994., S. Kadas: Mount Athos. An illustrated
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guide to the monasteries and their history. Athens, 1998., M. Capuani, M.
Paparozzi: Athos. Die Klostergründungen; ein Jahrtausend Spiritualität und
orthodoxe Kunst. München, 1999., A. Müller: Berg Athos. Geschichte einer
Mönchsrepublik. München, 2005., Еп. Порфирий (Успенский): История
Афона. том I – II. Москва, 2007, Издательство «ДАРЪ».
átrium
1. A római kori patricius lakóház oszlopfolyosóval körülvett, fedetlen középtere.
2. Az ókeresztény templomok oszlopfolyosóval körülvett, fedetlen előtere.
attribúció (lat.)
A műalkotás korának, keletkezési helyének, esetleg műhelyének, mesterének
meghatározása.
attributum (lat.)
Az ábrázolt személy felismerésére szolgáló tárgy.
aureola
Ld. dicsfény
auripigment (lat. auripigmentum, or. аврипигме’нт)
Az aurum és a pigmentum vagyis az arany és a festék latin szavakból. Világossárga festék. Oroszországban a XVII. századig zselty (желть), azaz világossárga néven ismerték.
autokefália (gör. αὐτοκεφαλία [αὐτός + κεφαλή], or. автокефа’лия)
Függetlenség. A keleti keresztény egyházak általában nemzeti keretek között
függetlenül, önállóan működnek. Élükön rendszerint patriarka méltóságú
vezető van. Az Orosz Pravoszláv Egyház 1448-ban kivált a Konstantinápolyi
Patriarkátus fennhatósága alól. Teljes függetlenségét 1589-ben nyerte el, amikor létrehozták az orosz patriarkátust. (Ld. még: autokefal egyház)
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autokefal egyház
Önálló ortodox keresztény egyház, egyházfője rendszerint patriarka méltóságú. Néha ide szokták sorolni a Római Katolikus Egyházat is élén a római pápával, akit patriarka méltóságúnak tekintenek. (Ld. még: autokefália)
autopszia
A saját maga és lát görög szavakból. A műalkotás eredetiben (saját szemmel)
való megvizsgálása elsősorban a valódiság megállapítása céljából.
Az Istenszülő elszenderedése
Ld. Dódekaorton

B
bagor (or. баго’р)
Sötétvörös festék, melyet murex kagylóból vagy pajzstetűből (coccus) készítenek. Az ikonfestészetben gyakran használták.
bagréc (or. багре’ц)
Bíborfesték, melyet bíbortetűből (coccus cacti) készítenek. Az ikonfestészetben gyakran használták.
bakán (or. бака’н)
Málna vagy lila színű, lakszerű, áttetsző festék, melyet gyakran szantálfából
készítenek. Az orosz ikonfestészetben is használták.
baldachin ( ol. baldacchino)
Rendszerint kőből, fából, textiliából készült tetőzet, mely oszlopokra vagy pillérekre támaszkodik vagy falra, mennyezetre van erősítve. Gyakran a mennyboltot jelképezi. Kiemeli az oltárasztalt, a főpapi vagy az uralkodói trónust.
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Barlankolostori Istenszülő, helyesebben Az Istenszülő Barlankolostori
ikonja (or. Пече'рская Богома'терь, Пече'рская Богоро'дица, Пече'рская
ико'на Бо'жией Ма'тери )
Kijevi eredetű ikonográfiai típus. A Barlangkolostori Istenszűlő ikon első
megjelenése 1085-ben volt a Kijevi Barlangkolostor Istenszülő Elszenderedése templomban. A Barlankolostori Istenszülő legkorábbi ismert ábrázolása a XIII. sz. végén készült és a Brjanszk melleti Szvenszki kolostorból származik. Ez az ikon jelenleg a Tretyakov Képtárban látható, és BarlankolostoriSzvenszki Istenszülő néven ismert (Богоматерь Печерская-Свенская). A
Barlankolostori Istenszülő ikonográfiai típus jellemző vonása az, hogy a trónon ülő Istenszülőt ábrázolja ölében a kis Jézussal, jobbjánál Barlanglakó
Szent Antal, baljánál pedig Barlanglakó Szent Teodóz, az orosz szerzetesség
megalapítói állnak.
Irodalom: А. Н. Овчинников: «Пантелеймон» из ГМИИ и «Богоматерь
Печерская» из ГТГ в свете рестсврационного исследования. In Русское
искусство XI-XIII веков. Сборник статей. Москва, 1986. 46–61.
bászmá (or. басма’)
1. Vékony fémlemez préselt díszekkel.
2. Az ikonborítónak az a fajtája, amely az ikontáblának csak a széleit borítja,
mintegy keretbe foglalja a középső festett ábrázolást. Gyakran domborítással,
poncolással, cizellálással vagy nielloval készült. A XVII. századig a legelterjedtebb ikonborításfajta volt. (7. kép, 34. kép, 41. kép)
Irodalom: S. Radojčić: Zur Geschichte des silbergetriebenen Reliefs
in der byzantinischen Kunst. (Römische Quartalsschrift für christliche
Altertumskunde und für Kirchengeschichte. 3. Supplementheft.) Rom –
Freiburg/Br. – Wien, 1966., A. Grabar: Les revêtements en or et en argent
des icônes byzantines du Moyen Age. Venise, 1975., И. А. Стерлигова:
Драгоценный убор древнерусских икон XI-XIV веков. Происхождение,
символика, художественный образ. Москва, 2000. Издательство
«Прогресс-Традиция», J. Durand: Precious-Metal Icon Revetements.
In H. C. Evans (edited): Byzantinum. Faith and Power (1261–1557). New
York – New Haven – London, 2004. The Motropolitan Museum of Art,
Yale University Press. 243–251., 599–600., Л. Шитова: Русские иконы в
драгоценных окладах. Конец XVII – начало XX века. Сергиев Посад, 2005.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Сергиево-Посадский Государственный
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Историко-Художественный Музей-Заповедник, Продюсерский Дом
Айдис., Ruzsa Gy.: Ikonborításos orosz ikonok egy budapesti magángyűjteményből. Gödöllő, 2011.
bazilika
1. Eredetileg, az ókorban a bazileosz palotája, mely Athén piacterén volt.
2. Olyan nagyterű, teglalap alaprajzú római épület, mely nyilvános célokat
szolgált (törvénykezés, kereskedelem).
3. Az ókeresztény korban az istentiszteletek céljára kialakitott nagyterű téglalap alaprajzú épület, mely kimagasodó középtérrel (főhajó) és két oldalán oszlop- vagy pillérsorral elválasztott lényegesen alacsonyabb mellékhajóval rendelkezik. A főhajó végéhez apszis kapcsolödik.
4. Az építészeti formától függetlenül nagyméretű templom.
5. Az építészeti formától függetlenül egyházjogi vonatkozásban jelentős
templom.
beágyazott zománc (fr. émail champlevé)
A műtárgy felületén a mintának megfelelően mélyitett alapba helyezett zománc. Legismertebb példái Limoge-ból származnak.
belílo (or. бели’ло)
Ólomból készült fehér festék, ólomfehér. Mérgező festék. Az orosz ikonfestészetben igen gyakran használták. Szinte minden festékhez hozzákeverték,
ha világosabb színárnyalatot akartak elérni. Keverés nélkül is alkalmazták, ha
határozott, erőteljes, „világító” felületeket vagy vonalakat kivántak létrehozni.
Az ukrán ikonfestészetben a XVI. század második felében jelent meg.
béma (gör. βήμα)
Szó szerint lépcsőfok.
1. Eredetileg az ókori Athénban nyilvános gyülekezőhely.
2. Az ókeresztény templomban a püspöki trón helye.
3. A bizánci és a posztbizánci templomépítészetben a főoltár elötti kórustér.
berggrin (or. берггри’н)
A német Berggrün szóból. Telített zöld festék, melyet malachitból készítenek.
Oroszországban a XVII. századig zéleny (зелень) néven ismerték.
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betűszámjegy
A görög, a latin és a cirill betűk (sok más ábécéhez hasonlóan) számértékkel is
rendelkeznek. (A latin betűkkel kifejezett számot római számnak nevezzük.)
A cirill betűkkel kifejezett számokat – fölöttük mindig titlo van – a XVII. század végéig használták, de egyházi körökben továbbra is. A cirill betűkkel kifejezett számok az ikonokon is előfordulnak. A cirill betűs számértékek a következők:
А=1, В=2, Г=3, Д=4, Е=5, S=6, З=7, И=8, θ =9, I=10,
AI=11, BI=12, ГI=13, ДI=14, EI=15, SI=16, ЗI=17, ИI=18, θ I=19,
К=20, Л=30, М=40, И=50, 3 [ksi] =60, О=70, П=80, Ч=90,
Р=100, С=200, Т=300, У=400, Ф=500, Х=600, Ψ=700, ω=800, Ц=900.
Az ezreseket ugyanezekkel a betűszámokkal jelölik, csak elébük sajátos jelet
tesznek, vagyis egy ferde vonalat, két párhuzamos rövid vonallal keresztezve.
Ld. még orosz időszámítás.
bíbortetű (lat. coccus cacti, fr. cochenille, or. кошени'ль)
Az ikonfestők ebből nyerték a kárminpiros festéket.
bizánci dallamlejegyzés
A IX–XII. századi kéziratokban még ugynevezett pontvonalas kottát találhatunk. Ezután már a hagiopoliszi vagyis a körvonalas kottázás kezdett elterjedni. Ez a dallamívek mellett a hangközöket és a dinamikát is jelölte. Az éneklejegyzés jelentős továbbfejlesztője az albán-görög származású Angyalhangú
Kukuzelisz Szent János (1280 körül–1360) volt. A kukuzeli kottázásnak nevezett éneklejegyzés az ő nevét őrzi. A hangok abszolút értékének lejegyzését
a XVI. században, Oroszországban kezdték átvenni nyugatról.
bljágil (or. бля'гиль)
Világossárga festék, melyet ólomból vagy miniumból készítenek. A XVII. század előtt Oroszországban konstantinápolyi sárgának (желть цареградская)
nevezték.
bogomáz (or. богома'з)
Szó szerint: Istentmázoló. Az ügyetlen ikonfestők gúnyos elnevezése. Eredetileg a szuzdaliakra vonatkozott.
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bolus
Vörös földből és enyvből készült alapozás. A korszerű struktúraanalízis révén
néha lehetővé válik a vörös föld pigment azonosítása. Ez a festmény készítési
helyének meghatározásakor fontos lehet, hiszen gyakran a lelőhelytől nem
messze készültek a műtárgyak.
boronafal (or. бревенча'тая стена')
Olyan fából készült teherhordó és térhatároló szerkezet, amelynél az egyenes
fatörzseket vízszintesen helyezik egymásra, és a sarkoknál a fatörzseket két
oldalon történt bevágással eresztik egymásba. A régi orosz faépítészet jellegzetes szerkezete, számos faház és fatemplom épült így. Különösen az északorosz fatemplomoknál figyelhetünk meg igen magas technikai és művészi
színvonalat.
Irodalom: Ruzsa Gy.: Novgorod, Pszkov és az orosz Észak. Budapest. 1981.
Corvina Kiadó, Gy. Ruzsa: Nowgorod, Pleskau und der Russische Norden.
Hanau, 1981. Verlag Werner Dausien.
bort (or. борт, борт ико'ны)
Az ikontábla oldala. A tábla vastagságát alkotó felület. Semleges színű festékkel szokták befesteni, hogy védjék a fát.
bozsnyicá (or. божни'ца)
1. Kis templom, kápolna vagy sírkápolna sok ikonnal.
2. Ld. szép sarok.
brun de momies d’ Egypte (fr.)
Ld. múmiabarna

C
cárszkaja trápéza (or. ца'рская тра'пеза)
A keleti keresztény egyház építészetében a főoltár asztala.
cárszkije vratá (or. ца'рские врата')
Ld. királyi kapu
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cáta (or. ца’та)
Félhold alakú, gallérszerű fémdísz az ikonokon.
címünnep-ikon
Ld. ikonosztászion
cinóber (gör. κιννάβαρι, or. ки’новарь, lat. cinober)
Higanyszulfidot tartalmazó vörös ásvány ill. az ebből készült festék. A festék
telített vörös színű, kevés málnaszín árnyalattal. A XIII. század második felétől a novgorodi ikonok domináló színe.
cizellálás (lat. caelatura)
Fémmegmunkálási eljárás. Finom vonalak fémbe vésése.
cka (or. цка)
Ikontábla
clavus (lat. clavus, or. клав, кла'вий)
Függőleges textilsáv, melyet a khitónra varrnak. Eredetileg a római polgárok
megkülönböztető jele volt. Az ikonfestészetben a tisztaság és a tökéletesség
jele. Úgy is értelmezik, hogy viselője különleges messianisztikus feladatra hivatott. Ilyen ruhasávot látunk az ikonokon a Megváltó és az apostolok ruháin.
cochenille (fr.)
Ld. bíbortetű
coccus cacti (lat.)
Ld. bíbortetű.
colobium (lat.)
Hosszú, ujj nélküli tunika. Némely bizánci ábrázoláson a kereszten lévő
Krisztus öltözete.
conaisseur (fr.)
Műértő
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connoiseur (ang.)
Műértő
contre-émail (fr.)
A festett zománcképek hátsó oldalán lévő zománcozás. Szerepe díszítés ill. az,
hogy megvédje a lapot a vetemedéstől.
craqueleur (fr.)
Repedésháló. A festett felületeken a hordozó, az alapozás és a festék öregedése következtében keletkezett finom, sűrű vonalak rendszere. A régi festett
ikonokon is gyakori. Ha nem alkalmaznak pávolokát, akkor a felületen a repedések nagyobb méretűek. Az alávásznazott felületek repedéshálója kisebb és
egyenletesebb. Ugyanis itt a fatábla kevésbé deformálódik, s így a feszültségek kevésbé jelentkeznek az ikon felületén. Némely hamisító öregítés céljából
mesterségesen idézi elő a repedéshálót enyhe melegítéssel, s gyakran grafitot
dörzsöl a repedésekbe.
crux gemmata (lat.)
Drágakövekkel ékesített kereszt. Az ókeresztény és a bizánci művészetben
Krisztust jelképezi mennyei erejében és dicsőségében. („És akkor feltetszik
az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.” Mt 24,30)
Częstochowai Fekete Madonna (Helyesebben A Madonna Częstochowai
ikonja, lengyelül Czarna Madonna, Matka Boska Częstochowska, Jasnogórski
Cudowny obraz Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, lat. Imago
thaumaturga Beatae Virginis Mariae Immaculatae Conceptae in Claro
Monte.)
A Hodégétria ikonográfiai típus egyik változata. Valószínű, hogy a XII–XIII.
században készült. Az ikont többször átfestették. Stilisztikai vonatkozásban a
bizánci, az orosz, a cseh, a magyar és az itáliai művészettel is kapcsolatba hozható. Egy régi Jasna Góra-i irat szerint az ikon 1382 augusztusában került jelenlegi helyére, a Jasna Góra-i kolostorba. Ugyanebben az évben kapta birtokul Jasna Górát, vagyis a Fényes Hegyet a magyar alapítású pálos rend (lat.
Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae, OSPPE). A Częstochowai Feke-
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te Madonna ikonját csodatévő ikonnak tartják, egyik legismertebb csodája az
1655-ös svéd invázió (lengyelül Potop) idején történt, amikor néhány lengyel
egy egész támadó hadsereg ellen védte meg a kolostort.
Irodalom: А. И. Рогоов: Чентоховская икона Богоматери как памятник
византийско-русско-польских связей. In Древнерусское искусство.
Художественная культура домонгольской Руси. Москва, 1972. 316–321.,
A. Różycka-Bryzek, J. Gadomski: Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w
świetle badań historii sztuki. In Studia Claromontana. 5, 1984. 27–52., W.
Kurpik: Częstochowska Hodegetria. Łódź, 2008.

CS
csegely (fr. pendentif)
Gömbháromszög formájú boltozott szerkezet. Fent a kupola alapköre, oldalt
pedig homlokívek határoják. A négyzetes tér és a félgömb (vagyis a kupola)
közötti támasztó szerkezet . A középbizánci korban rendszerint a négy evangélista alakjával díszítették. A csegely alatti pillérek egyikénél – rendszerint
az észak-keleti pillérnél – gyakran egy nevezetes, csodatévő ikont helyeztek el.
csepéc (or. чепе’ц)
Női fejkendő. A maphorion alatt viselik. Az Istenszülő ábrázolásokon kék és
zöld színű.
Csétyji minyei (or. Че’тьи мине’и, Мине’и че’тии)
Havi olvasmányok. A régi orosz irodalom kiemelkedő műve, XVII. századi
vallásos olvasmánygyűjtemény. Többek között szentek életét tartalmazza,
ünnepnapjaik szerinti elrendezésben, vallásos elmélkedés céljából. Nevezetes Rosztovi Szent Demeter (Dmitrij), világi nevén Danyiil Szavvics Tupalo,
(1651–1709.) gyűjteménye, mely részben a Bollandisták anyagára is támaszkodott. A hagiografikus ikonok megfestésekor gyakran használták. Ld. még
hagiográfia.
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csillag (gör. αστερίσκος, or. звезди’ца)
Két, széles fémpántból kialakított, félgömböt idéző, a keleti keresztény liturgiában használt tárgy, mely a betlehemi csillagot jelképezi. Az eucharisztikus
kenyér fölé helyezik.
csillagok
1. A mennyei szférát gyakran jelzik kék, csillagos éggel.
2. A Jézus születése ikonokon a betlehemi csillagot üstökösként széles fénysávval ábrázolják.
3. Az ikonokon az Istenanya maphorionján mindig három csillag van: egy a
homlokán, kettő a vállán. (A vállán lévő egyik csillagot az ölében lévő kis Jézus gyakran eltakarja.) Ez a három csillag arra utal, hogy az Istenanya Jézus
születése előtt, a szülés alatt, és a szülés után is szűz volt.
csodatévő ikon
Az ortodox egyház szerint minden ikon potenciálisan csodatévőnek tekinthető. Poszeljányin híres könyvében (Е. Поселянин: Богоматерь. Полное
иллюстрированное описание ея земной жизни и посвященных ея имени
чудотворных икон. С.-Петербург, б. г. Книгоиздательство П. П. Сойкина)
mintegy ezer csodatévő Istenszülő ikont mutat be. Az ikoncsodák – többek között – gyakran egy város megmentésében, egy ember jó útra térítésében, gyógyításban, illatos olajok hullatásában, könnyezésben jelennek meg. Igen korai
ikoncsodákkal már Rómában is találkozunk Egy Istenszülő-ikon Germanosz
pátriárka szerint a vízen állva menekült a bizánci képrombolók elől Rómába.
Később az ikont Római Máriának nevezték (Rhómaia). A hozzákapcsolódó
ima így hangzott: „Mentsd meg magad és bennünket.” (E. Dobschütz: Maria
Rhomaia. In Byzantinische Zeitschrift 12 (1903) 173 skk.) Nevezetes városvédő ikon a Vlagyimiri Istenszülő ikon és kiemelkedő a két, országvédő és
könnyező Máriapócsi Szűz Mária ikon. (Máriapócs1696 – Nyíregyháza 1996.
Konferencia a máriapócsi Istenszülő-ikon első könnyezésének 300. évfordulójára. Nyíregyháza, 1996. Görög Katolikus Hittudományi Főiskola)
Irodalom: A. Киселев, прот.: Чудотворные иконы Божией Матери в
русской истории. Москва, 1992., А. М. Лидов (под. ред.): Чудотворная
икона в Византии и Древней Руси. Москва, 1996. «Мартис».
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csókállvány
Ld. analógion
csontház (lat. ussarium, ossuarium, or. оссуа’рий, ко’стница)
Kápolnaszerű kis épület, melyben az elhunytak csontjait őrzik. Nevezetes
régi, római katolikus csontház a csehországi Kutná Hora külvárosában látható
sedleci csontház. Ortodox keresztény körben pedig kiemelkednek az athoszi
csontházak. (49. kép)

D
dallamlejegyzés
Ld. bizánci dallamlejegyzés
dalmatika
Szó szerint dalmáciai.
1. Az ókorban a gazdag dalmáciaiak ünnepi ruhája.
2. Egyházi viselet, bő ruha, melynek ujjai szélesek és viszonylag rövidek.
Gyakran nehéz, díszes anyagból készült.
deészisz (gör. δέησις, or. де’ису’с, деиси’с )
Közbenjáró ima, könyörgés. Olyan ábrázolás, amelyen a középen lévő Krisztushoz rendszerint az Istenszülő és Keresztelő Szent János imádkozik (5. kép,
8. kép, 9. kép)
Irodalom: Th. von Bogyay: Deesis und Eschatologie. In Polychordia.
(Festschrift F. Dölger.) Amsterdam, 1967. 59–72., Ch. Walter: Two notes on
the Deesis. In Revue des études byzantines. XXIV. Paris, 1968., В. Н. Лазарев:
Два новых памятника русской станковой живописи XII-XIII веков. (К
истории иконостаса). In В. Н. Лазарев: Русская средневековая живопись.
(Статьи и исследования.) Москва, 1970.Издательство «Наука». 128–
149., Й. Мысливец: Происхождение «Деисуса». In Г. И. Вздорнов (под.
ред.): Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа.
(Искусство и культура. Сборник статей в честь В. Н. Лазарева.) Москва,
1973. Издательство «Наука». 59–63.
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Dextera Domini
Ld. Isten keze
diadalív
1. A római császárkorban a győztes hadjárat ünneplésére épített egy vagy háromnyílású, szabadon álló kapu.
2. Kersztény templomban a főhajót a szentélytől (vagy a négyzettől) elválasztó harántív.
diakonikon
A korai keresztény és a keleti keresztény templomokban a szentélyhez közeli,
annak déli oldalán lévő helyiség. Itt fogadták a főpapokat, itt öltözködtek a
diakónusok (szerpapok), itt őrizték a templom liturgikus tárgyait. A katolikus
templomokban ennek megfelelője a sekrestye.
diakónus
Szerpap. A pap segítője. Fontos, hogy erőteljes, mély hangja legyen az egyházi énekekhez. (Érdekességképpen megemlíthetjük, hogy bizonyos – tréfás
– népi vélemények szerint a jó diakónus olyan erőteljes, zengő, mély hanggal
rendelkezik, hogy több lépés távolságból még a gyertyát is képes kioltani, sőt
még az üvegablakot is meg tudja repeszteni.)
dicsfény, glória, nimbus, aureola
A keresztény ikonográfia előírásai szerint általában a szentek feje körül ábrázolják, gyakran kör alakú.
diptichon
Két táblából álló kompozoció.
diszkosz (gör. δίσκος, or. ди’скос)
Szó szerint korong. A keleti egyházban a proszkomídiánál használt kerek, lapos tányér. Gyakori a talpas diszkosz is. Jézus jászlát jelképezi.
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Dódekaorton (gör. Δωδεκάορτον, or. Двена’дцать пра’здников,
Двунадеся’тые пра’здники)
A tizenkét ünnep. A keleti kereszténység legnagyobb ünnepei. A bizánci és a
posztbizánci művészetben igen gyakran ábrázolják.
1. Angyali üdvözlet. Gábor arkangyal az Istenszülővel közli az örömhírt,
vagyis Jézus születését. (Lk 1,26–38)
2. Jézus születése. Általában Lukács evegéliuma szerint (Lk 2,6 sk) ábrázolják, de a keleti egyházban figyelembe veszik Pszeudo-Máté apokrif evangéliumát is. Ez alapján a születés jelenetét sziklabarlangban mutatják be.
3. Jézus bemutatása a templomban. Az ábrázolás alapja Lukács evangéliuma. (Lk 2,22–38).
4. Krisztus keresztelése. Az ábrázolás alapja a négy evangélium megfelelő
részei. (Mt 3,13 skk, Mk 1,9 skk, Lk 3,21 sk, Jn 1,26 skk). (37. kép)
5. Krisztus színeváltozása. Ezt a jelenetet Máté (17,1 skk), Márk (9,2 skk)
és Lukács (9,28 skk) evangéliuma szerint ábrázolják. A téma ikonográfiája
még a kora bizánci művészetben alakult ki.
6. Lázár feltámasztása. A jelenet ábrázolása János evangéliumára ( Jn 11)
épül. Az eseményt Krisztus feltámadásának, és általában a holtak feltámadásának előképeként értelmezték. (38. kép)
7. Krisztus bevonulása Jeruzsálembe. Az ábrázolás alapja a négy evangélium megfelelő részei. (Mt 21,1 skk, Mk 11.1 skk, Lk 19,29 skk, Jn 12,12
skk). (38. kép.)
8. Krisztus keresztrefeszítése. Krisztus emberiségért történt szenvedésének
csúcspontja a kereszthalála. Ez a leggyakrabban ábrázolt bibliai esemény.
Róla legrészletesebben János evangéliumában olvashatunk, igy ez az evangélium rendszerint az ábrázolások alapja ( Jn 19,18 skk).
9. Krisztus feltámadása (Krisztus pokolraszállása). Az evangéliumok a feltámadás utáni nap hajnalán történt eseményeket ismertetik (Mt 28,1 skk,
Mk 16,1 skk, Lk 24,1 skk, Jn 20,1 skk). Miután az evangéliumokban a feltámadás eseményére közvetlenül utaló képi megfogalmazás nincs a keleti
egyházban – kevés kivétellel – az Anasztázis vagyis Krisztus pokolraszállása
jelenettel ábrázolják a húsvét misztériumát, Krisztusnak a halál és a bűn fölötti győzelmét..
10. Krisztus mennybemenetele. Lukács evangéliumában (Lk 24,50 skk)
és az Apostolok Cselekedeteiben (ApCsel 1,6 skk) olvashatunk Krisztus
mennybemeneteléről.
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11. A Szentlélek eljövetele. A jelenetet az Apostolok Cselekedetei (ApCsel
2,1 skk) alapján ábrázolják. (39. kép)
12. Az Istenszülő elszenderedése. A Biblia a Szentlélek eljövetele után többé nem szól az Istenszülőről. Haláláról és mennybevételéről az apokrif hagyomány (és az erre épülő Legenda aurea) részletesen beszámol erről. A bizánci és a posztbizánci művészetben az Istenszülő elszenderedése kiemelkedő képtéma. A keleti egyházban Koimészisz (Κοίμησις), Uszpényije
(Успение) vagyis Elszenderedés néven jelentős ünnep. (40. kép)
Az orosz pravoszláv művészetben a következő tizenkét ünnepet szokták ábrázolni az ünnepek elnevezésű réztetraptichonokon az ünnepek sorában: 1.)
Az Istenszülő születése, 2.) Az Istenszülő bevezetése a templomba, 3.) Angyali üdvözlet, 4.) Jézus születése, 5.) Jézus bemutatása a templomban, 6.)
Krisztus keresztelése, 7.) Krisztus színeváltozása, 8.) Krisztus bevonulása Jeruzsálembe, 9.) Krisztus pokolraszállása, 10.) A Szentlélek eljövetele vagy a
Szentháromság ünnepe, 11.) Krisztus mennybemenetele, 12.) Az Istenszülő
elszenderedése.
A klasszikus bizánci művészet dódekaorton ábrázoláshoz tehát hasonló, ám
néhány ünnep kiválasztásában azonban eltérő az orosz, ünnepek elnevezésű
réz tetraptichon ábrázolás. Az eltérés abban áll, hogy Az Istenszülő születése
és Az Istenszülő bevezetése a templomba ünnepek ábrázolása szerepel a Lázár feltámasztása és a Krisztus keresztrefeszítése ünnepek helyett. A Krisztus
keresztrefeszítését, a leggyakrabban ábrázolt bibliai eseményt, persze itt is ábrázolják, ám nem a tizenkét ünnep sorában, hanem kiemelve, a tetraptichon
első szárnyának felső, ives záródású részén.A tetraptichon negyedik szárnyán
pedig négy különleges Istenszülő ábrázolás helyezkedik el. Érdekes példa erre
egy különleges ikon, mely ószertartású körben jött létre. Itt a tetraptichon
négy szárnyát szétválasztva egy díszesen kialakított ikontáblába helyezve láthatjuk. (35. kép)
Irodalom: E. Kitzinger: Reflections on the Feast Cycle in Byzantine Art. In
Cahiers Archéologiques 36 (1988) 51–73., J-M. Spieser: Le développement
du templon et les images des Douze Fêtes. In J-M. Sansterre et J-C. Schmitt
(éd): Les images dans les sociétés médiévales. Turnhout, 1999. 121–164.
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dolícsnyik (or. доли’чник)
Olyan ikonfestő, aki az arcok és a test ruha által nem takart részeinek kivételével a kompozíció összes többi részét festi meg (táj, építészeti elemek, ruha
stb.). Először a dolícsnyik fest, majd a lícsnyik. Speciális dolícsnyik a trávscsik.
domborítás, trébelés
Fémmegmunkálási eljárás. Domború felületek készítése fémlemezből hideg
úton, kalapálással. Az eljárás során a fémlemezt hátsó oldalával felfelé téglaporral kevert szurok alapra helyezik, és speciális kalapácsokkal ütögetik úgy,
hogy kiemelkedjék az első oldalon az ábrázolás. Az ikonművészetben gyakran
alkalmazzák a riza az oklád és a bászmá készítésekor.
donátor
A latin ajándékozó szóból. Rendszerint egyházi épület vagy műtárgy elkészítésére megbízást és anyagi támogatást adó személy. Az ókeresztény mozaikokon a templom építtetőjét gyakran ábrázolják, aki úgy ismerhető fel, hogy kezében a templom modelljét tartja. A középkori ábrázolásokon a donátor kicsinyített méretben látható a kép alsó sarkában. A XV. századtól általában már a
szenttel azonos méretű. Az ikonokon igen kivételesen jelenik meg. Az athoszi
Pantokrátor kolostor híres Pantokrátor ikonjának szélein két donátor is látható: Alexiosz Sztratopedarchosz és Johannész Primikerion. (2. kép)
drobnyica (or. дробни’ца)
1. Söréttartó.
2. Különböző formájú, gyakran figurális ábrázolással ellátott dísz az ikonborítón. Rendszerint ezüstből vagy zománcból készül. (Az evangéliumos könyvek borítójának hasonló, rátétes díszeit is így nevezik.)
druzsina (or. дружи'на)
1. Druzsina, fejedelmi kiséret.
2. Artel. A régi orosz források az ikon- és falképfestők munkaközösségét druzsinának nevezték. (Ld. például a Nyikon Évkönyvet, vagyis krónikát. ПСРЛ т. Х. СПБ., 1885, 216.) A Ruszban nem voltak céhek, s így a
druzsinákban nem voltak szigorú szabályok. Gyakran a druzsinák egy-egy
nagyobb munka elvégzése után feloszlottak, s mestereik visszatértek eredeti működési helyükre.
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Irodalom: V. Lazarev: Az óorosz művészek és munkamódszereik. In V.
Lazarev: Középkori orosz festészet. Budapest, 1975. Magyar Helikon. Fordította: Tábor Béla és T. Mándy Stefánia. pp17–33., 159–161., В. Н. Лазарев:
Древнерусские художники и методы их работы. In В. Н. Лазарев: Русская средневековая живопись. Статьи и исследования. Москва, 1970,
Издательство «Наука». 13–26.
dvizsók (or. движо'к)
Lendületvonal. Az ikonfestészetben vékony, fehér, gyors mozdulattal megfestett vonalka a szentek ruha által el nem takart testén. Nem a látott fény-árnyék
szabályai szerint festik meg. A dvizsók a belülről fakadó fényt érzékelteti. Formája (vastagsága, hosszúsága, kiöblösödő kezdete és elvékonyodó vége, lendületes felvitelének jellege, gyorsaságs stb.) hely, kor, műhely és mester meghatározó lehet.
dvonój kovcség (or. двойно'й ковче'г)
Kettős kovcség. A XIV. és a XVI. században különösen nagy számban készült,
de a későbbi századokban is megmaradt.

