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Misztika és ikonfestészet 

Marton Janka  

Misztika és ikonfestészet 

„Az ikonokat nem tekinthetjük pusztán 

egyszerű műtárgyaknak – ennél sokkal többet 

jelentenek. Röviden: az ikonok esetében a mű-

vészet valami más szolgálatában áll, csak ki-

egészítő, marginális jellegű. Az ikon esetében a 

főhelyet Isten foglalja el, Isten misztériuma, amely az ikon mű-

vészetén keresztül nyer kifejezést.”1 Hasonlóképen, a misztikus 

hívő sem áll meg a felszíni, Krisztust külsőleg követő vallásos 
életnél, hanem annál mélyebbre hatol ‒ Isten élő ikonjává 

kíván lenni: ahol emberi jellemzője marginális jellegű, a főhe-

lyet Isten foglalja el, az Úr jelenléte mutatkozik benne, ahol 

emberi létén keresztül Isten léte nyer kifejezést. Aki rá néz, Is-

tent lássa, és nem ad alkalmat arra, hogy bárki megálljon 

nála, a képnél, hanem tovább lépésre késztet a lényeg felé. 

Ő maga csak egy kilátást ad az Atyára, belevilágít ragyogó 

lényével a másik szemébe, mint ahogy az ikonok arany hát-

tere ragyog, hogy a másik lelkében ez a fény visszhangra ta-

lálhasson. 

Ez az ikonok és a misztikus vallásosság első, legfonto-

sabb közös jellemzője. Az alábbiakban a misztikus szemlélet-

mód ikonokban való megjelenésére szeretnék rávilágítani. 

                                       
1 O. Popova-J.Szmirnova-P.Cortesi: Az Ikon. 7. o. 
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 Az idei nyáron pár napot Görögországban töltve társa-

immal elcsodálkoztunk a görög embereknek azon a lelküle-

tén, melyben a nyugati kereszténységtől eltérően szilárd ra-

gaszkodás tapasztalható az ortodox hithez. Megmutatkozik 

ez abban is, hányan mennek el egy nyaralóhelyen is a vasár-

napi szertartásra, vagy abban, hogy minden közösségi hely-

színen szentképeket találunk: buszmegállóban, piacon, étter-

mekben, még a pékségben vagy ruhaboltokban is. Eddig is 

elvarázsolt az ikonfestészet nemességével és érzékenységé-

vel, de most megtapasztaltam azt is, hogy a bevásárlóköz-

pontokban vagy benzinkutakon lelhető, sokszor tucat-gyár-

tott, gyenge utánzatok is milyen fontos jelentést hordoznak. 

Kifejezik, megvallják, ugyanakkor erősítik is, bevésik a tudatba 

a nép hitét. A nyugati szellem szabadságra törekvése is fel-

szabadító lehet, ha nem a rabságba hatja a lelket, a mo-

csokba a szabadság zászlaja alatta, hanem a csordaszellem 

fölé emelkedően másként, mélyebben akarja látni és láttatni 

az emberi létet. Ugyanakkor ez a keletiesebb szellem hagyo-

mányokhoz ragaszkodó törekvése is felszabadító lehet, ha 

nem béklyóba zár, hanem köt a megtalált igazsághoz és en-

gedi a mélyebbre merülést abban. Mindkettő szemléletmód 

lehet útvesztő is vagy célra vezető út: kérdés, hogy az irány-

tűnk helyes marad-e, a végső célra, Istenre irányított. Úgy tű-

nik, ebben az évszázadban, az emberek kilengő, irányvesz-

tésre hajlamos, könnyen talajt vesztő jellemét talán hatéko-

nyabban tudja a helyes úton tartani az ortodoxia nehezeb-

ben kikezdhető, hagyományhű szilárdsága.  

