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 „Az igaz szerzetes élete” ikonográfiai típus
 egy 18. századi szentképen

„Tele bendőd ne csapjon be, szerzetes”*

Egy 18. század eleji, pergamenre festett ájtatossági kép elemzését készítettem 
el. A hármas tagozódású festmény a transzcendens világ tükörképe. Mérete: 
15,6 x 9,3 cm. Legfölül szép, érett barokk keretben felirat:1 „Wahre Abbildungen 
eines recht Geistlichen Ordens und Closter Menschens” (Egy igaz szerzetes és 
ko  lostori ember valós ábrázolásai). A felső (mennyei) világot az Atya színes 
feliratszalaggal tartja össze, mintegy átkarolva a felső képi mezőt: „Seÿe getreu 
[und] beständig bis in Tod, so will ich dir geben d …” (Légy hű és állhata-
tos mindhalálig, akkor neked adom ... [továbbiak elmosódva]). Az Atya körül 
szárnyaló gyermekangyalkák. Az egyiknek a kezében korona és pálmaág, a 
másikéban koszorú és virág (?).   

A festmény középpontjában (a földi világ) egy keresztre feszített szer-
zetes látható. Száján lakat, keresztre szögezett jobb kezében égő gyertyát tart.
Ómegára emlékeztető feliratszalag kanyarodik a gyertyát tartó kéz köré: 
„Ständige übung guter werck, gutwilliger gehorsam” (jótettek állandó gyakor-
lása, k ész  séges engedelmesség). A bal kezében pedig minden bizonnyal könyv-
tekercset tart. Gondoljunk az Apokalipszis hétpecsétes könyvére, amelyet csak 
a Bárány, Krisztus méltó felnyitni. A szájából „Andächtiges Gebett, Silentium 
zaumung [?] der [?]…” (áhítatos ima, szilencium megzabolázása a ... [továbbiak 
elmosódva]), füléből „Verzäumung2 der Ohren” (Fülek megzabolázása), szívéből 

MA G YA R SI O N.  ÚJ  F O LYA M V.  /  XLVII .  (2011/2)  267–290.

*  Részletesen lásd a 279. oldalon, lábjegyzetben.
1  A német nyelvű szövegek átírását, lefordítását, értelmezését és a hozzáfűzött észrevételeket Dr. Ber-

zeviczy Klára egyetemi adjunktusnak köszönhetem (PPKE, BTK, Germanisztikai Intézet, Piliscsaba). 
A jegyzetekben közlöm a megjegyzéseit. A szövegek szó szerinti, tehát nem magyarosított fordítást 
tartalmaznak. A kapott értelmezéseket változtatás nélkül veszem át.

2  Szerintem az „m” és az „u” össze van húzva (BERZEVICZY).
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„Heilige Betrachtung [?]” (Szent szemlélődés), övéből „Engelreine Keusch: heit” 
(angyali tisztaságú szüzesség), tarkójától „Verbundung der [Augen]”3 ([szemek] 
bekötése), lába alól „Ich hab meine Füs auf einen Felsen gesetzt, und der Fels ist 
Ch[ristus?] (Egy kősziklára álltam, mely szikla Krisztus) német nyelvű felirat-
szalagok kanyarognak. Felirat van a kereszt alatt is: „Welche Jesu Christi sein 
die creuzigen ihr fleisch sambt den Lastern und bösen [?] begierung [?]” (Akik 
Jézus Krisztuséi, azok megfeszítik a testüket összes vétkével és bűnös kívánsá-
gával [együtt]) és a kettős kereszt mindkét szárán: (fent) „Glaub, Ich bin mit 

3  Szögletes zárójelben levő kiegészítés a kép alapján tőlem. Szerintem ez is a füléből vagy a tarkójából 
jön. Ez a jobb oldali (BERZEVICZY).

4  A két fényképfelvételt Mudrák Attilának köszönöm.

1. kép. 18. SZÁZAD ELEJI SZENTKÉP4
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Christo ans Creu[z] geheftet” (Hit, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve), 
(lent, balra) „Hoffnung” (Remény), (jobbra) „[Liebe]”5 ([Szeretet]). Kétoldalt a 
kereszt fölött: (balra) „Fasten” (Böjt), (jobbra) „wachen” (Virrasztás), valamint 
Krisztus glóriáján:6 (fent) „Glaub, Ich bin mit Christo ans Creu[z] geheftet” 
(Hit, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve). A kereszt tetején kék, ívelt 
feliratszalag választja el a mennyei és a földi világot. A szerzetes fehér ruháját 
a derekán fekete (bőr)öv fogja össze. 

