Értékőrzés
három üvegablak-négyszög sorol fölfelé – célzás a legtöbb
Mezei-bútort befogadó templombelsőkre? Vagy ironikus
szellemi bukfenc? A három üvegnégyzet piros-fehérzöld, idézőjelbe tett szemérmes vallomás? Mintha lezárna
valamit és elkezdődne benne valami, a bútortervezés vége,
a festés kezdete? Mert az életmű újjászületése megtörténik:
a bútor-lényekből kiszabadulnak a lények, önálló életre
ébrednek, képekre költöznek.
Mezei Gábor festeni kezd. Ismerünk tőle bútorterveknek
álcázott, különös lidérceket a korábbi évekből, ott
lobognak, nyugtalankodnak a háttérben, sokáig csak
papíron, színes és nem színes rajzokként. A kitörés
nagyjából a 2000-es évek elejére tehető, ettől kezdve már
nincs mellébeszélés, fedőnév, nem bútortervek születnek,
hanem önálló olajképek.
Sok közöttük a bútor-lidérc, táncolnak szárnyas
karosszék-lények, néznek ránk oroszlánarcú, néha
asszonytestű alakok, az oroszlánmaszk vagy szomorú-okos
oroszlánarc többször visszatér a képeken (önarckép volna?).
Szarvcsőrű madarak játszanak ördögszarvú álarcokkal
kísérteties sakkjátszmákat dőlő asztalokon. Gyertyák
égnek és lobog a nap és a hold furcsa biliárdjátszmák
fölött – a játszma is visszatérő motívum, ki nyer vajon?

Ikonmécses és áhítat
MEGJEGYZÉSEK KÉT OROSZ, EZÜST IKONMÉCSESTARTÓHOZ
Az ikonmécsest rendszerint láncon az ikon elé függesztik
a tisztelet jeléül, és azért, hogy lángja az Isteni Fényességet
jelezze, továbbá az Isten iránti forró szeretet lángolását
is jelentse.
Funkciója kissé hasonló a gyertyáéhoz. Ismeretes, hogy
a keresztény liturgiában igen elterjedt a gyertyahasználat
is. Ez a mécsessel együtt még a keresztényüldözések korára
vezethető vissza, amikor is a keresztények katakombákban
rejtőztek, és itt mécsesekkel vagy gyertyákkal világítottak.
A gyertya utal még a Szentháromságra is a láng, a kanóc
és a viasz hármassága és egysége alapján. Krisztusnak
is szimbóluma abban a vonatkozásban, hogy a gyertya
megsemmisül, hogy fényt adjon. Krisztus is vállalta a
halált, hogy az emberiséget megváltsa. Úgy tartják, hogy
ha az ikon előtt égetik a gyertyákat vagy a mécseseket,
akkor az ima hamarabb eljut az ikonon ábrázolt szenthez.
Gyakran imádkoznak ilyenkor valamelyik elhunyt vagy
élő hozzátartozóért.1

MEZEI Gábor: Gondolatok | Gábor MEZEI: Thoughts
2011, vegyes technika, 29,7x21 cm
Fotó: Benedek Zsolt / MMA Kiadó

Mezei Gábor ma sem pihen. Fest, s bútortervezői mun
kásságára készül egy méltó zárókövet feltenni. Együtt
gondolkodik azokkal az építészekkel, akik Makovecz
Imre rajzban, tervben maradt szellemi végrendeletének, a
Szent Mihály-templomnak a kiviteli terveit készítik azért,
hogy ha megtörténik a csoda és felépülhet a templom,
az engedély őket munkára készen találja. Mezei Gábor
a Szent Mihály-templomba méltóságos püspöki széket
tervezett, ívbe hajló, bimbós csúcsán apostoli kettős
kereszt, vagy inkább a magyar címer kettős keresztje?
Talán egyszer, mindnyájunk örömére, nemes fából
megszületik, Mezei Gábor legújabb műveként. Úgy
legyen! Isten éltesse a Mestert!