 

Ikonfestők lelkülete 

Az ikonfestészet kezdete az egyházszakadás előtti korba, az 

V. századba nyúlik vissza, a mai keresztény egyházak közös 

hagyományaként. Motívum- és szimbólumvilága, kifejező 

rendszere sok mindent átvett az azt megelőző évszázadok 

„pogány” kultúrájából, Krisztus-hívő tartalommal megtöltve 

azokat. A képfestés szakma is, de mindig áll hit is a hátteré-

ben: vagy maga a festő hívő személy, vagy a megbízó, vagy 
a vásárló az ‒ valamely oldalon a szentkép létrejöttének oka-

ként így is, úgy is a (bár lehet, sokszor babonás) hit áll. Az ikon-

festő hagyomány ennél azonban tovább megy, azt vallja, 

hogy minden klasszikus ikontípus mögött, amit évszázadok 
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óta másolnak, alkalmaznak, valódi Isten-tapasztalat áll. Bizo-

nyos ikonfestő iskolák ennek a tapasztalatnak az elmélyítését 

és a lélekkel festést vallották, bizonyos iskolák a tökéletes má-

solásban látták a hagyomány megfelelő továbbvitelét, vagy 

a technikák tökéletesítésében, és persze mindig is megvolt az 

a réteg, melynek a motivációját az eladás mennyisége és 

nem a minősége jelentette. Most nézzünk két olyan ikonfestő 

légkört, ahol az alkotás hátterében nemcsak hogy mély hit 

állt, hanem az Isten misztikus megtapasztalásának lehetősé-

géről való meggyőződés és arra törekvés, hogy az alkotás ezt 

tükrözze vissza. 

1. A hészükhazmus hatása az ikonfestészetre 

A hészükhia (görög) vagy iszihia (orosz) szó jelentése: béke, 

nyugalom, csend, hallgatás. Az Istenben való csendben el-

merülés és belső imádság fontosságát előtérbe helyező szer-

zetesi lelkület, mely a 3. századi egyiptomi és sínai szerzetes-

ségben is megjelent, majd a 12-16. században újra feléledt, 

és az Athosz-hegyi szerzetesek között, majd az orosz vallási 

életben is nagy hatású mozgalommá vált. „A 14. században 

a hészükhazmus Athosz-hegyi és konstantinápolyi képviselői, 

Grégoriosz Szinaitész és Grégoriosz Palamasz kidolgozták 

misztikus elméletüket az embernek még életében történő 

egyesüléséről Istennel (...) A nem teremtett fény ragyogása, 

az isteni energia által az ember elérheti a ’szellemi Édent’, át-

istenülhet nemcsak lelkével és szellemével, hanem egész tes-

tével is, azaz Istenné válhat a fényként megjelenő isteni ke-

gyelem segítségével.”2 A hészükhaszta szerzetesek Istennel 

való egyesülésében való hitének és fénylátomásaik valósá-

gosságának megkérdőjelezői is voltak, például Kalábriai 

Barlaam, aki tagadta Isten valóságának ilyen jellegű megta-

pasztalását, de vele szemben a mozgalom csak megerősö-

dött. ,,A hészükia a lélek és a világ csendje. Megfeledkezés 

az alacsonyabb rendűről, a magasabb rendű világ titokzatos 

megismerése, a lélek önátadása egy nála jobbnak. Akik szí-

vüket megtisztították e szent hészükia által és kimondhatatlan 

módon egyesültek a minden tudást és elképzelést felülmúló 

fénnyel, önmagukban mint tükörben szemlélik az Istent.''3 Ez 

                                       
2 http://epa.oszk.hu/00800/00861/00008/1998_1_t7.html 
3 http://lexikon.katolikus.hu/H/h%C3%A9sz%C3%BCkiazmus.html 

 

http://epa.oszk.hu/00800/00861/00008/1998_1_t7.html
http://lexikon.katolikus.hu/H/h%C3%A9sz%C3%BCkiazmus.html
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a szemléletmód azonnal utat tört az ikonfestészetben is. „A 