A kép alsó harmadát (alvilág) a szerzetes lába alatt ívelő feliratszalag „Ich 
hab meine Füs auf einen Felsen gesetzt, und der Fels ist Ch[ristus]” (Egy 
kősziklára álltam, mely szikla Krisztus) különíti el a középső mezőtől. Két 
oldalról nyilak szállnak a szerzetes felé. Öt nyíl már a középső mezőben röpül, 
s kettő körül ugyancsak feliratszalagot látunk: (balra, fent) „von Creuz” (lent) 
„steig herab” (a keresztről szállj le), (jobbra, fent) „steig herab” (lent) „von 
Creuz” (szállj le a keresztről). 

Bal oldalon két alak kezében íjjal. A nagy alak fején turbán, rajta török kaf-
tán. A kisebbik, szárnyas gyermekalakban Eroszt ismerhetjük fel. Erosz nyila 
mögött két apró, halvány alak. A bal oldali alak7 kezében tömött pénzeszsákot 
vélek felfedezni. E résznek sérült a festése. 

A jobb oldali alsó rész festése szintén sérült, hiányos. Annyi biztos, hogy a 
pokolból is nyilakat lőnek. Itt csak egy ördög arca ismerhető fel. 

A kereszt alsó szára mögött, a háttérben nagy, emeletes házak. Talán egy 
gazdag földbirtokot jelenítenek meg, a földi hatalom jelképét. Az ékekkel 
sziklába erősített kereszt alatt – azon a helyen, ahol rendszerint Ádám kopo-
nyáját ábrázolják – díszes barokk keretben, ugyancsak feliratot találunk. „Welche 
Jesu Christi sein die creuzigen ihr fleisch sambt den Lastern und bösen [?] 
begierung [?]” (Akik Jézus Krisztuséi, azok megfeszítik a testüket összes vét-
kével és bűnös kívánságával [együtt]).

A kép hátulján német nyelvű, gótbetűs, kéziratos bejegyzés: (fent) „Die lieb 
ist gros die gab zwar glein doch denk [?] das ichs Von Herzen mein” (A szere-
tet nagy, az adományok csekélyek, de úgy vélem, szívből teszem), (lent) „Ein 
bilt vor die VerGesenheit dir schilt ich befelle mich in alles [?] H.” (Feledés 
előtti (elleni?) kép, neked ajánlom magam, [Te] pajzs minden …), (jobbra lent) 

5  Nehezen olvasható, feltételezett kiegészítés (BERZEVICZY).
6  Gal. 2 Cap.?? Erősen elmosódott, valószínűleg a korábbi idézetre utal. Akkor: Gal. 2,19 (a fordítást 

nem eszerint írtam!) (BERZEVICZY).  
7  Az alakok nagyon halványan látszanak, a pénzeszsákot tartó személy ruházatában mintha középkori

zsidó viseletet lehetne felismerni. Bővebben lásd: SEIBERT, Jutta (szerk.), A keresztény művészet lexi-
kona (Budapest 1986) 324. és 262. 
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„Dero bis in doch gedrein [?] Ana Maria Reischerin [teljesen elmosódott:] … 
der jn hiesig [?] ...”.8 

Ha a képen látható motívumokat egyenként sorra vesszük, a barokk korra 
jel lemző9 nagy részletgazdagságot találunk, amelyek segítséget nyújtanak a 
kis remekmű értelmezésében.

Egy Budapesten található Pestisképen (1527–1528) a felhők között meg-
jelenő Atyaisten három nyilat készül kilőni a bűnös halandókra. A nyilak a hábo-
rút, az éhínséget és a járványt jelképezik,10 a Bibliában pedig az Úr haragját: 

8  Fordítását nem írom, mert az eleje értelmetlen (BERZEVICZY).
9  SOÓS Sándor, Apácamunkák (Esztergom 2006).

10  KOVÁCS Zoltán, Mágiával a fekete halál ellen?, in Ars Hungarica (1997) (61-2, 145–162) 148. 

2. kép. A SZENTKÉP HÁTOLDALA
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„Kilövöm rájuk minden nyilam. Éhséggel rakott csűr lesz majd az íj” (MTörv 
32,23–24). Az Úr haragjában nyilat akar küldeni a bűnös emberiségre (Ez 5,16). 
Az Apokalipszis lovasai közül az elsőnek a kezében íj és nyíl van (Jel 6). A lovas 
halál nyíllal és íjjal vadászik az emberekre.11 Pál apostol szerint a gonosz tüzes 
nyilát a hit pajzsával lehet elhárítani (Ef 6,16).12 Ez utóbbi idézet különösen fon-
tos lehet, ha ezen a szentképen a nyíl szerepét vizsgáljuk. Egy 1667-es kiadású, 
latin nyelvű Jézus Szíve-officium magyar szövege szerint: „Ez az igaz szerzetes-
nek gyakorta valo nyla melyel eröszakat szenvedo egeket altal jarja…”.13