E
egyházatyák
Az ókeresztény kor kiemelkedő egyházi írói, akik a következő kritériumoknak felelnek meg: doctrina orthodoxa (helyes tanítás), sanctitas vitae (életszentség), approbatio ecclesiae (egyházi jóváhagyás), antiquitas (az ókeresztény kor szülötte). Az egyházatyákat görög és latin egyházatyákra szokták
fölosztani. Híres görög egyházatyák: Szent Athanásziosz, Szent Baszileiosz,
Nazianzoszi Szent Gergely, Aranyszájú Szent János. Híres latin egyházatyák:
Szent Ambrus, Szent Ágoston, Szent Jeromos, Nagy Szent Gergely.
Irodalom: Radó P. (szerk): Az egyházatyák szentbeszédeiből. t. I-II. Bp.,
1944. Szent István Társulat. Fordította: Nádasy Alfonz és Gerecs Szeléz.,
A. G. Hamman: Dictionnaire des Pères de l’Église. Paris, 1977. Desclée
de Brouwer., P. Beatrick: Introduction aux Pères de l’Église. Paris, 1987.
Médiaspaul., Borbély-Bartis J. (szerk.): Szent Ágoston magyar bibliográfiája
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1539–2002. In A Tanítvány melléklete. 8 (2003) 1. szám., Frenyó Z. (szerk.):
Tudom, kinek hittem. Patrisztikus tanulmányok. Bp., 2003. L’Harmattan.
ekténia (gör. εκτένεια, or. ектения)
A Keleti kereszténység egyik liturgikus imája. Hasonlít a római katolikus litániához. Ezt a könyörgéssorozatot általában a diakónus mondja, s szavaira a
hívek egyszeri vagy háromszori „Uram irgalmazz!” kéréssel válaszolnak. Kiemelkedő a nagy ekténia. Ezt az emberiség üdvösségéért végzik és a békességért való könyörgéssel kezdődik.
Irodalom: М. Н. Скабаланович: Эктении. Труды Киевской Духовной
Академии. 1911. Июнь 181–202, М. Н. Скабаланович: Эктении. Труды
Киевской Духовной Академии. 1911. Сентябрь 1–39, Ivancsó István: Az
„Üdvözítsd” ekténia sajátosságai. In Athanasiana. 13. A Szent Atanáz Görög
Katolikus Hittudományi Főiskola folyóirata. Nyíregyháza.
élénkítő vonal
Ld. ozsívka (or. ожи’вка)
életút-ikon
Ld. hagiografikus ikon
Eleusza (gör. ’Ελεοΰςα, or. Елеу’са, Умиле’ние)
Szó szerint: irgalom, könyörület. Könyörületes Istenszülő, Meghatódott Istenszülő. A Könyörületes Istenszülő ikonográfiai típusa. Ezen az ábrázoláson
az Istenszülő a kis Jézust szeretettel magához szorítja, arcuk összeér. Ez utóbbi
szimbolikusan a megtestesülésre utal, az égi és a földi világ egyesülésére.
elülső sarok
ld. szép sarok
émail (fr. émail)
Ld. zománc
émail champlevé (fr.)
Ld. beágyazott zománc
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émail cloisonné (fr.)
Ld. rekeszzománc
endüma (gör. ένδυμα)
Ld. riza
enkausztika
Viaszfestés. Festői eljárás, melynek során a viasszal megkötött festéket forrón
vitték a faalapra. Az egyiptomi múmiaképek jellegzetes eljárása. A korai ikonok egy része is így készült.
enkolpion (gör.΄εγκόλπιον, or. энколпион)
Mellen (gör. κόλπος) hordott, nyakba akasztható, különféle formájú (gyakori a kerek és a kereszt alaku) szelence, melyben ereklyét vagy pergamenre
(később papirra) írt bibliai idézeteket helyeztek. Már az ókeresztény korban
használták, különösen népszerű volt a keleti keresztény egyházban.
epigonation (gör. ΄επιγονάτιον, or. па'лица)
A keleti egyház liturgikus öltözetében hímzett, négyszögletes szövet, melyet a papok jobb oldalt, a derék alatt hordanak kardszerűen az egyik sarkánál felfüggesztve. A lélek kardját és a feltámadt Krisztus győzelmét jelképezi. (30. kép)
epiklézisz (gör. έπίκλησις, or. призыва’пие)
Lélekhívás. Istent hívó ima, hogy egy személyt vagy tárgyat megszenteljen.
Egyik formája az anafóra része.
epimanikia
Ld. epimanikion
epimanikion (tsz. epimanikia) (gör.επιμανικία, or. по'ручи, нарукавница)
A papi kézelő neve. Jézusnak azt a kötelét jelképezi, amellyel Őt Pilátushoz
vezették.
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epitaphiosz (gör. ΄επιτάφιος, or. плащани'ца)
A keleti keresztény egyházban Krisztus sírbahelyezését és siratását ábrázoló
liturgikus terítő, melyet nagypénteken használnak. Krisztus jelképes szemfedője. Szélein egy tropár szövege található. «Az istenfélő József levevén a fáról a te legtisztább testedet, tiszta gyolcsba göngyölé és új sírba helyezé.» Az
epitafiosz sarkain gyakran az evangélisták szimbolumai találhatóak.
Irodalom: С. Данилевский: Св. Плащаница и обряды, совершаемые
над нею Русской Церковью в последние два дня Страстной Седмицы. In
Православный Собеседник. 1896, 2, 250–274
epitrakhélion epitrachélion (gör.΄επιτραχήλιον, or. епитрах'ль)
A keleti egyház liturgikus öltözetében hímzett, széles textilsáv, melyet a papok a nyakon átvetve, elől párhuzamosan, függőlegesen elhelyezve hordanak.
A függőleges szárak már előre egybe vannak kapcsolva. Gyakori a vállrészen
az Angyali üdvözlet ábrázolása, a függőleges részeken pedig a hat-hat apostol
alakja. A latin egyházban ehhez hasonló a stóla, de itt a függőleges szárak nincsenek összekapcsolva.
erminia (gör.΄ερμηνεία)
Ld. herminia
eszkatológia
A teológia egyik ágazata. Az ember és a világ végső sorsával foglalkozik. A
„végső dolgok” (gör. εσχατιά, lat.de novissimus, de axtremis) tudománya.
eucharisztia, eukarisztia (gör. ευχαριστία, or. евхари'стия)
Köszönet, hálaadás. Egyrészt jelöli a szentmise cselekményét, másrészt pedig
az átváltoztatott kenyeret és bort, mely Krisztus teste és vére. Az eucharisztia
az utolsó vacsora megjelenítése. Egyszerre hálaadó és áldozati jellegű.
eucharisztikus ünneplés
A római katolikus egyházban misének (lat. missa), a görög katolikus egyházban, a magyar szóhasználatban Szent Liturgiának, a keleti keresztény egyházakban általában liturgiának (gör. λειτουργίας, or. литурги’я) nevezik.A
bizánci rítus három liturgiát használ, úgy mint Aranyszájú Szent János liturgiáját, Nagy Szent Baszileosz liturgiáját és az előreszenteltek liturgiáját, vagyis
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azt a liturgiát, amelyet a nagyböjtben az előre megszentelt áldozati adományokkal végeznek.
eukarisztia
Ld. eucharisztia
eukarisztikus ünneplés
Ld. eucharisztikus ünneplés
evangeliárium
Evangéliumos könyv. Olyan liturgikus könyv, amely az Evangéliumot vagy
annak részeit tartalmazza.
evangélisták
Máté, Márk, Lukács és János, az Evangéliumnak vagyis Krisztus életének és tanításainak leírói. Általában a Szent Jeromos által meghatározott
attributumokkal ábrázolják, Mátét angyallal, Márkot oroszlánnal, Lukácsot
ökörrel, Jánost sassal.
evangelistárium
Ld. perikópa könyv
exonarthex
A keleti keresztény templomoknál kettős narthex esetén a külső előcsarnok.
Ezékiel kapuja
Ezékiel a négy nagy próféta egyike. Látomásai a keresztény művészet több
szimbólumának alapját képezték. A bezárt kapu Istenszülő-szimbólum lett.
(Cf. Ezékiel 40.) Ennek ábrázolása gyakran megtalálható az Istenszülő „El nem
égő csipkebokor” ikonján.

F
Fájdalmas Istenszülő
Ld. Szenvedő Istenszülő
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fecskefarokkötés
Ld. lásztocska (or. ла'сточка)
feliratok az orosz fémkereszteken
Ld. orosz fémkereszteken lévő feliratok
felon
Ld. felonion
felonion
Ld. phelonion
fémikon
1. A rézötvözetből öntött ikonok egyszerű (nem egészen pontos) elnevezése.
(or. медноли’тая ико’на)
2. Tágabb értelemben ide sorolnak minden fémből (nem nemesfémből és nemesfémből) készült ikont. Ld. még réz. (23. kép, 35. kép)
Irodalom: S. Jeckel: Russische Metall-Ikonen – in Formsand gegossener
Glaube. Bramsche, 1995. Rasch Verlag. (Erste Auflage: 1979)., Gy. Ruzsa:
Orosz fémikonok. (Russische Metall-Ikonen). Budapest, 1996. Kurucz Gábor Kiadó., Gy. Ruzsa: Die Bedeutung gegossener Metallikonen im religiösen
Leben. In Slavica Gandensia 1996. pp. 43–52., J. Opdebeeck: Metalen Ikonen.
Blauwdruk van een verzameling. Geel, 1997. Campinia Media vzw., S. Jeckel:
Heiligtümer aus dem Schmeltztiegel. Bramsche, 2000. Rasch Verlag., E.
Zotova: Symbols and Images. Hinged Icons, Icons, Crosses. End of the 17th20th century. From Collection of Yury Golubev. Moscow, 2002. Interbook
Business Е. Я. Зотова: Медное художественное литьё ХVIII-начала
ХХ вв.старообрядческих мастерских г. Москвы: Источниковедческое
исследование. Москва, 2003, S. Jeckel: Schätze der russischen MetallIkonenkunst aus einem Jahrtausend. Bramsche, 2004. Rasch Verlag., T. A.
Петренкo: Неповторимые краски русской эмали. Меднолитая пластика
ХVIII-начала ХХ веков из частных собраний. Санкт-Петербург, 2004.
МАРКУС, S. Gnutova, Gy. Ruzsa, E. Zotova: Prayers Locked in Bronze.
Russian Metal Icons. Budapest, 2005. Museum of Applied Arts., E. Zotova:
Collezione Belvedere. Croci, icone e polittci russi di bronzo dal XV al XX
secolo. Peccoli, 2007. Ruzsa Gy.: Bronzba zárt áhítat. Az orosz fémikonok
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művészete és teológiája. (In Bronze eingeschlossene Andacht. Die Kunst
und Theologie der russischen Metallikonen) Szentendre, 2009. Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, G. Ruzsa: Meditations Born in Fire. Russian
metall icons selected from the temporary deposit collection of the Christian
Museum of Esztergom. 2009. Poligon.
fémjegy
A elsősorban a nemesfémek jelzésére szolgáló beütött jel. Az ezüst ikonborítókon rendszerint alul, leggyakrabban a bortra hajlított felületén helyezkedik el.
A külön darabból álló részeken is (pl. cáta, dícsfény) – amennyiben ezek nagyobb méretűek – találunk ötvösjegyet. A moszkvai ezüstöket 1740-ig kétfejű
sassal, majd 1741-től 1899-ig a sárkányt legyőző Szent György alakjával jelezték. A szentpéterváriak jelzése korábban ugyancsak a kétfejű sas volt, később
pedig két horgony és egy jogar. A próba mesterek vagyis az ellenőrzó mesterek nevük kezdőbetűit és alatta évszámot ütötek be. Az ötvösmesterek általában nevük kezdőbetűivel jelezték alkotásukat. Gyakran találunk 84-es számot
is beütve, ez az ezüst finomsági fokát jelzi vagyis 84 zolotnyikot. A fémjegyek
feloldásait, így a mesterek neveit a jegykönyvekben találjuk meg. Az orosz
ezüst ikonborítók vonatkozásában szakértéshez legjobban a PosztnyikovaLoszeva féle jegykönyv használható.
Irodalom: М.М. Постникова-Лосева, Н.Г. Платонова, Б.Л. Ульянова:
Золотое и серебряное дело ХV-ХХ вв. Территория СССР. Москва, 1983,
Издательство «Наука».
filigrán
Összesodort, finom fémszálakból kialakított díszítés. Az ikonborítókon is
megtalálható.
Filioque
A latin kifejezés szó szerint azt jelenti „és a Fiútól”. Ez annak az állításnak része, amely így hangzik: A Szentlélek az Atyától és a Fiútól származik.A nyugati teológusok az Újszövetségi szövegeket és az egyházatyák írásait elemezve
jutottak erre a következtetésre. Photiosz († 951) konstantinápolyi metropolita más megállapításra jutott. Szerinte Istenben a Szentléleknek csak egyetlen forrása van, és ez az Atya. Ennek alapján a keleti és a nyugati keresztény te-
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ológusok között a történelem során a teológai gondolkodásban megosztottság állott fenn.
finyifty (or. фини'фть)
Zománc
firnisz
Ld. olifa (or. оли'фа)
fogacska
Ld. zubók (or. зубо’к)
fordított perspektíva, táguló perspektíva
A klasszikus (egyenes) perspektívával ellentétben a párhuzamosok itt nem
összetartanak, hanem távolodnak. Így a nézőnek az az érzése keletkezik,
mintha az adott térben lejátszódó jelenetnek szerves résztvevője, nem egyszerű szemlélője lenne, mintha belőle bontakozna ki a látvány, a látomás. Az
ikonfestészetben a tér jellegzetes ábrázolása. Ld. még perspektíva.
Irodalom: E. Panofsky: Die Perspektive als symbolische Form. In Vorträge
der Bibliothek Warburg 1924–1925. Berlin – Leipzig, 1927. 258 – 330., П.
А. Флоренский: Обратная перспектива. In Труды по знаковым системам.
III. Tartu, 1967. 381–416., Л. Ф. Жегин: Язык живописного произведения.
Москва, 1970., А. А. Салтыков: Пространственные отношенпя в византийской и древнерусской живописи. In Древнерусское искусство.
(Зарубежные связи). Москва, 1975. 414–440., T. Штелер: Обратная
перспектива: Павел Флоренский и Морис Мерло-Понти о пространстве
и линейной перспективе в искусстве Ренессанса. In Историкофилософский ежегодник 2006. (Институт философии Российской
Академии Наук.) Москва, 2006. Наука. 320–329.
főpapi pásztorbot (gör. πατερίτσα, or. по’сох)
A főpapok egyházi méltóságának egyik jele. János Evangéliumára utal. „Én
vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért.” ( Jn 10,11.) A nyugati egyházban a felső vége általában csigavonalú. A keleti egyházban két típust
különböztethetünk meg. A régi típusúaknál a felső rész fordított horgony formájú rajta kis kereszttel, míg az újabb típusúaknál két egymással szembefor-
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duló kígyófejet látunk köztük pedig kis keresztet. (30. kép) Az újabb típusúak nagyjából a XVI. századtól terjedtek el. Az orosz főpapi pásztorbot különlegessége a szulok.
frigyláda (gör.κιβωτός της Διαθήκης)
A Szövetség ládája. A Kivonulás könyvében olvahatunk a frigyládáról (Kiv
25,10 skk, Kiv 37,1 skk). Az arannyal boritott fából készült frigyládát két
arany kerub örizte.A frigyládában tartották a törvénytáblákat, az arany vödröt
a mannával és Áron kivirágzott vesszejét vagyis azt a botot, amely kizöldült
jelezve az Úr akaratát, hogy Áron főpap legyen. Az ikonfestészetben a kovcség
utal a frigyládára.
Irodalom: L. Ritmeyer: The Ark of the Covenant: Where it Stood in Solomon’s
Temple. In Biblical Archaeology Review 22/1. 1996. 46–55, 70–73.

G
gesso (ol.)
Gipsz. Az itáliai táblaképen – és a többi nyugati táblaképen is – gipsz tartalmú
fehér alapozás. Az ikonfestészetben ehhez hasonló a leukosz.
glória
Ld. dicsfény
golovénka (or. голове’нка)
Speciális grafjá, hegyes égetett fapálca.
golubéc (or. голубе’ц)
1. Az ikonfestészetben különböző árnyalatú kék festék.
2. A sírkereszteken, vagy az épűletek homlokzatán lévő ikonok felett elhelyezett védőtető.
Goszpogyi! (or. Го’споди!)
Istenem! A Госпо'дь azaz Úristen szó megszólító esetű (vocativus) alakja. Ez
található a Го’споди, поми’луй! vagyis Uram, irgalmazz! gyakori fohászban is.
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görög katolikus egyház
A bizánci, görög ritust követő, de hitben és egyházszervezetben a római pápával katolikus egységben élő egyház.
Irodalom: Pirigyi I.: A magyarországi görög katolikusok története. I-II.
Nyíregyháza, 1990., Doncsev T., Szőke L. szerk.: A keleti kereszténység Magyarországon. Budapest, 2007. Lucidus Kiadó., Puskás B.: A görög katolikus
egyház művészete a történelmi Magyarországon. Hagyomány és megújulás.
Budapest, 2008. Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Magyar Képek.
görög kereszt
Függőleges és vízszintes szára egyforma hosszú (+)
gránát
A kovasavas ásványok közé tartozik. Nem hasad, törése egyenetlen. Üvegvagy zsírfényű. Színe gyakran vörös vagy barna. Az ikonborítók díszítésénél
kiemelten kedvelt volt.
grafjá (or. графья’)
1. Vékony tű, mellyel a levkaszba bekarcolják a kompozició fő vonalait.
2. A levkaszba bekarcolt kompoziciós fővonalak.
gremitka (or. греми’тка)
ld. spátyel (or. шпатель)
grivná (or. гри’вна)
1. Nyakperec. Fém abroncs, melyet a középkorban, a keleti szláv területeken ékszerként a nyakon hordtak. Az utóbbi évtizedek ásatásai során számos
grivna került elő a Kijevi Fejedelemség területén. Több közöttük a nem teljes
kört alkotó, sodrott, vastag fémszálból készült alkotás.
2. A Kijevi Ruszban használt, értékmérő, hatszögformájú, 168 g súlyú ezüsttömb.
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gulfárba (or. гульфа'рба)
Az ikonfestészetben az aranyfüst lemez felragasztására szolgáló ragasztó. Ezt
az elnevezést főleg a XVII. és a XVIII. században használták. A német Gold és
Farbe szavakból származik. Ld. még polimént, assziszt 2.)

Gy
gyónás
Bűnvallomás. A gyónási imákat a bizánci liturgiában sokszor közösen végzik.
Ezután a pap egyenként gyóntat az ikonosztázis vagy egy ikon előtt.