MEZEI Gábor: Püspöki szék (terv)
Gábor MEZEI: Bishop’s chair (design) | 2014
Fotó: Benedek Zsolt / MMA Kiadó
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KERNÁCS Gabriella
művészettörténész
A cikk képanyagát az MMA Kiadó Nonprofit Kft. bocsátotta rendelkezésünkre.

Vaszilij Jegorovics RUKAVISNYIKOV: Ikonmécsestartó
Vasily Yegorovich RUKAVISHNIKOV: Icon candle holder
Moszkva, 1891, ezüst, 11x7,6 cm (magángyűjtemény, Budapest, ltsz.: 2105)
Fotó: Spitzer Fruzsina

Mielőtt rátérnék a bemutatásra választott két ikon
mécsestartóra, egy a fentieket látványosan megerősítő,
megkapó történetet ismertetek egy út menti ikonmécsesről.
Oroszországban az utak mellett, útkereszteződéseknél
oszlopokra kiotban (üveges ikontartó szekrénykében)
ikonokat helyeztek el, hogy imára, elmélkedésre és
jámbor cselekedetekre buzdítsanak. Ezeket az ikonokat
a sztálinizmus korában mind elpusztították. Feljegyeztek
egy régi történetet, mely szerint egy egyszerű, részeges
parasztember igen ittasan indult haza a városból. Útközben
kötekedett útitársaival, ahogy ő mondta: a fejében az
„ördög buzgólkodott”. A muzsik az elbeszélését azzal
fejezte be, hogy „amikor az ember meglátja az út szélén
az ikont, és még kis mécses is van előtte, az kijózanít.
Útitársadnak jó egészséget kívánsz, s nézd csak, még
káromkodni is elfelejtesz”.2
Esztétikai vonatkozásban is elgondolkodhatunk a
mécseslángról. A templomban, gyakran félhomályban
az ikon előtti mécses kissé megvilágítja az ikont. Lángja
vibrál, mozog, az ikonnak hol egyik, hol pedig másik
felülete lesz világosabb. Ha még sárgaréz vagy ezüstoklád
(borító) is van az ikonon, a fémes részek különlegesen
verik vissza a fényt. Így – az eredeti funkció alapján –
valóságos mozgó, élő művészetről van szó, egészen más
a hatás, mint a múzeumokban az erősen és egyenletesen
megvilágított műtárgyaknál. A gyertya és a mécses tehát
esztétikai szempontból is kulcsfontosságú.
Az elemzésre kiválasztott két, magyarországi gyűjte
ményben őrzött ikonmécsestartó mindegyike eltér az út
menti ikonok előtti ikonmécsestartóktól. Ugyanis nem
sárgarézből, hanem mindkettő ezüstből készült, és a
legkiválóbb orosz ötvösök munkája.
Az első ikonmécsestartó mesterét, készítésének he
lyét és idejét az ötvösjegyek alapján egyértelműen
meghatározhatjuk. A fent látható két cirill betű, B P (vagyis
latin betűvel V R) Василий Егорович Рукавишников,
azaz Vaszilij Jegorovics Rukavisnyikov mesterre utal. Róla
tudjuk, hogy moszkvai ezüstműves és niellokészítő mester
volt, művei az 1890-es évekből, továbbá az 1908 utáni
évekből ismertek. Alkotásait rendszerint S. M. Belenykij
híres boltja értékesítette. Cigarettatárcáit és egy niellóval
díszített serlegét a moszkvai Állami Történeti Múzeum őrzi.3
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Könyv
Ebben a Vörös téren álló világhírű múzeumban található
egyébként Oroszország legnagyobb, orosz ötvösművészeti
gyűjteménye. A bemutatott ikonmécsestartó finoman
öntött részeivel és különös, gazdag vésett díszeivel ragadja
meg tekintetünket.