A gyertya a Krisztus által hozott világosság jelképe, hiszen miközben fényt 
ad a világnak, megsemmisül. Az Üdvözítőnek is meg kellett halnia, hogy meg-
válthassa a világot.14 A gyertya fénye Krisztus áldozatára, a melege szeretetére 
utal. De az égő gyertya a mulandóság kifejezése is lehet.15 

A gyertyát ómega alakú szalagfelirat veszi körül. Az ómega általában 
Krisztusra vonatkozik („Én vagyok az alfa és az ómega, a kezdet és a vég” Jel 
21,6), ami az Atyával való egylényegűségét is kifejezi.16 

A könyvtekercs az ókor könyve volt. A füzet alakban összefűzött fatáblács-
kák (caudex) mellett az 1. századtól használták a pergamenkódexet és teker- 
cset. Az Apokalipszis hétpecsétes könyvét az utolsó ítéletkor csak Krisztus 
nyithatja fel. E könyvet számos ábrázoláson a Megváltó bal kezében láthat-
juk.17 A képen a szerzetes is a bal kezében tartja.

A feliratszalagok szövegei egyértelmű üzeneteket hordoznak, biztos eliga-
zítást és útmutatást adnak a képet szemlélő számára. A kép értelmezését köny-
nyítik meg. A keresztény ókortól megtalálhatók a képeken és domborműveken. 
„Az írott szó végső soron a gondolat képe.”18 

A szájon lévő lakat a szerzetesi hallgatásra, az imára összpontosításra és a 
világi problémáktól való megszabadulásra utal.19

Ördög és démon a rossz, gonosz, Istennel szembeforduló szellemeket 
jelenti. Az emberek kísértői, rossz útra csábítói ők.20 A török ruhában ábrázolt 

11  SEIBERT, Jutta (szerk.), A keresztény művészet lexikona, 245–246.
12  PÁL József – ÚJVÁRI Edit (szerk.), Szimbólumtár (Budapest 1997) 216.
13  SZELESTEI N. László, Rekatolizáció és barokk áhítat (Budapest 2008) 63. 
14  A keresztény művészet lexikona, 109. 
15  Szimbólumtár, 171. 
16  A keresztény művészet lexikona, 16.
17  Uo. 182.
18  VANYÓ László, Az ókeresztény művészet szimbólumai (Budapest 1988) 14.
19  Szimbólumtár, 414. A magyar klarisszák 1635-ös nagyszombati regulája két fejezetet szentelt az 

apácák hallgatásának és a szólás módjának. Lásd: SCHWARCZ Katalin, „Mert ihon jön aßonytok és 
kezében új szoknyák” (Budapest 2003) 69. 

20  A keresztény művészet lexikona, 254. 
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(gonosz) alak történeti aktualitásra utal: a kép minden bizonnyal a törökök 
által veszélyeztetett övezetben készült. 

A korona (corona=koszorú) az égi és földi méltóságok uralkodói jelvénye.21 
A koszorú a mennyei győzelem jeleként értelmezhető, szolgálhat a korona helyet-
tesítésére is.22 A dicsőség, a győzelem, a felszentelés és a szentség szimbóluma.23

A pálma a mediterráneumban az élet és a győzelem jelképe. Az ókeresz-
tény művészetben életfaként jelenik meg. Jelenti Krisztus és a vértanúk örökre 
szóló győzelmét.24 Az ókeresztény korban temetési jelkép és a Szentföldre 
induló zarándokok jelvénye, s mint ilyen a kísértő bűnnel szembeni talizmán. 
A szentek mellett a megdicsőülésüket jelenti.25 Ez utóbbira utal, hogy a szer-
zetes feje fölött az angyalok már készenlétben tartják a kiérdemelt pálmaágat. 

A bibliai-keresztény értelmezés szerint a szív az ember testi és szellemi 
központja, az érzelmek és főleg a szeretet székhelye. A lángoló szív az Isten 
iránti odaadó szeretet jelképe.26 A lelki élet székhelye.27

A kísértés és csábítás ősi emberi tapasztalat, amely arra késztet, hogy 
önzésből, kényelemből, félelemből a lelkiismeretünk szerint fontos dolgokat 
elhagyjuk, halogassuk, vagy éppen rosszat tegyünk helyette. A megkísérthető-
ség az emberi lét alapadottságai közé tartozik.28 A Bibliában ambivalens jelen-
tés hordozója a kígyó, amely lehet a csábítás szimbóluma is, mint a terem-
téstörténetben az első emberpár esetében.29 Az ókorban a tudás és a bölcsesség 
megtestesítője.