H
hagiográfia
A görög ἅγιος (szent) és a γράφω (írok) szavakból.
1. A szentek életének kutatásával foglalkozó tudomány.
2. A szentek életének leírása.
Bizáncban már a IV. században készült hagiografia. Jelentősek a Legenda aurea
/Arany legenda/, melyet Jacobus de Voragine itáliai domonkos szerzetes állított össze 1263 és 1273 között, továbbá Jean Bolland XVII. századi flamand
jezsuita szerzetes munkái.
Irodalom: Acta Sanctorum pp. Bollandisti. Anvers, Bruxelles, Paris, 1643, Сергий: Полный месяцеслов востока. т. I-II. Москва, 1875–1876., Н.
Барсуков: Источникн русской агиографии. Санктпетербург, 1882, H.
Delehaye: Cinq leçons sur la métode hagiografique. Brüssel, 1968., J. de
Voragine: Legenda aurea. Budapest, 1990. Helikon Kiadó., Le Synaxaire.
Vie des Saints de l’ Eglise Orthodoxe. t. I-IV. (Adaptation française par
Macaire, moin de Simonos-Petras) Thessalonique, 1987–1996. To Perivoli
tis Panagias., Enciclopedia dei Santi. Le Chiese Orientali. t. I-II. Roma, 2001.
Città Nuova. Hagiográfiai folyóiratok: Analecta Bollandiana. Bruxelles,
1882- , Hagiographica. Brepols, 1994- .
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hagiografikus ikon, életút-ikon, vita-ikon, olvasó-ikon (or. жити'йная
ико'на)
A szentet és életének jeleneteit ábrázoló ikon. Oroszországban a XV. század
végétől jelentek meg nagobb számban hágiografikus ikonok. Az orosz ikonoknál a középen teljes alakban ábrázolt szentet az életének jeleneteit bemutató képsor teljesen körbeveszi. Az ukrán ikonoknál ez rendszerint U alakban
jeleneik meg, míg a román ikonoknál két oldalt. Ezek a jelenetek a szent életéből külön, kis képeken, a széleken helyezkednek el. Ezért szegélyképeknek
(klejmó) nevezzük. (32. kép)
Irodalom: Ruzsa Gy.: Nézzük meg együtt a kolomnai Borisz és Gleb ikont.
In Művészet. 1974. no. 11., 30–32., N. Patterson Ševčenko: The Vita Icon and
the Painter as Hagiographer . In Dumbarton Oaks Papers. 1999. (no 53) 149
– 165., В. Пуцко: Композицiйна схема украïнськоï житiйной ïкони XIV –
XVI ст. In Icтория релiгiй в Украïнi. Книга II. Львiв, 2005, 712–719., Н. И.
Комашко – Е. М. Саенкова: Русская житийная икона. Москва, 2007.
hagymakupola (or. лу'ковица)
Alul domború, felül homorú, csúcsban végződő, hagymára emlékeztető speciális formájú kupola. A régi orosz templomépítészet jellegzetes eleme.
hal
Ld. ikhthüsz (gör. ιχθύς)
hamisítvány
Olyan mütárgy, amelyet megtévesztő, csaló szándékkal készítettek a magasabb ár elérése céljából. Gyakori a másolás, a kompiláció, az utánzás, az
öregítés, a régi anyagok felhasználásának módszere. Ld. még podfúrnyik,
sztarínscsik 2.)
Irodalom: F. Arnau: Művészethamisítók, hamisítók művészete. Háromezer
év a hamisított műalkotások történetéből. Budapest, 1963. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. (Cf. F. Arnau: Kunst der Fälscher, Fälscher der Kunst.
Düsseldorf, Econ Verlag.), M. Johnes (edited by): Fake? The Art of Deception.
London, 1990., И. Бусева-Давыдова: Андрей Рублев ХIХ века: проблема
старообрядческих подделок древней иконописи. In Антиквариат. 7
– 8 (39), июль – август 2006., 58 — 65., В. Тетерятников: Иконы и
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фальшивки. Нью-Йорк — Санкт-Петербург, 2009. Фонд поддержки
гуманитарного знания.
harang
Nyugat-Európában a harangot már az V. század elejétől ismerték. Mivel Bizáncban a harangnak és a harangozásnak különösebb jelentősége nem volt,
Rusz Nyugat-Európából, Itáliából vette át a harangozás szokását. Ruszban
már a X. században harangoztak, de a harangöntés nagyjából csak a XV. század elején kezdődött. Oroszországban sokkal nagyobb harangok készültek,
mint Nyugat-Európában, ennek oka az, hogy itt harangozáskor nem maga
a harang mozgott, hanem csak a harangnyelv. A világ legnagyobb harangja,
melyet „Cár-harangnak” neveznek, a moszkvai Kremlben található. A harangot Ivan Matorin és Mihail Matorin öntötte 1733 és 1735 között. 1737-ben
a harang még az öntőgödörben volt, amikor egy tűzvész oltása során a gyors
lehűléstől megrepedt, és egy hatalmas darab levált belőle. 1836-ban a sérült
„Cár-harangot” a moszkvai Kreml Nagy Iván harangtornyának közelében helyezték el. Az orosz egyházban a harangszónak különösen nagy jelentősége
van, s a harangszó több típusra oszlik. A legjelentősebb az u. n. szép harangszó (красный звон), amikor a kolostorok és a székesegyházak összes harangjukat megszólaltatják. A harangokon sokszor szenteket és szent jeleneteket
ábrázolnak.
Irodalom: Н. Оловянишников: История колоколов и колоколитейное
искусство. Москва, 1912
Háromkezű Istenszülő helyesebben Az Istenszülő háromkezű ikonja. (or.
Троеру`чица, ико'на Бо'жией Ма'тери «Троеру'чица» )
A Hodégétria ikonográfiai típus egyik változata. Eredete a képrombolás korához (726–843), nevezetesen Ióannész Damaszkénosznak, vagyis Damaszkuszi Szent Jánosnak (675 körül–750 körül), a nevéhez kötődik, aki a szent ikonok védelméért küzdött. III (Izauriai) Leó, a képromboló bizánci császár hűtlenséggel vádolta meg a szíriai kalifánál, akinek udvarában a szent szolgált. A
kalifa ezért büntetésként levágatta a szent jobb kezét. Damaszkuszi Szent János ezután buzgón imádkozott egy Istenszülő a gyermek Jézussal ikon előtt,
és így levágott keze visszanőtt. Ennek a csodának az emlékére Damaszkuszi
Szent János ezüstből egy kezet csináltatott, és ráhelyezte azt az ikonra, és „Háromkezűnek” nevezte az ábrázolást. A szent ezzel az ikonnal elment a jeruzsá-
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lemi Mar Saba kolostorba, és szerzetes lett. A XII. század végén Szent Szerb
Száva Szerbiába vitte az ikont, majd az általa alapított áthoszi Hilandariu kolostorban helyezte el.1661-ben másolat készült az ikonról, melyet Nyikon
moszkvai pátriarha kapott ajándékba. Az Istenszülő háromkezű ikonján az Istenszülő jobbjában tartja az egészalakban ábrázolt kis Jézust. Lent még egy
jobb kezet látunk. Az ikonfestők nagy része ezt a harmadik kezet is az Istenszülő kezeként festi meg, míg mások ezüstszínnel különítik el. (17. kép)
herminia, pódlinnyik (gör.΄ερμηνεία or. по’длинник, ерминия)
Ikonfestő kézikönyv. Szó szerint hiteles szöveget jelent. Szöveget – gyakran
képeket is – tartalmazó utmutató ikonfestők számára, mely nem csak ikonográfiai, hanem sokszor technikai utasításokat is nyújt. Legismertebb az
Athosz Herminia, a Sztroganov Herminia, a Nektáriosz Herimia és az u. n.
Első Jeruzsálemi Kézirat Az Athosz Heminiát furnai Dionisziosz szerzetes
állította össze jóval korábbi források alapján valűszínüleg 1730 és 1734 között. Az orosz Sztroganov Herminia a XVI. és a XVII. század fordulóján, míg a
Nektáriosznak, a szerbiai görög mesternek orosz nyelvű hermeniája1599-ben
készült. (Sokáig Nektáriosz mestert egy azonos nevű, vele egy időben élt püspökkel keverték össze.) Az un. Első Jeruzsálemi Kézirat a XVII. századhoz
köthető.
Irodalom: Manuel d’ iconographie chrétienne greque et latine. Paris, 1845.,
«Ерминия , или наставление в живописном искусстве, написанное,
неизвестно кем, вскоре после 1566 г.» (Первая иерусалимская рукопись
XVII в.). Перевод с греч. А. П. Успенского. In Труды Киевской духовной
академии. Июль. Киев, 1867., The «Painter’s Manual» of Dionysios of
Fourna. Torrance, California, 1981. Wakwood Publications, Dionüsziosz da
Furna: Az ikonfestészet kézikönyve. In Athanasiana. 9. A Szent Atanáz Görög
Katolikus Hittudományi Főiskola folyóirata. Nyíregyháza., In Athanasiana.
11. A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola folyóirata. Nyíregyháza., In Athanasiana. 12. A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi
Főiskola folyóirata. Nyíregyháza., In Athanasiana. 13. A Szent Atanáz Görög
Katolikus Hittudományi Főiskola folyóirata. Nyíregyháza., In Athanasiana.
14. A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola folyóirata. Nyíregyháza., In Athanasiana. 15. A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi
Főiskola folyóirata. Nyíregyháza., In Athanasiana. 16. A Szent Atanáz Görög
Katolikus Hittudományi Főiskola folyóirata. Nyíregyháza., In Athanasiana.
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17.. A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola folyóirata.
Nyíregyháza, Строгановский иконописный лицевой подлинник. (конца
XVI и XVII начала столетий.) Москва,1869., Иконописный подлинник
Новгородской редакции по софийскому спису ХVI в. С вариантами
из списков Забелина и Филимонова. Москва,1873., Иконописный
подлинник сводной редакции XVIII в. Москва,1874., Н. В. Покровский
(под.ред.): Сийский иконописный подлинник. Санкт-Петербург, 1895–
1898., Н. И. Петров: «Типик» о церковном и о настенном письме
епископа Нектария из сербского города Велеса, 1599 года, и значение
его в истории русской иконописи. In Записки Императорского русского
археологического общества. т. ХI. Вып. 1–2. Санкт-Петербург, 1899., I.
Bentchev: Griechische und bulgarische Malerbücher. Technologie. (Beiträge
zur Kunst des christlichen Ostens, Band 11, herausgegeben von E. HausteinBartsch). Recklinghausen, 2004., A. Siemaszko: Knizka minejka obracow
swetych biblioteki supraskiego monasteru i problem użicia „podlinnika”
przez malarzy cerkwi zwiatowania. In A. Gronek (ed.): Szczelina światła.
Ruskie malarstvo ikonowe. Kraków, 2009. 151 -169.
hészükhazmus, hészükhizmus (gör. ησυχασμος, or. исиха’зм)
A kifejezés a görög ησυχία, azaz nyugalom szóból származik.Az ókeresztény kor lelki mozgalma, mely Athoszon a XIV. században újra felvirágzott
Grégoriosz Palamasz vezetésével. A hészühaszták folntosnak tartották az aszkézist, a szívnek mint a lelki élet és egyben a vallásos élet központjának megtisztítását, a szívből fakadó imádkozást, az imádkozás technikájának (például testtartások) és a koncentráló-képességnek fejlesztését, Isten megismerésére való törekvést és a nem teremtett Isteni Fény megjelenését. A hészükhaszta
tanok nagy hatással voltak az ikonfestészetre.
Irodalom: С. С. Хоружий (под общей и научной редакцией): Исихазм.
Аннотированная библиография. Москва, 2004, Издательский Совет
Русской Православной Церкви., Gy. Ruzsa: Une icone inconnue
représentant les apôtres Pierre et Paul et la question de l’ hésychasme.In
Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik. 32/5., 545–549.G. Wunderle:
Zur Psychologie des hesychastischen Gebetes. Würzburg, 2007. Verlag Der
Christliche Osten.
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hészükhizmus
Ld. hészükhazmus
hetoimaszia (gör. ΄ετοιμασία, or. этима'сия, престо'л угото'ванный)
Az előkészített trón. Krisztus Második Eljövetelének, vagyis az Utolsó Ítéletnek szimbolikus ábrázolása. „Az Úr pedig örökké trónol, ítéletre készítette el
az ő székét.” (Zsolt. 9, 8.) Az ábrázoláson üres trónust látunk kereszttel és a
Bibliával. A trónust Mihály és Gábriel arkangyalok őrzik.
Irodalom: Th. von Bogyay: Zur Geschichte der Hetiomasia. In Akten des XI
Intern. Byzantinisten-Kongresses München 1958. München, 1960., 58–61.,
Bezzi M.: Iconologia della sacralità del potere: il tondo Angaran e l’etimasia,
Spoleto, 2007.
hígfestés
Ld. pláv
himation (gör.΄ιμάτιον, or. гима'тий)
Olyan lepel, amelyet köpenyszerűen félválra borítva felső ruhaként a khitón
felett hordtak. hordtak. A Kr. e. V. századtól ismert. Az ikonfestészetben az
ószövetségi, az ókeresztény személyek és Krisztus Pantokrátor attributuma.
Himationt látunk például Andrej Rubljov híres Ószövetségi Szentháromság ikonján (1. kép), továbbá az Athoszról származó 1363-as Krisztus
Pantokrátor ikonon is (2. kép).
Hodigitria
Ld.Hodégétria
Hodégétria (gör. ’Oδηγήτρια, or. Одиги’трия, Путеводи’тельница)
Útmutató Istenszülő. Az Istenszülő Útmutató ikonja. Ezen az ikonográfiai típuson az Istenszülő az áldást osztó kis Jézust tartja karjában. A hagyomány
szerint az ikon prototípusának festője Szent Lukács Evangélista volt. Az ikont
egy konstantinápolyi kolostorban nagy tiszeletben tartották az utazók vezetői (όδηγοί). A kolostor elnevezése is innen van: Útmutatók, Vezetők Kolostora. Ez a kolostor Konstantinápoly 1453-as ostromakor elpusztult. Az elnevezés arra is utal, hogy az Istenszülő mutatja az igaz utat. (11. kép, 15. kép)
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Irodalom: D. Klein: St. Lukas als Maler der Maria. Ikonographie
der Lukasmadonna. (Dissertation). Berlin, 1933., Ch. Angelidi and T.
Papamastorakēs: The Veneration of the Virgin Hodegetria and the Hodegon
Monastery. In Athens. 2000–2001., Puskás B.: Istenszülő-ábrázolások.
Hoidigitria. In Ivancsó I. (szerk.): „Téged jöttünk köszönteni.” A máriapócsi
kegykép harmadik könnyezésének centenáriuma alkalmából rendezett nemzetközi konferencia anyaga. Nyíregyháza, 2005.
homilia (gör. όμϊλία, or. гоми'лия, сло'во, речь, lat. homilia)
A keresztény egyházi szónoklat egyik fajtája. A Szentírás egy-egy részletének
kommentálásával foglalkozik. A keleti egyházban egyik kiemelkedő művelője
Aranyszájú Szent János (†407) volt.
homiliárion
Ld. homiliárium
homiliárium, homiliárion
Homiliák gyűjteménye, homiliákat tartalmazó könyv.
horror vacui (lat.)
Szó szerint irtózás az űrtől. A művésznek az a törekvése, hogy az üres képfelületet mindenképp kitöltse, akár figurális, akár ornamentális elemekkel.
horugv (or. хору’гвь)
Templomi zászló. Készülhet drága kelméből (pl. bársony), de fémből is.
Krisztus, az Istenszülő és a szentek ábrázolásait látjuk ezen az ikonszerű alkotáson. Körmenetkor ünnepélyesen az ikonokkal együtt kiviszik a templomból.
Hrisztov grob (or. Христо'в гроб)
Krisztus szimbolikus sírja a keleti keresztény templomban. Rendszerint fából
faragott.
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I
identifikáció
Azonosítás.
1. Az ábrázolt személy meghatározása.
2. Egy műalkotásnak az írott forráshoz való kapcsolása
időszámítás
Ld. orosz időszámítás
ikhthüsz (gör. ιχθύς)
Görög szó, jelentése hal. A halábrázolások az ókeresztények számára a vizzel
való keresztelésre emlékeztető jellé váltak. A görög hal szó minden egyes
betűje egy-egy új szó kezdőbetűjét alkothatja, és ezek a szavak egy mondatot képeznek, mégpedíg a keresztény hitvallás egyik leglényegesebb gondolatát. ΙΧΘΥΣ : Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ. Jézus Krisztus Isten Fia
Megváltó.A hal szót néha megkettőzöt Θ-val írták ΙΧΘΘΥΣ : Ιησούς Χριστός
Θεός Θεού Υιός Σωτήρ. Jézus Krisztus, Isten, Isten Fia, Megváltó. Ezt az állítást az áriánus viták után használták, hangsúlyozva Krisztus istenfiúsága mellett istenségét is. Volt olyan is, amikor a Σ-t kettőzték meg. ΙΧΘΥΣΣ: Ιησούς
Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ Σταυρός. Jézus Krisztus Isten Fia Megváltó Kereszt. Ezzel a formával pedig a kereszt jelentőségét is hangsúlyozták.
ikon (gör. εικόνα, είκών, or. ико’на, образ)
1. Tágabb értelemben bizánci jellegű szentkép.
2. Szűkebb értelemben a keleti kereszténység táblaképe.
3. Nagy Szent Baszileosz (†379.) rövid meghatározása szerint az ikon lényege: „Amit a szentbeszéd mond a fülnek, azt mutatja meg csendben az ikon.”
Migne (éditeur): Patrologia Graeca. Paris, 1857–1866. 31. kötet, 509A
Irodalom: Ruzsa Gy.: Ikonok könyve. A helyi és a nemzeti iskolák a bizánci és posztbizánci ikonfestészetben. Budapest, 1981. Képzőművészeti Alap
Kiadó, O. Popova, E. Szmirnova, P. Cortesi: Az ikon. (Műkincshatározó). Budapest, 1996. Officina ΄96 Kiadó, H. Belting: Kép és kultusz. A kép története a művészet korszaka előtt. Budapest, 2000. Balassi Kiadó, L. Uszpenszkij:
Az ikon teológiája az ortodox egyházban. Budapest, 2003. Kairosz – Paulus
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Hungarus, Э. С. Смирнова: «Смотря на образ древних живописцев...»
Тема почитания икон Средневековой Руси. Москва, 2007. Северный
паломник.
ikonborító
Ld. ubór
ikoncsodák
Ld. csodatévő ikon
ikondombok (or. го'рки ико'нные)
Az ikonokon látható olyan szögletes sziklák, kis hegyek, dombok, amelyeket
a forditott perspektiva szabályai szerint ábrázolnak.
ikoning
Ld. szorócska (or. соро'чка)
ikonkönnyezés
Ld. csodatévő ikon
ikonkötény
Ld. podéa
ikonnal való körüljárás (or. обхо’д с ико’ной)
A vitatott földterületet az ikonnal és a tanúkkal együtt kürüljárták. Ez az aktus
a régi orosz bíróságokon eskü alatt tett tanúvallomásnak felelt meg.
ikonográfia
1. A művészettörténet segédtudománya, mely az ábrázolások tartalmának leírásával, rendszerezésével foglalkozik. Tágabb értelemben a „képtartalom tudományának” is nevezik, s így összefonódik az ikonológiával.
2. Az ábrázolás tartalmi sajátossága.
Irodalom: Cabrol, F.- Leclerq, H. M.: Dictionnaire d’archéologie chrétienne
et de liturgie. 15 vols. Paris, 1907–1953., L. Réau: Iconographie de l’art
chrétien. t. 1–6. Paris, 1955–1959. Presses Universitaires de France., J.
Białostocki: Iconography and Iconology. New York – Toronto – London,
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1963., E. Kirschbaum (Hrg.): Lexikon der Christlichen Ikonographie. Bd. 1
– 8. Freiburg, 1994. Herder, Réau, L.: Az ikonográfia meghatározása és alkalmazásai (Paris, 1955) In: Pál J. (szerk): Az ikonológia elmélete 1–2. Szöveggyűjtemény az irodalom és a képzőművészet szimbolizmusáról. (Ikonológia
és műértelmezés 1.) Szeged, 1986, 2. köt. 268–290., Białostocki, J.: Ikonográfia. In: Pál J. (szerk): Az ikonológia elmélete 1–2. Szöveggyűjtemény az irodalom és a képzőművészet szimbolizmusáról. (Ikonológia és műértelmezés 1.)
Szeged, 1986., 2. köt. 337–383. (Cf. Białostocki, J.: Iconography. In: Ph. P. Wiener (ed.): Dictionary of the History of Ideas. Studies of Selected Pivotal Ideas,
New York, 1973, vol.2. 524–541, Kaemmerling, E. (Hrg.): Ikonographie
und Ikonologie. Theorien, Entwicklung, Probleme. Bildende Kunst als
Zeichensystem 1. Köln, 1979, 15–63.), Ю. Бобров: Основы иконографии
древнерусской живописи. Санкт-Ретегбург, 1995., Szilárdfy Z.: Ikonográfia – Kultusztörténet. Képes tanulmányok. Budapest, 2003. Balassi.
ikonológia
A művészettörténet segédtudománya, mely az ábrázolások tartalmának értelmezésével foglalkozik. Ld. még ikonográfia.
Irodalom: E. Panofsky: Studies in Iconology. New York, 1939., J. Białostocki:
Iconography and Iconology. New York – Toronto – London, 1963.,
ikonosztáz
Ld. ikonosztászion
ikonosztászion, ikonosztáz, ikonosztászisz, ikonosztázion, képfal, képesfal
(gör.είκονοστάσιον, or. иконоста’с)
Építészeti vonatkozásban a szentélyt a templomhajótól elválasztó, ikonokból álló fal. Teológiai vonatkozásban az evilágit a túlvilágival összekötő ikonfal. Középen található a királyi kapu, jobbra Krisztus, balra pedig az Istenszülő
ikonja látható, továbbá jobbra a második ikon a templom tituláris szentje ünnepének ikonja (patrocínium-ikon, címünnep-ikon). Több egymás fölött elhelyezkedő ikonsorból áll. A klasszikus, magas orosz ikonosztászionok öt sorra oszlanak: az ősatya sorra. a próféta sorra, az ünnep sorra, a deészisz sorra és a
helyi sorra (trónus ikonok sora, alapsor). (44. kép, 45. kép, 47. kép, 48. kép)
Irodalom: В. Н. Лазарев: Три фрагмента расписных эпистилиев и византийский темплон. Византийский временник. т. XXVII, Москва, 1967.,
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162–196., В. Н. Лазарев: Два новых памятника русской станковой живописи XII-XIII веков. (К истории иконостаса). In В. Н. Лазарев: Русская
средневековая живопись. (Статьи и исследования.) Москва, 1970.
Издательство «Наука». 128–149., W. Jarema: Pierwotne ikonostasy w
drewnianych cerkwiach na Podkarpaciu. In Materialy Muzeum Budownictwa
Ludowego w Sanoku. Rzeszów, 1972. (XVI), 22–32., С. Таранушенко:
О украjинском иконостасу XVII и XVIII века. In Зборник за ликовне
уметности.1975/11., 141–170., Л. А. Щенникова: О происхождении
древнего иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля. In
Советское искусствознание. 81, вып. 2 (15) 1982. 81–129., Nagy M.: Ortodox ikonosztázionok Magyarországon. Debrecen, 1994., С. Таранушенко:
Украïнський iконостас. In Наукового товариства iменi Шевченка. т.
CCXXVII. Працi Секцiï мистецтвознавства. Львiв, 1994., Ю. Островський:
До вивчення процесу розвитку украïнського iконостасу. In Украïнське
сакральне мистецтво: традицiï, сучаснiсть, персрективи. Львiв, 1995.
72–76., Л. А. Успенский: Вопрос иконостаса. In Православная икона. Канон
и стиль. Москва, 1998. «Православный паломник», «Глаголы жизни».
А. М. Лидов (под. ред.): Иконостас: происхождение-развитие-символика.
Москва, 2000, Прогресс-Традиция, Т. Шевцова (автор-составитель):
Православный иконостас. Происхождение, виды, духовный смысл.
Москва, 2003, ОЛМА-ПРЕСС., Т. Н. Кудрявцева, В. А. Федоров: Высокий
русский иконостас. Москва, 2004, „Патриаршие пруды”, «Пульс».
ikonosztászisz
Ld. ikonosztászion
ikonosztázion
Ld. ikonosztászion
ikonsarok (or. кра’сный у’гол, свято’й у’гол, божни’ца)
Ld. szép sarok
ikontartó asztalka
Ld. analógion
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ikontartóelő
Ld. podéa (gör. ποδέα)
ikontisztítás
Az ikonokat rendszeresen tisztogatják a tisztelet jeléül. Gyakori a vizzel való
lemosás. Már a legkorábbi ikonokkal kapcsolatban is van ilyen adatunk. A
Liber Censuumba beillesztett, 1143-ban Benedek kanonok által fogalmazott szertartásrend beszámol arról, hogy a pápa házi kápolnájában, a Sancta
Sanctorumban őrzött, 600 körül készült Krisztus-ikonon Krisztus lábát egy
körmenet során a Forum Romanumon megmosták. „Amikor az ikon eléri a S. Maria Novát [mai nevén S. Francesca Romana], lehelyezik a templom elé, és [Krisztus] lábát megmossák.” (Cf. P. Fabre – L. Duchesné: Liber
Censum. Paris, 1910. II. pp 158. skk.) A későbbiek során elsősorban orosz
területeken terjedt el széles körben az ikonok vizzel való lemosása. (Ld. például az Ahtirkai Istenszülő ikon [or. Ахтырская Богоматерь, Ахтырская
Богородица, Ахтырская икона Божией Матери] legendáját). Az orosz fémikonoknál gyakori volt a kőporral való erős dörzsölés, fényesítés. Sokszor anynyira felismerhetetlenné vált az ikon, hogy maguk a hívők sem tudták, hogy
kit ábrázol, s csak egy rézlap előtt imádkoztak. Az ilyenfajta «ájtatosságot»
maga a pravoszláv egyház is elítélte.
Műtárgyvédelmi szempontból az ikonokat házilag semmi esetre sem szabad
vizzel lemosni. Igaz a megszáradt tempera vizzel nem oldódik, és az ikon felületét a firnisz is védi a víztől, mégsem ajánlatos a vizzel való lemosás, mert
a temparafestékbe néha más anyagok is kerülhettek, s a firnisz is lehet sérült.
Még a legegyszerübbnek látszó esetekben is érdemes a tisztítást szakképzett retaurátorra bizni, különben maradandó, ki nem javítható károsodásokat
okozhatunk. (Cf. A táblaklépek ápolása és tisztítása. In K. Wehlte: A festészet
nyersanyagai és technikái. Budapest, 1994. Balassi Kiadó, Magyar Képzőművészeti Főiskola. 661–689.)
ikontömjénezés
A tömjén meleg égövi fa kérgéből származó illatos gyanta. Az ikonok előtti
tömjénezésnél a tömjén füstje az ég felé szálló imát szimbolizálja.
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ilitón (or. илито’н)
Az ilitón orosz szó a görög kendő szóból származik. Finom anyagból készült
kendő, melybe az antimenziont göngyölik, hogy megóvják azt. Az ilitón azt
a gyolcsot szimbolizálja, amelybe Krisztus halott testét göngyölték. Ld. még
epitaphiosz (gör. ΄επιτάφιος, or. плащани'ца).
ima
Tágabb értelemben – Damaszkuszi Szent János meghatározása szerint – az
ima „a lélek felemelkedése Istenhez”. Szűkebb és általánosabban használt értelemben ennek szavakban való kifejezése. Sokan az ikonfestészetet képben
megjelenő imának tekintik.
imádság
Ld. ima
inakóp, inokóp (or. инако’пь, иноко’пь)
Ld. ássziszt (or. aсси'ст) 1.
inokóp, inakóp (or. инoко’пь, инако’пь)
Ld. ássziszt (or. aсси'ст) 1.
Isten (gör. Θεός, lat. Deus, or. Бог)
„Az Isten lélek” – mondja Krisztus ( Jn 4,24). Isten sem időhöz, sem térhez
nem kötődő abszolút, személyes létező, végtelenül tökéletes lény. Ezért szavakkal pontosan definiálni nem lehet, legfeljebb a fogalmat egy kissé megközelíteni. Materializált képi ábrázolása még több problémát vet fel. Így az
egyházatyák is elítélték Isten képi ábrázolását. A kereszténység korai korszakában Istent csak szimbolikusan jelenítették meg, például Isten kezével. Később János evangéliuma alapján Krisztus ábrázolásai az Atyaistent is jelentik.
(Például a Pantokrátor) „…a ki engem látott, látta az Atyát; …Nem hiszed-é,
hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van?…” ( Jn 14, 9 skk) Az
ikonfestészetben bonyolult istenábrázolás az Ószövetségi Szentháromság és a
Paternitas.
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Isten keze (gör. χείρ Θεοϋ)
Felhőből vagy fénysugarakból kiemelkedő jobb kéz Isten kezére (lat. Dextera
Domini or. десница) és egyben magára Istenre utal. A motívumot a keresztény művészet a zsidó művészetből vette át, ahol az Isten ábrázolását tiltották. Ez a motívum a XIII. századig a bizánci és a nyugati keresztény művészetben egyaránt gyakori volt. Jelentése az, hogy Isten áldást, vagy büntetést osztva beavatkozik az ábrázolt eseménybe. Ez a legrégebbi Atyaisten ábrázolás.
Isten szeme
A képzőművészetben általában fénysugarakkal körülvett háromszög, benne
szemmel. Az orosz ikonfestészetben Isten mindent látó szeme (or. Всевидящее
око божие) elnevezéssel körök ábrázolása szemmel.
Istenszülő, Istentszülő, Istennek Anyja, Istenanya, Szűz Mária, A Szent Szűz,
Szűzanya (gör. Θεοτόκος, Μήτηρ Θεού, or. Богоро’дица, Богома’терь, Дева’
Мари’я)
Jézus Krisztus anyja, leggyakrabban a gyermek Jézussal ábrázolják. Még
az egyházi szláv feliratú ikonokon is nevének felírata mindig görög nyelvű,
pontosabban görög nyelvű rövidítés, vagyis ΜΡ ΘΥ, azaz az Istennek Anyja
(Μήτηρ Θεού) kifejezés rövidítése.
Irodalom: Н. П. Кондаков: Иконография Богоматери. т. I-II. Санктпетербург, 1914–1915., V. Lazarev: Tanulmányok az Istenanya ikonográfiájához.
In V. Lazarev: Bizánci festészet. Budapest, 1979. Magyar Helikon., 111 –
142., «Пречистому образу Твоему поклоняемся…». Образ Богоматери
в произведениях из собрания Русского музея. (Научный роководитель
Евгения Петрова). С.-Петербург, 1995. Palace Edition., D. Maltseva, S.
Guiggi: La Madre di Dio. L'icona delle icone. Pisa, 2008. Felici Editore
Istenszülő „A haragos szívek meglágyítója”, A Simeon jóslat ikonja (or.
«Умягчение злых сердец», «Симеоново проречение»)
Istenszülő „A haragos szívek meglágyítója” elnevezés abból ered, hogy akik
imádsággal fordulnak ehhez az ikonhoz, azoknak testi és lelki szenvedése
enyhül, és amikor az ikon előtt ellenségeikért imádkoznak, akkor ellenséges
viszonyuk meglágyul és a megbocsátás nagylelkű érzése költözik szívükbe.
Az ikon másik elnevezésének forrása pedig Szent Lukács Evangéliuma. Simeon az áldás után az Istenszülőhöz fordult, és látnoki szavakat mondott. „És
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megáldá őket Simeon, és monda Máriának, az ő anyjának: Ímé ez vettetett sokaknak elestére és feltámadására az Izráelben; és jegyül, a kinek sokan ellene
mondanak; – Sőt a te lelkedet is általhatja az éles tőr; hogy sok szív gondolatai
nyilvánvalókká legyenek.” (Lk 2, 34–35.) Ezzel Simeon megjósolta az Istenszülőnek fia szenvedésekor érzett mérhetetlen bánatát.
Simeonnak ez a jóslata ezen az ikonográfiai típuson érzékletes szimbolikus
jelekkel kerül ábrázolásra, nevezetesen az Istenszülő testébe szúrt hét karddal.
A hetes szám a Szentírásban általában valaminek a teljességére utal. Itt Mária
földi életének végtelenül nagy bánatát, szívfájdalmát jelzi.
Az Istenszülő „A haragos szívek meglágyítója” ikonográfiai típushoz igen
közel áll az Istenszülő „Hétszúrásos” ikonja, vagy másik nevén az Istenszülő Tosenszkaja ikonja, azaz az Istenszülő Tosnyai ikonja (oroszul:
Семистрельная икона Богородицы, Тошенская икона Богородицы). (Katolikus megfelelője nagyjából a Hétfájdalmú Szűz elnevezés. Kultuszának eredete valószínűleg a keresztes háborúk idejéhez kapcsolható. Mária hét fájdalma a következő hét eseményre utal: 1. Jézus körülmetélése, 2. A Szent Család
menekülése Egyiptomba, 3. A tizenkét éves Jézus a templomban, 4. Krisztus
elfogatása és keresztvitele, 5. Krisztus keresztre feszítése, 6. Krisztus levétele a
keresztről, 7. Krisztus sírba tétele.)
Az Istenszülő „Hétszúrásos” ikonja ikonográfiai típusnál a hét kard jobbról
és balról szúródik az Istenszülő testébe, addig az Istenszülő „A haragos szívek
meglágyítója” ikonográfiai típuson három-három kard jobbról és balról a hetedik pedig középről.
Istenszülő „a Jel” (gör. Πλατυτέρα, Πλατυτέρα των Ουρανών, or.
Богома’терь «Зна’мение», Богоро’дица «Зна’мение», ико’на Бо’жией
Ма’тери «Зна’мение».)
Az elnevezés Ésaiás Könyvéhez kapcsolódik és a megszületendő Megváltóra
utal. „Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Imé a szűz fogan méhében, és szül fiat,
s nevezi azt Immánuelnek.” (Ésaiás 7,14)
Legkorábbi ábrázolása a római Szent Ágnes katakomba egyik falképén látható (IV-V. század). Orosz földön az Istenszülő „a Jel” ikon tisztelete az 1170-es
évben kezdődött, amikor is az ikon megvédte Novgorod városát a szuzdáliak
seregétől.
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Ez az ikonográfiai típus az Istenszülőt széttárt karokkal imádkozva ábrázolja, testében rendszerint körbe foglalva a még meg nem született Jézus látható. (10. kép)
Irodalom: A. Weis: Die Madonna Platytera. Verlag K. R. Langewiesche,
1985., Ruzsa Gy.: Esterházy Pál egy novgorodi ikonról. In Művészettörténeti
Értesítő. LII. 2003. no. 3–4. pp. 299–302.
Istenszülő, az elesettek Gyámolítója. (or. ико'на Бо'жией Ма'тери
«Взыска'ние поги'бщих»)
Az eleusza ikonográfiai típus egyik változata. Oroszországban ennek az ikonnak a kultusza a XVIII. század közepe táján alakult ki. A legenda szerint egy
bizonyos Fedot Obuhov földműves igen nagy hidegben útnak indult ügyei
intézésére Volhov városába, (mely Kalugától délre, több mint száz kilométerre fekszik), ahol a Szent György templomban az Istenszülő, az elesettek Gyámolítója ikont őrizték. Hazafelé tartva hóviharba került, és eltévedt. Fogadalmat tett az Istenszülőnek, ha megmenekül az Istenszülő, az elesettek Gyámolítója ikon másolattal ajándékozza meg a helyi templomot. Egyszer csak arra
ébredt, hogy egy ismeretlen házban van, ahol menedékre talált. Obuhov egy
nagyméretű ikonmásolattal köszönte meg a Szűzanyának a segítséget.
Egyes értelmezések szerint az „elesettek” kifejezés a bűnösöket jelöli, akikre ugyancsak kiterjed az Istenszülő kegyelme, segítése. Valószínűbb, hogy ez
a kifejezés nemcsak a bűnösökre, hanem mindenfajta nehéz helyzetben lévő
emberre vonatkozik. A legenda is ezt sejtteti. Gyakran ennek az ikonnak a
tisztelete összefonódott a közeli elhunytakra való megemlékezéssel.
Az ikonon az Istenszülő gyámolítóan öleli át a térdén álló kisdedet, aki ugyancsak átöleli anyját, fejük finoman összeér. (24. kép)
Istenszülő „El nem égő csipkebokor” ikonja. (or. ико’на Богоро'дицы
Неопали'мая Купина')
Az ikonográfiai típus eredete Mózes Második Könyvéhez kapcsolódik. „És
megjelenék néki az Úr angyala tűzének lángjában egy csipkebokor közepéből,
és látá, hogy ímé a csipkebokor ég vala; de a csipkebokor meg nem emésztetik
vala.” (Mózes II. 3,2.)
Ezen ikonográfiai típus közepén láthatjuk az Istenszülőt a Gyermek Jézussal.
Az ábrázolás nyolc ágú csillagba van foglalva, melyből négy ág zöld (jelezve a
csipkebokrot), négy ág pedig piros (jelezve a tüzet). A kompozíció négy sar-
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kában a következő ószövetségi jelenetek vannak: Mózes az égő csipkebokor
előtt, Jákob álma, Ezékiel kapuja, Jessze fája. Láthatunk a csipkebokor körül
még angyalokat is, akik az Istenanyát szolgálják.
Nincs írott forrás az ősi ikon megtalálásának helyéről és idejéről. Az orosz
ikonfestészetben ez az ikonográfiai típus a XVI. század közepétől ismert. Úgy
tartják, hogy az Istenszülő „El nem égő csipkebokor” ikonja a tűzvészben oltalmat nyújt.
Irodalom: Gy. Ruzsa: “The Mother of God of the Burning Bush”. Remarks
on an 18th century relief icon. In: The Four Elements. Symposium of the 4th
International Drawing Biennel. Budapest, 1996. pp. 48–49.
Istenszülő „Hétszúrásos” ikonja
Ld. Istenszülő „A haragos szívek meglágyítója”. Az Istenszülő „Hétszúrásos”
ikonja, vagy másik nevén az Istenszülő Tosenszkaja ikonja igen közel áll az Istenszülő „A haragos szívek meglágyítója” ikonográfiai típushoz.
Istenszülő Minden fájdalmasok öröme, helyesebben Az Istenszülő „Minden fájdalmasok öröme” ikonja (or. Богома'терь Всех скорбя'щих ра'дость,
Богоро'дица Всех скорбя'щих ра'дость, ико'на «Всех скорбя'щих ра'дость»
Бо'жией Ма'тери)
Viszonylag későn kialakult orosz ikonográfiai típus. Több változatban ismert.Ezek közös vonása az, hogy középen egészalakban, állva ábrázolják az
Iszenszülőt jobbjánál szegényeket baljánál betegeket látunk, akiket az Istenszülő megsegít. Két fő típust különíthetünk el: a moszkvait és a szentpétervárit.
1. A moszkvai variánson az Istenszülőt mint az ég királynőjét királyi jelvényekkel, koronával és jogarral ábrázolják. Felette a Szabaot alakja.
2. A szentpétervári variánson az Istenszülő korona és jogar nélkül jelenik
meg, felette Krisztus látható baljában az evangéliumos könyvvel. Az Istenszülő Minden fájdalmasok öröme ősi ikon első gyógyitásos csodáját az 1688-as
évhez kötik, amikor az ikon Moszkvában, az Ordinka városrészben álló Krisztus Szineváltozása templomban volt. Egyes vélemények szerint ezt az ikont
1711-ben Szentpétervárra vitték. Mások szerint Szentpétervárott ekkor már
létezett a csodatévő ikonnak egy korai változata. Az ószertartásúak régies formájú felíratot használtak: «Всем скорбящим радость». (25. kép)
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Irodalom: И. Боголепов: Пресвятая Матерь Божия, как радость для всех
скорбящих и сказание об ея иконе с сим наименованием, с четырьмя
словами в день праздества этой иконы 24 октября: в память 200 летия
первого чудесного откровения благодати Божией от иконы «Всех
скорбящих Радости», находящейся в Москве, на Ордынке. Москва, 1888.
Типо-литография И. И. Любимова.
Istenszülő Tosenszkaja ikonja
Ld.Istenszülő „A haragos szívek meglágyítója”
Ivíroni Istenszülő, helyesebben Az Istenszülő ivíroni ikonja. (or. И’верская
Богома'терь, И’верская Богоро'дица, И’верская ико'на Бо'жией Ма'тери)
A Hodégétria ikonográfiai típus egyik változata. Bizánci eredetű. Az ikon legendája a bizánci képrombolás (726–843) korába nyúlik vissza. Ekkor egy
ikonromboló katona az ikonba alandzsáját döfte, s az Istenszülő arcáböl vér
fakadt. Jámbor emberek, hogy megmentsék az ikont a tengerbe dobták, s az
ikon a Szent Áthoz hegyig úszott. Itt, 999-ben az ivíroni kolostor egyik szerzetese kiemelte az ikont, és egy parton álló kis kápolnában helyezte el. Reggelre
a szerzetesek a kolostor kapuja fölött, a falon találták meg. Az egyik szerzetessel az álmában közölte a Szűzanya, hogy ikonja kapúőrző ikon, és az egész kolostort kívánja őrizni, oltalmába venni. Így a szerzetesek külön kápolnát építettek a kapu mellé az ikonnak. Napjainkban az Áthoszon látható ikon valószínű, hogy XI. századi, gazdagon díszített rízája pedig XVI. századi. Az ikonról a XVII. század közepétől kezdve számos orosz másolat készült. Egyik nevezetes másolata a moszkvai Szokolnyiki parkban álló Feltámadás templomban van.
Az ivironi ikonográfiai típus az Istenanyát baljában az egész alakban ábrázolt
gyemek Jézussal jeleníti meg. Az Istenanya állán vérző seb látható emlékeztetve az ikonromdoló katona lándzsadöfésére. (18. kép)
Irodalom: В. Г. Ченцова: Икона Иверской Богоматери. Очерки истории
отношений Греческой церкви с Россией в середине XVII в. по документам
РГАДА. Москва, 2010.
izvod (or. изво’д)
Olyan ikonmásolat, amelyen az eredetihez képest csak kis eltérés van.
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J
Jákob álma
Jákob álmában égig érő létrát lát. „És álmot láta: Imé egy lajtorja vala a földön
felállítva, melynek teteje az eget éri vala, és ímé az Istennek Angyalai fel- és
alájárnak vala azon.” (Mózes I. 28, 12.) Ez a jelenet gyakran megtalálható az
Istenszülő „El nem égő csipkebokor” ikonján.
Jessze fája
„És származik egy vesszőszál Isai [ Jessze] törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik. A kin az Úrnak lelke megnyugoszik: bölcseségnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének
lelke.” (Ésaiás Könyve 11, 1–2.) Mindez utalás Jézusra, őseire, családfájára és
születésére. Ábrázolása már a középkorban kialakult, úgy, hogy az alvó Jessze
testéből hatalmas fa nő ki. Ez a kompozíció gyakran megtalálható az Istenszülő
„El nem égő csipkebokor” ikonján is.
Jézus bemutatása a templomban
Ld. Dódekaorton
Jézus születése
Ld. Dódekaorton

