
� Az ikonokat, különösen pedig az orosz ikonokat,
gyakran csodálatos ötvösmûvészeti borítóval látták el.

A borítók egy része ezüstbôl készült, a kevésbé gaz -
dag régiókban pedig elsôsorban sárgarézbôl. Az ikon
borításának ragyogása a belôle kiáradó égi, nem anya -
gi fényt szimbolizálja. A 787-ben összehívott máso dik
nikaiai (niceai) zsinat – a katolikus egyház 7. egye te -
mes zsinata – a frigyláda és az ikon anyagát a fában
jelölte meg. Ehhez kapcsolódik a Szentírás szövege,
mely szerint a frigyláda arannyal volt borítva. Mózes
második könyvében, vagyis a Kivonulás könyvében a
következôket olvashatjuk: „Borítsd meg azt [vagyis a
frigyládát] tiszta aranynyal, belôl is kivûl is megborítsd
azt, és csinálj reá köröskörûl arany pártázatot.” (2Móz
25,11) Erre alapul a fára festett ikonok nemesfémmel
való borítása.

Az ikonborítók nemes csillogásukkal az ikonról su -
gárzó isteni fényt hangsúlyozzák, színes drágaköveik
finoman érzékeltetik a szent ábrázolás tér- és idôfe -
lettiségét. Gyakran rubinnal, zafírral és smaragddal
díszítették. Ezek a kövek színeikkel – a keresztény
színszimbolika szerint – különbözô értékeket szim -
bo lizáltak.

A nem nemesfém ikonborítók közül elsôsorban a
sárgarezet kell megemlíteni. A vörösréz és cink öt vö -
zetébôl készült sárgarezet rendszerint fényesre polí -
rozták, így az arany hatását keltette, vagy hogy ugyan-
csak nemes csillogású legyen, ezüstözték. De a réz nek
önmagában is jelentôs kultikus, mágikus szerepe volt
Oroszországban. Sokáig ritka, értékes anyagnak szá -
mított, hiszen sokat kellett külföldrôl behozni. Ami -
kor ikonborítót készítettek belôle, gyakran hivatkoz tak
az ószövetségi részekre. Ott többször is találko zunk 
a réznek (vagy rézötvözetnek) mint nemes anyagnak
az említésével. Például Mózes második könyvében az
oltárépítésnél a következôket olvashatjuk: „Azután
minden edényét is megcsinálá: a fazekakat, a lapátokat, 
a medenczéket, a villákat és a szenes serpenyôket; minden
edényeit rézbôl csinálá. Csinálá az oltárhoz hálóforma ros-
télyt is rézbôl, annak párkányzata alá alúlról a köze pé ig.”

(2Móz 38,3–4) Mózes negyedik könyvében pedig a
rézkígyó fontos, gyógyító szerepérôl olvashatunk:
„És monda az Úr Mózesnek: Csinálj magadnak tüzes kí -
gyót, és tûzd fel azt póznára; és ha valaki megmarattatik,
és feltekint arra, életben maradjon. Csinála azért Mózes
rézkígyót, és feltûzé azt póznára. És lôn, hogy ha a kígyó
valakit megmar vala, és az feltekinte a rézkígyóra, élet ben
marada. (4Móz 21,8–9)
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Tisztáznunk kell még az ikonborítóval kapcsolat -
ban két megnevezést, melyet az orosz szakirodalom
és múzeumi tárgyleíró gyakorlat sem használ mindig
egységesen. Ez a riza és az oklad kérdése.