Erosz (Ámor) az antik szerelemisten, aki nyilával szerelemre gyújtja az 
embereket.30

Az alvilág, a pokol a keresztény felfogásban a Sátán birodalma, ahol az elkár-
hozattak lelke örök tűzben ég. Ez a büntetés és bűnhődés színhelye, az Istentől 
megfosztottság állapota, az emberi lét végső, helyrehozhatatlan bukása.31

A kettős kereszt tisztelete a 4. századig vezethető vissza, amikor Egeria 
(másként Aetheria) galliai zarándoknő itineráriumában beszámol a jeruzsá-

21  Uo. 179.
22  Uo. 181. 
23  Szimbólumtár, 273. 
24  A keresztény művészet lexikona, 257. 
25  Szimbólumtár, 370. 
26  A keresztény művészet lexikona, 295. 
27  Szimbólumtár, 438. 
28  SCHÜTZ, Christian, A keresztény szellemiség lexikona (Budapest 1993) 209. 
29  Szimbólumtár, 261. 
30  A keresztény művészet lexikona, 246.
31  Szimbólumtár, 38.
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lemi Szent Sír-templomban végzett nagypénteki szertartásokról. Megemlíti, 
hogy a liturgiában a keresztrelikviával együtt tiszteletben részesítették az 
úgynevezett titulust, az elógiumot, vagyis Krisztus keresztjének felirattábláját: 
„…az asztalra helyezik a Kereszt fáját és a feliratot … mindnyájan meghajol-
va először a homlokukkal, majd szemükkel érintik a keresztet és a feliratot”.32 
A kereszt felső vízszintes szára jelenti magát a titulust, melynek szövegét 
Pontius Pilatus római helytartó íratta héber, görög és latin nyelven: „Názáreti 
Jézus, a zsidók királya” (Jn 19,19). A kettős kereszt bizánci örökségnek tekint-
hető. Számos bizánci eredetű ereklyetartó kettős kereszt alakú. A katolikus 
területeken a Tridentinum az újra föllendült ereklyetisztelet (keresztereklyék) 
révén terjedt el. Magyarországon a korai bizánci hatásnak köszönhetően az 
Árpád-kortól kimutatható a kettős kereszt jelenléte.33

A részletek megfejtése azonban nem egyenlő a szentkép teljes és pontos 
értelmezésével. Mivel ritka ikonográfiai típusról van szó, a kép megértéséhez 
párhuzamokat próbáltam keresni, s e párhuzamokat a bizánci kereszténység-
gel foglalkozó könyvekben találtam meg. Az adatok is a bizánci kultúrkörből 
származnak.34 Az egyiket Puskely Mária a keresztény szerzetesség történetét 
feldolgozó munkájában idézi. Ebben egy bazilita szerzetest ábrázoló képet 
találtam, latin felirattal. A kép címe: „Imago perfecti novitij. O.S.B.M.” Vagyis: 
„A tökéletes újonc”.35 Az eredeti metszet egy latin nyelvű könyvben található, 
melynek szerzője magyarországi ruszin, a munkácsi bazilita kolostor ház-
főnöke, Basilovits Joannicius (1742–1821). Műve: Imago vitae monasticae, 
Cassoviae (Kassa), 1802. A könyv egyetlen rézmetszetét a címlapelőzéken a 
jelzet szerint („Binder”) Binder János Fülöp (1736/37–1811) készítette.36     

A másik könyv a Nacsinák–Soós szerzőpáros munkája, s Athoszt mutatja 
be.37 Ez utóbbi könyvben szereplő képhez adott magyarázat, idézet és értékes 
adatok adták meg a várt segítséget. Ezekből kiindulva sikerült közelebb jut-
nom az ábrázolás megértéséhez.      

32  Egeria útinaplója (ford. Ivancsó István; Budapest 2009) 128.
33  SZILÁRDFY Zoltán, Ikonográfia-kultusztörténet (Budapest 2003) 300. 
34  A hivatkozott képek részletes összehasonlító vizsgálata és elemzése most nem tartozik a feladataim közé. 
35  PUSKELY Mária, Keresztény szerzetesség. Történelmi kalauz. I (Budapest 1995) 91. A szerző nem kö-

zölte a metszet származási helyét. A képen látható rövidítés azonban bazilita szerzetesre utal.
36  A könyvet az esztergomi Laskai Osváth antikvárium 2007. december 9-én tartott árverésének a kataló-

gusában fedeztem fel. Ha Binder a metsző, akkor egy eddig ismeretlen munkájáról lehet szó! Ugyanis 
nem ismerteti sem Pataky, sem Rózsa. Vö. PATAKY Dénes, A magyar rézmetszés története (Budapest 
1951); RÓZSA György, Grafikatörténeti tanulmányok (Művészettörténeti Füzetek 25) (Budapest 1998)

37  NACSINÁK Gergely – SOÓS Sándor, Áthosz a Szent hegy az Istenszülő kertje (Budapest 2004). (A je len-
legi tanulmány szerzője csak névrokona a szerzőpáros azonos nevű tagjának.)
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3. kép.  „A TÖKÉLETES ÚJONC” – metszet Basilovits Joannicius 
Imago vitae monasticae c. könyvéből

38  RAPCSÁNYI László, Áthosz (Budapest 1979) 213.
39  BELTING, Hans, Kép és kultusz (Budapest 2000) 18.
40  DIONÜSZIOSZ DA FURNA, Az ikonfestészet kézikönyve, in Athanasiana (1999-2003) 9, 11–17. sz. (ford. 