K
kacejá (or. кацея’)
Ld. tömjénfüstölő
kacijá (or. кация’)
Ld. tömjénfüstölő
kácjá (or. кацья’)
Ld. tömjénfüstölő
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kagyilo (or. кади’ло)
Ld. tömjénfüstölő
kalendárium ikon
Ld. naptár ikon
kánon (gör. κανών, κανόνας, or. кано'н)
1.) Törvény, szabály. 2.) A szentírási könyvek jegyzéke. 3.) Egyházi joggyűjtemény. 4.) Az ikonfestés szabályai. 5.) Az egyházzenében egy vagy több ütemkülönbséggel belépő azonos szólam. 6.) Az utrenye egyik fő énekcsoportja.
kanonizáció
Az egyház szentté avatási eljárása.
karászik (or. кара’сик)
Szó szerint kárászhal. A több részből álló ikontáblát összekepcsoló halfarokra emlékeztető fabetét. Azonos a lásztocskával és a szkovoródnyikkal.
Fecskefarokkötés.
kard
Igen sok fogalom jelképe: erő, harc, bátorság, hatalom, igazságosság.
Mihály arkangyalt hadvezérként (archisztratégosz) gyakran ábrázolták karddal, vagy tüzes karddal, a harcos szentek is gyakran kardot viselnek, Keresztelő Szent Jánost is karddal fejezték le. (27. kép)
kármin
Olyan piros festék, amelyet bibortetűből készítettek.A kármin szín a legfinomabb kékesszínű vörös. Kárminpiros.
karneol
Gyakran vérvörös, sötétvörös, halványsárgás kvarcváltozat. A sötétvöröst
hímkarneolnak, a halványsárgást nőkarneolnak nevezik.
Kaszpérovkai Istenszülő
Ld. Kaszpérovszkájá Istenszülő
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Kaszpérovszkájá Istenszülő, helyesebben Az Istenszülő Kaszpérovkai
ikonja, Kaszpérovkai Istenszülő, A Kaszpérova-féle Istenszülő, Kaszpérova
földbirtokosnő Madonnája (or. Каспе’ровская Богома'терь, Каспе'ровская
Богоро'дица, Каспе'ровская ико'на Бо'жией Ма'тери)
Az Eleusza ikonográfiai típus egyik változata. Az ikon erdélyi eredetű. Legendája szerint az ősi ikont, – melyet fatáblára ragasztott vászonra olajjal festettek
– a XVI. század végén Erdélyből hozta egy szerb ember, aki a Herszonészoszi
Kormányzóságban telepedett le. Az ikont végül is 1809-ben Kaszperova földbirtokosnő örökölte meg. 1840-ben, amikor Kaszperova földbirtokosnő az
ikon előtt imádkozott, észrevette, hogy az elsötétült ikonarcok kivilágosodtak, és az egész ikon csodálatos módon megújult. Ezután számos gyógyításos csodtát tett az ikon. A krimi háború idején (1853–1856) Odessza városát is megsegítette. Végül is az ikon az odesszai Istenszülő Elszenderedése székesegyházba került.
Az ikonon vállképben ábrázolták az Istenszülőt a gyermek Jézussal. Az Istenszülő megható gyöngédséggel hajol fiához, A kis Jézus jobb kezében tekercset
tart, melyet állához érint, baljával pedig anyját öleli át. (23. kép)
katapétaszma (gör. καταπέτασμα, or. заве'са)
Az ikonosztászion királyi kapujának függönye, mely meggátolja a betekintést
a szentélybe. Már a jeruzsálemi templomokban is volt oltárt eltakaró kendő,
kárpit. A keleti kereszténységben a liturgia során a pap elhúzza és visszahúzza
a függönyt azt szimbolizálva, hogy az igazak előtt megnyílik, a bűnösök előtt
pedig bezárul a Mennyek Országának kapuja.
Irodalom: C. Смолчић-Макуљевић: Хиландарска катапетазма монахиње
Jефимиjе. Иконографиjа и богослужбена функциjа. In (уред. В. Кораћ):
Осам векова Хиландара: Историjа, духовни живот, књижевност, уметност
и архитектура. Београд, 2000. 695–701.
Kazányi Istenszülő, helyesebben Az Istenszülő Kazányi ikonja (or.
Каза'нская Богома'терь, Каза'нская Богоро'дица, Каза'нская ико'на
Бо'жией Ма'тери)
A Hodégétria ikonográfiai típus egyik változata. Orosz eredetű. A vállképben
ábrázolt Istenszülő. gyermekét a baljában tarja, kezei nem láthatóak.A kis Jézust frontálisan ábrázolják, jobbjával áldást oszt, balját a himation eltakarja.
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Az ősi ikont 1579-ben találta meg egy kilenc éves kislány anyjával Kazány
városban, egy tüzvész után, a hamuban. Ez után nem sokkal az ikon sokakat csodálatos módon meggyógyított. Az ikon feltalálásának helyén női kolostort építettek. Ez az ikon 1904-ben a kolostorból nyomtalanul eltünt.
(Святотатство в монастыре. In Казанскія Губернскія Ведомости». 3
июля 1904, № 70, р. 2.)
Egy kissé nagyobb méretű Kazányi Istenszülő ikonról is van tudomásunk,
mely 1612-ben a moszkvaiak győzelmét segítette. Ezt az ikont a XVIII. század
elején Moszkvából Szentpétervárra vitték. Tiszteletére épült Szentpétervárott
a XIX. század elején az A. N. Voronyihin tervezte, híres Kazányi székesegyház. (Ebben a hatalmas székesegyházban a kommunizmus évei alatt atheista
múzeum működött.)
Az Istenszülő Kazányi ikonjának egy a Volga vidék festői tradíciójához köthető, XVIII. század elején vagy közepén készült másolatát egy ideig a Vatikánban
őrizték (Н. Н. Чугреева: Какая Казанская икона Богородицы в Ватикане?
In Русский Дом. 2001, № 4.) Ezt az ikont 2004-ben ünnepélyes keretek között átadták az Orosz Pravoszláv Egyháznak. (Az ikont még a szovjet hatóságok adhatták el külföldre, ahol magángyűjteménybe került, majd bemutatták
az 1964-es New-York-i világkiállításon. Később egy jótékony egyesület megvásárolta ezt a nagy becsben tartott ikont, és átadta Fatima zarándok-templomának, mely odaajándékozta a merénylet sérüléseiből gyógyuló II. János Pál
pápának.)
2011. április 7-én az Istenszülő Kazányi ikonjának egy másolatát a Jurij
Gagarin nevű űrhajó a Nemzetközi Űrállomásra juttatta el.
Valószínű, hogy az Istenszülő Kazányi ikonja a legtöbb másolatban létező
orosz ikon. (19. kép)
keleti kereszténység
Ld. ortodoxia
képesfal
Ld. ikonosztászion
képfal
Ld. ikonosztászion
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kereszt (gör. ςταυρός, or. крест)
A megváltás szent jele. Ld. András kereszt, görög kereszt, latin kereszt,
orosz kereszt, pápai kereszt, nagy pátriárka kereszt (feszület) (or. большо'е
патриа'ршее распя’тие) továbbá crux gemmata. Az ikonokon a keresztet
igen gyakran ábrázolják, például Konstantin és Heléna a Szent Kereszttel jelenetben (41. kép, 42. kép), a vértanúk kezében is gyakran látunk keresztet.
Irodalom: A. Frolow: La relique de la Vrai Croix. Recherches sur le
développement d' un culte. Paris, 1965., R. Guénon: Le symbolisme de la Croix.
Paris, 1970., С. В. Гнутова (Науч. ред.): Ставрографический сборник. Кн.
1. Москва, 2001. Издательство Московской Патриархии, Издательство
«Древлехранилнще”, С. В. Гнутова (Науч. ред.): Ставрографический
сборник. Кн. 2. Москва, 2003. Издательство Московской Патриархии,
Издательство «Древлехранилнще”, С. В. Гнутова (Науч. ред.):
Ставрографический сборник. Кн. 3. Москва, 2005. Издательство
Московской Патриархии, Издательство «Древлехранилнще”, M. di Salvo:
Crossis of Ethiopia. The Sign of Faith. Evolution and Form. Milano, 2006.
Skira Editore.
keresztény számszimbolika
Ld. számszimbolika
keresztény színszimbolika
Ld. színszimbolika
keresztléc
Ld. sponka (or. шпонка)
kerubok és szeráfok
Négy- vagy hatszárnyú angyalok. Az Ószövetségben kerubok vigyázzák
az Édenkertet, a frigyládát, de megtalálhatjuk őket – többek között – Salamon templomában is. A keresztény ábrázolásokon a kerubokat és a szeráfokat nem lehet megkülönböztetni.(A hagyomány szerint a kerubokat négyszárnyú angyalként emlegetik, míg a szeráfok hat szárnnyal rendelkeznek.)
Ésaiás (Izajás) prófétánál az Úr trónusát szeráfok őrzik. „Amely esztendőben
meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és
palástja betölté a templomot; Szeráfok állanak vala felette: mindeniknek hat-
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hat szárny vala: kettővel orczáját fedé be, kettővel lábait fedé be, és kettővel lebegett;” (Iz. 6. 1, 2.)
kéz
Ld. Isten keze
khitón (gör. χιτώνας, or. хито’н)
Ingszerű hosszú ruha a régi görögöknél. Khitónt látunk például Andrej
Rubljov híres Ószövetségi Szentháromság ikonján (1. kép), továbbá az
Athoszról származó 1363 -as Krisztus Pantokrátor ikonon is (2. kép). Ld.
még clavus, himation.
kifejlesztés
Ld. narasztányie (or. нарастание)
kínaezüst
Ld. pakfong
kiót (gör. κιβωτός, or. кио’т, киво’т)
Üvegezett ikonszekrény. Elnevezése emlékeztet a frigyládára (gör.κιβωτός της
Διαθήκης), vagyis a Szövetség ládájára. (24. kép)
királyi ajtó
Ld. királyi kapu
királyi kapu, királykapu, királyi ajtó (gör. ωραία πύλη, or. ца'рские врата')
Az ikonosztáz középső ajtaja. A kétszárnyú ajtó felső részén az Angyali üdvözletet (Ld. Dódekaorton 1.) találhatjuk, lejjebb pedig rendszerint (az oroszországi alkotásokon) a négy evangélista ábrázolását. A királyi kapu a Mennyek
Országának kapuját jelképezi. Ld. még katapétaszma. (43. kép, 46. kép)
Irodalom: О. Колос: Семантика царьских врат: спроба iнтериретацii.
In Лiтопис Нацiональноного музею у Львовi iменi Андрея Шептицького.
2006/4 (9). 105–112.
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kivihető ikon (or. выносна'я ико'на)
Olyan ikon, amelyet speciális esetekben kivisznek a templomból. Ilyen alkalom például a tiszteletadás, amikor körmenetben hordozzák az ikont, vagy a
segítségkérés, ilyenkor az ostromlott város falára helyezik, vagy a csatákban a
hadvezérek a seregek előtt viszik. Ezeknek az ikonoknak a táblájához gyakran
hosszú ikontartó rúd is kapcsolódik.
klejmo (or. клеймо')
1. Ötvösjegy, fémjegy.
2. Pecsételő, billogvas.
3. Szegélykép ikonokon. A hágiografikus ikonok szélén lévő ábrázolás. Ezek
a képek rendszerint képosort alkotnak, és az ikon középső részén ábrázolt
szent életéből vett jeleneteket mutatnak be. Kissé egyszerűsítve általánosítható, hogy az orosz ikonokon a szegélyképek teljesen körbe veszik a középső
ábrázolást, az ukrán ikonokon csak U alakban – vagyis két oldalt és alul – veszik körül, míg a román ikonoknál e képsorok csak a két függőleges keretmezőre kerülnek. (32. kép)
kódex (lat. codex)
Kézirásos könyv.
Koimészisz (gör. Κοίμησις)
Elalvás, elszenderedés. Az Istenszülő halálának ábrázolása a keleti keresztény
művészetben. Ld. még Dódekaorton 12.)
kokosnyik (or. коко’шник)
1. Orosz női nemzeti viselet. Félkör alakú, hímzett párta.
2. A régi orosz templomépítészet jellegzetes eleme, mely kasonlít az orosz női
nemzeti viselet speciális fejdíszére. A kokosnyik formája nem követi a hozzá
kapcsolódó belső boltozatot. A kokosnyikot álzakomárának is nevezik. Ld.
zakomára (or. закомa’ра).
kolorit (fr. coloris)
Színezés, színvilág, a színek összhatása.
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konstantinápolyi sárga (or. желть царегра'дская)
Ld. bljágil (or. блягиль)
kopije (or. копие')
Kopja, lándzsa. Liturgikus kés a proszfóra szétvágásához. Pengéje kopjavégződésű, nyelének végén pedig rendszerint kereszt van. A Krisztus oldalát átdöfő
lándzsára utal. Nem egészen helyesen kopjonak (or. копьё) is nevezik.
kopjo (or. копьё)
Helyesebben kopije (or. копие'). Ld. kopije.
koruna (or. кору'на)
A korona (or. корона) szóból származik. Fogazatos vagy áttört díszítés, a
dicsfény (venyec) felső részén van.
korund
Kristályos alumíniumoxid. Ld. még rubin, zafír.
kosenyil (or. кошени'ль)
Ld. bíbortetű
kovcség (or. ковче’г)
Láda. Bárka. Az ikontábla középső részének bemélyedése. Mélyített középmező. Utal az ószövetségi frigyládára. A 17.század második felétől az ikontáblákat már gyakran kovcség nélkül készítik. Ld. még dvojnoj kovcség (or.
двойной ковчег).
könnyező ikonok
Ld. csodatévő ikon
Könyörületes Istenszülő
Ld. Eleusza
körmenet
Ld. krésztnij hod
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kreml (or. кремль)
1. Az orosz városok központi, megerősitett része, városközponti vár. Fellegvár.
2. A moszkvai Kreml.
krésztnij hod (or. кре’стный ход)
Körmenet. Az Orosz pravoszláv egyházban ünnepélyes felvonulás egy-egy
ünnep (például húsvét, vízkereszt) vagy nevezetes ikon ünnepének alkalmából. Elől keresztet visznek (innen az elnevezés) továbbá ikonokat és templomi zászlókat (horugv, хору’гвь). Az Orosz pravoszláv egyházban a nap járásával ellentétes a felvonulás iránya (protyivoszolony, противосолонь), míg
az ószertartásúak, vagyis az óhitűek a nap járásával egy irányban vonulnak
(poszolony, посолонь).
kristály
Az Istenszülő szimbólumai közé tartozik. Ismerték azt a tulajdonságát, hogy
kristállyal a napsugár segítségével úgy lehet tüzet gyújtani, hogy maga a kristály nem gyullad meg. Kissé bonyolult módon ezt az Istenszülőre vonatkoztatták, aki a Szentlélektől fogant, de megőrizte szűzességét, és megszülte Jézust.
krisztogram
Ld. Krisztus-monogram
krisztológia
Jézus Krisztussal, különösen személyének értelmezésével foglalkozó tudományág.
Krisztus bevonulása Jeruzsálembe
Ld. Dódekaorton
Krisztus feltámadása
Ld. Dódekaorton
Krisztus keresztelése
Ld. Dódekaorton
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Krisztus keresztrefeszítése
Ld. Dódekaorton
Krisztus mennybemenetele
Ld. Dódekaorton
Krisztus-monogram
Krisztogram. Jézus Krisztus görögül írt nevét – ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ – a kereszténység korai szakaszában összevont I X vagy összevont X P görög betűkkel jelölték. Nagy Konstantin (285 k.–337) első keresztény császár 312-ben
milviumi csata előtt, álmában Krisztus-monogramot (összevont X P betűket)
látott. Ezt rátetette hadijelvényére, katonáinak pajzsára, vértjére és érmeire
is ráverette. Azóta ábrázolják műalkotásokon a Krisztus-monogramot mint
védő és gyógyító erejű jelet.
Krisztus pokolraszállása
Ld. Dódekaorton
Krisztus színeváltozása
Ld. Dódekaorton
kronológia (gör. χρονολογία)
időrend
kruzsálo (or. кружа’ло)
1. Az építészetban boltozóállványt jelent.
2. Az ikonfestészetben körzőt. Szegből, zsinegből vagy pálcikából készül.
Ecsetet kapcsolnak hozzá, és így rajzolják meg a nimbusok körvonalát.
kukol (or. ку'коль, ку'куль)
Kapucni, csuklya. A szerzetesi nagyfogadalmat tett szerzetesek speciális öltözékének része. Fekete színű, hegyes végződésű, a vállat is beborítja. Rajta a
Szent Kereszt jele látható. Ld. még szhima (or. схи'ма).
kukuzeli kottázás
Ld. bizánci dallamlejegyzés
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Kukuzelisz Szent János féle Istenszülő ikon. (or. Кукузелёва ико'на
Бо'жией Ма'тери, «Кукузелисса»)
A Hodégétria ikonográfiai típus egyik változata. Az ikon története a bizánci
éneklejegyzés jelentős továbbfejlesztőjének, az albán-görög származású Angyalhangú Kukuzelisz Szent Jánosnak (1280 körül–1360) a nevéhez kötődik. A szent még fiatal korában a konstantinápolyi császári udvari szolgálatát az athoszi kolostori szolgálatra cserélte. A Szent Hegyen rendszeresen énekelt ünnepnapokon a templomban. Egyszer egy akatisztosz-himnusz éneklése közben a megfáradt szent elaludt az Istenszülő ikonja előtt. Álmában nagy
fényességben megjelent az Istenszülő, és azt mondta: „Énekelj nékem továbbra is, és én nem hagylak el.” A Szent Szűz oltalmába fogadta, és ennek
jeléül aranypénzt adott neki. Amikor a szent felébredt, jobbjában megtalálta az aranypénzt, melyet a templomnak ajándékozott. A sok állva énekléstől
– hiszen az akatisztosz-himnuszokat mindig állva éneklik – megbetegedett a
szent lába. Ekkor ismét megjelent az Istenszülő, és azonnal meggyógyította.
A Kukuzelisz Szent János féle Istenszülő ikonon a kis Jézust Mária baljában,
egész alakban ábrázolják. Jézus jobbjában írástekercset tart, balját pedig a térdén lévő országalmára helyezi. Ld. még bizánci dallamlejegyzés.
Kukuzelissza ikon
Ld. Kukuzelisz Szent János féle Istenszülő ikon
kurán (or. кура'н)
Ld. kuránt
kuránt (or. кура'нт, кура'н)
Festékdörzsölő kő
kutyjá (or. кутья')
Rizsből vagy árpából főzött, sűrű, édes kása. Orosz népi eledel halotti torokon.
kvász (or. квас)
Igen alacsony alkoholtartalmú ( 0,5 – 2 térfogatszázalékú) savanykás, népszerű oroszországi üdítő ital. Valószínű, hogy már a IX. századtól ismert. Főként
malátából (árpa, rozs) és kenyérfélékből készül. Az ikonfestészetben ragasztó-
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ként használták. Alkalmazták a fémikonok (rézötvözetből öntött ikonok) tisztításakor is, továbbá a fémikonok földből készült öntőformáinak megerősítéséhez, miként erről egy régi írott forrás is beszámol. (Cf. В. М. Тетерятников:
Указы о медном и финифтяном мастерстве. In С. В. Гнутова (сост. и науч.
ред.): Русское медное литьё. Сборник статей. Выпуск 2. Москва,1993.
Сол Систем. 121 – 154, 149, 151.,

L
lampémzel (or. лампе'мзель, лампемзе'ль )
Ld. lápka (or. ла'пка)
lapisz-lazuli, lazulit, lazurkő
Nátriumalumíniumszilikát tartalmú ásvány. Kék színű, zsírfényű, sárgásfehér
erezetű féldrágakő ill. az ebből készült festék. Az ikonfestészetben az égi szféra
jelzésére szolgált. Az arannyal gyakorlatilag egyenértékű volt. Oroszországba
sokáig Afganisztánból hozták, míg meg nem nyitották az urali bányákat. Az
ultramarin kék is ebből készül.
lápka (or. ла'пка)
Szó szerint kis mancs. Az ikonfestő olyan speciális, legyezőformájú
ecsetje, amelyet az aranyfüstlemez fölhelyzésénél használ. Rendszerint
mókusfarokszőrből készül. Lényegében azonos a lampemzéllel.
lásztocska (or. ла'сточка)
Szó szerint fecske. A több részből álló ikontáblát összekapcsoló fecskefarokra emlékeztető fabetét. Azonos a karászikkal és a szkovoródnyikkal.
Fecskefarokkötés.
latin kereszt
A függőleges szára hosszabb, mint a vízszíntes és ez utóbbi a függőleges szárat
a közepénél magasabban metszi. (†)
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latreia (gör. λατρεία)
Imádás. Az 787-ben tartott II. nikaiai (niceai) (VII. egyetemes) zsinat, melyet
Eiréné (Iréné) császárnő hívott össze a képtisztelőket támogatta. A zsinat az
imádást csak Istenre vonatkozóan fogadta el. A zsinat szerint a szenteknek és a
képeknek viszont proszkünészisz (gör. πρoσκύνησις), azaz tisztelet jár. A latreia
egyébként eredetileg a köteles, a kényszerű szolgálatot, a bérért való szolgálatot, különösen pedig az Istennek való szolgálatot (Biblia) jelentette.
Lázár feltámasztása
Ld. Dódekaorton
lazulit
Ld. lapisz-lazuli
lazúrfesték
Higított, áttetsző festék. Ld. még pláv 2.)
lazúrozás
Higított, áttetsző fetékkel való átfestés. Ld. még pláv 1.)
lazurkő
Ld. lapisz-lazuli
Legenda aurea (lat.)
Ld. hagiográfia
lélekhívás
Ld. epiklézisz
lepellel borított kéz
Ld. manus velata (lat.)
lésztovka (or. ле'стовка)
Bőrből készült olvasó az óhitűeknél.
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lendületvonal
Ld. dvizsók
leukosz, levkász (gör. λευκός, or. левка’с)
Az ikonfestészetben fehér alapozás. Hasonló a gessohoz. Vagy a fa ikontáblára
vagy a pávolokára viszik fel több rétegben. Fontosabb alkotóelemei: alabástrompor, kréta, halenyv, méz, olifa. Vastagsága és alkotóelemei alapján hely- és
kormeghatározó lehet. Például a XIV. és XV. századi halicsi ikonoknál igen vékony, kb. 0,5 mm. Ugyancsak igen vékony a Kárpát vidéki ikonoknál. A XVII.
századi orosz ikonok többségénél vastag, 3–4 mm. Az u. n. italo-görög ikonoknál is vastag. A klasszikus orosz leukosz öt egyenlő rétegből áll. Az első réteget probélnek nevezzük. A második és harmadik réteg igen erős, míg a negyedik és ötödik réteg lazább. Teológiai vonatkozásban ez a sík, erős felület,
mely a falra emlékeztet, azért figyelemreméltó, mert az ikonfestő szándéka
szerint –a praktikus festéstechnikai okokon túl – az állandóságot, az örökkévalóságot érzékelteti.
Irodalom: Л. А. Дурново: Техника древнерусской живописи: Материалы
по технике и методам реставрации древнерусской живописи. Ленинград,
1926., В. Пещанский: Темперова технiка стариннoї iконописи. In Записки
ЧСВВ, IV. (Львiв, 1932), 237–250., Die Ikonenmalerei. Technik und
Vorzeichnungen. Nach einem russischen Manuscript von I. Schneider und P.
Fedorov. (Herausgegeben und überarbeitet von H. Skrobucha) Recklinghausen,
1984. Verlag Aurel Bongers., А. С. Кравченко, А. П. Уткин (сост.) : Икона:
Секреты ремесла. Москва, 1993.
levkász (or. левка’с)
Ld. leukosz (gör. λευκός)
levkáscsik (or. левка’щик)
Leukoszt, levkászt készítő és azt az ikontáblára felvivő mester.
lícsnyik (or. ли’чник)
Arcfestő. Olyan ikonfestő, aki az arcokat és a test azon részeit festi meg, amelyeket a ruha nem takar (haj, bajusz, szakál, kézfejek, lábfejek stb.). Rendszerint idősebb, tapasztalt, vezető mester. Először a dolícsnyik fest, majd a
lícsnyik.
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liturgia
Ld. eucharisztikus ünneplés
liturgikus év
A keleti egyházban a központban a kezdetek óta Jézus feltámadása állt, melyet
vasárnaponként mindig megünnepeltek. A Húsvét időpontja a tavaszi holdtölte időpontja szerint változott, így a nagyböjttől a Pünkösdig tartó három
hónapot mozgó ünnepkörnek nevezték. Az állandó ünnepek a nap járásához
igazodtak. Az Úr és az Istenszülő ünnepei mellett jelentősek a szentek ünnepei is. Ezek közül csak néhányat emelünk ki. Mihály és Gábor arkangyalok
ünnepe: november 9., Szent Miklós ünnepe: december 6., Szent István első
vértanú ünnepe: december 27., Nagy Szent Baszileosz ünnepe: január 1., A
három főpap (Nagy Szent Baszileosz, Aranyszájú Szent János, Nazianzészoszi
Szent Gergely) ünnepe: január 30., Szent György ünnepe: április 23., Szent
Péter és Szent Pál ünnepe: június 29.
A liturgikus évet naptár ikonokon vagy más néven kalendárium ikonokon
ábrázolják, rendszerint úgy, hogy egy táblára egy hónap szentjei és ünnepei
kerülnek.
liturgikus öltözet a bizánci ritusban
A papság öltözete sokban hasonlít a késő ókori ruházathoz, különösen a császári udvari öltözethez, de e ruhadarabok itt keresztény szimbólikus jelentéssel gazdagodtak. Az egyházi rend minden tagja hordja a sztiháriont. Fehér színe az örömnek, a feltámadásnak és az égi liturgiának a szimbóluma.
A papokkal elentétben a diakónusok övet ezen nem viselnek. A diakónusok
stóla szerű ruhadarabját orárionnak nevezzük, mely széles, hosszú és keresztekkel ellátott szalag, a bal válltól átlósan helyezkedik el a mellkason. Az angyalok szolgálatát idézi. A papság stóla szerű ruhadarabját epitrakhélionnak
nevezik. Itt a két széles szalag elől függölegesen helyezkedik el, és egybe van
varrva vagy gombolva, így e textilia nyakba helyezhető. Gyakori a függőleges szalagokon az apostolok ábrázolása, s ezzel e ruhadarab a papság tanító,
igehirdető feladatára utal. A papi kézelő neve epimanikion, s Jézusnak azt a
kötelét jelképezi, amellyel Őt Pilátushoz vezették. A phelonion (felon) nagy,
nyitott palást, és Jézusnak arra a bíborplástjára emlékeztet, amelyet a passió
során viselt megcsúfolásakor. A püspök phelonion helyett zárt ruhadarabot,
szakkoszt visel. A szakkoszra helyzi az omophoriont, ezt az igen széles, fehér és
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keresztekkel ellátott liturgikus öltözeti tárgyat. Az omoforion a jámbor, gondos segítségnyújtásra utal, vagyis arra – fehér színével is -, hogy Krisztus, a Jó
Pásztor, vállára vette az elveszett bárányt. A liturgikus öltözet különleges része
az epigonation, melyet a püspük kitüntetésként adhat papnak. Az epigonation
négyszögletes textilia, s egyik sarkánál függesztik fel a bal oldalon a kardhoz
hasonlóan, s így ez a lélek kardját jelöli.
Az ikonokon általában jól felismerhetően ábrázolják e ruhadarabokat, mert
így meghatározható a megfestett szent egyházi rangja, s ezen attribútumok segítségével könnyebben felismerhető maga a szent is. Nagyjából a XVII. századtól e részek megfestését a dolicsnik végzi.
Irodalom: W. Woodfin: Late Byzantine Liturgical Vestments and the
Iconography of Sacerdotal Power. Ph.D. diss. University of Illionis, UrbanaChampaign, 2002.
lopátka (or. лопа'тка)
Kis lapát. Olyan fémkereszt népies elnevezése, amelyet fent, félkörben sok kerub és ünnep ikon vesz körül. Így a kereszt kis lapát formára emlékeztet. Hivatalos neve nagy pátriárka kereszt (feszület) (большое патриаршее распятие).
lórosz (gör. λωρος)
A bizánci ünnepi ruhán széles, hímzett és gyöngyökkel díszitett szalag, mely
a nyaktól fut lefelé.
lubok (or. лубо'к)
1. Orosz népi grafika. A legismertebbek a fametszetek. Nagy részüket színezték. Ezeket a grafikai lapokat – volt köztük rézkarc, rézmetszet, kőnyomat,
vízfestmény stb. – a nagy, orosz népi vásárokon árusitották. A lubok témája igen változatos, gyakran a népmesékhez kapcsolódik, gyakran pedig népies fölfogásban egyházi vonatkozású. A lubok kifejezést először I. Sznyegirev
használta 1822-ben. A szó eredete bizonytalan, valószínű, hogy összefüggésben van a lub (луб), vagyis a háncs szóval, mert ezeket a népi grafikai lapokat
háncskosarakban (лубяные короба) szállították a kereskedők.
2. Deszkahulladék, melyet az olcsó ikonok készítésénel használtak.
Irodalom: А. Г. Сакович: Русские народные картинки XVII-XVIII вв.
Гравюра на дереве. Москва, 1970, A. G. Szakovics: XVII-XIX. századi orosz
népi grafika. Lubok művészet. Budapest, 1983. Népművelési Propaganda
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Iroda., Народная гравюра и фольклор в России XVII–XIX вв. Москва,
1976, Д. Ровинский: Русские народные картинки. Санкт-Петербург, 2002.
Издательство «Тропа Троянова».
lumineszcencia vizsgálat
A festett ikonoknál a festékrétegek fénykibocsátásának vizsgálata. Bizonyos
erős megvilágítás, gerjesztés (pl. UV sugárzás) hatására az elöregedett festékrétegek lumineszkálnak. Így a régi festékrétegek világos felületként jelennek
meg, míg az újak sötétek lesznek. Ezáltal jól elkülöníthetővé válnak a nem régi
beavatkozások, átfestések, netán az újonnan megfestett, hamisított szignatúra. Egyébként a régi ikonoknál gyakran alkalmazták az ólomfehér (belílo) festéket, mely erős szikkativ (szárító anyag) volt és az öregedést meggyorsította.
Újabban – nagyjából a XX. század során – az egyszerűség kedvéért titánfehéret használtak, mely ilyen hatással nem rendelkezik.
luzgá (or. лузга')
Szó szerint maghéj. Az ikonfestészetben olyan felület, amely a kovcseg alsó síkjának és a poljének a szintkülönbségét köti össze. A kovcség oldala. Szélessége
és a kovcség aljával bezárt szöge hely- és kormeghatározó lehet.

M
mandylion (gör. μανδύλιον, or. убрус)
Kendő. Abgár király kendője, melyen Krisztus nem kézzel alkotott képe
(Akheiropoietosz) megjelent.
manus velata (lat.)
Lepellel borított kéz. A bizánci udvari etikett szerint, ha egy alacsonyabb
rangú személy egy magasabb rangúnak ajándékot nyújt át, akkor az ajándékot nem érinthette meg közvetlenül kezével, henem kezére kendőt kellet helyeznie a tisztelet jeléül.A keresztény művészet is átvette ezt a gesztust, először a keleti egyház, majd a nyugati. Az ikonfestészetben az agg Simeon lepellel borított kézzel tartja a kis Jézust a „Jézus bemutatása a templomban” (ld.
Dódekaorton 3.) jelenetnél, a Szent Miklós ikonokon Szent Miklós is lepellel
borított kézzel tartja az evangéliumos könyvet stb.
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maphorion (gör. μαφόριον, or. мафо’рий)
Fejet és vállat borító kendő
Máriapócsi Istenszülő
Ld. Pócsi Mária
Máriapócsi Mária
Ld. Pócsi Mária
Máriapócsi Szűz Mária
Ld. Pócsi Mária
mariológia
Máriával (az Istenszülővel), különösen személyének értelmezésével foglalkozó tudományág.
mátka (or. ма’тка)
Szó szerint mamácska. Gyakran így nevezték a fémkeresztek és (fémikonok)
öntésekor a modellt, vagyis azt a fémikont, amelyet agyagba nyomtak, hogy
annak helyébe fémet öntsenek. A mátka felületét különösen nagy gonddal és szakértelemmel alakították ki. A finom csiszolásokat, véséseket rendszerint erre specializálódott, gyakorlott mester végezte. (Cf. «Об истории
литейного дела икон и крестов медно-литейного заведения Серова
Петра Яковлевича, с. Красное Костромской области». Из тетради
красносельского литейного мастера А. П. Серова (1899–1974). In
С. В. Гнутова (сост. и науч. ред. ): Русское медное литьё. Сборник статей.
Выпуск 2. Москва,1993. Сол Систем. 155–160, 156.)
másolat
Az eredeti műről készített újabb példányt másolatnak, kópiának nevezzük. A
másolat az ikonfestészetben különösen fontos, hiszen az archetípus vagyis az
őskép megörzése – kanonikus szabályokon belül – az ősi hit megörzését is jelenti. Sok esetben nemcsak az adott ősi ikont, hanem az arről készült másolatot is csodatévőnek tekintették. A kontinuitást némely esetben úgy is biztosították, hogy a másolatot hozzáérintették az eredetihez. Művészettörténeti vonatkozásban négyféle másolatot különböztetünk meg.
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1. A művész saját kezével vagy közvetlen felügyelete alatt készült másolatot
replikának, ismétlésnek nevezik.
2. Az eredetihez képest változtatott másolat neve a variáns.
3. A kicsinyített másolat neve a redukció.
4. Különböző sokszorosító eljárásokkal készült másolat pedig a reprodukció.
méloté
Ld. miloti
mélyített középmező
Ld. kovcség
menológion (gör. μηνολόγιον, or. четьи минеи)
Olyan mű, amely a szentek életét tartalmazza hónapok szerint.
méret ikon
Ld. mérnájá ikona
méretre készült ikon
Ld. mérnájá ikona
mérnájá ikona (or. ме'рная ико'на)
Méret ikon. Méretre készült ikon. Az újszülött mérete, azaz testhossza szerint
készült keskeny ikon, mely az újszülött álló védőszentjét ábrázolja.
Irodalom: Т. Е. Самойлова: К истории возникновения традиции
написания мерных икон. In Тезисы конференции «Русское искусство
позднего средневековья – XVI век», прошедшей в Москве 12–14 января
2000 года.
metropolita
A pravoszláv egyházban a pátriárkát követő méltóság. Az Orosz Pravoszláv
egyház élén 1703 és 1917 között nem pátriárka, hanem metropolita állt.
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miloti (méloté) (gör. μηλωτή, or. ми'лоть)
Subaszerű egyszerű szőrruha, rendszerint báránybőrből vagy tevebőrből készült, melyet remeték viseltek. Az ikonfestészetben ebben ábrázolják a remetéket, Illés prófétát és Keresztelő Szent Jánost is.
miloty (or. ми'лоть)
Ld. miloti
mise
Ld. eucharisztikus ünneplés
Moszkóvia (or. Моско’вия)
Az orosz állam elnevezése XVI. és XVII. századi külföldi forrásokban.
Mózes és az égő csipkebokor
Az égő csipkebokor Mózes elhívatását jelképezi. Ez a jelenet gyakran megtalálható az Istenszülő „El nem égő csipkebokor” ikonján.
múmiabarna
A francia brun de momies d’ Egypte kifejezésből származik. Eredetileg valószínű, hogy múmiák testéből készült. Az ikonfestészetben sötétbarna festék,
melyet vasoxidból és agyagból állítottak elő (okker). Gyakran a haj megfestésére szolgált.