prédikáción kívül éppen az ikon feladata volt, hogy kifejezze 

a kor számára olyan fontos lényeget: Isten megismerésének, 

az isteni energiáknak a tanát, amellyel közösségre léphet 

minden olyan ember, aki rendelkezik a lelki élet tapasztala-

taival.” Ezek az ikonok nyugalmat és békét árasztanak, az ar-

cok sugárzóak, és belülről bocsájtják ki a fényt. Az ikonok 

arany háttere mellet, sőt néhol ahelyett, mely addig is a 

transzcendens világ ragyogását és lényegességét hangsú-

lyozta, megerősödött az ábrázolt Krisztus, Szűzanya vagy 

szentek belsejéből ragyogó fény. Az Isteni fényt és jelenlétet 

nem a földi világból megközelíthetetlen, innen csupán csak 

csodálható és tisztelhető, távoli dimenzióként mutatja, ha-

nem elérhető, belsőleg átélhető, átváltoztató erejű, megta-

pasztalható valóságként. Ugyanazok az ikontípusok (pl. Krisz-

tus Pantokrátor, Istenanya), melyek addig is a hagyomány 

részei voltak, megteltek ezzel a belső, alakokból kiáradó 

fénnyel, ugyanakkor méltóságteljes szelídséggel. Példa erre 

az 1363-ben keletkezett Krisztus Pantokrátor ikon, mely az 

Alexiosz és Joannész által alapított Áthosz-hegyi kolostor szá-

mára készült. Később Feofan Grek ikonfestő is ezt a hagyo-

mányt vitte tovább, még inkább beleszőve az égi világot a 

földibe, de nem annak lefokozásával, hanem az emberi lét 

felemelésével, átisteniesítésével. A szentek és Krisztus világfe-

lettiségét kifejező bizánci ikontípusok nemességét nem veszí-

tik el, de az emberhez a meg-

váltást közelebb hozzák: a 

Krisztusban való átalakulást 

mint már jelenlévő, aktuális, a 

mostban cselekvést, 

megragadást, azonnali át-

adást és átváltozást kívánó 

követelményként állítják a 

szemlélő elé. Ezeknek az iko-

noknak nem csupán a hódo-

lat kiváltása a céljuk, hanem 

annak a hitnek az átadása, 

hogy Isten fényének befoga-

dása átalakít, belülről fény-

lővé tesz. 
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1. A hallgatás, csend, nyugalom tisztelete olyan előkelő helyet 

foglalt el, hogy egy ikonográfiai típus is kialakult, mely ezt a 

nevet hordozza: a Szent Hallgatás (Beatio Silenti/Hagia 

Hesychia). Bár az alak körüli IC XC = Jézus Krisztus felirat miatt 

vannak, akik Jézus ábrázolásnak tartják, ám mivel Jézus nem 

szokott szárnyakat kapni az ikonokon, és a témája az ember 

hallgatása, az alak sokkal inkább egy olyan ember, aki a 
belső csendben az angyalok világába lépett ‒ mutatják ezt 

a szárnyai; lénye pedig Krisztushoz hasonult ‒ ahogy az álta-

lában Krisztus arcát ábrázoló vonások vannak ismételve az 

arcán. Ruhája bíbor színű, mint az uralkodóké: az önmagán 

uralkodó ember győzelmeként, aki megfékezte vágyait; keze 

pedig keresztbe téve mellkasa előtt: nem tartva semmit, 

megszabadulva minden ragaszkodásától, kifejezi, hogy a vi-

lágtól már nincs szüksége semmire. A feje körüli fénykörben 

hétágú csillag, heptagramm, a bölcsesség és beavatott tu-

dás szimbóluma, ami abból a fényből táplálkozik, melybe a 

lény átlépett. „Ha a kitartó és tiszta imádság megszabadít 

bennünket minden földi ingertől, s ha mindezeket árnyéknak 

tekinted, s ha lelkünket tökéletesen Isten jelenlétére irányítjuk, 

akkor szövetségesünk támad az istenszeretetben. A kö-

nyörgő, imádságos kiáltás forrásként buzogtatja föl lelkünk-

ben az Isten iránti szeretetet, megragadja lelkünket, hogy be-

tekintést nyújtson neki egy titokzatos országba. A léleknek a 

szeretettel kötött házassága gyümölcsként a bölcsességet 

nyújtja, s ezáltal kimondhatatlan valóságok jelentkeznek. Ha 

Krisztushoz, Istenünkhöz mint az ’Igéhez’ szólunk bensősége-

sen imádságunkban, akkor Ő elveszi a lélektől saját gondol-

kozási tevékenységét, s helyébe magasabb ismeretet aján-

dékoz neki, s a hiányzót alkalmas képességekkel és új erőkkel 

egészíti ki.” (Theoleptosz)4 

Az ikon alakjának szárnya többszínű, általában lentről fölfele 

a sötétebbtől a világosig terjedő színárnyalatokkal, kifejezve 

ezzel a lélek kiemelkedését az anyagi világból a tisztaságba. 