Ivancsó István). 
41  NACSINÁK – SOÓS 127. 
42  BELTING 17. 
43  RAPCSÁNYI 213. Malerhandbuch des Malermönchs Dionysios vom Berge Athos (München 1960, 

1983). 
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Athoszon, a Szent Hegyen utazó francia archeológus, Adolphe Napoleon 
Didron 1839-ben,38 az Eszfigmenu kolostorban felfigyelt egy festő, Jóaszaf 
atya kézikönyvére. Ez az Ermeneia tón zografón, a Festők kézikönyve. A ko -
rabeli ikonfestők teljes elméleti és gyakorlati tudását felöleli és pontos iko-
nográfiai útmutatást nyújt. Az ikonfestők mindig egy mestertől tanulták meg 
mesterségük fortélyait, ennek ellenére a munka mégis óriási jelentőségű, 
összefoglaló ikonfestészeti anyagot tartalmaz. A könyv Furnai Dionysios 
(phournai Dionüszisz,39 vagy Dionüsziosz da Furna,40 azaz Furnából származó 
Dionysios, vagyis Dénes) 17–18. századi festő-szerzetes munkája.41 

Didron lemásoltatta az 1842-ben kézhez kapott kéziratot, s 1845-ben fran-
cia fordításban közreadta. A kézirat másolatát pedig átadta a görög király-
nak, aki Münchenben letétbe helyezte.42 Így jutott hozzá Godehard Schaefer, 
aki 1865-ben Trierben tette közzé német nyelvre fordítva. Később, 1960-ban 
München ben újra kiadták.43 Magyarul Ébner Lászó ismertette a könyvet a 
Művészettörténeti olvasmányok című gyűjteményében (1909).44 Az angol 
nyelvű kiadás 1998-ban jelent meg.45 A teljes fordítást Ivancsó István görög 
katolikus lelkipásztor, főiskolai tanár nyolc folytatásban publikálta a nyíregy-
házi Athanasiana című folyóiratban 1999 és 2003 között.46 

A Festők kézikönyvének végigolvasása, valamint az ikonfestészet lelkiség-
történeti áttekintése adja a biztos kulcsot képünk megértéséhez. A vizsgált kép 
nem ikon, de az ikonokra jellemző, lelki–formai tartalommal rendelkezik.47 

Tanulmányomban elsősorban az ikonfestészeti–lelkiségi hagyományok-
nak, valamint a katolikus szimbólumkincs barokk kori motívumainak együttes 
megjelenését kívánom bemutatni. Ennek a végeredménye lehet az értékes kép 
megértése. Ez a mű az érett barokk kori katolikus apácamunkák48 festményei-
re emlékeztető, de bizánci-szerzetesi lelkiséget hordozó szentkép.

A művészettörténészek egy része feltételezi, hogy a bizánci korban nem léte-
zett festőkönyv, de a munka technikai ismeretanyaga kétségtelenül addig vezet-
hető vissza. A hitelesség követelménye archetípusokra utal, ami viszont ismétlést 
kíván. Ugyanis a hiteles forma jelentette az egyetlen helyes ábrázolási megol-
dást.49 Nem véletlenül kezdi Dionysios a következőképpen nagy munkáját:

44  RAPCSÁNYI 1979. 213.
45  The ’Painter’s Manual’ of  Dionysius of Fourna (ford. Paul Hetherington; 1998).
46  Az ikonfestészet kézikönyve, ld. 40. lábjegyzet.
47  A festészeti párhuzamai a középkori itáliai művészettel is rokoníthatók. A kereszténység nyugati és 

keleti ágának művészete itt erős kölcsönhatásban forrt egybe, de ezen a vonalon elindulva túlságosan 
messze kerülnénk a kijelölt célunktól. 

48  SOÓS 12–50.
49  BELTING 19.
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„Mindazoknak, a festőtanítványoknak és másoknak is, akik tanulni szándé-
koznak és érdeklődnek eme könyv iránt, üdvözlet Krisztusban.