A riza (риза) és az oklad (оклад) orosz szavak nagy -
jából azonos jelentésûek, és az ikonokra ráhelyezett
borításra utalnak. (Oroszország déli és nyugati vi dé -
ke in helyettük gyakran a sata (шата) szót is használ -
ják.) A riza és az oklad szavak a 16. században jelen tek
meg. Gyakran csak az oklad szót alkalmazzák az ikon -
borítás általános megjelölésére, így a görög επένδυση
szót tekinthetjük megfelelôjének, mely hétköznapi
értelemben is burkolást, borítást jelent. Mások az ok-
ladot az ikonon lévô olyan gazdag fémdíszítésnek ne -
vezik, amely csak „a hátteret” és a dicsfényt bo rít ja.1
Gyakran az oklad speciális fajtájának tartják a ri zát.
Ebben az értelemben a riza olyan oklad, amely az ikon
teljes festett felületét beborítja, kivéve az arco kat, a
kezeket és a lábfejeket. A riza szónak is van még egy
speciális jelentése: ez egyházi ruhára utal. Így a riza
szónak a görög ένδυμα szó felel meg, mely hét köz -
napi értelemben is ruhát jelent.

Meg kell még említenünk az ikonborítónak egy kü-
lönleges fajtáját, amely a legkorábban, vagyis még az
oklad és a riza elôtt alakult ki. Ez a baszma. Az ikon -
borításnak az a fajtája, amely az ikontáblának csak a
széleit borítja, mintegy keretbe – de nem igazi keret -
be – foglalva a középsô ábrázolást. Ezt láthatjuk pél -
dául a Krisztus pokolra szállása és feltámadása ünne pek kel
ikonon. A baszma török eredetû szó, és a fémmûves -
ségben díszesen domborított fémlemezt is jelent.

Számos 19. és 20. századi, kevésbé igényes ikon ké -
szítô mûhelyben az eltakart részeket nem is festették
meg. Az ilyen ikont oroszul podokladnyi cá nak (подок -
ладница) nevezték.

Az ikonokat nem volt kötelezô fémborítóval ellát -
ni, mégis igen sok fémborítós ikonnal találkozunk
fôleg a 18. és a 19. században. I. A. Sztyerligova, a fém-
borítások legnagyobb kutatója találóan mutat rá egy
korai ikonnal kapcsolatban a fémborítás teológiai
jellegére: „A veretes borítás sugározza a szent apostolok
testének ragyogását és romolhatatlanságát.”2

Az egyik legkvalitásosabb ötvösremek az itt bemu -
tatott Hodégétria Istenszülô ikon borítója.

A Hodégétria görög szó, útmutatót jelent. Ezzel a
szóval jelölik az Istenszülô Útmutató ikonját. Az ôsi
ikont egy konstantinápolyi kolostorban nagy tiszte -
letben tartották az utazók vezetôi. A kolostor elne ve -
zése is innen származik: Útmutatók, vezetôk kolos -
tora. Az itt élt szerzetesek vakokat segítettek, vakokat
vezettek. A kolostor Konstantinápoly 1453-as ostro -
ma kor elpusztult. Az elnevezés arra is utal, hogy az
Istenszülô mutatja az igaz utat. 

A fotón reprodukált kicsiny ikonon rendkívül fino -
man megmunkált ezüstborítót látunk. Az apróléko san
kialakított, domborított és vésett felület Stefan Wä -
kevä (1833–1910) ötvösmester munkája. Ez a finnor -
szági születésû kitûnô mester 1843-ban Szentpéter -
várott tanult, 1847-ben már segéd lett, 1856-tól pedig
már ezüstmûves mesterként dolgozott. Sok kifino -
mult, néha igen egyszerû, máskor pedig bonyolult
formájú ezüsttárgyat készített a szecesszió stílusában.
A híres Fabergé cég számos megrendeléssel látta el ôt.