A belső csendben átalakuló lélek körüli Jézus Krisztus felirat 

pedig kifejezheti azt a hitet, melyet Palamasz Szent Gergely 

megfogalmazott az Isteni jelenlét megtapasztalását két-

ségbe vonó, ám sajnos nyugaton nagy hatást kifejtő Barlaam 

                                       
4 Filokália. https://terebess.hu/keletkultinfo/filokalia1.html 

 

https://terebess.hu/keletkultinfo/filokalia1.html
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támadásaira válaszként: "Mindenütt jelen van a Mindenek Ki-

rálya, és mindenütt ott van az Ő Országa, tehát az Ő Orszá-

gának eljövetele nem annak egyik helyről a másik helyre vo-

nulását jelenti, hanem az Isteni Lélek erejéből való megnyilat-

kozását…" A hészkükhaszták vallották, hogy az üdvözülés 

nem egy halál után csak úgy megtörténő valamiféle aján-

déka Istennek, melyet mint nagyúr adományoz vagy meg-

foszt attól, hanem egy olyan állapot, az Istennel való olyan 

egység, melynek megvalósítása MOST kezdődik, most zajlik 

bennük – vagy nem zajlik, de akkor nem fogjuk megkapni 

egy ajándékdobozban, piros masnival átkötve Istentől. Most 

elkezdve Vele és Őbenne élni, kievezve abba a csendbe, 

ahol sem szenvedély, sem gondolat, sem ragaszkodás, sem 

tudás, sem ego, semmilyen kép nem követ minket: megkez-

deni az átalakulást, ez az egyetlen kulcsa az üdvösségnek, 

mely egyedül a mi kezünkben van. 

2. Radonyezsi Szent Szergej hatása 

Radonyezsi Szent Szergej (1314-1392) egy kezdetben remete-

életet élő szerzetes volt, aki mellé egyre több tanítvány sze-

gődött, mígnem kolostor alapítására kérték. Ezután nyugha-

tatlanul sokat dolgoztak, de az elvonultság és belső ima min-

dig az első helyen állt Szent Szergej és az általa alapított lavra, 

szerzetesrend számára. Bár a rend története már Szergej éle-

tében sem volt zökkenőmentes, egyszer el is hagyta az első 

kolostort, hogy újat alapítson, mivel társai közül nem mindenki 

tudta mégsem elfogadni a szigorú életet, végül az alapító lel-

kisége győzött, és nagy hatással volt több szerzetesként lett 

ikonfestő, köztük Andrej Rubljov szemléletére. Álljon itt két jel-

lemző történet, mely megmutatja e lelkiséget: „Amikor a 

Szent egyszer a Szent Liturgiát végezte, tanítványa, Simon is a 

templomban volt, aki sok erényben tűnt ki, s akinek feddhe-

tetlen életéről maga a Szent is tanúskodott. Simonnak csodá-

latos látomásban volt része. Miközben Szergej atya a szent 

cselekményt végezte, Simon tüzet látott, amely kiterjedt az 

oltár fölé, majd körülvette az oltárt és a többi szent tárgyat. 

Amikor Szergej atya az Eucharisztiát magához akarta venni, 

az isteni tűz lepellé változott és beleömlött a szent kehely bel-

sejébe.”5 Az Eucharisztia mélységes tisztelete és benne Isten 

jelenlétének átélése központi helyet foglalt el a rend tagjai 

                                       
5 Gabriel Bunge: A Szentháromság-ikon. 71.o. 
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számára, melyet e látomás még erősített. Rubljov oly neves 

Szentháromság ikonjában, ahol a kehely központi helyet fog-

lal el, az Isteni személyek és az ikon szemlélője között egy ka-

put nyitva, ennek a mély megélésnek az öröksége tükröződik. 

Egy másik alkalommal, amikor a szent három rendtársával 

együtt a liturgiát végezte, „jelen volt a templomban egy 

nagy erényekkel bíró ember, Izsák, a Hallgató is, aki a követ-

kezőket látta: az oltárnál egy negyedik, csodálatos külsejű 

férfit látott, aki a többiekkel együtt végezte a szertartást. Kü-

lönösen és kimondhatatlanul sugárzó és fénylő ruhában volt. 