N
nagy pátriárka kereszt (feszület) (or. большо'е патриа'ршее распя’тие)
Olyan nagyméretű (közel 40 cm magas) fémkereszt, amelyet fent, félkörben sok kerub és ünnep ikon vesz körül. Az ilyen fémkeresztek rendszerint a
moszkva környéki kormányzóságokban, az ószertartásúak körében készültek.
Népies elnevezésük lopátka, vagyis kis lapát.
Nap és Hold
Gyakran megtalálhatóak az orosz fémkereszteken. A Nap mindig Krisztus jobb kezénél, a Hold mindig Krisztus bal kezénél látható. Szent Lukács
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Evangéliumában Krisztus halálánál ezt olvashatjuk: „És meghomályosodék
a nap...” (Lk 23.45). A Nap és a Hold ábrázolása talán azzal magyarázható,
hogy az egyházatyák az Ószövetség ill. az Újszövetség jelképének tartották,
továbbá azzal, hogy a rómaiaknál ezek az égitestek uralkodói jelvények voltak,
és így Krisztus dicsőségére utalnak. A Napot és a Holdat megszemélyesítve
korong formájú emberi arccal jelenítik meg. Ld. még orosz fémkereszteken
lévő feliratok
naplécsnyik (or. напле’чник)
Ld. skapuláré
naptár ikon (kalendárium ikon)
A naptár ikonokon a liturgikus évet ábrázlolják, rendszerint úgy, hogy egy
táblára egy hónap szentjei és ünnepei kerülnek. Nevezetes, két különálló táblából álló, XVI. századi naptár ikont őriz a recklinghauseni Ikonen-Museum.
Itt tehát kivételesen egy-egy félév szentjeit és ünnepeit festették meg egy-egy
táblára. (Pontosabban az első ikontábla szeptember 1-től március 14-ig, a második pedig március 15-től augusztus 31-ig ábrázolja a szenteket, illetve az ünnepeket.) A két fatáblából álló legkorábbi teljes naptárábrázolás a Sinai Szent
Katalin kolostorban található. Itt a két kisméretű táblán több, mint ezerkétszáz alakot láthatunk. (36. kép)
narasztányie (or. нараста'ние)
Kifejlesztés. A pópa nélkűli óhitűek speciális ikonfestészeti eljárása. Az alakok
ábrázolásánal először felvázolták a csontvázat, majd megfestették az izmokat,
aztán a bőrt végül pedig az öltözéket.
narthex
Az ókeresztény bazilika és a keleti keresztény templom előcsarnoka. Az
ókeresztény bazilikánál az átrium és a hosszház között helyezkedik el, és a
katekumenek (a még meg nem kereszteltek) tartózkodására szolgál. Ld. még
exonarthex.
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niello
Fémmegmunkálási eljárás, melynek során a vésetekbe rézből, ezüstből, kénből és ólomból készült fekete keveréket dörzsölnek. Az ikonborítókon gyakran alkalmazzák.
nimbus
Ld. dicsfény

O
obraz (or. образ)
Ld. ikon
Odigitria
Ld.Hodégétria
ofényja (or. офе’ня)
1. falusi vándorkerekedő, házaló, kucséber.
2. templomi ikonokkal kereskedő házaló. Ritkábban afényja (or. афеня).
óhitűek, sztaroverek, szakadárok, raszkolnyikok, ószertartásúak (or.
cтарове’ры, pаско’лники, cтарообря’дцы)
Az orosz egyházból a XVII. században kivált hívők. Az óhitűek nem fogadták el Nyikon pátriárka reformjait. Ragaszkodtak többek között a régi, kétujjas keresztvetéshez, a háromujjas helyett, a korábbi kétszeres „allelujához” az
új háromszoros helyett, a nap járásával megegyező irányú körmenethez, a nap
járásával szembeni körmenet helyett, a proszkomidiánál a hét proszforához,
vagyis felajánlási kenyérhez az öt helyett. Az ószertartásúak ellene voltak annak is, hogy Nyikon patriarcha a görögből egyházi szlávra fordított szertartáskönyvek fordítását megújíttatta. Az ószertartásúak sokszor életüket is áldozták hagyományörző elveikért. Az elsők között volt Pável kolomnai püspök,
akit vízbe fojtottak, vagy vadállatokkal falattak fel. Fedoszja Morozova bojárasszony is életét áldozta hitéért 1675-ben. Ezt ábrázolja Szurikov hires festménye a Tretyakov Képtárban. Az ószertartásűak nagy prédikátorát, az aszkéta Avvakum protopopát Pusztozerje főterén 1682-ben megégettek. Erő-
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sen hagyományőrző ikonfestészetük és fémikon művészetük igen jelentős.
(35. kép)
Irodalom: Н. Ф. Каптерев: Патриарх Никон и его противники в деле
исправления церковных обрядов, Москва, 1913., Avvakum protopópa
önéletírása, Jepifanyij szerzetes önéletírása. Budapest, 1971. Magyar Helikon., Е. М. Юхименко (отв. ред.): Неизвестная Россия. К 300-летию
Выговской старообрядческой пустыни. Москва, 1994. Государственный
Исторический музей., Filippov Sz.: Az oroszországi egyházszakadás és helye a XVII. századi orosz történelemben. In AETAS, 1998., Е. Я. Зотова:
Медное художественное литьё ХУIII–начала ХХ вв.старообрядческих
мастерских г. Москвы: источниковедческое исслелование. Москва,
2003., А. А. Дмитриевский: Исправление книг при патриархе Никоне и
последующих патриархах. Москва, 2004. «Языки славянской культуры».,
С. А. Зеньковский: Русское старообрядчество. Москва, 2006. Институт
ДИ-ДИК.1998.
óhra (or. о’хра)
Ld. okker
oikonomia (gör. οικονομία)
1. Gazdaság, gazdálkodás, a háztartás vezetése.
2. Az Újszövetség és az egyházatyák szóhasználatában: üdvrend, üdvtörténet.
okker (or. во'хра, о'хра)
Vasoxidból és agyagból álló festék Általában sötétsárga színű, de gyakori a vöröses, barnás árnyalat is. A szín a vas oxidáltságának mértékétől függ. Oroszországban az ikonfestők igen régóta használják. Kijevi régészeti feltárásokon
egy XIII. századi leégett ikonfestő mühelyben is megtalálták.
oklád (or. окла’д)
1. Tágabb értelemben ikonborító, ikonborítás.
2. Szűkebb értelemben az ikonborításnak az a fajtája, amely az ikontáblának
a széleit és a középső részéből a hátteret is borítja. Gyakran domborítással,
poncolással, cizellálással vagy nielloval készült. Szinte minden fellelhető drágakővel díszítették. Kiemelten kedvelt volt a rubin, a zafír, a smaragd, a gránát, az ametiszt és a gyöngy. Számos XIX. és XX. századi kevésbé igényes
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ikonkészítő műhelyben az eltakart részeket nem festették meg. Az ilyen ikont
podokládnyicának (подокла’дница) nevezték. (21. kép)
Irodalom: S. Radojčić: Zur Geschichte des silbergetriebenen Reliefs
in der byzantinischen Kunst. (Römische Quartalsschrift für christliche
Altertumskunde und für Kirchengeschichte. 3. Supplementheft.) Rom –
Freiburg/Br. – Wien, 1966., A. Grabar: Les revêtements en or et en argent
des icônes byzantines du Moyen Age. Venise, 1975., И. А. Стерлигова:
Драгоценный убор древнерусских икон XI-XIV веков. Происхождение,
символика, художественный образ. Москва, 2000. Издательство
«Прогресс-Традиция», J. Durand: Precious-Metal Icon Revetements.
In H. C. Evans (edited): Byzantinum. Faith and Power (1261–1557). New
York – New Haven – London, 2004. The Motropolitan Museum of Art,
Yale University Press., 243–251., 599–600., Л. Шитова: Русские иконы в
драгоценных окладах. Конец XVII – начало XX века. Сергиев Посад, 2005.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Сергиево-Посадский Государственный
Историко-Художественный Музей-Заповедник, Продюсерский Дом
Айдис., Ruzsa Gy.: Ikonborításos orosz ikonok egy budapesti magángyűjteményből. Gödöllő, 2011.
olifa (or. оли'фа, gör. αλειφα)
Firnisz, kence. Az ikonfestészetben gyantás anyagok oldata lenolajban. Átlátszó anyag és jól védi a festett felületet a levegőtől és a nedvességtől. De nem
csak védő, hanem színvilág egységesítő és finomító szerepe is van. Néhány
olifa fajta már körülbelül fél évszázad után sárgulni, barnulni, sötétedni kezd,
és később már alig lesz kivehető az ábrázolás. A sötétedéshez az ikonok előtt
égő gyertyának a korma is hozzájárul. A gyertyaláng gyakran megégeti az
olifát. A restaurátorok általában leszedik a régi, elsötétült firniszt, és helyébe
bármikor könnyen eltávolítható, jól átlátszó, szintetikus gyantás védőbevonatot tesznek.
ólomfehér
Ld. belílo (or. бели’ло)
oltár-ereklyekendő
Ld. antimenzion
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olvasó-ikon
Ld. hagiografikus ikon
omophorion (gör. ΄ωμοφόριον, or. омофо'р)
A keleti egyházban a püspöki öltözet része. Széles, hosszú fehér, sálszerű
textilia, mely a nyakat körbevéve a vállon helyezkedik el. Fehér színe az elveszett bárányra utal, amit a Jó Pásztor, Krisztus a vállára vett.
ontológia (gör. οντολογία)
A létről szóló tanítás. A kifejezést Christian Wollff (1679–1754) honosította
meg a filozófiában. Gyakran a metafizika szinonimája.
ópisz (or. o’пись)
Az ikonfestészetben festett, általában sötét kontúrvonalak az arcon és a testen.
Finomságuk jelezheti az ikonfestő műhely színvonalát. A korai ikonokon ritka a keretvonal, a XVI. században jellegzetes lesz a nagyon sötét, kemény, egy
kissé a metszetekre emlékeztető határozott kontúrvonal.
opúska (or. oпу'шка)
Festett szegélyvonal az ikonokon. Egy, két vagy több szegélyvonal, mely a polje
külső szélén helyezkedik el. Gyakori a cinóberpiros, a sárga és a polje színéhez
hasonló, de annál sötétebb színű. Főleg az orosz ikonokon található.
orans
Imádkozó.Az ókeresztény testtartással imádkozó – állva, széttárt karral, felfelé fordított tenyérrel – személyre mondják. Az ókeresztény és a bizánci művészetben gyakran ábrázolták, de a posztbizánci ikonfestészetben is gyakori
volt. Pl. Orans Istenszülő.
orárion (or. ора'рь)
Diakónusi vállszalag. Széles, hosszú és keresztekkel ellátott szalag, a bal válltól
átlósan helyezkedik el a mellkason. Az angyalok szolgálatát idézi.
orléc (or. орле'ц)
Sast ábrázoló kerek szőnyeg, amelyet a miséző pap lába alá terítenek.
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ornátus
Szó szerint díszruha. Ünnepi alkalmakkor használt díszes liturgikus öltözet.
Irodalom: W. Woodfin: Late Byzantine Liturgical Vestments and the
Iconography of Sacerdotal Power. Ph.D. diss. University of Illionis, UrbanaChampaign, 2002.
orosz fémkereszteken lévő feliratok
Az orosz fémkereszteken (vagyis pontosabban a rézötvözetből öntött orosz
kereszteken) gyakran feliratokat találunk. Az első oldalon a patibulumon,
Krisztus karjai alatt a következőket olvashatjuk: «КРЕСТУ ТВОЕМУ
ПОКЛАНЯЕМСЯ ВЛАДЫКО И СВЯТОЕ ВОСКРЕСЕНIЕ ТВОЕ
СЛАВИМЪ», „Kereszted előtt meghajlunk Uram, és szent feltámadásodat
dicsőitjük”. Ugyancsak a patibulumon Krisztus jobbján: «СОЛНЦЕ», azaz
„NAP”, balján «ЛУНА», azaz „HOLD”. A stipesen, Krisztus feje fölött rövidítés: «IHЦИ»,[«IHЦI», «Іисусъ Назарянинъ, Царь Іудейский»] vagyis „Názáreti Jézus a zsidók királya”. A hátoldalon pedig sokszor a következőképpen kezdődő imaszöveg helyezkedik el: «КРЕСТЪ ХРАНИТЕЛЬ
ВСЕИ ВСЕЛЕННЕИ КРЕСТЪ КРАСОТА ЦЕРКОВНАЯ…», „A kereszt az egész világ védelmezője, a kereszt az egyház ékessége…”. A kisméretű keresztek hátlapjára pedig gyakran a 68. zsoltár egy részlete kerül: «ДА
ВОСКРЕСНЕТЪ БОГЪ И РАЗЫДУТСЯ ВРАЗИ ЕГО …», „Felkél az Isten, elszélednek ellenségei; és elfutnak előle az ő gyűlölői… „ (Zsolt 68,2).
A nagyobb keresztek előlapján sok rövidítést, egy-egy betűt láthatunk. Például a stipes két oldalán a következő cirill betűket: К(K), Т(T), Г(G), Г(G),
М(M), Л(L), Р(R), Б(B), Г(G), А(A). Копие, Трость, Гора Голгoфа, Место
лобное Рай бысть, Глава Адама. (Lándzsa, Nádszál, Golgota-hegy, A vesztőhely Paradicsom lesz, Ádám feje.) Itt találunk még egy görög szót is: NНКА,
azaz Győzelem. (35. kép)
orosz időszámítás
Orosz földön a kereszténység fölvételétől, vagyis 988-tól az évszámokat a VI.
században kialakult bizánci szokás szerint a világ teremtésétől számolták, és
az évkezdés napja március elseje volt. 1492-ben III. Iván orosz nagyfejedelem kezdeményezésére az év kezdő napját szeptember elsejére tették. Nagy
Péter cár ukázt adott ki, mely szerint a világ teremtésétől számított év helyett
a Krisztus születésétől számított évet kell írni, vagyis az adott esetben 1700-
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at, és az év első napját január elsejével kell számítani. Nagy Péter a juliánus
naptárt tette kötelezővé és nem a gregoriánus naptárt, melyet nyugaton már
1582-ben XIII. Gergely pápa bevezetett. Így néhány nap eltérés maradt fenn.
Ezt az eltérést csak a XX. század elején szüntették meg. Lenin 1918 januárjában dekrétumot adott ki, mely szerint „január 31-e után február elseje helyett
február 14-et kell írni...”, és ezzel bevezette a gregoriánus (Gergely) naptárt.
Az orosz ikonok hátlapján lévő dátumoknál – melyek ráadásul még régi cirill
betűs betűszámjegyekkel íródtak – ha meg akarjuk kapni a Krisztus születésétől számított időpontot, akkor a régi dátumból ki kell vonnunk 5508-at. (Az
átszámítást bonyolítja az, hogy az egyházi év kezdete (индикт) szeptember
elseje volt, s így, ha a régi dátum a szeptember – december időszakra esett,
akkor 5509-et kell kivonnunk.) Nagy Péter reformja után az ikonokra néha az
új, néha pedig a régi időszámítás szerinti évszám került.
Irodalom: А. С. Косцова, А. Г. Побединская: Русские иконы ХVI –
начала ХХ века с надписями, подписями и датами. Ленинград, 1990.
Государственный Эрмитаж.
orosz kereszt
Három keresztszárral rendelkező kereszt, ahol az alsó ferde. Mindig a Krisztus jobbjánál lévő keresztszár vég van feljebb, mutatva a jobb latorra, aki megtért, és mutat egyben az ég felé. Népies magyarázat szerint, amikor Krisztus
fellépett a már felállított keresztre, jobb lábbal lépett fel, és ezért ez az oldal lefelé elmozdult. (35. kép, 49. kép)
ortodoxia, ortodox kereszténység, pravoszláv kereszténység, keleti kereszténység (gör. ορθοδοξία, or. православие)
Az ortodoxia kifejezés a görög ortosz ορθός, vagyis helyes és a doxa δόξα, azaz
dicsőség szavakból kialakult kifejezés. A pravoszláv kifejezés is ennek a görög
összetett szónak egészen pontos fordítása. V. ö. právo- право- (szóösszetételekben) helyes és szlává слава dicsőség. Jelentése tehát arra utal, hogy az ortodox keresztény ember helyesen dicsőit, helyesen hisz, az igaz tanítást követi. A görög ortodoxia kifejezés a III., a IV. és az V. században szentháromságtani és krisztológiai vitákban terjedt el. Ekkor keleten a Konstantinápollyal
vagy Rómával egyesült egyházakra vonatkozott elkülönülve a nesztoriánus éa
a monofizita egyházaktól. Amikor 843-ban befejeződött a képrombolás kora,
keleten nagyböjt első vasárnapja lett az ortodoxia ünnepe. A római egyháztól
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való elszakadás (1053) után a keleti egyház ortodox elnevezéssel illette magát. A római katolikus egyház és a keleti egyház közötti eltérések – többek között – az egyházszervezetben, a Filioque kérdésében és a rítusban jelentkeznek. A keleti kereszténység művészetében kiemelkedő helyet foglal el az ikonfestészet. Ld. még görög katolikus egyház.
Irodalom: Timkó I.: Keleti kereszténység, keleti egyházak. Budapest,
1971. Szent István társulat, az Apostoli Szentszék Könyvkiadója., K. Onasch:
Liturgie und Kunst der Ostkirche in Stichworten. Leipzig, 1981. Koehler
& Amelang., Imrényi T. (szerk.): Magyarság és ortodoxia. Ezer esztendő.
(2001.), Doncsev T., Szőke L. (szerk.): A keleti kereszténység Magyarországon. Budapest, 2007. Lucidus Kiadó.
ossarium
Ld. csontház
ószertartásúak (or. cтарообря’дцы)
Ld. óhitűek
Ószövetségi Szentháromság
Ld. Szentháromság
osztott vonal
Ld. razgyélka (or. разде'лка)
otmétyina (or. отме'тина)
Az ikonfestészetben finom fehér vonalak, melyek a kolorit és a struktura szempontjából a legfontosabb részekre kerülnek. A megfestés végső fázisában viszik fel a festett felületre, de még az olifával való bevonás előtt.
otrok (or. о'трок)
Az orosz középkorban a druzsina ifjabb tagja. kb. Fiatal nemesi szolga, apród.
Nevezetes otrok volt a magyar származású Magyar György (Georgij Ugrin,
Георгий Угрин), aki Szent Borisz mellett teljesített szolgálatot, és ikonokon
is többször ábrázolták.
Irodalom: Д. Ружа: K иконографии Георгия Угрина. In Византийский
временнник. т. 37. 1976, 219–227
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otvódka (or. oтво'дка)
Szegélyvonal. Festett vonalka a luzgá és a kovcség határán. (Cf. Л. А. Дурново:
Техника древнерусской живописи: Материалы по технике и методам
реставрации древнерусской живописи. Ленинград, 1926. 17.)
ozsívka (or.ожи’вка)
Élénkítő vonal.
1. Befejező, belíloval festett vonal.
2. A probél 2.) felső rétege és egyben a legkeskenyebb és a legvilágosabb vonala. Ld. még razgyélka (or. разде’лка)

Ö
ötvösség
A nemesfémek művészi megmunkálása. Ld. még fémjegy.

P
pakfon
Ld. pakfong
pakfong, pakfon
A kínai „pak” azaz fehér és a „fong” azaz ezüst szavakból. Újezüst. Kínaezüst.
Ezüstfehér színű, kemény, korrozióálló ötvözet, mely rezet (45–65%), cinket
(12–45%) és (minimum 10 %) nikkelt tartalmaz. Az újezüst, kínaezüst szavakat helytelen kereskedelmi forgalomban lévő műtárgyak anyagának megnevezésére használni, mert félrevezető lehet, s így a vevő ezüstként vásárolhatja
meg ezeket a műalkotásokat.
palladium
1. Pallasz Athéné istennő szobra az ókori Trójában. A város biztonságának jelképe.
2. Védelmező szent tárgy.
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pálma
Az ókeresztény művészetben a pálmát életfa jelentésben ábrázolják. Az ikonokon a vértanúk kezében gyakran pálmaág van. Ez utalás az örök életre, örök
győzelmükre.
Panagia (gör. Παναγία)
1. Az Istenszülő.
2. Teljesen szent. Az Istenszülő jelzője.
3. (or. панагия) A püspöki ornátus része. Mellen hordott kis ikon, rendszerint
két, kör alakú összehajatható lap, az Istenszülő ábrázolásával.
Pantanassza (gör. Παντάνασσα)
Uralkodó. Az Istenszülő jelzője.
Pantokrátor (gör. Παντοκράτωρ, or. Вседержи'тель)
A mindenek fölött uralkodó Krsztus. A Mindenható. (2. kép, 3. kép, 4. kép)
panyikagyilo (or. паникади'ло, gör. πολυκάνδηλον)
A keleti egyházban a központi csillár sok gyertyával (vagy izzóval). Vasár- és
ünnepnapokon a templomokban az összes világítótest ég szimbolizálva az isteni fényt. A csillár sok gyertyája a Szentlélek kegyelmével megszentelt emberek közösségére utal, akik az Isten iránti szeretet tüzében égnek.
pápai kereszt
Három, lefelé haladva egyre hosszabb keresztszárral rendelkező kereszt.
Passió Istenszülő
Ld. Szenvedő Istenszülő
pásztorbot
Ld. főpapi pásztorbot
paterikon (gör. πατεριχόν, πατεριχόν βιβλίον, or. патери’к, отеческая книга,
отечник.)
Szerzetesatyák életrajzának gyűjteménye. Egy-egy kolostor szerzeteseinek
életét tartalmazó könyv. Nevezetes a Szoloveckij Paterikon és a Kijevi Bar-
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langkolostor Paterikonja. Ez utóbbiban részletesen írnak Alimpij ikonfestőről, és külön fejezet szól a magyar származású Szent Magyar Mózesról.
Irodalom: Соловецкий патерик. Москва, 1991. Издательство ИНТО,
(Ответственный редактор А. С. Демин): Древнерусские патерики.
Киево-Печерский патерик, Волокаламский патерик. Москва,
1999. Издательство Наука, Д. Ружа [Gy. Ruzsa]: Русско-венгерские
художественные отношения в средние века / XI-XIV века / Москва, 1975.
Тип.ХОЗУ Минстроя СССР, Gy. Ruzsa: Neue Daten zur Ikonographie des
Moses aus Ungarn. In Acta Historiae Artium.1978. t. XXIV. f. 1–4., 297–304.,
Ivancsó I.: Magyar Mózes. Liturgikus tiszteletének tükrében. Nyíregyháza,
1997.
Paternitas (or. Отечество)
A Szentháromság ábrázolások speciális fajtája. Ez az ikonográfiai típus Bizáncból származik.
Három fázisban alakult ki. Először az Atya alakját úgy ábrázolták, hogy a
Fiúval helyettesítették hivatkozva Krisztus szavaira. „Én és az Atya egy vagyunk” ( Jn 10,30). Krisztust öreg emberként jelenítették meg utalva az Atyára. A felismerhetőség érdekében Krisztus attribútumai megmaradtak. Nimbuszába keresztet festettek, kezébe pergamentekercset, khitónjára clavust. Így
alakult ki egy új ikonográfiai típus, mely az Öregkorú (gör. ó παλαιός των
ημερων or. Ветхий Деньми) elnevezést kapta. A második fázisban e típus a
XI. század táján tovább bonyolódott, s kiegészült a fiatal Krisztussal, vagyis
Krisztus-Emmánuellel, akit az Öregkorú ölében helyeztek el. Így keletkezett
a Paternitas binitárius változata. Ez a típus a harmadik fázisban trinitáriussá
vált, kiegészülvén a galamb alakjában ábrázolt Szentlélekkel. A Paternitás ikonográfiai típus egyik legismertebb ábrázolása a moszkvai Tretyakov Képtár
egy XIV. század végi novgorodi ikonján látható.
Irodalom: В. Н. Лазарев: Об одной новгородской иконе и ереси
антитринитариев. In В. Н. Лазарев: Русская средневековая живопись.
Москва, 1970. 279–291.
patriarka
Az autokefál pravoszláv egyház legmagasabb méltósága.
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patrocínium
1. A templom védőszentjének ünnepe.
2. Búcsúnap.
pávoloka (or. па'волока)
1. Pávoloka, vagyis oroszországi drága szövetfajta.
2. Az ikonfestészetben ritka szövésű lenvászon vagy ritka szövésű pamutanyag, melyet ragasztóval átitatnak, és az ikontáblára ragasztanak azzal a céllal, hogy az illesztéseket megerősitsék és a fatábla deformálódását csökkentsék. A XVIII. század végétől már papírt is használnak. Van amikor a pávoloka
az egész ikontáblát beborítja, de van olyan is, amikor csak a kritikus részeket. A pávoloka áttételesen arra a kendőre utal, amelyet Krisztus küldött
Abgárnak, Edessza kieályának (Ld. Akheiropoietosz).
pémza (or. пе'мза)
Habkő, horzsakő, tajtékkő.A leukosz polírozására használták. Két fajtája van.
Az egyik sötétsárga és nyomot hagy a leukoszon, a másik – a jobb minőségű
– fehér és nem sérti a leukosz felületét.
pendentif (fr.)
Ld. csegely
perevod (or. перево'д)
Áthelyezés, képátvitel, másolás, másolat. Az ikonfestészetben ez gyakran úgy
történik hogy az eredeti ikonról papírra nyomatot készítenek. Ezt a konturrajz
papír-nyomatot prorisznek nevezik.Ez úgy történik, hogy az eredeti ikon kontúrvonalait zéljével bevonják, majd papírt nyomnak az ikonra. Az így kialakult
rajzolatot az elkészítendő ikon leukoszára nyomják. Ezt az újabb nyomatot
ugyancsak prorisznek (vagy perevodnak) nevezik. Az ilyen papírról egy-négy
nyomat készíthető.
Peribleptosz (gör. Περίβλεπτος)
Kiváló. Az Istenszülő jelzője.
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perikópa könyv
Evangelistárium. Olyan liturgikus könyv, amely megjelöli, hogy a Biblia részeit mely ünnepek szerint kell felolvasni.
perspektíva
A latin perspicere azaz keresztülnéz szóból. Eredetileg a görög οπτική fordításaként használták. Az ókorban és a középkorban a látás fizikai és geometriai
törvényeivel foglalkozó tudományt jelentette. Ma a perspektíva szó tágabb
értelemben az ábrázoló geometria egy ágát jelöli, mely a térbeli tárgyaknak
centrálprojekció alkalmazásával történő sík ábrázolásával foglalkozik. Az
ikonfestészetben jellegzetes a fordított perspektíva.
Irodalom: E. Panofsky: Die Perspektive als symbolische Form. In Vorträge
der Bibliothek Warburg 1924–1925. Berlin – Leipzig, 1927., 258 – 330.,
Boskovits M.: A festői perspektíva kialakulása… In Építés- és Közlekedéstudomány Közleményei. 1963., 501–542.
phelonion, felonion, felon (gör. φαιλόνης, or. фело'нь, lat. paenula)
A keleti keresztény egyházban a pap ujjatlan, nagy, nyitott palástja. Jézusnak
arra a bíborplástjára emlékeztet, amelyet a passió során viselt megcsúfolásakor. (33. kép)
pigment
A festékek színt adó, szilárd, oldhatatlan alkatrésze.
pláscsányicá (or. плащани'ца)
Ld. epitaphiosz
pláv (or.плавь)
1. Hígfestés. Az ikonfestészetben híg festékkel történő világosító eljárás.
Rendszerint a szankiron alkalmazzák, úgy, hogy több alkalommal híg és egyre világosabb okkerrétegeket visznek fel, így formálják az arcot, és a dvizsók
mellett ezzel is érzékeltetik a belülről fakadó fényt. Lényegében azonos a lazúrozással.
2. Higított, kissé áttetsző festék. Lényegében azonos a lazúrfestékkel.
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pobél (or. побе'л)
Fehér, híg alapozó festék, mely ragasztóból és krétaporból áll. Még a leukosz
előtt viszik fel az ikontáblára ill. a pávolokára többször, finom rétegekben, abból a célból, hogy a leukosz száradáskor meg ne repedezzék.
Pócsi Mária (Máriapócsi Mária, Máriapócsi Szűz Mária, Máriapócsi Istenszülő, az Istenszülő máriapócsi ikonja)
A Hodégétria ikonográfiai típus egyik változata. Magyar eredetű. Az ikont
1675-ben Papp István festette Pócson fogadalmi ikonként. Az ikon 1696-ban
könnyezett. I. Lipót császár 1697 elején a híressé vált könnyező ikont Bécsbe
szállíttatta. Jelenleg is ott látható a bécsi Szent István dóm egyik kápolnájában. Útközben másolatok készültek az ikonról, melyek tovább terjesztették
kultuszát. Azon a napon, amikor az ikont 1697 szeptember 11-én a bécsi
dómban véglegesen elhelyezték a zentai csatában a törökök döntő vereséget
szenvedtek. Így az ikon nemcsak sok osztrák, magyar, hanem sok más európai szemében is a török ellenes harcok segítőjévé vált. Magyarországon sokan
követelték – eredménytelenül – az ikon visszaszállítását. Végül is 1707-ben,
Bécsben egy osztrák festő másolatot készített róla, melyet Magyarországra
hoztak.Ez a második pócsi Istenszülő ikon. Jelenleg a máriapócsi kegytemplomban található. 1715-ben a másolati ikon is könnyezett.
A Pócsi Mária ikonográfiai típus a kis Jézust az Istenszülő bal karjában egész
alakban jeleníti meg. A kis Jézus jobbjával áldást oszt, baljában stílizált virágot
tart. (13. kép, 14. kép)
Irodalom: Máriapócs1696 – Nyíregyháza 1996. Konferencia a máriapócsi
Istenszülő-ikon első könnyezésének 300. évfordulójára. Nyíregyháza, 1996.
Görög Katolikus Hittudományi Főiskola.
pocska (or. по'чка)
Régi orosz súlyegység. A XV. századtól ismert. A zolotnyik huszonötöd része.
podbívka (or. подби’вка)
Szó szerint: aláverés, talpalás, bélelés. Az ikonfestészetben olyan festészeti eljárás, amellyel a lícsnyik a színárnyalatok közötti átmenetet híg festékkel enyhíti.
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podéa (gör. ποδέα, or. пелена, пелена подесная)
Ikon alá helyezett kendő. Ikontartóelő. „Ikonkötény”. Az ikontartó polcra,
vagy az analógionra, az ikon alá helyezett, elől lelógó kendő. Az ikonosztászion
alsó sorának ikonjai alá helyezett kendő. Gyakran látunk rajta arany szálakkal hímzett keresztet vagy feliratot, mely az ikonon lévő ábrázoláshoz kapcsolódik dicsőítve azt. A podéa kissé hasonló az antependiumhoz vagyis az
oltárelőhöz.
Irodalom: A. Frolow: La „podea”: un tissu décoratif de l’église byzantine. In
Byzantion. t. 13 (1938.), fasc. 2. 461–504., W. Woodfin: Clothing the Icon: The
Podea and Analogous Liturgical Textiles. In Abstracts, 2001., A. C. Петров:
Древнерусские шитые пелены под иконы. XV—XVI вв. Типология,
функция, иконография. Автореферат диссертации на соискание учёной
степени кандидата искусствоведения. Москва, 2008.
podfúrnyik (or. подфу'рник)
Msztorában a régiesen festő ikonfestő (or. sztarínscsik 2.) старинщик 2.) helyi
elnevezése. Ld. még hamisítvány.
pódlinnyik (or.по’длинник)
Ld. herminia
podokládnyica (or. подокла’дница)
Olyan XIX. és XX. századi orosz ikon, amelynél az oklad vagy riza által eltakart részeket nem festették meg.
podrjásznyik (or. подря’сник)
A keleti egyházban a szerzetesek, papok és diakónusok hétköznapi, egyszerű
ruhája. A ruha majdnem földig ér, hosszú ujjú, és teljesen begombolva övvel
hordják. Az elnevezés arra utal, hogy a rjászá akatt viselik.
podrumjánka (or. подрумя’нка)
A rumjányec alatt elhelyezkedő festék. Több összetevőből áll. Főbb összetevője a múmiabarna cinóberrel keverve.
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podrúsnyik (or. подру’шник)
Az óhitűeknél olyan kendő, amelyet az ikon előtti földre boruláskor a kéz alá
helyeznek. Rendszerint négyszögletes és hímzett.
pokrovci (or. покровцы')
Keresztformájú takaró, amelyet a kehelyre vagy a diszkoszra helyeznek.
polimént (or.полиме'нт)
1. Pácanyag politurozásnál.
2. A régi táblaképeknél az aranyozáshoz használt speciális ragasztó. Receptjét
az előállító céhek nagy titokban őrizték. Tartalmazott például bóluszt, szappant, tiszta méhviaszt, szarvasfaggyút, bálnazsírt, nyúlenyvet.
3. Az ikonfestészetben folyékony, gyorsan száradó ragasztó, sárgásvörös
földfestékől, tojásfehérjéből, kevés növényi olajból vagy állati zsiradékból készül. Ecsettel viszik fel a levkaszra, s erre kerül az aranyozás. A XVI. század végétől használják.
polisztaurion (gör. πολυσταύριον)
Sok kereszttel díszített püspöki ruha. (33. kép)
polje (or. по'ле)
Mező. Az ikonfestészetben széles, körbefutó szegélymező, mely a kovcség
alsó szintjével nagyjából párhuzamos és annál magasabban helyezkedik el. A
kovcség nélküli ikonoknál, ahol a középrész és a szegélymező egy szinten van
festett vonallal jelzik. Alakja kormeghatározó lehet. A XI–XII. században széles poljével találkozunk. A XIII. századtól gyakori a keskeny polje. A XVIII–
XIX. században a legkülönbözőbb szélességű, gyakran szintkülönbség nélküli csak festett vonallal jelzett szegélymezőt alkalmaznak. A polje, bár keretszerű, lényegesen különbözik a világi festmény keretétől. Feladata, hogy az ikonon ábrázolt szentet vagy szent jelenetet határozottan elkülönítse az evilági
környezettől, hogy az ábrázolás minél inkább elmélkedésre, imádságra buzdítson.
poncolás
Az olasz szúr szóból. Fémművességi eljárás. A poncoló bélyegzőben vagy verőtőben lévő vésett mintát a fémfelületre rányomják vagy ráverik és így min-
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ták sorát alakítják ki. Az ikonművészetben a bászmán, az okládon és a rizán
gyakori.
poszoh (or. по’сох)
Ld. főpapi pásztorbot
poszolony (or. посолонь).
Ld. krésztnij hod
potál (or. пота'ль)
Sárgarézből vagy ezüstből vagy ónból készült nagyon vékony lapocska, melyet az ikonfestészetben – a szegényebb műhelyekben – az aranyfüstlemez helyett használtak. Az ezüstből és az ónból készült lapocskákat késöbb áttetsző
sárga festékkel borították, így fémescsillogású, aranyra emlékeztető felületet
kaptak. Néha a fém idővel a festékborítás ellenére oxidálódott, ekkor sötét felületek, gyakran sávok jelentek meg az ikonokon. Körülbelül az 1600 körüli
évektől használják. A XIX. században gyakori a potál alkalmazása.
povoloka (or. поволока)
Ld. pávoloka (or.па'волока)
pozjom (or. позём)
A föld jelzésszerű ábrázolása az ikonokon.
pravoszláv kereszténység
Ld. ortodoxia
pripleszk (or. припле’ск)
„Folyékony kontúr”. Az ikonfestészetben híg festékkel utólag festett,
szabálytalanúl, esetlegesen változó vatagságú és áttetszőségű kontúrvonal.
Enyhíti az ábrázolás merevségét és tónusát is befolyásolja.
priporoh (or. при’порох)
1. „Porzás”. Az ikonok sokszorosításánál alkalmazott eljárás, melynek során
a leukoszra ráhelyezett proriszt a kontúrvonalak mentén kilyuggatják, majd
szénporral bedörzsölik. A leukoszra került szénpor pontozott vonalakat al-
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kot. Az aranyfelületre krétaport használnak. Némely esetben finom festékport is alkalmazhatnak.
2. Az így készített kontúrvonal a leukoszon vagy az aranyfelületen. „Porzással” készült kontúrvonal.
probél (or. пробе'л)
1. A leukosz első rétege. Híg leukoszból és finom ragasztós főzetből készül.
2. Három rétegű vonal, mely belíloból, aranyfestékből és más festékből áll.
Első két rétegét razgyélkának(or. разделка), a felsőt, mely a legkeskenyebb és
a legvilágosabb ozsívkának (or. оживка) nevezzük.
próbel (or. про'бель)
Fehéres árnyalat
prolog (or. про’лог)
A görög πρόλογος (előszó, bevezetés) szóból. Szentek életének gyűjteménye.
Másik neve: szinakszárion (gör. συναζάριον, or. синакса’рий, синакса’рь).A
prolog elnevezés onnan származik, hogy a görög szövegek szláv nyelvre fordítói az alcímet az egész könyv elnevezésre vonatkoztatták. Ld. még hagiográfia,
Csétyji minyei (or. Че’тьи мине’и).
Irodalom: А. С. Дёмин (под. ред.): Литературный сборник XVII века
Про’лог. [В серии «Русская старопечатная литература (XVI — первая
четверть XVIII в.)»]. Москва, 1978. Наука., Э. А. Гордиенко: Древнейший
русский Пролог и участие новгородского архиепископа Антония в его
создании. In Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2007. № 4 (30). 13–
21.
prórisz (or. про'рись)
Előrajz. Az ikon kompoziciójának kontúrrajza.
1. A leukoszon vagy az aranyfelületen lévő kontúrrajz.
2. Kontúrrajzzal ellátott külön papír, melyet az ikonfestésnél példaként használnak. Ld. még priporoh.
proszfora (gör. προσφορά, πρόσφορα, or. просфо'ра)
A keleti keresztény egyházaknak az eucharisztiához használt kovászos kenyere.Rajta pecsételővel nyomott rövidítést találunk: «IC XC HIКA», vagy «IC
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XC HИКA», vagyis „Jézus Krisztus Győzelem”. Oroszországban a pecsétet
1667-ben állandósította a Nagy Moszkvai Zsinat. Ld. még proszkomídia.
proszkomidia (gör.προσκομιδή, or. проскомидия)
Előkészület (felajánlás). A keleti keresztény mise első része Aranyszájú Szent
János liturgiája szerint. A prothésziszben ekkor vágja fel a pap Krisztusra, az
Istenszülőre, a szentekre, az élőkre és a holtakra emlékezve a proszfórát.
proszkrébka (or. проске’бка )
Az ikonfestő kaparó pálcája. Gyakran loncból, vagy ciprusfából készül, és a
ceruzához hasonlóan kihegyezik. Az arany alapra felvitt temperafestéket ezzel
kaparják vissza, hogy a kívánt helyeken előtűnjék az arany, s így különleges
színkompozíció alakuljon ki. A hibásan felvitt festett vonalak eltávolítására is
használják.
proszkünészisz (gör. πρoσκύνησις, or. проскинеза)
Tisztelet. Az 787-ben tartott II. nikaiai (niceai) (VII. egyetemes) zsinat, melyet Eiréné (Iréné) császárnő hívott össze a képtisztelőket támogatta. A zsinat
szerint a szenteknek és a képeknek proszkünészisz, azaz tisztelet jár. A zsinat a latreia (gör. λατρεία), vagyis az imádás szót csak Istenre vonatkozóan
fogadta el. A proszkünészisz egyébként eredetileg elsősorban földreborulást,
térdreborulást jelentett.
prothészisz
Előkészületi oltár. A korai keresztény és a keleti keresztény templomokban
a szentélyhez közeli, annak északi oldalán lévő helyiség. Itt található Jézus
születésének ikonja. A proszkomídia helye. Itt vágja fel a pap Krisztusra, az
Istenszülőre, a szentekre, az élőkre és a holtakra emlékezve a proszfórát. Régen
a hívek a felajánlásra hozott kenyérrel és borral itt gyűltek össze.
protyivoszolony (or. противосолонь)
Ld. krésztnij hod
pszeudooklád
Utánzott ikonborító. A késői, főleg a XIX. század végi ikonokon figyelhető
meg. A pszeudookládot az ikonfestők úgy alakítottál ki, hogy a leukoszt dom-
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borúra formázták vagy poncolták (poncolás), majd arany, vagy azt utánzó festékkel befestették.