Munkálkodó festők tanulni vágyó tanítványai! Hallva, hogy az Úr a szent 
Evangéliumban elítélte azt, aki elrejtette a talentumát, ezt mondva neki: ’Te 
mihaszna, lusta szolga! … Oda kellett volna adnod pénzemet a pénzváltóknak, 
hogy megjövet kamatostul kaptam volna vissza!’ (Mt 25,26–27), és attól félve, 
hogy nekem is – mint lusta szolgának – elítélésben lesz részem, arra éreztem 
ösztönzést, hogy megsokasítsam ezt a kicsiny talentumomat, amit az Úr bízott 
rám, vagyis ezt a kevés művészetemet, amit sok fáradsággal és hosszú időn 
keresztül szereztem meg, ifjú koromtól kezdve komolyan tanulmányozva és 
utánozva – amennyire csak tudtam – a tesszalonikai Emmanuel Panszelinosz 
urat, akinek hírneve úgy ragyog, mint azt általa festett szent ikonokon és az 
Áthosz-hegyén lévő csodálatos templomokon a Hold. Ő, egykor úgy ragyogva 
ebben a festőművészetben, mint az aranyló Hold, amely ragyogóan mozog az 
égbolton, teljesen felülmúlta és elhomályosította csodálatra méltó művészeté-
vel az összes régi és új festőt, amint ezt a legvilágosabban igazolják az általa 
festett falképek és képek. Ezt bárki könnyen megértheti, aki csak egy kicsit is 
érdeklődik a festészet iránt, ha értelmesen szemléli és értékeli a műveit. Tehát 
az ő művészetéről beszélek, melyet (amint mondtam) sok fáradsággal ifjú 
koromtól kezdve tanulmányoztam, és amit minden képességemmel szét akar-
tam osztani a ti érdeketekben, festőművész társaim, bemutatót tartva róla eme 
jelen könyvemben, és belefoglalva az ő összes szabályát, az alakok jellemzőit 
és a testek színeit, a legteljesebb pontossággal, és ezekkel a dolgokkal együtt a 
természetes mértékeket és azoknak a szerepét is. Belemerültem a krétai festők 
műveinek tanulmányozásába is, különböző magyarázatokat szerezve belőlük 
egyes lakkokra, ragasztókra, a gipszre és aranyra, továbbá arra a módszerre 
is, hogyan lehet a falra a legtökéletesebb módon festeni. Mindezeken túl bősé-
gesen idéztem könyvemben az Ó- és az Újszövetséget, bemutatva, hogy milyen 
módon kell megfesteni ezek eseményeit és csodáit, továbbá az Úr példabeszé-
deit. Felsoroltam a prófétákhoz alkalmas feliratokat és nevüket, az evangélis-
ták, az apostolok és az összes híres szent alakját, s mellettük a vértanúkét és 
csodáikat is, egy igazi szerzetes életének egy egész évével együtt, és az evilág 
csábítójáét. Megmagyaráztam, hogyan festik ki a különböző templomokat, 
és hozzáfűztem még egyéb hasznos ismereteket is erre vonatkozóan, olyan 
ismereteket, amelyek a mutatóban egymás után világosan láthatók. Ezeket 
fáradságosan gyűjtöttem össze Kürillosz Khiosz úrral, a tanítványommal, 
aki nagy ismeretekre tett szert a szent dolgokban, és aki a fent említetteket 
is nagy gondossággal javítgatta. Imádkozzatok hát mindnyájan értünk, hogy 
megszabaduljunk a lusta szolga félelmetes elítélésétől! Ámen. A festők kötött 
a legméltatlanabb Dionüsziosz da Furnà testvér.
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Előzetes szabályok annak, aki a festés művészetéhez akar fogni.
Annak, aki festőművészetre szánja magát, először is bele kell tanulnia, majd 

egy ideig gyakorolni kell magát benne, úgy, hogy kánonok nélkül, önmagától 
fest, amíg nem válik tapasztalttá. Aztán hívja segítségül az Úr Jézus Krisztust, 
mondjon imádságot az Istenszülő Hodigitria ikonja előtt! A pap, áldást adva 
a ’Mennyei király’ és az utána következők, az Istenszülő ’Magasztalása’, a 
’Hallgasson el a száj’ és az Úrszínváltozás tropárja után, megjelölve a fejét, 
hangos szóval mondja: ’Könyörögjünk az Úrhoz!’ Utána az imádságot:

’Úr Jézus Krisztus, mi Istenünk, aki isteni természetedben körülírhatatlan 
módon létezel, és az ember üdvösségéért titokzatos módon megtestesültél 
az Istenszülő Szűz Mária méhében; aki méltóztattál körülíratni; aki szeplő-
telen orcád szent vonásait leábrázoltad a tiszteletre méltó kendőn, amellyel 
meggyógyítottad Abgár uralkodó betegségét és megvilágosítottad lelkét a te 
ismereteddel, igaz Istenünk, aki Szentlelked működésével arra indítottad Szent 
Lukács apostolodat és evangélistádat, hogy szeplőtelen Anyád képét megfesse, 
aki karján hordoz téged mint gyermeket és aki mondja: «Annak kegyelme, 
aki tőlem született, legyen velük az én közreműködésem által»; te, mindenség 
Ura, Istene, világosítsd meg és oktasd szolgádnak (N-nek) a lelkét, szívét és 
értelmét és irányítsd a kezét, hogy szeplőtelenül és tökéletesen fesse meg a te 
képedet, a te szeplőtelen Anyádét és az összes szentét, a te dicsőségedre és a 
te szent egyházad örömére és szépségére és mindazok bűneinek bocsánatára, 
akik tisztelik és tisztelettel csókolják ezeket az ikonokat, és akik a tiszteletet az 
eredeti képre irányítják vissza! Szabadítsd meg őt minden ördögi befolyástól, 
hogy összes parancsod teljesítésében előre tudjon haladni, szeplőtelen Anyád, 
a dicsőséges apostol és evangélista Szent Lukács és minden szentek közbenjá-
rása által! Ámen.’ Elbocsátó, és befejeződik a szertartás.”50

Az eredeti festőkönyvet őrző athoszi Eszfigmenu kolostor mindig szoros 
kapcsolatban állt az orosz ortodoxiával. Kolostortemplomának tágas előcsar-
nokát 1841-ben festették ki. A Szent Hegyen is ritkán előforduló ábrázolást 
találunk itt. Egy becsukott szemű, keresztre feszített szerzetest látunk. Két 
oldalról ördögök, démonok, különféle kísértések megszemélyesített alakjai 
kínozzák, marcangolják. A szerzetes kezeiben két égő gyertyát tart. A kereszt 
fölött a megnyílt égben Krisztus jelenik meg, kezében tartva a földön túli 
dicsőség koronáját, s az enyészhetetlenség koszorúját. A kép felirata: „Az igaz 
szerzetes élete”.51        

50  Az ikonfestészet kézikönyve (1999) 9. sz. 
51  NACSINÁK – SOÓS 127–128.
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4. kép.  „AZ IGAZ SZERZETES ÉLETE” – kép az Eszfigmenu kolostor templomának
előcsarnokában

52  NACSINÁK – SOÓS 128.
53  Dicsérjétek az Urat! Görögszertartású katolikus énekeskönyv (Budapest 1974) 946. A főbűnök: 1. k e-

vélység. 2. fösvénység. 3. bujaság. 4. irigység. 5. torkosság. 6. harag. 7. jóra való restség. 
54  A katolikus egyházművészetnek az ájtatossági szentképein látható jelenetben, a létrán a mennyek 

felé haladó szerzeteseket, egyházi embereket, híveket ördögök igyekszenek fizikai erőszakkal és kí-
sértéssel lerángatni a felfelé vezető útról. A létra ezekben az esetekben a bejárt lelki utat vagy annak
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Hasonló ikonográfiájú, de sokkal rosszabb állapotú festmény található a 
Dohiaríu templomának nyitott előcsarnokában.52 A kép azt sugalmazza, hogy 
a szerzetesnek egész életében úgy kell harcolnia a gonosz ellen, amint azt 
Krisztus tette. Az örökös kísértéseket – a hét főbűnt53 jelképezve – hét ördög 
jeleníti meg. Az ördögök mindenáron azt akarják megakadályozni, hogy a 
szerzetes Krisztushoz váljék hasonlatossá.54      