Kis bemenetnél ez a csodálatos, angyalhoz hasonlító férfi a 

Szent mellett lépett ki, arca napszerűen sugárzott, és nem le-

hetett sokáig ránézni.” Amikor Szergejt erről kérdezte, ezt a 

választ kapta:  „Ó, kedves gyermekeim, amit Isten nektek 

már kinyilatkoztatott, titokban tarthatom-e? Akit láttatok Isten 

angyala volt. És nem csak ma, hanem mindig, amikor a litur-

giát végzem, meglátogat engem (...)” Az ortodox templo-

mok ikonosztáza eleve kifejezi azt a hitet, hogy a liturgia nem 

csak az ember és Isten között végbemenő cselekmény, ha-

nem jelen vannak Isten más, Őt szolgáló lényei is. Ellentétben 

a nyugati általános teológiával, ahol az ember került a te-

remtés „csúcsára”, a keleti felfogásban az ember egy lelki 

közösség része, ahol nála szentebb és méltóbb lények jelen-

létében ő sincs elzárva a szentségtől, de egy olyan lelki áram-

lásra való nyitottságot kíván, ahol az egonak nincs szerepe, 

hanem a szentség előtti hódolat, annak befogadása és az 

abban való elmerülés a cél. Andrej Rubljov művészete is eb-

ből a lelki áramlásba való bekapcsolódásból táplálkozott, 

ahol az ikonfestő nem egy alkotó, hanem egy eszköz, mint az 

ecset, amin át megnyilvánul egy belső élet. 

Szergej atya hagyatékának fontosságát erősítette a 19. 

században az ikonok megmentéséért és az ikonok lelki értel-

mezéséért is oly sokat tevő Pavel Florenszkij atya. A tudomány 

(fizika, matematika, alkalmazott tudományok) mélységeit, 

határait feszegette, nagy tudással és gyakorlati tevékeny-

ségkörrel rendelkezve, de egyéni, zseniális látásmóddal. A tu-

domány és vallás egységet képzett világszemléletében, és 

írásaiban filozófiai gondolatokat fejtegetett. Mindeközben 

ortodox pap volt, aki tudományos tisztségeket betöltve vagy 

találmányokon dolgozva is első sorban lelki ember maradt, 

és megalkuvás nélkül állta az orosz hatóságok zaklatásait. 
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Több év büntetőtábori fogság után, mely alatt igyekezték 

zsenialitását kihasználni, és mikor ez nem ment, megtörni, vé-

gül kivégezték. Florenszkij atya az ikonfestészetnek nem csak 

technika és történeti hátterét kutatta, hanem azokat a lelki 

mélységeket kereste, amiket szent ikonfestők elmélyüléseik 

során megéltek. Az ő szavai mutatják meg leginkább, mit je-

lent egy ikon festése annak, aki a festést nem műtárgy létre 

hozásaként éli meg, hanem az Isten világában elmerült lelki 

tapasztalat tárgyi lenyomatának: az ikon „ablak a túlvilágra, 

Isten valóságos aláereszkedésének színhelye, amiről az ikon-

festő csak ellebbenti a szellemi fátylat. Ablak arra a misztéri-

ummal és transzcendens fénnyel teli világra, ami az égben 

van. Szubsztanciája maga a fény, a transzcendens, Isteni 

energia, és mint ilyen valójában nem is festmény, hanem pré-

dikáció, amely művészi eszközöket használ. Érzékelhetővé te-

szi az ember számára a láthatatlant." Valójában minden val-

lásos művészetnek ezt kellene elérnie: fellebbenteni a fátylat, 

becsalogatni a lelket a nemes, fénnyel teli létbe. Megvan ez 

a törekvés nyugaton is, de miért veszítjük el a folyton? Ha pél-

dául születtek csodálatos egyházzenei alkotások vagy lelket 

emelő építészeti formák, miért fog silányító újításokba, pár 

húrú gitárpengetésbe, vallásos tér-filozófia nélküli templomok 

építésébe a nyugati kereszténység? Miért nem a nemeset 

őrzi meg a múltból, hanem az elavultat, mellé pedig modern-

ségre hivatkozó ürességet ad? Persze nem csak a tradicioná-

lishoz való ragaszkodás érheti el a fátyol fellebbentését, pél-

dául Salvador Dalínak is kétségtelenül vannak olyan alkotá-

sai, melyek kiléptetnek a megszokott keretekből, miközben Is-

ten végtelenje felé mozdítanak. A régiből és újból is azt kel-

lene megőrizni, ami felemelő, helyes, Istenre hangolt iránytű-

vel.  
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A cikk írója: Marton Janka, az ELTE tanítóképző karán vizuális nevelés 
szakon művészettörténet tárgyban diplomázott Krisztus-ábrázolások-

ból. Eddig rövid írásai jelentek meg az AQUILA Magazinban és a Túllé-

pés korábbi számaiban. 20 éve az AQUILA közösség tagja. 
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