Alekszandr Alekszejevics MUHIN – Alekszandr Szergejev JEGOROV –
Andrej Andrejev ALEKSZANDROV: Ikonmécsestartó | Alexandr Alexeevich
MUHIN – Alexandr Sergeev YEGOROV – Adreev ALEXANDROV: Icon candle
holder | Moszkva, 19. sz. vége, ezüst, magasság: 10,2 cm, függesztővel:
43 cm, Ø 6,8 cm (Pálos Sziklatemplom, Budapest, ltsz.: PY 1677)
Fotó: Spitzer Fruzsina

A többi ötvösjegy is segít a műtárgy pontos muzeológiai
meghatározásában. Az ellenőrző mester, érdekes régi
kifejezéssel látómester, jele is jól kiolvasható. A cirill betűs
P. B (vagyis latin betűvel R. V) Рудольф Андреевич
Вюрст, azaz Rudolf Andrejevics Vjurszt (Würst) ellenőrző
mestert jelöli. Az ugyane pajzsban elhelyezett 1891-es
évszám az ellenőrzés idejét jelenti, és ez rendszerint –
kevés kivétellel – egybeesik az ötvöstárgy készítésének
idejével is. Rudolf Andrejevics Vjurszt egyébként 1891
és 1894 között működött. Találunk itt még egy „A lovon
ülő Szent György legyőzi a sárkányt”-jelenetet ábrázoló
kis ötvösjegyet, mely Moszkva város címere, és egyben
itt moszkvai készítési helyre utal. Természetesen itt van a
kötelezően beütendő ezüst finomsági fok is. Esetünkben ez
84 zolotnyik, vagyis igen finom, azaz 875 ezrelék ezüstöt
tartalmazó ötvözetről van szó.
A Pálos Sziklatemplom orosz ikonmécsestartója, mely
állandó kiállításon megcsodálható, még az előbbinél is
jelentősebb műremek. Már csak azért is megérdemli a
figyelmet, mert magyar gyűjteményekben igen kevés
régi orosz ötvöstárgy található, s mint ismeretes, az
oroszországi régi ötvösközpontok a világ legjelentősebb
48

IKONMÉCSES ÉS ÁHÍTAT | MAGYAR IPARMŰVÉSZET 2021/1

ötvösművészeti központjai közé tartoztak. Ezen az
alkotáson három mesterjegyet is találunk.
Pontosabban a láncon 84 zolotnyik finomsági fok és
cirill betűs A A (latin betűvel is A A) mesterjelzés látható.
Ez Andrej Andrejev Alekszandrov (Андрей Андреев
Александров) ezüstműves és niellokészítő moszkvai
mester jegye. E kiváló mester 1879 (1873?) és 1917 között
volt ismert. A moszkvai Állami Történeti Múzeum egy
filigrán, vagyis sodrott fémfonalból készült kis dobozát
őrzi, továbbá sótartóit és egy niellóval díszített poharát.4
A mesterjegyek közötti cirill betűs A M (latin betűvel
is A M) jelzés Alekszandr Alekszejevics Muhin nevét
jelöli (Александр Алексеевич Мухин). Alekszandr
Alekszejevics Muhin kereskedő, ezüst- és aranytermékeket
gyártó gyár tulajdonosa volt. Tevékenysége a 19. század
második feléhez kötődik. 1879-ben 12 munkása
volt, és 100 pud súlyban (1 pud = 16,38 kilogramm)
különböző ezüsttárgyakat készíttetett 112 ezer rubel
értékben. Nevéhez a következő ismert tárgyak kötődnek:
tábori templom számára készített liturgikus edények,
evangéliumos könyv domborított borítója, sótartó és
dohányszelence. Ezeket a műveket szintén a moszkvai
Állami Történeti Múzeum őrzi.5
A harmadik, cirill betűs jelzés A E (latin betűvel
ugyancsak A E) lent látható. Alekszandr Szergejev Jegorov
(Александр Сергеев Егоров) nevét jelöli, aki egy
ezüstműves-vállalkozás tulajdonosa volt. Tevékenysége
1868 és 1897 között ismert. Nevéhez köthető a moszkvai
Állami Történeti Múzeumnak egy csészéje és egy kis
pohara.6
A mécsestartón még egy ötvösjegy található: ovális
pajzsban Δ görög betű, női fej 84 zolotnyik finomsági
fokkal. Ez a Moszkvai Ellenőrző Hivatal 1899 és 1908
között használt hitelesítő jele.
Nemhiába részleteztük a sok ötvösjegyet. Ezek a pontos
múzeumi meghatározások alapjain túl arra is utalnak,
hogy jelentős műhelyekben jelentős művészek készítették
e műremekeket. Második mécsesünkön a magas technikai
színvonalon öntött részek, a gondos domborítások és a
finoman áttört részek egységes kompozíciót alkotnak,
s az orosz egyházművészet legkiválóbb alkotásai közé
emelik e mesterművet.