R
razgyélka (or. разде'лка)
Osztott vonal, pontosabban szélességében osztott vonal. A probél 2.) első két
rétege. Az alsó szélesebb. Ld. még ozsívka (or. ожи’ка).
recto (lat.)
A kódexlapok elülső, felső oldala. Ellentéte a verso.
redukció
Ld. másolat
refty (or. рефть)
Az ikonfestészetben különböző árnyalatú és intenzitású szürke, kevert festék.
A haj, a szakáll, a bajusz, a szem és a szemöldök megfestésére használták. Ld.
még szurmá (or. сурьма).
rekeszzománc (fr. émail cloisonné)
A műtárgy felületére merőlegesen, a mintának megfelelően vékony szalagokat forrasztanak, az így kialakult részeket, rekeszeket zománccal töltik ki. A
vékony szalagok élei alkotják az ábrázoláson a vonalakat. Különösen a közép
bizánci művészetben gyakori.
Nevezetes rekeszzománcos emlékek: a Magyar Szent Korona, a Monomachosz
Korona, az esztergomi bizánci sztaurothéka.
Némely XIX. század utolsó harmadából, vagy a XX. század elejéről származó
orosz ikon, fára festett felületén, rendszerint a polje felületén, historizáló szemlélettel megfestve felidézi ezt a technikát. Ezen motívumok jelenléte támpontot adhat az ikon datálásához.
A fémikonokon is gyakori a rekeszzománcot utánzó, ám ettől technikailag nagyon távol álló zománcdíszítés.

Kislexikon

185

replika
Ld. másolat
reprodukció
Ld. másolat
réz
Az újabb magyar szóhasználatban a tiszta rezet vörösréznek nevezzük, a vörösréz és cink ötvözetet sárgaréznek, a vörösréz és ón ötvözetet pedig bronznak.
Oroszországban a rezet régóta sajátos kultikus-mágikus szemlélet övezte.
Sokáig ritka, értékes anyagnak számított, hiszen sokat kellet külföldről behozni. Amikor ikont öntöttek belőle, gyakran hivatkoztak az ószövetségi
részekre ahol a rezet (rézötvözetet) mint nemes anyagot többször is említik. Például Mózes második könyvében az oltárépítésnél a következőket olvashatjuk: „Azután minden edényét is megcsinálá: a fazekakat, a lapátokat,
a medenczéket, a villákat és a szenes serpenyőket, minden edényeit rézből
csinálá. Csinálá az oltárhoz hálóforma rostélyt is rézből, annak párkányzata
alá alulról a közepéig.” (Mózes II. könyve 38. 3. 4.) Mózes negyedik könyvében pedig fontos, gyógyító szerepe van a rézkígyónak: „És monda az Úr
Mózesnek: Csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára: és ha valaki
megmarattatik, és feltekint arra, életben maradjon. Csinála ezért Mózes rézkígyót, és feltüzé azt póznára. És lőn, hogy ha a kígyó valakit megmar vala, és az
feltekinte a rézkígyóra, életben marada. (Mózes IV. könyve 21. 8. 9.)
Az ikonkészítésnél a réz kiválasztásánál talán – kisebb mértékben – szerepet kaphattak bizonyos népi hagyományok, hiedelmek is. Oroszországban a
XVIII–XIX. században, a népi gyógyászatban jelentős szerepet játszottak az
úgynevezett konoválok (коновалы), lódoktorok. Ők nem csak lovak és egyéb
állatok, hanem emberek gyógyításával is foglalkoztak. Ezeket a népi gyógyítókat mágikus, természetfeletti adottságokkal rendelkező emberekként tisztelték. Sokfelé vándoroltak, réz díszekkel ellátott szíjakat, táskákat hordtak
magukkal, Sárgaréz öntvényeiket a beteg testrészre helyezve próbáltak gyógyítani.
Az ikonkészítők nemcsak a Biblia és kis részben a népi szokások hatására
kedvelték a rezet, hanem nagy szerepet játszott az is, hogy az ószertartásúak
megjelenésével még nagyobb lett az igény a hagyományőrzésre. A rézöntvény

186

Ruzsa György: Az ikon

ikonok pontosabban követték az előképeket, mint a fára festett ikonok. A rézöntvény ikonok elterjedésénél az is közre játszott, hogy e tárgyak kevésbé voltak sérülékenyek, utazásra, zarándokútra egyszerűbb volt ilyet vinni. Azt sem
hagyhatjuk figyelmen kívűl, hogy e sokszorosított tárgyak az egyedi, festett
tárgyakhoz viszonyítva lényegesen olcsóbbak is voltak.
Ugyancsak sárgarezet használtak a szegényebb vidékeken az ikonborítók készítésénél. Ld. még fémikonok
Irodalom: A réz szerepe. In Ruzsa Gy.: Bronzba zárt áhítat. Az orosz fémikonok művészete és teológiája. (In Bronze eingeschlossene Andacht. Die Kunst
und Theologie der russischen Metallikonen) Szentendre, 2009. Pest Megyei
Múzeumok Igazgatósága. 20–23.
rézikon
Ld. fémikon, réz
rézöntvény ikon
Ld. fémikon, réz
ripidion (gör. ριπίδιον, or. рипи’да)
Legyező. Liturgikus legyező. Rúdra erősített, rendszerint kör alakú fémlemez.
A ripidionnal hajtották el a szent kenyérről a legyeket. Mozgása a Krisztust
védő kerubok és szeráfok szárnycsapásait szimbolizálja. Ezért találunk kerub
és szeráf ábrázolásokat a ripidionokon.A bizánci ripidionok gyakran pávatoll
felhasználásával készültek.
riza (or. ри’за, gör. ένδυμα)
1. A keleti keresztényeknél egyházi ruha, a szentek ruhája.
2. Ikonruha. Az ikonborításnak az a fajtája, amely az ikontáblának a széleit, a középső részéből a hátteret és a ruházatot is borítja, tehát csak az arcokat, kezeket és lábfejeket hagyja szabadon. Ritkán előfordulhat – elsősorban
görög területen -, hogy a kezeket és lábfejeket is elfedi. (A riza szón sokszor
csak az ikonokon lévő ruhaábrázolásokat lefedő fémlapot vagy textiliát értik.) Gyakran domborítással, poncolással, cizellálással vagy nielloval készült.
Szinte minden fellelhető drágakővel díszítették. Kiemelten kedvelt volt a rubin, a zafír, a smaragd, a gránát, az ametiszt és a gyöngy. Ritkábban a fém helyett textiliát (például bársonyt) is alkalmaztak. (Számos XIX. és XX. száza-
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di kevésbé igényes ikonkészítő műhelyben az eltakart részeket nem festették
meg. Az ilyen ikont oroszul podokládnyicának (подокла’дница) nevezték.)
(4. kép, 9. kép, 10. kép, 15. kép, 18. kép, 19. kép, 25. kép)
Irodalom: S. Radojčić: Zur Geschichte des silbergetriebenen Reliefs
in der byzantinischen Kunst. (Römische Quartalsschrift für christliche
Altertumskunde und für Kirchengeschichte. 3. Supplementheft.) Rom –
Freiburg/Br. – Wien, 1966., A. Grabar: Les revêtements en or et en argent
des icônes byzantines du Moyen Age. Venise, 1975., И. А. Стерлигова:
Драгоценный убор древнерусских икон XI-XIV веков. Происхождение,
символика, художественный образ. Москва, 2000. Издательство
«Прогресс-Традиция», J. Durand: Precious-Metal Icon Revetements.
In H. C. Evans (edited): Byzantinum. Faith and Power (1261–1557). New
York – New Haven – London, 2004. The Motropolitan Museum of Art,
Yale University Press., 243–251., 599–600., Л. Шитова: Русские иконы в
драгоценных окладах. Конец XVII – начало XX века. Сергиев Посад, 2005.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Сергиево-Посадский Государственный
Историко-Художественный Музей-Заповедник, Продюсерский Дом
Айдис., Ruzsa Gy.: Ikonborításos orosz ikonok egy budapesti magángyűjteményből. Gödöllő, 2011.
rjászá (or. ря’са)
A keleti egyházban a szerzetesek, papok és diakónusok hétköznapi, egyszerű,
felső, hosszú ujjú, bő ruhája. Ld. még podrjásznyik (or. подря’сник).
rjászno (or. ря’сно)
Függődísz az ikonborítón, a nimbuszhoz kapcsolódik, és az arc két oldalán csüng. A kifejezés egy orosz női ékszerből származik, mely rendszerint
gyöngysorból készült, és a fejfedőhöz erősítették. Két oldalt, a halánték mentén függött. (Egyébként Kelet-Szibéria egyes régióiban – például Irkutszkban
és környékén – a ribiszke fürtjét is néha rjásznonak nevezik.)
rubin
Az elnevezés a latin rubeus, rubinus szóból származik. Piros színű korund. Az
ikonborítók díszítésénél kiemelten kedvelt volt.
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rumjánec (or. румя’нец)
Vörös festék. A kozmetikában és az ikonfestészetben egyaránt használták. Az
ikonfestészetben az arcfestésben alkalmazták. Rendszerint mahagónifa vagy
szantálfa rostjából továbbá krétaporból, belíloból és más anyagokból készítették. Ld. még podrumjánka (or. подрумянка).

S
scriptor (lat.)
A kódexek szövegrészének írója vagy másolója.
sekrestye (lat.sacristia)
A katolikus templomok szentélye mellett lévő helyiség az egyházi ruhák és
liturgikus tárgyak őrzésére.A keleti keresztény templomokban ennek megfelelője a diakonikon.
Septuaginta (lat.)
Az Ószövetség legjelentősebb görög fordítása. Jelentése Hetvenes. Jelölése
LXX. A hagyomány szerint hetven tudós egymástól függetlenül csodálatos
módon teljesen egyformán fordította le héberből a Szentírás könyveit. Az
egyházatyák a Septuagintát használták.
skapuláré (or. напле'чник)
Szerzetesi vállruha.
smaragd (gör. σμάραγδος)
Jelentése zöld kő. Kémiai összetétele szerint berillum-alumínium-szilikát.
Smaragdnak nevezik az átlátszó zöld színű berillt. A középkorban sok hiedelem kapcsolódott hozzá. A látás megjavítójának tartották. Állítólag nézésében
a szem sohasem fáradt el. Ha valakit megcsaltak, akkor a smaragd színe a hervadó levélhez vált hasonlóvá. A reménység kövének is nevezték. Az ikonborítók díszítésénél kiemelten kedvelt volt.
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spátyel (or. шпа’тель)
Spatulya, festőkés, spachtli. Az a széles kis lapát, amellyel a levkaszt felviszik
az ikontáblára és elsimítják.
sponka (or. шпо'нка)
Heveder. Keresztléc. Olyan léc, amely az ikontábla vetemedésének magakadályozására szolgál. Az ikontábla fájánál keményebb fából készül. Gyakori a
tölgy és a bükk. Száliránya ellentétes az ikontábla szálirányával. Helyzete, formája, jellege az ikon elkészítési helyére és korára utalhat. A XI. és a XIII. században a bizánci és az orosz ikonoknál ezeket a keresztléceket az ikon hátlapjára fa csapokkal vagy kovácsolt vasszögekkel erősítették fel. Az orosz ikonoknál a XIV. századtól megjelennek a csúszólécek vagyis az olyan lécek, amelyek
mélyedésbe, horonyba kerülnek és ezekben elmozdíthatóak. Később ezek a
lécek és vájatok néhány centiméterrel rövidebbek lesznek az ikon szélességénél, majd ellentétes irányból kerülnek bevezetésre (or. vsztrécsnije sponki,
встречные шпонки). Az utóbbi a XX. század elejéig jellegzetes marad. Ezekkel párhuzamosan a XVII. századtól torcóvije sponkival is találkozunk. Ezek
fent és lent, az ikontábla bortjába mélyítve kerülnek. A görög ikonoknál megmarad a nem mélyített heveder, a többi balkáni ikonnál is gyakori, de találkozunk az egy oldalról, horonyba való bevezetéssel is, ezeknek a keresztléceknek hossza gyakran megegyezik az ikontábla szélességével. Az ilyen keresztléceket szkvoznije sponkinak nevezzük. Az egyszerübb mühelyekben, így sok
Kárpát vidéki műhelyben is, ritkán használnak sponkát. A kisméretű ikonok
ugyancsak sponka nélküliek. Ld. még torcóvije sponki (торцовые шпонки),
szkvoznije sponki (сквозные шпонки), vsztrécsnije sponki (встречные
шпонки).