Az Istenszülô elszenderedésének ábrázolása ikono -
kon Oroszországban különösen gyakori volt. A Má ria
halálát bemutató ikonokon a ravatal mellett a gyá szo-
ló apostolok állnak, középen Krisztus, aki anyja lelkét
pólyás csecsemô képében viszi a mennybe. Ezekhez
az ikonokhoz számos különleges csodás történet kap -
csolódik. J. Poszeljanyin3, az Istenszülô-ikonok egyik
legnagyobb kutatója több jámbor történetet is ismer -
tet Az Istenszülô elszenderedése ikonokkal kapcso lat-
ban. Például az Adrian-féle Istenszülô elszendere dé se
ikonnal kapcsolatban megírja, hogy 1540-ben Adrian
Posehonszkij szerzetes társával elindult, hogy új ko -
lostort alapítson. Megáldották ôket egy Istenszülô el -
szenderedése ikonnal, amit magukkal vittek, és mikor
megpihentek, imádkozás után egy tölgyfára helyez ték
azt. Egy halász el akarta lopni az ikont, de amikor
felmászott a fára és az ikon felé nyúlt, egy láthatatlan
erô a földre terítette. Egy másik történet Gyionyiszij
Glusickij (1363–1437) híres orosz ikonfestô nevéhez
kötôdik. A moszkvai Novogyevicsij-kolostorban már
három éve betegen feküdt egy Iulianyija nevû idôs nô,
amikor 1593-ban álmában megjelent neki az Isten -
szülô, aki megígérte neki, hogy ha megfogadja, hogy
a Szemigradszkaja járásban lévô elhagyott templo mot
felújítja, meggyógyul. A fogadalom után Iulianyija
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Hodégétria Istenszülô,
orosz ikon. 

A borító Stefan Wäkevä
munkája / Hodegetria
Theotokos, Our Lady 

of the Way. 
Russian icon. Cover 
by Stefan Wäkevä  

Szentpétervár, 19.
század utolsó

harmada, fa, ezüst,
jelzett: S .W

(magántulajdon) /
Saint Petersburg, last
third of 19th c., wood,

silver, signed: S.W
(private collection)

[4,5x3,4 cm]
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Krisztus pokolra
szállása és feltámadása
ünnepekkel, orosz ikon
/ Christ’s Descent into
Hell and Resurrection
with the Feasts.
Russian icon 
19. század közepe, fa,
rézötvözet (magán -
tulajdon) / mid-19th
c., wood, copper alloy
(private collection)
[4,5x3,4 cm]
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Az Istenszülô
elszenderedése, 
orosz ikon / Dormition
of the Mother of God.
Russian icon 
19. század harmadik
negyede, fa, rézötvözet
(magántulajdon) /
third quarter 
of 19th c., wood,
copper alloy 
(private collection)
[27x22,5 cm]
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Az Istenszülô
elszenderedése ikon

(borító nélkül) /
Dormition of the

Mother of God. Russian
icon (without cover)



azonnal meggyógyult, felújította a templomot, és a
templomban megtalálta és megmentette Gyionyiszij
Glusickij Az Istenszülô elszenderedése ikonját. Az ikon
ma a vologdai múzeumban látható (ltsz. 7816).

A Vlagyimiri Istenszülô-ikon és a Keresztelô Szent Já-
nos-ikon fémborítója csak a „hátteret” és a nimbuszt
fedi. Az utóbbinál érdemes felfigyelnünk a finom dom -
borításokra, vésésekre és a különös drágakô után za -
tok ra. Ezt az ikont kiotba, azaz üveges ikonszekrény -
kébe, dobozba helyezték, mely az ikont védte és még
inkább hangsúlyozta tiszteletét. RUZSA GYÖRGY

mûvészettörténész
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Keresztelô Szent János,
orosz ikon / John the
Baptist. Russian icon
19. század közepe, 
fa, aranyozott és
ezüstözött rézötvözet,
drágakôutánzatok,
18x15,5 cm, kiottal:
25,2x22,4 cm
(magántulajdon) /
mid-19th c., wood,
gilded and silvered
copper alloy, precious
stone replicas, 
18x15,5 cm, with
kiot: 25,2x22,4 cm
(private collection)

Vlagyimiri Istenszülô, orosz ikon / 
The Mother of God of Vladimir. Russian icon
1800 körül, fa, rézötvözet (magán tulajdon) / c. 1800,
wood, copper alloy (private collection) [31x26 cm]
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