Az ünnepek ablakai
ANGOL NYELVŰ KÖNYV A SZEGEDI ÚJ ZSINAGÓGA
ÜVEGFESTMÉNYEIRŐL

Vannak épületek, amiket
ha egyszer láttunk, sosem
felejtünk el. Talán nem
csak nekem ilyen a szegedi
Új zsinagóga a csodás
üvegkupolájával, aminek
24 oszlopa az órákra
és a Tanakhra, vagyis a
Törvény, a Próféták és az
Iratok 24 könyvére utal,
amit szokás héber Bibliának vagy épp Ószövetségnek is
nevezni. Az Új zsinagógát 1903. május 19-én avatták fel,
a magyar építészettörténet fontos elemeként tekintünk rá.
Számontartjuk zseniális tervezőjét, Baumhorn Lipótot;
az építtető hitközség elnökét, dr. várhelyi Rósa Izsót; a
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A szegedi Új zsinagóga. Tervező: BAUMHORN Lipót
The New Synagogue of Szeged. Architect: Lipót BAUMHORN | 1901–1903
Fotó: Rómer János

hittudós főrabbit, Löw Immánuelt; és sok jeles akkori
adományozó nevét is. Azonban még néhány évvel
ezelőtt is „kijavították” azokat (köztük e sorok íróját),
akik a kupola és üvegablakok festőjeként Róth Manót
nevezték meg, akinek a neve is szerepel az egyik, általa
a hitközségnek ajándékozott ablakon. Elszánt hely- és
művészettörténészek bizonygatták, hogy a „Róth Manó”
név mítosz, esetleg félreértés, az valójában Róth Miksának,
a világszerte ismert üvegfestő és mozaikművésznek a
beceneve. Majd pedig amikor a zsinagóga építéséről Löw
Immánuel által írt könyv is „az ifjabb Róth Manó”-t
említette, zavart hallgatás következett, de szerencsére
nem csak az. Frauhammer Krisztina és Szentgyörgyi
Anna széles körű és alapos kutatással megvizsgálták,
hogy ki is készítette az üvegképeket, s egy gyönyörűen
kivitelezett angol nyelvű könyvben dokumentumokkal
és műelemzéssel bemutatták a zsinagógát, az üvegeit és
az alkotókat.
Róth Manó 1868. március 2-án Pesten született,
három évvel volt fiatalabb bátyjánál, Miksánál. Az
üvegfestést otthon tanulhatta ki, hiszen apja, Zsigmond,
sőt nagyapja, Sámuel is üvegművesként dolgozott, akit
a zsidó konkurenciától tartó Pesti Üveges Céh még
zsandárokkal záratott börtönbe, kontárság címén.
Azonban fia, Zsigmond a „régi” Műcsarnok (ma a Magyar
Képzőművészeti Egyetem és a Budapest Bábszínház
épülete) üvegeiért már a királytól kapott Legfelső elismerést,
unokája, Miksa pedig a Szent Jobb kápolnáért Ferencz
József-rendet, világkiállításokon pedig aranyérmeket.
Manó azonban árnyékban maradt, pedig nagyszerű, máig
ismert alkotások kötődtek a nevéhez. Például a Gellért
Szálló üvegeinek többsége, Lechner Ödön pozsonyi Kék
templomának ablakai – vagy épp a szegedi Új zsinagóga.
Ma már látjuk: Manó is kiemelkedő tehetség volt, nagy
szakmai alázattal dolgozott együtt kora legkiválóbb
alkotóival.
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