SZ
szakadárok (or. pаско’лники)
Ld. óhitűek
szakáll
Az ikonfestészetben a nagyon fiatalokat szakáll nélkül ábrázolják, mint például Magyar Györgyöt, a fiatal nemesi szolgát. (32. kép) Ha két szent kö-
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zül hangsúlyozzák, hogy az egyik fiatalabb, akkor őt is szakálltalanul ábrázolják, mint például a híres kolomnai Borisz és Gleb hagiografikus ikonon Szent
Glebet.(32. kép) Többek között az ókori filozófusképek mintájára terjedt el a
keresztény művészetben a szakáll ábrázolása. Az ikonfestészetben a hagyományos szakállas Krisztus ábrázolás is több forrásra vezethető vissza. A szakáll
Krisztus méltóságát, bölcsességét jelzi. A remetéket hosszú szakállal szokták
ábrázolni. Különösen hosszú szakállal jelenik meg az ikonokon Nagy Szent
Onufriosz (gör. Ονούφριος) IV. századi egyiptomi remete.
Oroszországban egyébként a szakállviselés sajátos vallási hagyománnyal
is összefüggött. A szakáll leborotválása súlyos büntetésnek számított. A
szakálltalan emberre úgy tekintettek, mint aki elszakadt az Isten által a férfinak
adott külsőtől. Mint nyugati eretnek szokást a szakállvágást már az 1551–es
Százcikkelyes Zsinat is tiltotta. Nagy Péter cár viszont a szakállviselésben az
elmaradottság szimbólumát látta, s 1705. január 16-án a szakállnyírásról szigorú rendeletet hozott. Ezzel kapcsolatban John Perry angol kapitány – aki a
cár meghívására szolgált Oroszországban – 1716-ban kiadott emlékezéseiben
a következőket olvashatjuk: „Az oroszok határozottan tápláltak bizonyos vallási tiszteletet szakálluk iránt, annál is inkább, mert ez megkülönböztette őket
a külföldiektől; a papok pedig támogatták őket ebben a szokásukban, például
hozva fel azt, hogy régen minden jámbor férfi szakállat viselt, úgy ahogyan az
ikonokon ábrázolják a szenteket. Az oroszokat senki sem kényszerítheti arra,
hogy megváljanak szakálluktól, kivéve a cár önkényét és az attól való rettegést, hogy (a lélek vidáman hangolt percében) megparancsolja, hogy tövestül
kell kitépni, és olyan goromba módon kell megsemmisíteni, hogy a szőrrel
együtt a bőr is kiszakad.” (Filippov Sz. (szerkesztette, válogatta, jegyzetekkel és
kommentárokkal ellátta): Az újkori orosz történelem forrásai. XVIII. század.
Budapest, 2006. Pannonica. p. 19.) Ugyanebben a műben olvashatunk arról
is, hogy egy öreg orosz ácsnak levágatták a szakállát, ám ő a levágott szakállt
megőrizte. „..benyúlt a hóna alá, és elővette szakállát, megmutatta nekem, s
ezt mondta, hogy ha hazamegy, el fogja rejteni, hogy vele együtt helyezzék a
koporsóba, és vele együtt temessék el, azért, hogy megjelenve a másvilágon,
számot tudjon róla adni Szent Miklósnak.” (Filippov Sz.: op, cit. p. 19.) Ld.
még: J. Perry: The State of Russia under the Present Czar. London, 1716.,
Капитан Джон Перри: Состояние России при нынешнем царе. Москва,
1871.
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szákkosz (gör. σάκκος, σάκος or. са’ккос)
A zsák szóból. Egyszerű szabású, elől zárt, rövid ujjú főpapi ruha. Gyakran
díszesen hímzett. Nevezetes szakkosz a Vatikáni Szakkosz (Konstantnápoly
vagy Thesszaloniki, XIV. század, Vatikán, Kincstár) és Photiosz metropolita kisebbik szakkosza. (Konstantnápoly, XIV. század, XV. századi és későbbi
orosz kiegészítésekkel, Kremli Múzeumok, Moszkva).
Irodalom: W. Woodfin: Late Byzantine Liturgical Vestments and the
Iconography of Sacerdotal Power. Ph.D. diss. University of Illionis, UrbanaChampaign, 2002. pp 100–102, pp 104–106, pp 171. (30. kép)
számszimbolika
A keresztény számszimbolika a Bibliára és az antik filozófusok némely művére épül.
Három: Az isteni tökéletességre utal. Szentháromság. Isten szeme egy háromszögben.
Négy: A világ, a teremtés teljességét jelzi. Négy elem. Négy égtáj. Az Apokalipszis négy lovasa. Négy evangélista.
Öt: Pithagorasz szerint olyan tökéletes szám, amely az ember mikrokozmoszát fejezi ki. Öt rózsa vagy rózsaszirom Krisztus öt sebét jelképezi. Az okos
és a balga szűzeket öt-öt nőalakkal ábrázolják.
Hat: Hat nap alatt teremtette Isten az eget és a földet.
Hét: Szent szám. A három vagyis az isteni tökéletesség és a négy vagyis a teremtés teljességének összege. Isten a teremtés után a hetedik napon pihent
meg. Az ószövetségi hétágú gyertyatartó (Kiv. 25,31 skk, Zak 4,1 skk) az
Ószövetséget jelképezi. A hét szentség (keresztség, bűnbánat szentsége, oltáriszentség, bérmálás, házasság, papszentelés, betegek szentsége). Az irgalmasság hét cselekedete ( Máté evangéliuma /Mt 25,31 – 46/ szerint: az éhezőknek enni, a szomjazóknak inni, az idegeneknek szállást, a ruhátlanoknak ruhát adni, betegeket és foglyokat meglátogatni. Hetedikként ehhez kapcsolódik a holtak eltemetése /Tóbiás 1,17 skk/. ). Hét szabad művészet (A hét tudományág nőalakokkal való megszemélyesítése az V. században élt Martianus
Capellától származik: Grammatika, Retorika, Dialektika, Aritmetika, Geometria, Mizsika, Asztronómia.). Az Istenszülő hét fájdalma. (Az Istenszülőt, a
Fájdalmas anyát hét törrel a szívében szokták ábrázolni. A hét tőr az Istenszülő következő hét fájdalmára utal: Jézus körülmetélése, Menekülés Egyiptomba, A tizenkét éves Jézus a templomban, Krisztus elfogatása és a keresztvitel,
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Keresztrefeszítés, Levétel a keresztről, Krisztus sírbatétele. Az Istenszülőt a hét
törrel csak a késői ikonokon és viszonylag ritkán ábrázolják.)
Nyolc: A nyolcszögű tróntermek is arra utalnak, hogy már az antikvitásban
is a világegyetem rendjét jelezte. Az ókeresztény teológia szerint Krisztus feltámadásának napja a teremtés nyolcadik napjának számított. A keresztelőmedencék és keresztelőkápolnák nyolcszögű alaprajza ilyen értelemben a keresztelés utáni új élettel hozható összefüggésbe.
Kilenc: Az V. században élt Dionüsziosz Areopagita «A mennyei hierarchiáról» című műve alapján kilenc angyalcsoport található az Úr trónjánál. (kerubok, szeráfok, trónusok, uralmak, hatalmasságok, erősségek, fejedelemségek, arkangyalok, angyalok.)
Tíz: Tízparancsolat.
Tizenkettő: Szent szám. (Hasonlóan a héthez itt is a három és a négy az alkotóelem, vagyis itt nem három meg négy, hanem háromszor négy. A három
itt is az isteni tökéletességre utal, a négy pedig a teremtés teljességére.) Izrael
tizenkét törzse. A tizenkét apostol.
Tizennégy: A keresztút tizennégy stációja.
Harminchárom: Krisztus harminchárom éves földi élete.
szankír (or. санки’рь)
Alapozó testszín. (vö. σάρκα = test) Az ikonfestészetben a licsnyik által használt szín, a sötét szín igen sokféle árnyalata. Jellege hely- és kormeghatározó. A bizánci ikonokon a szankír szürkéskék vagy indigókék árnyalatú, az
italo-krétai ikonokon barna, a XIV–XV. századi orosz ikonokon szürkészöld,
a Sztroganov ikonfestő iskola követőinek ikonjain gyakori a belíloval kevert
barna festék és az okker.
Százcikkelyes Törvénykönyv
Ld. Sztogláv (or. Стогла’в)
Százcikkelyes Zsinat
Ld. Sztogláv (or. Стогла’в)
százseny (or. cаже’нь)
Régi orosz mértékegység. Összefügg a ság (шаг), a lépés szóval. Egy százseny
három arsin, vagyis 213 cm.
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szent
Szenteknek nevezzük – egyszerűen fogalmazva – azokat a személyeket, akik
igen jelentős erkölcsi magasságokba emelkedtek. Haláluk után a szentek
közül az egyház néhányat hivatalosan is elismer, vagyis kanonizál. A keleti
egyházban a szentté avatottaknak mindig meg kellett festeni önálló ikonját.
A szenteket – és ennek alapján a szentek ikonjait is – több csoportba szokták
sorolni: próféták (próféta: gör. προφήτης, or. пророк), apostolok (apostol:
gör. απόστολος, or. апостол), vértanúk (vértanú: μάρτυρας, or. мученик),
püspökök (szent püspök: gör. ιεράρχης, or. святитель), szerzetesek (szent
szeretes: gör. όσιος, or. преподобный), eszelősek (szent eszelős: gör. σάλος,
or. юродивый), világi uralkodók (szent világi uralkodó: gör. εὐσεβής,
or. благоверный), ingyen gyógyító szentek (ingyen gyógyító szent: gör.
ανάργυρος, or.бессребренник). Ezen csoportokon kívül még más csoportokat is meg lehet különböztetni.
Szent Liturgia
Ld. eucharisztikus ünneplés
szent sarok
Ld. szép sarok
Szentháromság (gör.Τρίας, or. Тро’ица, lat. Trinitas)
A keresztény hit központi tanításai közé tartozik a Szentháromság kérdése. A
Szentháromság tanok általában a következő állításokra épülnek: Egy Istenben
három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Az egy Isten Jézus Krisztusban kinyilatkoztatta magát az embereknek. Jézus Krisztus önközlése és a
Lélek elküldése révén jelen van a történelemben.
A Szentháromság értelmezésével nyugaton Szent Ágoston, keleten pedig
Nagy Szent Bazileosz (Vazul) foglalkozott. Már a korai időkben, a Szentháromságban a teljes egység és szeretet megnyilvánulását is látták.
A keleti keresztény teológusoknak nagy gondot okozott, hogy hogyan is ábrázolják a Szentháromságot, hiszen a három személy közül csak egy jelent meg
emberi alakban. Ezért egy ószövetségi jelenetet választottak, amelyben Ábrahám három férfiút vendégül lát. Ezt a jelenetet Ábrahám vendégszeretetének
is nevezik. (gör. φιλοξενία, or. гостеприимство.) „Megjelenék pedig ő néki az
Úr a Mamré tölgyesében, és ő űl vala a sátor ajtajában, a hő napon. És felemelé
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az ő szemeit és látá, hogy ímé három férfiú áll ő elötte…” (Móz. I, 18,1–2.) Az
Ószövetség e három férfiúja (angyala) utal a Szentháromság három személyére. Így az ábrázolást Ószövetségi Szentháromság névvel is illetik. Az ikonfestészetben a legjelentősebb Szentháromság ábrázolás Andrej Rubljov 1411ben készült Ószövetségi Szentháromság ikonja (Tretyakov Képtár, Moszkva).
(1. kép)
Irodalom: Г. И. Вздорнов (составитель): Троица Андрея Рублева.
Антологня. Москва, 1989. Искусство, G. Bunge: A Szentháromság-ikon. A
szent ikonfestő Andrej Rubljov lelkisége és műve. Nyíregyháza, 1994. Örökségünk Kiadó, G. Yu. Somov: Semiotic systemity of visual artworks: Case
study of The Holy Trinity by Rublev. In Semiotica 2007. vol. 166, no. 1 – 4.
105–180.
Szenvedő Istenszülő (or. Богома’терь Стра’стная, gör. Παναγία τοϋ
Πάδους)
Görög eredetű ikonográfiai típus. Elnevezését az ábrázolás két oldalán lévő
angyalról kapta, akik Krisztus szenvedésének eszközeit hozzák: a bal oldali
Krisztus keresztjét, a jobb oldali pedig a lándzsát (kopját) és a nádbotot. Az
Istenszülő baljában tartja a kis Jézust, és fejét kissé felé hajtja. A kis Jézus a
szenvedés eszközei felé fordul, és mindkét kezével az Istenszülő jobb kezének ujjaiba kapaszkodik. Ez az ikonográfiai típus Oroszországban a XVII. századtól kezdve lesz igazán népszerű, amikor Mihail Fjodorovics Romanov cár
Moszkvába hozatja Nyizsnyij Novgorodból a Szenvedő Istenszülő csodatévő
ikonját. (22. kép)
szép harangszó (кра’сный звон)
Ld. harang
szép sarok, ikonsarok, szent sarok, elülső sarok (or. кра’сный у’гол, свято’й
у’гол, пере’дний у’гол, божни'ца.)
A pravoszláv hívők lakásában rendszerint a legnagyobb szoba keleti sarkában
lévő ikonokat tartó polcból kialakított házioltár, mely előtt a család tagjai
közösen vagy egyedül imádkoznak, elmélkednek. Krisztus, az Istenszülő és
Szent Miklós ikonja szinte mindegyikben megtalálható. Itt vannak a család
védő szentjeinek ikonjai is. Sok esetben több generáció ikonjait őrzik itt. Az
ikonsarkot viaszgyergyákkal, terítőkkel, virágokkal díszitik. Gyakran az ikon-
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tartó polc alatt található a család bibliája is.A látogatónak először mindig az
ikonsarkot illett köszöntenie és csak azután a lakókat.
szeretet (gör. αγάπη)
A keresztény tanítás kulcsfontosságú eleme. Önmagunkon túllépő, éltető és
egyesítő szabad cselekvés, magatartás. A Bibliában igen sokszor találkozunk e
fogalommal. Pál apostol korinthusbeliekhez írott első levelében ezt olvashatjuk: „Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig
legnagyobb a szeretet.” (1 Kor 13,13.). János apostol közönséges első levelének ide vonatkozó része pedig így hangzik: „Az Istent soha senki nem látta.
Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett
[lesz] bennünk. Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk és ő mibennünk;
mert a maga Lelkéből adott minékünk...” (1 Jn 4, 12–13.).
A szeretet forrása és modellje a Szentháromságban rejlik. E kérdéssel a középkori orosz teológusok is sokat foglalkoztak. Leghíresebb képi megfogalmazása Andrej Rubljov Ószövetségi Szentháromság ikonja, melyet sokan a
szeretet ikonjának neveznek.
szeráfok
Ld. kerubok és szeráfok
szhima (or. схи'ма.)
A görög σχήμα = ruha, egyházi ruha szóból.
1. Szerzetesi nagyfogadalom. Ezzel jut el a szerzetes a szerzetesség legmagasabb fokára. A fogadalom böjtölésre, elmélyült imára, számos jámbor cselekedetre vonatkozik. A szerzetesi nagyfogadalmat tett szerzetesek orosz elnevezése szhimonáh (схимонах) vagy szhimnyik (схимник).
2. A szerzetesi nagyfogadalmat tett szerzetesek speciális öltözéke. Lényeges eleme a kukol. Az ikonokon ilyen ruhában ábrázolják – többek között –
Radonyezsi Szent Szergijt, Belozerszki Szent Kirillt.
szignatúra (lat.-ból)
A műalkotás szerzőjének aláírása, kézjegye, jelzése. A ikonokon ritka.
(12. kép, 42. kép)
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Irodalom: А. С. Косцова, А. Г. Побединская: Русские иконы ХVI –
начала ХХ века с надписями, подписями и датами. Ленинград, 1990.
Государственный Эрмитаж.
szimandron (gör. σίμαντρον, or. би’ло) A kelet keresztény kolostorokban
használatos speciális hosszú deszka, melyet középen felfüggesztenek (vagy
megtámasztanak), és fakalapáccsal ütögetnek. Lényegében a harangot helyettesíti.
Irodalom: Th. Dombart: Das Semanterium, die Frühchristliche Holzglocke.
Die Christliche Kunst 20. München, 1924. pp 51–63., pp 77–78.
szinakszárion (gör. συναζάριον, or. синакса’рий, синакса’рь)
Szentek életének gyűjteménye. Ld. még. prolog (or. про’лог, gör. πρόλογος)
színszimbolika
A keresztény művészetben bizonyos színek szimbolikus jelentéssel rendelkeznek. Ez a jelentés sokszor nem eléggé egyértelmű, igen sokféle utalásról
lehet szó, és területenként is igen eltérő.
Arany. Az isteni tökéletesség és az örökkévalóság színe. Az ikonok arany
háttre erőteljes fényvisszaverésével az égi fényt jelképezi.
Barna. A föld (lat. humus) színe. Az alázatot (lat. humilitas) jelképezi. Vannak olyan értelmezések, amelyek szerint az ikonfestészetben a sötétbarna, miután közel áll a feketéhez a szerzetesek és az aszkéták sötétbarnája a szegénységük és a földi örömökről való lemondásuk jele.
Bíbor. A római és a bizánci császárok színe. Csak a bazileiosz írhatta alá nevét bíbor tintával. A bazileiosz bíbor trónon ült, bíbor csizmát hordott. A keresztény egyházi kultusz átvette e reprezentatív jegyeket de megtöltötte filozófiai-vallási és speciális asszociatív tartalommal. Az evangéliumos könyvek
bíborszínű kötést kaptak, bíborszínű pergamenre írt, vallási tartalmú kodexek
készültek. Krisztust és Istenszülőt bíborban kell ábrázolni kifejezve ezzel a legmagasabb tiszteletet.
Fehér. A tisztaságra, az isteni fényre utal. Ez utóbbinak speciális megjelenítését látjuk a Krisztus színeváltozása ikonokon. (Ld. Dódekaorton 5. ) A tisztaságra való utalást számos ikonábrázoláson figyelhetjük meg. A Jézus születése
ikonokon (Ld. Dódekaorton 2. ) az újszülött fehér lepelbe van burkolva, Az
Istenszülő elszenderedése ikonokon (Ld. Dódekaorton 12.) az Istenszülő lel-
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ke ugyancsak fehér lepelben van. A fehér ruházat szimbolikájával munkáiban
sokat foglalkozott a VII. században élt Konstantinápolyi Germanosz és a XV.
században élt Szaloniki Szümeon.
Fekete. A halál, a pokol színe. Az ikonfestő kerülte a tiszta fekete használatát. Még a pokol ábrázolásánál is a fekete festékbe gyakran kéket vagy barnát
kevert.
Kék. Az ég, a levegő, a víz színe. A tisztaságra, az életre, a végtelenre utal.
Areopagita Dionüsziosz a kéket a „létezők misztériumának” nevezte.
Sárga. Gyakran az arany helyett használták (Ld. auripigment, bljágil, potál
stb.). Az isteni fény és az örökkévalóság színe.
Vörös. Gyakran a vérre, a tűzre, Krisztus és a vértanúk áldozatára utal.A vértanúkat az ikonokon vörös ruhában ábrázolják.
Zöld. Elsősorban a tavasznak, a megújulásnak, a feltámadásnak, az örök élet
reményének és a Paradicsomnak a színe. Areopagita Dionüsziosz szerint a
zöld a „fiatalság és az életerő” színe.
szkit (gör. σκήτη, or. скит)
Remetelak, rendszerint keleti keresztény kolostor mellett.
szklágyeny (or. скла’день)
1. Gyakran szárnyas oltár jelentésben használják.
2. Az ikonművészetben több részből álló összehajtható fémikont jelöl, melyet
úti használatra készítettek.
szkovoródnyik (or. сковоро'дник)
Szó szerint serpenyőnyél. A több részből álló ikontáblát összekepcsoló kiszélesedő serpenyőnyélre emlékeztető fabetét. Azonos a lásztocskával és a
karászikkal. Fecskefarokkötés.
szkvoznije sponki (or. сквозны'е шпо'нки).
Átmenő keresztlécek. Olyan speciális keresztlécek, amelyeknek hossza megegyezik az ikontábla szélességével. Ld. még sponka. (or. шпонка)
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Szmolenszki Istenszülő, helyesebben Az Istenszülő Szmolenszki ikonja. (or. Смоле'нская Богома'терь, Смоле'нская Богоро'дица, Смоле'нская
ико'на Бо'жией Ма'тери )
A Hodégétria ikonográfiai típus egyik változata. Bizánci eredetű. Eredetével
kapcsolatban két változat alakult ki. Az egyik szerint az ősi ikont Bizáncból
hozták 988-ban Vlagyímir fejedelem házasságkötésére. A másik változat szerint az ikont a XI. században hozták Bizáncból Vszevolod Jároszlávics fejedelem házasságkötésére.Az ikon már 1237-ben megvédte Szmolenszket Batu
kán csapataitól. 1404-ben Szmolenszkből Moszkvába vitték a Szmolenszk város védőjének tartott ősi ikont, majd 1456-ban visszavitték Szmolenszkbe.
Ez idő közben Moszkvában másolatot készitettek róla, és a moszkvai Kremlben őrizték egészen 1525 –ig, amikor is elhelyezték azt a Novogyevicsij kolostorban, a neki szentelt főtemplomban. A XVII. század végén hirdették ki a
Szmolenszki Istenszülő ikon összorosz ünneplését Ettől kezdve egyre több
másolat készült, és igen nagy tisztelet övezte főleg Moszkvában és környékén.
Az Istenszülő Szmolenszki ikonján gyermekét a baljában tartja, és kissé felé
fordul. Az egészalakban, frontálisan ábrázolt kis Jézus bal kezében tekercs van.
Szmolenszki Megváltó, helyesebben a Megváltó szmolenszki ikonja. (or.
Спас Смоле’пский, Смоле'нская нко'на Спаса)
Orosz eredetű ikonográfiai típus. Az ikont 1514-ben festették Szmolenszk
városának a litvánoktól való felszabadulása emlékére. Néhány évvel később,
1521-ben az ikon a tatároktól Moszkvát is megmentette. Ennek emlékére a
Moszkváért imádkozó Radonyezsi Szent Szergij és Hutinszki Szent Varlaam
dérdelő alakja is rákerült az ikonra. A Szmolenszki Megváltó ikonokon Krisztust egész alakban ábrázolják baljában nyitott evangéliumos könyvvel, melyben Szent Márktól, vagy Szent Mátétól olvashatunk idézetet. «És amikor
imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok
van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket.» (Mk
11. 25) „Jöjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11. 28)
szorócska (or. соро'чка)
Szó szerint ing, huzat, burok. Az a textilia (lenvászon, bársony stb.), amellyel
az ikontábla hátoldalát (zatil) és oldalát (bort) vonták be. Ikoning.
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szőlő
1. Az Istenszülőre utal. Az egyházatyák az Istenszülőt szőlőtőhöz hasonlították hivatkozva arra, hogy a szőlőtő gyümölcsöt érlel, úgy, ahogy az Istenszülő gyermekét Jézust érlelte.
2. Krisztusra is utal. János evangéliuma szerint Krisztus önmagát hasonlította szőlőtőhöz. „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki én bennem marad,
én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem
cselekedhettek.” ( Jn 15,5) Ezért találunk számos ószertartású fémikon szegélymezőjében szőlőtőből, szőlőindából, szőlőlevélből és szőlőfürtből kialakított díszítősort.
sztarínscsik (or. стари'нщик)
1. Régiséggyűjtő.
2. Régiesen festő ikonfestő. Általában sötétebb színeket használtak, és a friss
olifára állott, régi olifát kentek. Ezeket az ikonokat az ószertartásúak számára
készítették, azt a látszatot akarták kelteni, hogy ezek az ikonok még a Nyikon
előtti időkból származnak. Ld. még hamisítvány.
sztaroverek (or. cтарове’ры)
Ld. óhitűek
sztaurothéka (gör. σταυροθήκη)
A kereszt (gör.σταυρός) és a tartó (gör. θήκη) szavakból. Krisztus keresztjének egy részét tartalmazó ereklyetartó. Kiemelkedő jentőségű az esztergomi Főszékesegyházi Kincstár középbizánci korban készült sztaurothékája.
(41. kép)
Irodalom: A. Frolow: La relique de la Vrai Croix. Recherches sur le
développement d' un culte. Paris, 1965., Somogyi Á.: Az Esztergomi bizánci sztaurothéka. Budapest, 1959. Múzeumok Központi Propaganda Irodája., Ruzsa Gy.: Quand la staurothèque byzantine d’Esztergom est-elle arrivée
en Hongrie? In Omnis creatura significans. Tanulmányok Prokopp Mária 70.
születésnapjára. Essays in Honour of Mária Prokopp. (Szerkesztette/Editor
in chief: Tüskés Anna) Budapest, 2009. CentrArt Egyesület, 47–48.
szteatit
Ld. zsírkő
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sztihárion (gör. στιχάριον, or. стиха’рь)
A keleti keresztény egyházban bármely szolgálattevőnek közös szent ruhája.
Vászonból készült, bő, bokáig érő fehér ing. A tunikából ered. Fehér színe az
örömnek, a feltámadásnak és az égi liturgiának a szimbóluma. Latin megfelelője az alba, a miseing.
sztihiron (gör. στιχηρόν, or. стихи’ра)
A szó a görög sztihosz (στίχος) vagyis verssor szóból származik. A keleti keresztény egyház verses éneke, mely szentekről vagy ünnepekről szól, s a zsoltár verséhez kapcsolódik.
Irodalom: H. C. Серегина: Песнопения русским святым. По материалам
рукописной певческой книги XI-XIX вв. «Стихирарь месячный». СанктПетербург, 1994.
Sztogláv (or. Стогла’в)
Az 1551-es moszkvai Százcikkelyes Zsinaton elfogadott Százcikkelyes Törvénykönyv. A száz cikkelyből (fejezetből) álló törvénykönyv 27., 41., 43. és
74. fejezete tárgyalja az ikonfestészetet. Foglalkozik az ikonok javításának és
a világi személyek ábrázolásának kérdésével, továbbá a hagyományőrzéssel,
az ikonfestők erkölcseivel és az ikonok tiszteletével. ”… Az elöregedett szent
ikonokat ikonfestő mesterekkel javíttassák ki. Azokat az ikonokat pedig, amelyeken az olifa megsérült vonják be újra olifával…” (27. Cikkely) „…a régi
másolatokról (fessenek) úgy, ahogy a görög ikonfestők festettek, és ahogy
Ondrej (Andrej) Rubljov meg más híres ikonfestők…” (41. Cikkely) ”…Úgy
illik, hogy az ikonfestő legyen alázatos, szelíd és áhítatos, kerülje a fecsegést
és a verekedést, ne legyen irigy, részeges…” (43. Cikkely) „…Egyesek… a piacokon az ikonokhoz nem illő módon járulnak…”(74. Cikkely)
Irodalom: Стоглав, собор бывший в Москве при великом государе царе
и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059). Санкт-Петербург,
1997. Воскресение
sztrélka (or. стре'лка)
Nyíl. Nyíl formájú minta. Lényegében azonos az inokóppal.
sztyihár (or. стиха’рь)
Ld. sztihárion
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szulók (or. суло’к, суро'к)
Két részből álló kendő, melyet az orosz főpapi pásztorbotra (poszoh) helyeznek abból a célból, hogy a főpap kezét a hidegtől védje. Az alsó rész a pásztorbot hidegétől, míg a felső rész a hideg levegőtől véd. Gyakran díszítik szőlőindával, szőlőlevéllel és szőlőfürttel.
szurmá (or. сурьма')
1. antimon
2. fekete hajfesték
3. Ibolyaszínnel kissé árnyalt fekete festék, melyet Oroszországba kozmetikumként rendszeresen importáltak. A szemöldök festésére használták. Az
ikonfestészetben a szemek festésénél alkalmazták.
szurók (or. суро’к)
Ld. szulók

T
tablétka (or. табле’тка)
Az orosz kifejezés a francia „la tablette” vagyis a tábla, tabletta szóból származik. Olyan ikont jelöl, amelynek nincs fatábla hordozója, hanem csak pávoloka
és az azon lévő rendkívül sűrű leukosz. Az ilyen ikonnak rendszerint mindkét
oldalát megfestik.
Irodalom: V. N. Lazarev: Pages from the History of Novgorodian Painting.
The Double-Faced Tablets from the St. Sophia Cathedral in Novgorod.
Moscow, 1983. Iskusstvo Art Publishers
táguló perspektíva
Ld. fordított perspektíva
tempera
Olyan kötőanyagú festék, amely csak friss állapotban oldható vízzel. Kötőanyagként gyakori a tej és a tojás sárgája. Az ikonfestészetben általában a tojástemperát használták.
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teodicea
A Θεού δίκη, vagyis az Isten igazolása görög kifejezés latinosított formában elterjedt változata. E szakkifejezést először Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–
1716) használta egyfelől az Isten mindenhatóságának és végtelen jóságának
és másfelől a világon dúló rossz ellentétének vizsgálatakor. A kérdéssel már a
középkori teológusok is foglalkoztak. Sokan a rossz jelenlétét isteni büntetésként vagy próbáratételként értelmezték, míg mások arra hivatkoztak, hogy Isten szabad akaratot adott az embereknek és ebből háborúk és gyilkosságok
is kialakulhattak, továbbá figyelembe vehetjük az anyag speciális tulajdonságait is (természeti katasztrófák, földrengések). A teológusok ezzel kapcsolatban egyre inkább Jézus életére figyeltek, az Ő áldozatára, hiszen Ő velünk és
értünk szenvedett. Ezek a gondolatok csak részben adnak választ a szenvedés
titkára, s e problémát végül is az antinómia fogalomkörébe sorolhatjuk szem
elött tartva Pál apostol korinthusbeliekhez írott első levelének a következő részét: „Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre;
most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy imerek majd a mint
én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három;
ezek között pedig legnagyobb a szeretet.” (1 Kor 13,12–13.)
Az ikonfestőket is évszázadokon át foglalkoztatta a szenvedés titka. Többek
között számos hagiagrafikus ikonon látjuk ennek részletes kifejtését. A szenvedés megjelenítésének vonatkozásában talán a legmegkapóbb ikonográfiai
típus, a Szenvedő Istenszülő (or. Богоматерь Страстная, gör. Παναγία τοϋ
Πάδους).
teológia (gör. θεολογία)
(Az Isten Θεός és beszéd, szó λόγος szavakból.) Szó szerint: az Istenről való
beszéd. Ilyen értelemben használta Arisztotelész és lényegében Origenész is.
Mai meghatározás szerint – egyszerűen szólva – a teológia olyan tudomány,
amely megpróbálja megérteni az isteni kinyilatkoztatást. (Fides quaerens
intellectum: megértést kereső hit) Az ikon a legszorosabban összekapcsolódik a teológiával, nem csak ikonográfiai, esztétikai, technikai, elmélkedésre,
imádságra buzdító vonatkozásban, hanem minden aspektusból.
Irodalom: L. Uszpenszkij: Az ikon teológiája az ortodox egyházban. Budapest, 2003. Kairosz – Paulus Hungarus
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tetraptichon
Négy táblából álló kompozició.
theodicea
Ld. teodicea
thrénosz (gör. θρήνος)
Siratóének, siratás, Krisztus siratása. Ld. még epitaphiosz.
titlo (or.ти’тло, gör. τίτλος)
Hullámvonalú vagy szögletes vonalú diakritikus jel, melyet a görög és a cirill
betűs írásban a betűk fölé helyeztek rövidítés ill. számok jelölésére. Ma már
csak az egyházi szláv nyelvben használják. Ikonok feliratain gyakran látunk
titlot. Ld. még betűszámjegyek.
tituláris szent
A cím (lat. titulus) szóból. A templom névadó szentje. Rendszerint az oltárképen is ábrázolják. A keleti keresztény templomokban az ikonosztázis helyi
sorában, a királyi kaputól jobbra, a második ikonon ábrázolják.
tojástempera
Ld. tempera
topáz (gör.τοπάζι)
Az alumínium-fluor-szilikát egyik fajtája. Sárga, áttetsző. Elnevezését régi lelőhelyéről a Vörös-tenger Topazosz szigetéről kapta. Úgy tartották, hogy elűzi
a búskomorságot, a szomjúságot és a testi vágyakat.
torcóvije sponki (or. торцо’вые шпо’нки)
Olyan speciális sponka, amelyet az ikontábla felső és alsó részébe, azaz a tábla
felső és alsó oldalába helyeznek. A XVII. századtól kezdték használni a közepes méretű ikontáblákban. Ld. még sponka (or. шпонкa).
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toroki (or. тороки)
Angyalszalag. Az ikonokon ábrázolt angyalok hajában lévő szalag. Az isteni
szférából érkező üzenetekre utal. Hosszú, lobogó végei a Szentlélek sugalmazását jelzik.
tömjén
Ld. ikontömjénezés, tömjénfüstölő
tömjénezés
Ld. ikontömjénezés, tömjénfüstölő
tömjénfüstölő (gör. θυμιατó, lat. turibulum, or. кади'ло, кади'льница)
A nyugati és a keleti egyházban egyaránt használatos, rendszerint fémből készült liturgikus edény, melybe izzó faszenet helyeznek, majd arra tömjént.
Oroszországban két fajtája terjedt el: a nyeles (or. кацея', кация', кацья') és a
láncos (or. кадило на цепочках). Ez utóbbi a XVII. században jelent meg nagyobb számban, és részben kiszorította a nyeles tömjénfüstölőt. (Az óhitűek
máig is használják a nyeles tömjénfüstölőt.) A tömjénezés (or. каждение) is
kétféle lehet: teljes (or. полное) tömjénezés és kis (or. малое) tömjénezés. A
teljes tömjénezéskor a diakónus vagy a pap az egész templomot körbejárja, a
kis tömjénezéskor pedig csak az oltárt, az ikonosztásziont és az ámbon mellet
álló hívőket tömjénezi. Az ikonokon Szent Lőrincet és Szent István első vértanút gyakran ábrázolják tömjénfüstölővel. Ld. még ikontömjénezés.
trávscsik (or. тра'вщик)
Szó szerint „fűfestő”. Az a speciális dolicsnyik, aki az ikonon a növényi ornamenseket festi meg.
trébelés
Ld. domborítás
triptichon
Három táblából álló kompozició.
Trojerucsicá (or. Троеру`чица)
Ld. Háromkezű Istenszülő
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tropárion (gör. τροπάρι, or. тропа'рь)
Főének. A keleti keresztény egyházban az ünnepek főéneke. Röviden szól az
adott ünnepről vagy a szent életéről.
tunika
Az ókorban fehér, világi alsóruha. A tunikából származik az alba.
tükör
Ld. zercálo
türkíz
Réztartalmú alumíniumfoszfát. Színe zöldeskék. Elnevezése a francia török kő
kifejezésből származik. Úgy tartották, hogy megvéd a veszedelmes esésektől.

TY
tyélnyik (or. те'льник)
Nyakban hordott kis fémkereszt, melyet közvetlenül a testen (or. тело, tyélo)
viselnek. Rendszerint a férfi kereszt latin kereszt alakú, benne az orosz kereszt
körvonalaival, míg a női kereszt levél alakú, benne ugyancsak az orosz kereszt
körvonalaival. A gyermek kereszt különösen kisméretű.
Tyihvini Istenszülő, helyesebben Az Istenszülő Tyihvini ikonja (or.
Ти'хвинская Богома'терь, Ти'хвинская Богоро'дица, Ти'хвинская ико'на
Бо'жией Ма'тери).
A Hodégétria ikonográfiai típus egyik változata. Bizánci eredetű. Az Istenszülő. gyermekét a baljában tarja. Az egészalakban ábrázolt kis Jézus jobb lábát
talppal fordítja a néző felé és bal kezében tekercset tart. Az őskép eredetileg
Jeruzsálemben volt, majd az V. században Konstantinápolyba vitték, ahonnan
1383-ban (éppen 70 évvel Bizánc bukása előtt) Tyihvin orosz városba került.
(16. kép)
Irodalom: В. М. Кириллин: Текстологический анализ ранних редакций
«Сказания о Тихвинской Одигидрии» In Литература Древней Руси.
Источниковедение. Ленинград, 1988. 129–143., Е. В. Крушельницкая
(предисл., пер., комм.): Книга об иконе Богоматери Одигитрии Тихвинской.
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Санкт-Петербург, 2004. Издательский дом «Русская симфония», О. Н.
Копылова: Судьба Тихвинской иконы Божией Матери в период Второй
мировой войны и в первые послевоенные годы In Вестник церковной
истории. 2007. №1(5). 78–114.

U
ubór (or. убо’р)
Ikonborító. Három fajtája van: a riza, az oklád 2.) és a bászmá.
Irodalom: S. Radojčić: Zur Geschichte des silbergetriebenen Reliefs
in der byzantinischen Kunst. (Römische Quartalsschrift für christliche
Altertumskunde und für Kirchengeschichte. 3. Supplementheft.) Rom –
Freiburg/Br. – Wien, 1966., A. Grabar: Les revêtements en or et en argent
des icônes byzantines du Moyen Age. Venise, 1975., И. А. Стерлигова:
Драгоценный убор древнерусских икон XI-XIV веков. Происхождение,
символика, художественный образ. Москва, 2000. Издательство
«Прогресс-Традиция», J. Durand: Precious-Metal Icon Revetements.
In H. C. Evans (edited): Byzantinum. Faith and Power (1261–1557). New
York – New Haven – London, 2004. The Motropolitan Museum of Art,
Yale University Press., 243–251., 599–600., Л. Шитова: Русские иконы в
драгоценных окладах. Конец XVII – начало XX века. Сергиев Посад, 2005.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Сергиево-Посадский Государственный
Историко-Художественный Музей-Заповедник, Продюсерский Дом
Айдис., Ruzsa Gy.: Ikonborításos orosz ikonok egy budapesti magángyűjteményből. Gödöllő, 2011.
ujjtartások
1. Áldást osztó ujjtartás. A függőlegesen tartott jobb kézen a mutató ujj függőlegesen, egyenesen áll. Így I betűt jelöl. A középső ujj félkör alakban meghajlítva C betűt jelöl. A gyűrűs ujj a hüvelyk ujjat metszi, ez X betűre emlékeztet.
Végül a kis ujj ugyancsak félkör alakban C betűt jelöl. Így alakul ki az ICXC,
vagyis Jézus Krisztus nevének rövidítése. Ezt látjuk a Pantokrátor ábrázolásokon, továbbá szent főpapok és szent szerzetesek ikonjain is.
2. Pravoszláv ujjtartás keresztvetéskor. Három ujjas keresztvetés. A hüvelyk
ujj, a mutató ujj és a középső ujj végei összeérnek. E három ujj a Szenthárom-
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ságra utal, míg a másik kettő Krisztus kettős természetére, vagyis az istenire
és az emberire.
3. Ószertartrású ujjtartás keresztvetéskor. Két ujjas keresztvetés. A mutató
ujj és a középső ujj kiemelkedik, a hüvelyk ujj, a gyűrűs ujj és a kis ujj behajlítva van és összeér. Ez esetben a mutató ujj és a középső ujj utal Krisztus kettős természetére, a hüvelyk ujj, a gyűrűs ujj és a kisujj pedig a Szentháromságra. Az ószertartásúak szerint a keresztvetésnek ez a régebbi formája.
Az ószertartású ikonokon a kiemelt két ujjat néha úgy hangsúlyozzák, hogy
aránytalanul nagynak ábrázolják. Az ószertartásúak körében készített Szent
Miklós és Szent Antipász ikonokon a szent mutató ujját és középső ujját gyakran vízszintesen tartja, ezzel hangsúlyozza a kétujjas keresztvetést.
ultramarin (lat.)
Latinul tangerentúlit jelent. Ez arra utal, hogy messziről, keletről hozták. Ez a
kék festék a lapisz-lazuli kivonata.
Umilényie (or. Умиле’ние)
Ld. Eleusza
utrenye (gör. ορθρος, or. у’треница)
A keleti egyházban, olyan reggeli istentisztelet, amelyet vasárnap és más ünnepeken a hívekkel együtt végeznek. Egyik fő énekcsoportja a kánon, mely az
Ószövetséggel, az Istenszülővel és Jézus születésével foglalkozik.
Irodalom: J. Mateos: Quelques problèmes de l' orthros byzantin. In ProcheOrient Chrétien, [ Jérusalem]. 11, 1961., 17–35., 201–220.

Ü
üvegikonok
Az üvegikonoknál az üveglap hátsó oldalára festették az ábrázolásokat, így
ezek viszonylag védettek voltak. Az üvegikonok főleg a Kárpát-medence keleti és déli vidékein és az ahhoz kapcsolódó területeken terjedtek el. Virágkoruk a XIX. századra tehető. Az üvegikonokat a népművészet körébe szokták
sorolni. Katolikus régiókban is számos üvegkép készült.
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Irodalom: A. Bidian: Despre vechile icoane rumâneşti pe sticla şi tematica
lor. In Biserica Ortodoxa Română. 11–12. 1967., I. Dancu, G. Zibaru:
Metode de restaurare a picturii populare pe sticla. In Revista Museelor. IV.
6. 1967., H. Tábori: A Déri Múzeum népies üvegfestményei. In A debreceni Déri Múzeum évkönyve. 1968. 399–429., G. M. Ritz: Hinterglasmalerei.
Geschichte, Erscheinung, Technik. München, 1972., C. Irimie, M. Focsa:
Rumänische Hinterglasikonen. Bukarest, 1968., I. Boulrard: L’icone peinte
sous verre de la Vierge au manteau des Musées royaux d’Art et d’Histoire. In
Bulletin des Musées royaux d’Art et d’Histoire. tome 58, fescicule 2, 1987.
131 – 160., R. Fabritius, E. Haustein-Bartsch, F. Ullrich (hrg.): Rumänische
Hinterglasikonen. Recklinghausen – Rheinbach, 1992., Szacsvay É.: Üvegképek.Budapest, 1996. Néprajzi Múzeum – Vízió Művészet Alkotóközösség.
Bánszky M: Üvegikonok, üveg- és tükörképek a Vajdaságban. Szeged, 1996.
Móra Ferenc Múzeum., Devozioni popolari tra mondo cattolico e ortodosso
– Devoţiuni populare, catolice şi ortodoxe. Cesena – Bucureşti, 2003. Smart.

