
� Ezzel a különös címmel jelent meg az orosz fém -
ikonokról Ruzsa György mûvészettörténész-bizan ti -
nológusnak nagy méretû katalógusa. Ruzsa pro fesszor
egyébként két ikonlexikont is írt (2012, 2014) továbbá
e folyóiratban 1997-ben (1. szám), 2014-ben (10. szám)
és 2015-ben (7. szám) is közölt érdekes cikkeket a
fémikonokról. E könyvének címe a 17. században élt
Jepifanyij szerzetes hosszú önéletrajzából vett idézet,
mely így folytatódik: „Megtelt az én szívem nagy öröm-
mel és krisztusi vigassággal. Dicsôítettem Krisztust és a

Szûzanyát.” Ebbôl az idézetbôl is sejthetjük már, hogy
a könyv nagyrészt az orosz szépirodalom és a fém -
ikonok kapcsolatát mutatja be. Ez különösen fontos
kérdés, hiszen ha ismerjük a fémikonok használatát,
szakrális vonatkozásait, akkor a szépirodalmi alkotá -
sokat is jobban megértjük. Ismeretes, hogy e kis mé -
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Ruzsa György: „A Szentséges Szûzanya rézbôl
öntött képmása nyugodott a jobb karomon…”

Az orosz fémikonok mûvészete

�

Szent Miklós / 
Saint Nicholas

18. század
(Keresztény Múzeum,

Esztergom) / 
18th century

(Christian Museum,
Esztergom) Fo
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retû fémikonoknak jelentôs segítô, ôrzô szerepet tu -
lajdonítottak, gyakran a ház falába vagy a kapuja fölé
helyezték ôket. 

Álljon itt néhány érzékletes irodalmi példa a könyv -
bôl.

Pavel Ivanovics Melnyikov-Pecserszkij (1818–1883),
akit egyébként etnográfus szépírónak is szoktak ne -
vezni A hegyekben címû mûvében „a Csubalov testvérek
találkozásakor arról olvashatunk, hogy az egyik testvér,
amikor odament testvérének házához, »…a rézkereszt
elôtt, mely a kapu szemöldökfájának közepére volt
szegezve, szabályos hétmeghajlásos üdvözletet tett«.
Melnyikov etnográfusként ehhez lábjegyzetet is fûz, mely-
ben arról ír, hogy az »Óhitûeknél és a környezetükben
élô pravoszlávoknál is megôrzôdött egy régi jámbor

szokás, mely szerint a szemöldökfára rézkeresztet
szögeznek«”. Ezzel kapcsolatban feltétlenül meg kell
említenünk az esztergomi Keresztény Múzeum Szent
Miklóst ábrázoló 18. századi rézikonját, melyet 1887-
ben Esztergom közelében, Pilismaróton találtak egy
régi ház lebontásakor.

Anton Pavlovics Csehov (1860–1904), az emberek
lelkivilágának és küllemének oly érzékletes bemu ta -
tója éppen a rézkereszt viselésével jellemzi mélyeb ben
az ábrázolt személyt. „A Gôzfürdôben címû elbe szé lésé -
ben egy borbély még a gôzfürdôben is hord rézkeresztet,
ráadásul nagyot. Többször hangsúlyozza, hogy ô böjtöl is.
Ám ô nem jámbor hívô, hanem merev gondolkodású, sôt
fanatikus ember. Amikor vitába keveredik a fürdôben egy
hosszú hajú fiatalemberrel a korszerû mûveltségrôl, rög -
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Tyihvini Istenszülô 
és ünnepek, triptichon /
The Tikhvin Icon of the
Mother of God and
Feasts. Triptych
19. század elsô fele
(magántulajdon) /
first half 
of 19th century
(private collection)
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tön ellenséges lesz. »Ez is azok közül a […] hosszú ha -
júak közül való […]. Akik folyton az eszmékkel áll nak
elô…« Kiszalad a fürdôbôl” – s régi oroszországi szo-
kás szerint – máris feljelenteni készül. „Ám amikor
megtudja, hogy ez a hosszú hajú ember diakónus, sírós
hangon földig hajolva kér bocsánatot. »Mert, hogy én
azt hittem: eszmék vannak a fejében.«” 

Mihail Jurjevics Lermontovnak (1814–1841) „talán
kevésbé ismert mûvében, melynek címe Vasziljevics Iván
cárról, ifjú testôrérôl meg a vakmerô Kalasnyikov kal -
márról szóló ének, a felesége becsületét védô Kalas nyi kov
kalmár és Kiribejevics cári testôr ökölviadala központi
sze repet játszik. A harcban Kiribejevics elôször megsebzi
Kalasnyikovot, kinek mellén egy régi kijóvi (vagyis kijevi)
kereszt volt […].” „Széles mellén rézkereszt lógott le, /
Benne szentelt kijóvi ereklye. / Menten meggörbült s mel -
lébe furódott, / Vére harmatként gyöngyözött alatta.”
(Radó György fordítása)

Az esztergomi Keresztény Múzeum is ôriz egy
ilyenfajta kijevi ereklyetartó bronzkeresztet, mely
1200 és 1240 közötti idôre datálható. (Vö. G. Ruzsa:
Russische Metallikonen in ungarischen Sammlungen. Gö-

döllô, 2014, 35.) Az ilyen szétnyitható keresz tek ben
rendszerint ereklyét ôriztek. Az elôlapon a megfeszí -
tett Krisztust, míg a hátlapon gyakran az Istenszülô
álló alakját ábrázolták. Magasságuk 10 centiméter
körüli. Ezek a nyakba akasztott vastag bronztárgyak
valóban alkalmasak arra, hogy erôs ütéskor a mellbe
fúródjanak, és súlyos sérülést okozzanak. 

Elmondhatjuk, hogy Ruzsa professzornak e köny ve,
mely az azonos címû, kecskeméti nagy ikonkiállí tás -
hoz kapcsolódik, s a kiállítás részletes mûtárgyjegy -
zékét is közli, figyelemre méltó azért is, mert – ritka
kivételként – minden egyes mûtárgyról találunk ben -
ne egész oldalas, színes reprodukciót. E kitûnô fel -
vételeken a legapróbb részletek, a gyakran sokszínû
zománccal díszített finom felületek is igen jól tanul -
mányozhatók. PROKOPP MÁRIA

mûvészettörténész

(Kiállítási katalógus. Sziklatemplom Pálos Fogadóköz pont,
Budapest, 2016, 164 p. A könyv kapható Budapesten a
Gellért-hegyi Pálos Sziklakolostor Ruzsa György Ikon -
mú zeumában és a kecskeméti Cifrapalotában.)

2 016 / 10 4 3 . o l d a l K Ö N Y V

Istenszülô / 
Mother of God

19. század elsô fele
(magántulajdon) /

first half 
of 19th century

(private collection)
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A. Mojszejev: 
Fatáblába helyezett

fémkereszt / 
A. Moiseyev: 

Metal cross in a
wooden board

19. század közepe
(magántulajdon) /
mid-19th century

(private collection) Fo
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