V
Variáns.
Ld. másolat
Vecsernye, vesperás (gör. έσπερινόν, or. ве’черня, lat. vespera)
Alkonyati zsolozsma. A keleti egyházban a liturgikus nap megnyitását jelenti.
Az elején a 104. zsoltárt éneklik, később pedig a 141. zsoltárt, majd Ószövetségi részleteket olvasnak fel. A vége felé a himnuszok már azonosak az utrenye
énekeivel.
Irodalom: Н. Успенский: Православная вечерня. In Богослвские Труды. 1
(1960) рр 5–52., G. Winkler: Über die Kathedralvesper in den verschiedenen
Riten des Ostens. In Archiv für Liturgiewissenschaft 16. (1974), 53–103.
venyec (or. вене’ц)
Olyan dicsfényt jelent, melyet az ikonborítóra erősítenek rendszerint un. füles-kapoccsal. Ritkábban előfordul az is, ha az ikonon nincs ikonborító, akkor
közvetlenül a festett felületen helyezik el.
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vernisszázs (fr. vernissage)
A firniszelés (fr. vernissage) szóból. Eredetileg a képkiállítás előtti napra vonatkozott, amikor a kiállító művészek firnisszel bevonták képeiket. Ma a kiállítás ünnepélyes megnyitóját jelenti.
verso (lat.)
A kódexlapok hátsó oldala. Ellentéte a recto.
versok (or. вершо’к)
Orosz hüvelyk. Egy versok kb. 4,45 cm. Tizenhat versok egy arsin.
vesperás
Ld. vecsernye
vita-ikon
Ld. hagiografikus ikon
Vlagyimiri Istenszülő, helyesebben Az Istenszülő Vlagyimiri ikonja (or.
Влади'мирская Богома'терь, Влади'мирская Богоро'дица, Влади'мирская
ико'на Бо'жией Ма'тери).
Az Eleusza ikonográfiai típus egyik változata. Bizánci-orosz eredetű. Az Istenszülő a gyermekét jobbjában tarja, a kis Jézus átöleli anyját, arcuk összeér. Az
egészalakban ábrázolt kis Jézus bal lábát talppal fordítja a néző felé. Az őskép a
XII. század első feléből, Bizáncból származik, és valószínűleg elpusztult. Legkorábbi másolata valószínüleg a XIII. század első felében készült. Az ősi ikonnak is és a másolat ikonnak is városvédő szerepet tulajdonítottak. A Vlagyimiri Istenszülő ikont a XIV. század végétől az összes orosz föld palládiumának
tekintették. Az ikont sokáig Vlagyimir városban őrizték, és 1395-ben ünnepélyesen Moszkvába vitték. (20. kép, 21. kép)
Irodalom: M. Alpatoff , V. Lasareff : Ein byzantinisches Tafelwerk aus
der Komnenenepoche. In Jahrbuch der preussischen Kunstsammlungen.
Bd. XLVI, Hf. II. Berlin, 1925., 140–155, А. И. Анисимов: Владимирская
икона Божией Матери. Прага, 1928., D. B. Miller: Legends of the Icon of
Our Lady of Vladimir. A Study of the Development of Muscovite National
Consciousness. In Speculum. 1968. oct. 657—670., I. Bentchev: Zum
Verhältnis von Original. Kopie und Replik am Beispiel der Gottesmutter
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von Vladimir und anderer russischer Ikonen. In E. Haustein-Bartsch (Hrsg.):
Russische Ikonen. Neue Forschen. Recklinghausen, 1991. Verlag Aurel
Bongers. 140–169., Богоматерь Владимирская. 600-летию Сретения
Иконы Богоматери Владимирской в Москве 26 августа (сентября) 1395
года. Сборник материалов. Каталог выставки. Москва, 1995., Gy. Ruzsa:
Remarques sur l’icone de la Vièrge de Vladimir. In Acta Historiae Artium.
1994–95. t. XXXVII, 105–112., И. А. Кочетков: Древние копии иконы
«Богоматерь Владимирская» In Древняя Русь. Вопросы медиевистики.
2003. № 3 (13). 44–62., Л. А. Щенникова: Первые списки чудотворной
иконы «Богоматерь Владимирская». К вопросу об иконографии
древнего оригинала и его копий XV века. In От Царьграда до Белого моря.
Сборник статей по средновековому искусству в честь Э. С. Смирновой.
Москва, 2007. Северный Паломник.701–726.
vóhrá (or. во’хра)
Ld. okker
vózduh (or. во’здух)
Ld. aer
vsztrécsnije sponki (or. встре'чные шпо'нки)
Az ikontábla hátlapjába ellentétes irányból bevezetett keresztlécek. Ld. még
sponki (or. шпонка)

Z
zafír (gör.ζαφείρι)
Jelentése kék kő. Minden nem piros színű korundot zafírnak neveznek. Régen
a kék színűt lapis lazulinak, lazúrkőnek is nevezték. Az ikonborítók díszítésénél a zafír kiemelten kedvelt volt.
zakomára (or. закомa’ра)
A régi orosz комара azaz boltív, boltozat szóból ered. Az orosz templomépítészet sajátos eleme. A templom félköríves, szamárhátíves, vagy hegyes végződésű külső falrésze. Formájával a hozzá kapcsolódó belső boltozatot követi.
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Álzakomáráról (ложная закомара) akkor beszélünk, ha a zakomára formája
nem követi a hozzá kapcsolódó belső boltozatot. Ezt kokosnyiknak nevezzük.
zápona (за’пона) gombszerű kisméretű dísz, melyet gyakran csavarral erősítenek föl az ikonborítóra. (Cf. запонка: gallérgomb, kézelőgomb.)
zatil (or. заты'ль)
Az ikontábla hátoldala. Ebbe helyezték a hevedert (sponka) vagy hevedereket
(sponki), néha levkasszal is ellátták, hogy védjék a táblát vagy, hogy meg ne
vetemedjék semleges színű festékkel – miként a bortot – is befestették. Néha
megtalálhatjuk itt az ikonkészítő mester és a pópa különböző, karcolt vagy
olajos korommal készült jelzéseit.
zavésza
Ld. katapétaszma (gör. καταπέτασμα, or. заве'са)
zéleny (or. зе’лень)
Ld. berggrin (or. берггри’н)
zercálo, zérkalo (or. зерца'ло, зе'ркало)
Tükör. Az ikonfestészetben az angyalokat, vagy az arkangyalokat néha koronggal a kezükben ábrázolják. A korongon, vagyis a korong alakú tükrön, Krisztus
monogram, vagy Krisztus Emmanuel kép van. Az angyalok és az arkangyalok
nem mernek Istenre nézni, ezért Őt csak tükör közvetítésével szemlélik.
zérkalo
Ld. zercálo
známenscsik (or. зна’менщик)
Előrajzoló mester. Az ikonfestészetben az a mester, aki a levkaszba bekarcolja
a gráfját.
Známenyije. (or. «Зна'мение»)
Ld. Istenszülő „a Jel”
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zolotnyik (or. золотни’к)
Az orosz zoloto (зо’лотo), arany szóból származik.
1. Régi orosz súlyegység, a font kilencvenhatod része, kb. 4,25 gr.
2. Az ezüstötvözet finomságának régi orosz mértékegysége. A leggyakoribb a 84-es finomsági fok. Ez azt jelenti, hogy az ötvözet 875 ezrelék ezüstöt tartalnaz. Az ezüst ikonborítóknál is ez a leggyakoribb. 84 – es szám beütésével jelzik.
zománc, émail (fr. émail)
A fémtárgyak díszítésére használt üvegmáz.
Irodalom: Ötvös Nagy F.: Zománcmívesség. Budapest, 1997. Scolar Kiadó., M. Ross: Catalogue of the Byzantine and Early Medieval Antiquities:
Jeweelry, Enamels, and art of the Migration Period. Dumbarton Oaks, 2006.
zubók (or. зубо’к)
Fogacska. Az ikonkészítésben az arany polírozására használt szerszám, mely
csiszolt achát darabkából és nyélből állt.
zvezgyica (or. звезди’ца)
Ld. csillag

ZS
zselty (or. желть)
Világossárga festék. Az auripigment oroszországi neve a XVII. század előtt.
zsírkő, szteatit
Könnyen megmunkálható, puha ásvány. Színe tejfehér, szürke vagy zöldes. A
bizánci és a régi orosz művészetben gyakran használták.
zsityíjnaja ikóna (or. жити’йная ико’на)
Ld. hagiografikus ikon

Irodalom
Az irodalom válogatásánál csak a legfontosabb és egyben a könyvtárakban viszonylag könnyen hozzáférhető könyvekre és katalógusokra szorítkoztunk. További irodalom található a jegyzetekben és a kislexikonban.
M. Acheimastou-Patamianou, Th. Liva-Xanthaki (edited by): Byzantine and
Post-Byzantine Art. (Ministry of Culture, Byzantine and Christian
Museum). Athens, 1985.
Gordana Babic: Ikonok. Budapest, 1999. Saxum (Gordana Babic: Icons.
Germering/München, 1999. International Publishing GmbH
Alisza Bank: Bizánci művészet szovjet múzeumokban. Leningrád, Budapest, 1978. Auróra Művészeti Kiadó, Corvina Kiadó (Алиса Банк:
Византийское искусство в музеях Советского Союза. Ленинград,
1977. Художественное издательство «Аврора»)
Hans Belting: Kép és kultusz. A kép története a művészet korszaka előtt. Budapest, 2000. Balassi Kiadó. (Hans Belting: Bild und Kult. München, 1990.
Buck’sche Verlag)
Bernhard Bornheim: Ikonen. Russische Feinmalerei zwischen Orient und
Okzident. Augsburg, 1998. Battenberg Verlag
Viktor Bicskov: Bizánci esztétika. Budapest, 1988. Gondolat Kiadó. (В.
В. Бычков: Византийсная эстетика. Москва, 1977. Издательство
«Искусство»)
Atanas Boschkov: Die bulgarische Ikone. Historische Entwicklung,
ikonographische und stilistische Besonderheiten. Berlin, 1986.
Henschelverlag Kunst und Gesellschaft
Atanas Boschkov: La peinture bulgare dès origines au XIXe siècle.
Recklinghausen, 1974. Verlag Aurel Bongers
Nano Chatzidakis: Ikonen. Die Sammlung Velimezis. (Benaki-Museum).
Catalogue raisonné. Athen, 2001.
Mary Cunningham: Hit a bizánci világban. Budapest, 2003. Scolar Kiadó.
(Mary Cunningham: Faith in the Byzantine World. Oxford, 2002. Lion
Publishing)
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Helen C. Evans and Wiliam D. Wixom (edited): The Glory of Byzantinum.
Art and Culture of the Middle Byzantine Era A. D. 843 – 1261. New York,
1997. The Motropolitan Museum of Art
Helen. C. Evans (edited): Byzantinum. Faith and Power (1261–1557). New
York – New Haven – London, 2004. The Motropolitan Museum of Art,
Yale University Press
Faludi Anikó: Bizánc festészete és mozaikművészete. Budapest, 1982. Corvina
Pavel Florenszkij: Az ikonosztáz. Budapest, 2005. Typotex (П. А. Флоренский:
Иконостас. Москва, 1994. Издательство «Искусство»)
Svetlana Gnutova, György Ruzsa, Elena Zotova: Prayers Locked in Bronze.
Russian Metal Icons. Budapest, 2005. Museum of Applied Arts
E. Haustein-Bartsch (Hrsg.): Russische Ikonen. Neue Forschungen.
Recklinghausen, 1991. Verlag Aurel Bongers
Imrényi Tibor (szerk.): Magyarság és ortodoxia. Ezer esztendő. (2001.)
Kádár Zoltán: Bizánci művészet. Budapest, 1980. Corvina Kiadó
Athanasios A. Karakatsanis (managing editor): Treasures of Mount Athos.
Thessaloniki, 1977.
Valentyna Kolpakova, Iryna Schultz, Dmytro Stepovyk: Three Centuries of the
Ukrainian Icon. Kyiv, 2001. Spalakh
Viktor Lazarev: Középkori orosz festészet. Budapest, 1975. Magyar Helikon
Viktor Lazarev: Bizánci festészet. Budapest, 1979. Magyar Helikon
Lepahin Valerij: Az óorosz kultúra ikonarcúsága. Szeged, 1992. A József Attila Tudományegyetem Szláv Filológiai Tanszékének kiadványa. (V. ö.:
Lepahin Valerij: Budapest, 2010.)
Lepahin Valerij: Az ikon funkciói. Szombathely, 2001. A Szláv Történeti és Filológiai Társaság Orosz Történeti Szekciójának kiadványa.
(Валерий Лепахин: Значение и предназначение иконы. Москва, 2003.
Издательство «Паломникь»)
Lepahin Valerij: Ikon és ikonikusság. Budapest, 2010. L’ Harmattan Kiadó –
Petőcz Mihály Alapítvány.(V. ö.: Lepahin Valerij: Szeged, 1992.)
Moravcsik Gyula: Bevezetés a Bizantinológiába. Budapest, 1966. Tankönyvkiadó (Gyula Moravcsik: Einführung in die Byzantinologie. Budapest, 1976.
Akadémiai Kiadó)
Nagy Márta: A magyarországi görög diaszpóra egyházművészeti emlékei. I.
Ikonok, ikonosztázionok. Debrecen, 1998. Kossuth Egyetemi Kiadó
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Corina Nicolescu: Rumänische Ikonen. Bucureşti, 1973. Verlag Meridiane
Konrad Onasch: Liturgie und Kunst der Ostkirche in Stichworten. Leipzig,
1981. Koehler & Amelang
Olga Popova, Jengelina Szmirnova, Paola Cortesi: Az ikon. (Műkincshatározó). Budapest, 1996. Officina ΄96 Kiadó (Olga Popova, Engelina Smirnova,
Paola Cortesi: Icone. Milano, 1995. Arnoldo Mondadori Editore S. p. A.)
Marius Porumb: Dicţionar de pictură veche româneascâ din Transilvania sec.
XII-XVIII. Bucureşti, 1998. Editura Academiei Române
Puskás Bernadett: Kelet és Nyugat között. Ikonok a Kárpát-vidéken a 15–16.
században. Between East and West. Icons in the Carpathian region in the
15th –18th centuries. Budapest, 1991. Magyar Nemzeti Galéria
Puskás Bernadett: A görög katolikus egyház művészete a történelmi Magyarországon. Hagyomány és megújulás. Budapest, 2008. Szent Atanáz Görög
Katolikus Hittudományi Főiskola, Magyar Képek
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Szentháromság ikonok
1. kép. Andrej Rubljov: Ószövetségi Szentháromság. 1411 körül.
Fa, tempera. 142 × 114 cm Tretyakov Képtár, Moszkva. Ltsz 13012
Krisztus ikonok
2. kép. Konstantinápolyi vagy athoszi ikonfestő: Krisztus Pantokrátor. 1363.
Fa, tempera. 106 × 79 cm. (Az athoszi Pantokrátor monostorból.) Ermitázs,
Szentpétervár. Ltsz. I. 515.
3. kép. Görög ikonfestő: Krisztus Pantokrátor. XVIII. század eleje.
Fa, tempera. 61 × 45 cm. Magyar Ortodox Múzeum, Miskolc
4. kép. Orosz ikonfestő: Krisztus Pantokrátor. «II. Sándor cár ikonja».
Moszkva, 1876-1881. Aranyozott ezüstből és igazgyöngyökből készült rizáját
Iván Alekszejevics Alekszejev (Иван Алексеевич Алексеев) készítette 1876
és 1881 között. Fa, tempera, aranyozott ezüst, zománc, igazgyöngy. 30 × 25
cm. Iparművészeti Múzeum, Budapest. Ltsz. 59.25.
5. kép. Osztoja Mrkojević: Deészisz-triptichon. 1692.
Középrész: 33,1 × 24,6 cm. Mindkét szárny azonos méretű: 31,5 × 12 cm.
Szerb Egyházművészeti Gyűjtemény, Szentendre
6. kép. Novgorodi görög ikonfestő. Akheiropoietosz. XII. század második
fele.
Fa, tempera. 77 × 71 cm Tretyakov Képtár, Moszkva. Ltsz. 14245.
7. kép. Orosz ikonfestő: Akheiropoietosz. XVII. század vége.
Fa, tempera, sárgaréz bászmá. 31,5 × 26,7 cm. Szerb Egyházművészeti Gyűjtemény, Szentendre. Ltsz. 64.138.1.
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Istenszülő ikonok
8. kép. Feofan Grek: Istenszülő deésziszből. Részlet. 1392.
Fa, tempera. 209,5 × 109,5 cm. [A kolomnai Istenanya Elszenderedése templomból.] Angyali Üdvözlet templom, Kreml, Moszkva. Ltsz. 3233 соб/ж-1386.
9. kép. Orosz ikonfestő: Istenszülő deésziszből. XIX. század közepe.
Fa, tempera, sárgaréz riza. 34 × 28 cm. Magángyűjtemény
10. kép. Délorosz vagy ukrán ikonfestő: Istenszülő «a Jel». XIX. század
közepe.
Fa, tempera, sárgaréz riza. 31 × 26,5 cm. Magángyűjtemény
11. kép. Szerb ikonfestő: Hodégétria Istenszülő. 1660.
[A győri Szent Miklós szerb templom számára készittette Petar Monaszterlija
/Петар Монастерлиjа/.] Fa, tempera. 60 × 46,6 cm. Szerb Egyházművészeti
Gyűjtemény, Szentendre
12. kép. Mitrofan ikonfestő és segédje: Istenszülő a gyermek Jézussal, Újszövetségi Szentháromsággal, Jézus életének jeleneteivel és szentekkel. [A szigetcsépi szerb templomból.] XVIII. század eleje.
[A középmezőben, jobbra lent szignált: Χειρ Μιτροφανη ζωγραφου – Mitrofan
ikonfestő keze] Fa, tempera. 122 × 90. Szerb Egyházművészeti Gyűjtemény,
Szentendre
13. kép. Papp István: Máriapócsi Istenszülő. 1675.
Fa, tempera. 70 × 50 cm. Szent István dóm, Bécs
14. kép. Osztrák festő. Máriapócsi Istenszülő. A második pócsi kegykép. 1707.
Fa, tempera. Kegytemplom, Máriapócs
15. kép. A Bakócz kápolna Hodégétria ikonja a márványoltárban. A fehér
márvány oltár Andrea Ferucci da Fiesole (1456–1526) műve. 1519.
Az ikon: vászon, olaj. 1859. Az ezüst riza: 1732-1761. Főszékesegyház, Esztergom
16. kép Orosz ikonfestő: Az Istenszülő tyihvini ikonja huszonnégy szegélyképpel. 1680.
Fa, tempera. 124 × 100 cm. Az Óorosz Kultúra és Művészet Andrej Rubljovról
elnevezett Központi Múzeuma, Moszkva. КП 756. (növekedési naplószám)
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17. kép. Orosz ikonfestő: Háromkezű Istenszülő. (A széleken szentek. Bal oldalt: Szent Anasztázia vértanú, Szent Eudokia vértanú, Szent Abdiás próféta
írástekerccsel. [«А на горе Сионе будет спасепие…», «De a Sion hegyén
szabadulás lészen…». Abdiás 17.] Jobb oldalt: Szent Daria vértanú, Szent
Domnyika, Szent Ioszif Volockij.) XIX. század első fele.
Fa tempera. 31,2 × 26,3 cm. Magángyűjtemény
18. kép. Orosz ikonfestő: Ivironi Istenszülő. 1880-as évek. Fa, tempera.
Az ezüst riza: Szelivesztr Geraszimovics Volkov (Селивестр Герасимович
Волков) mester műve. 1880-as évek.
7 × 6 cm. Magántulajdon
19. kép. Orosz ikonfestő: Kazányi Istenszülő. Ezüst riza: Sz. K. monogrammú
orosz ötvös (cirill betűvel C.K). 1780.
Az ikon 1780. 8,1 × 6,5 cm. Magángyűjtemény
20. kép. Orosz mester másolata az elpusztult bizánci előképről?: Vlagyimiri
Istenszülő. XIII. század első fele?
Fa, tempera. 104 × 69 cm. Tretyakov Képtár, Moszkva. Ltsz. 14243.
21. kép. Orosz ikonfestő: Vlagyimiri Istenszülő. 1800 körül.
Fa, tempera, sárgaréz oklád. 31 × 26 cm. Magántulajdon
22. kép. A Krétai iskola körének ikonfestője: Szenvedő Istenszülő. 1600 körül.
88 × 66,5 cm. Magyar Ortodox Múzeum, Miskolc
23. kép. Moszkvai mester: Kaszperovkai Istenszülő. 1888.
Ellenőrzőmester: Lev Fjodorovics Oleksz. (Fémjelek: 84 zolotnyik finomsági fok, Szent György legyőzi a sárkányt /azaz Moszkva/, Ellenőrzőmester:
Л. О /azaz L. O/, /Лев Федорович Олекс, azaz Lev Fjodorovics Oleksz /
1888.) Ezüst. Ovális. M.: 7 cm. Sz.: 5,5 cm. Magángyűjtemény
24. kép. Orosz ikonfestő: Istenszülő, az elesettek Gyámolítója. XIX. század
harmadik harmada.
Fa, tempera. Kiottal 20 × 18 cm. Magángyűjtemény
25. kép. Észak-orosz (?) ikonfestő. „Az Istenszülő minden fájdalmasok öröme”. XIX. század első fele.
Fa, tempera, fém riza. 20,8 × 16 cm. Magángyűjtemény
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Angyalok és szentek ikonjai
26. kép. Nedeljko Popović és Georgije Ranite műhelye: Mihály arkangyal. 1742.
Fa, tempera. 67 × 61 cm. Szerb Egyházművészeti Gyűjtemény, Szentendre
27. kép. Nedeljko Popović és Georgije Ranite műhelye: Mihály arkangyal.
1742.
Fa, tempera. 61 × 43 cm Szent Mihály templom (Pozsarevácska templom),
Szentendre
28. kép. Orosz mester: Szent. Borbála. XIX. század eleje.
Fa.11,5 × 6,4 cm. Magángyűjtemény
29. kép. Aleksza Petrov (Алекса Петров): A Lipenszkij Monostor Szent
Miklós ikonja. 1294.
Fa, tempera.184 × 129 cm. Történelmi-építészeti Múzeum, Novgorod. Ltsz.
5769.
30. kép. Stefan Tenecki műhelye: Aranyszájú Szent János. 1786.
Fa, tempera. 61 × 47 cm. Ikonmúzeum, Kecskemét
31. kép. A Ráckevei műhely ikonfestője: Szent Naum. 1770 körül.
Fa, tempera. 75,5 × 38,9 cm. Magyar Ortodox Múzeum, Miskolc
32. kép. A Moszkvai iskola ikonfestője: Borisz és Gleb életük jeleneteivel.
XIV. század közepe.
134 × 89 cm. Tretyakov Képtár, Moszkva. Ltsz. 28757.
33. kép. A krétai-athoszi kör ikonfestője: Grégoriosz Palamasz. XVI. század
vége.
Fa, tempera. 42 × 28 cm. Dionüsziosz (Dioniszíu)kolostor, Athosz
Ünnep ikonok
34. kép. Konstantinápolyi mester: Dódekaorton-Dyptichon. XIV. század
első fele.
Mozaik-ikon. A keret, «bászmá»: aranyozott ezüst és zománc. Mindegyik
szárny 27 × 17,7 cm. A Santa Maria del Fiore Dóm Gyűjteménye, Firenze.
Ltsz. 09/00230042-43.
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35. kép. Ószertartású ikonkészítő műhely: Fatáblába helyezett fémkereszt és
négy fémikon.
A négy fémikon a következő ünnepeket ábrázolja:
Tetraptichon első szárnya: ünnepek (Angyali üdvözlet, Jézus születése, Az Istenszülő születése, Az Istenszülő bevezetése a templomba. Fent: Krisztus keresztre feszítése). Tetraptichon második szárnya: ünnepek ( Jézus bemutatása
a templomban, Krisztus megkeresztelése, Krisztus színeváltozása, Bevonulás
Jeruzsálembe. Fent: Újszövetségi Szentháromság). Tetraptichon harmadik szárnya: ünnepek (Krisztus pokolra szállása, Krisztus menybemenetele,
Ószövetségi Szentháromság, Az Istenszülő elszenderedése. Fent: A kereszt
felmagasztalása). Tetraptichon negyedik szárnya: a négy Istenszülő ikon (Az
Istenszülő tyihvini ikonjának tisztelete, Az Istenszülő vlagyímiri ikonjának
tisztelete, Az Istenszülő szmolenszki ikonjának tisztelete, Az Istenszülő „a
Jel” ikon tisztelete. Fent: Az Istenszülő dicsőítése). A fatábla XIX. századi, a
kereszt és a fémikonok XVIII. századiak. Fa, tempera, rézötvözet, zománc.
44,5 × 37 cm. Magántulajdon
36. kép. Szerb ikonfestő: Naptárikon. November hónap. XVIII. század vége.
Fa, tempera. 49 x39 cm. Szerb Egyházművészeti Gyűjtemény, Szentendre.
Ltsz. nélkül.
37. kép. Ikonfestő az Északkelet-Kárpátok vidékéről: Krisztus keresztelése.
XVIII. század második fele.
Fa, tempera. 46 × 34 cm. Néprajzi Múzeum, Budapest. Ltsz. SZN. 2006.1.
38. kép. Krétai ikonfestő: Lázár Feltámasztása és Krisztus bevonulása Jeruzsálembe. XV. század vége.
34,5 × 22,5 cm. Teológus Szent János Kolostor, Új Kincstár, Patmosz
39. kép. A Ráckevei műhely ikonfestője: A Szentlélek eljövetele. 1767.
[A hátlapon évszám: 1767.]
Fa, tempera. 43 × 34 cm. Magyar Ortodox Múzeum, Miskolc
40. kép Konstantinápolyi ikonfestő: Az Istenszűlő elszendredése. XIV. század első fele.
Fa, tempera. 45 × 34 cm. Puskin Múzeum, Moszkva. Ltsz. 2861.
41. kép. Konstantinápolyi mester: Az Esztergomi Sztaurothéka. Középen
Konstantin és Heléna a Szent Kereszttel. XII. század utolsó harmada.
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(Az ezüst keret, „bászmá”: Ochrid (?), XIV–XV. század.) Ezüst, aranyozás,
zománc, fa. 35 × 25 cm. Főszékesegyházi Kincstár, Esztergom. Ltsz. 64.3.1.
42. kép. V. Vasziljev: Konstantin és Heléna a Szent Kereszttel. 1851. [ Jobbra
lent szignált és datált: В. Васильевъ 1851.]
Fa, tempera. 31 × 26 cm. Magángyűjtemény
Az ikonosztászion
43. kép Georgije Mitrofanovič: Királyi ajtó. Angyali Üdvözlet. (Fent: Dávid
és Salamon király). 1620.
Hilandári Monostor, Athosz
44. kép Vasa Ostojić: Ikonosztászion. 1777–1781.
Püspöki Székesegyház (Az Istenszülő Elszenderedése Székesegyház, Belgrádi
Székesegyház), Szentendre
45. kép Vasa Ostojić: Ikonosztászion. Részlet. 1777–1781.
Püspöki Székesegyház (Az Istenszülő Elszenderedése Székesegyház, Belgrádi
Székesegyház), Szentendre
46. kép Vasa Ostojić: A királyi ajtó. Ikonosztászion. Részlet. 1777–1781.
Püspöki Székesegyház (Az Istenszülő Elszenderedése Székesegyház, Belgrádi
Székesegyház), Szentendre
47. kép Ikonosztászion. XVIII–XIX. század.
Kegytemplom, Máriapócs
48. kép Az ikonosztászion felső része. XVIII. század.
Kegytemplom, Máriapócs
•
49. kép Csontház orosz fémkereszttel. ( Jobb oldalt a könyv szerzője.)
Pantaleon Monostor, Athosz

Képek
Fotók: Ruzsa Dénes, Spitzer Fruzsina

Szentháromság ikonok

1. kép. Andrej Rubljov: Ószövetségi Szentháromság. 1411 körül.

226

Ruzsa György: Az ikon

Krisztus ikonok

2. kép. Konstantinápolyi vagy athoszi ikonfestő: Krisztus Pantokrátor. 1363.

3. kép. Görög ikonfestő: Krisztus Pantokrátor. XVIII. század eleje.

Képek

227

4. kép. Orosz ikonfestő: Krisztus Pantokrátor. „II. Sándor cár ikonja”. Moszkva, 1876–1881.

5. kép. Osztoja Mrkojević: Deészisz-triptichon. 1692.

228

Ruzsa György: Az ikon

6. kép. Novgorodi görög ikonfestő. Akheiropoietosz. XII. század második fele.

7. kép. Orosz ikonfestő: Akheiropoietosz. XVII. század vége.

Képek

Istenszülő ikonok

8. kép. Feofan Grek: Istenszülő deésziszből. Részlet. 1392.

9. kép. Orosz ikonfestő: Istenszülő deésziszből. XIX. század közepe.
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230

Ruzsa György: Az ikon

10. kép. Délorosz vagy ukrán ikonfestő: Istenszülő „a Jel”. XIX. század közepe.

11. kép. Szerb ikonfestő: Hodégétria Istenszülő. 1660.

Képek

231

12. kép. Mitrofan ikonfestő és segédje: Istenszülő a gyermek Jézussal, Újszövetségi Szentháromsággal, Jézus életének jeleneteivel és szentekkel. [A szigetcsépi szerb templomból.] XVIII. század eleje.

232

Ruzsa György: Az ikon

13. kép. Papp István: Máriapócsi Istenszülő. 1675.

Képek

233

14. kép. Osztrák festő. Máriapócsi Istenszülő. A második pócsi kegykép. 1707.

15. kép. A Bakócz kápolna Hodégétria ikonja a márványoltárban. A fehér
márvány oltár Andrea Ferucci da Fiesole (1456–1526) műve. 1519. Az ikon:
vászon, olaj. 1859. Az ezüst riza: 1732–1761.

234

Ruzsa György: Az ikon

16. kép. Orosz ikonfestő: Az Istenszülő tyihvini ikonja huszonnégy szegélyképpel. 1680.

Képek

17. kép. Orosz ikonfestő: Háromkezű Istenszülő. XIX. század első fele.

235

236

Ruzsa György: Az ikon

18. kép. Orosz ikonfestő: Ivironi Istenszülő. 1880-as évek.

19. kép. Orosz ikonfestő: Kazányi Istenszülő. Ezüst riza: 1780. Az ikon 1780.

Képek

237

20. kép. Orosz mester másolata az elpusztult bizánci előképről?: Vlagyimiri
Istenszülő. XIII. század első fele?

238

Ruzsa György: Az ikon

21. kép. Orosz ikonfestő: Vlagyimiri Istenszülő. 1800 körül.

22. kép. A Krétai iskola körének ikonfestője: Szenvedő Istenszülő. 1600 körül.

Képek

239

23. kép. Moszkvai mester: Kaszperovkai Istenszülő. 1888.

24. kép. Orosz ikonfestő: Istenszülő, az elesettek Gyámolítója. XIX. század
harmadik harmada.

240

Ruzsa György: Az ikon

25. kép. Észak-orosz (?) ikonfestő. „Az Istenszülő minden fájdalmasok öröme”. XIX. század első fele.

Angyalok és szentek ikonjai

26. kép. Nedeljko Popović és Georgije Ranite műhelye: Mihály arkangyal.
1742.

Képek

241

27. kép. Nedeljko Popović és Georgije Ranite műhelye: Mihály arkangyal.
1742.

28. kép. Orosz mester: Szent. Borbála. XIX. század eleje.

242

Ruzsa György: Az ikon

29. kép. Aleksza Petrov (Алекса Петров): A Lipenszkij Monostor Szent
Miklós ikonja. 1294.

Képek

30. kép. Stefan Tenecki műhelye: Aranyszájú Szent János. 1786.

31. kép. A Ráckevei műhely ikonfestője: Szent Naum. 1770 körül.

243

244

Ruzsa György: Az ikon

32. kép. A Moszkvai iskola ikonfestője: Borisz és Gleb életük jeleneteivel.
XIV. század közepe.

Képek

245

33. kép. A krétai-athoszi kör ikonfestője: Grégoriosz Palamasz. XVI. század
vége.

Ünnep ikonok

34. kép. Konstantinápolyi mester: Dódekaorton-Dyptichon. XIV. század
első fele. Mozaik-ikon.

246

Ruzsa György: Az ikon

35. kép. Ószertartású ikonkészítő műhely: Fatáblába helyezett fémkereszt és
négy fémikon. A fatábla XIX. századi, a kereszt és a fémikonok XVIII. századiak.

Képek

247

36. kép. Szerb ikonfestő: Naptárikon. November hónap. XVIII. század vége.

37. kép. Ikonfestő az Északkelet-Kárpátok vidékéről: Krisztus keresztelése.
XVIII. század második fele.

248

Ruzsa György: Az ikon

38. kép. Krétai ikonfestő: Lázár Feltámasztása és Krisztus bevonulása Jeruzsálembe. XV. század vége.

Képek

39. kép. A Ráckevei műhely ikonfestője: A Szentlélek eljövetele. 1767.

249

250

Ruzsa György: Az ikon

40. kép. Konstantinápolyi ikonfestő: Az Istenszűlő elszendredése. XIV. század első fele.

Képek

251

41. kép. Konstantinápolyi mester: Az Esztergomi Sztaurothéka. Középen
Konstantin és Heléna a Szent Kereszttel. XII. század utolsó harmada.

42. kép. V. Vasziljev: Konstantin és Heléna a Szent Kereszttel.1851.

252

Ruzsa György: Az ikon

Az ikonosztászion

43. kép. Georgije Mitrofanovič: Királyi ajtó. Angyali Üdvözlet.(Fent: Dávid
és Salamon király). 1620.

Képek
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44. kép. Vasa Ostojić: Ikonosztászion. 1777–1781. Püspöki Székesegyház

254

Ruzsa György: Az ikon

45. kép. Vasa Ostojić: Ikonosztászion. Részlet. 1777–1781.

46. kép. Vasa Ostojić: A királyi ajtó. Ikonosztászion. Részlet. 1777–1781.

Képek

47. kép. Ikonosztászion. XVIII–XIX. század.

255

256

Ruzsa György: Az ikon

48. kép. Az ikonosztászion felső része. XVIII. század.
•

49. kép. Csontház orosz fémkereszttel. ( Jobb oldalt a könyv szerzője.)