Erről az ikonográfiai témáról az Ermeneia a következőképpen ír: „Rajzolj 
egy szerzetest, kereszten megfeszítve, papi palástot és szerzetesi sapkát visel-
ve, mezítlábasan, lábfejével a kereszt alsó szárához szögezve. Szemei lezárva, 
szája csukva. Közvetlenül a feje mellett ez a felirat áll: ’Állíts, Uram, őrséget 
szám elé, és védelmet ajkaim kapujához’. (Zsolt 140,3) Úgy alkosd meg, hogy 
kezeiben égő gyertyákat tart, és a gyertyák mellett felirat: ’Úgy ragyogjon 
a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a jó cselekedeteiteket, és 
dicsőítsék mennyei Atyátok, aki a mennyekben van.’ (Mt 5,16) Mellén egy 
párnához hasonló (hüpogonátion-formájú) tábla, melyen ez áll: ’Tiszta szívet 
teremts bennem, Isten és az igaz lelket újítsd meg bensőmben.’ (Zsolt 51,10)”55 
„A hasa fölé készíts egy másik feliratot, ezzel a szöveggel: ’Óh, szerzetes, ne 
hagyd magad megkísérteni a test mohóságával!’56 Ez alatt az alsó testen egy 
másik tábla a felirattal: ’Fojtsátok el tehát tagjaitokban, ami földies.’ (Kol 
3,5) Még lejjebb, a térde alatti táblán a következő felirat áll: ’…Sarunak 
meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére.’ (Ef 6,15) 
A magasban, a kereszt fölső részére készíts egy táblát, amely odaszögezve áll, 
a következő szavakkal: ’Én azonban nem akarok mással dicsekedni, mint a mi 
Urunk, Jézus Krisztus keresztjével.’ (Gal 6,14) A kereszt további három végére 
készíts pecsétet, s a jobb oldalira ezt írd: ’Aki állhatatos marad mindvégig, az 
üdvözül.’ (Mt 10,22) A bal oldalira: ’Aki nem mond le mindenéről, nem lehet 
Krisztus tanítványa.’ A pecséten, mely a lábtartó alatt van, a következő álljon: 
’Szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre vezet…’ (Mt 7,14) A ke reszt 
jobb oldalára készíts egy sötét barlangot, benne egy nagy, tekergő sárkányt és 
írd fel: ’A telhetetlen Alvilág.’ A sárkány szájába egy fiatal meztelen embert, 
akinek szeme kendővel van bekötve, s íjat tartva nyilazza a szerzetest; a nyila 
köré egy felirat van tekerve, amelyiken ez áll: ’Engedj a bujaságnak!’ Efölé 

sekélyes voltát jelképezi. Csak a krisztusi utat járók nem hullanak le az ördögök kísértéseire. A létra 
helyett időnként lépcső szerepel, s annak a fokaira az akadályok lehetnek felírva.

55  NACSINÁK – SOÓS 128. Az itt közölt fordításból szövegrészek, fontos részletek hiányoznak.
56  Ivancsó fordításában: „Ne engedd, szerzetes, hogy gyomrod telítettsége becsapjon.”: Az ikonfestészet 

kézikönyve (2003) 17/175. Talán magyarosabb lenne így: Ne engedd, szerzetes, hogy tele hasad becsap-
jon. Vagy: Tele bendőd ne csapjon be, szerzetes. Ez utóbbit érzem a legmagyarosabb változatnak.
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írd még: ’A bujaság  szeretete.’ A barlang fölé fess sok kígyót és írd: ’A lel ki-
ismeretfurdalások.’ Az Alvilág mellé fess egy ördögöt, amely kötélen vonszolja 
a keresztet és mondja: ’A test nem tud ellenállni, ha gyönge.’ A kereszt víz-
szintes ágának jobb oldalához készíts egy lándzsát, kereszttel és zászlóval és 
egy táblát és írd rá: ’Mindent elviselek Krisztusban, aki erőt ad.’ (Fil 4,13). 
A kereszt bal oldalára fess egy tornyot kapuval, ahonnan fehér lovon egy férfi 
lovagol elő, arannyal átszőtt ruhát és prémet visel, a jobb kezében borral teli 
poharat tart, a baljában lándzsát (amelynek hegyén szivacs van): a lándzsa 
körül egy fölirat: ’Élvezzétek a világ örömeit!’; ezt mutatja a szerzetesnek; 
s írd fölé ezt a feliratot: ’A hiú világ.’ Alá készíts egy barlangot és a Halált, 
amint kijön belőle: a vállain egy nagy kasza, a fején egy homokórát visel, a 
szerzetesre néz és feje fölött a felirat: ’A halál és a sír.’ A szerzetes kezei alá, 
két oldalra fess egy-egy angyalt, akik táblát tartanak. A jobb oldalt álló táb-
láján álljon: ’Az Úr a segítségedre küldött.’ A bal oldalt állóra: ’Tedd a jót 
és ne félj!’ A kereszt fölé fesd az eget, benne Krisztust, aki kebelén a nyitott 
Evangéliumos könyvet tartja, e szavakkal: ’Aki követni akar, tagadja meg 
magát, vegye vállára keresztjét és kövessen.’ (Mt 16,24) A jobb kezében a kirá-
lyi diadémot tartja, a balban egy virágkoszorút, alattuk mindkét oldalon egy-
egy angyal, akik a szerzetesre néznek és neki Krisztust mutatják. Mindketten 
tartanak egy nagy táblát a következő szavakkal: ’Készen vár az igazság 
győzelmi koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos 
bíró…’ 57 (2Tim 4,8) Írd fölé a feliratot: ’Az igaz szerezetes élete.’ ”58

Az „ikon” értelmezéséhez, annak feltárásához, az ikonfestészet szellemi-
lelki alapjait kell megvizsgálnunk. Erre kiválóan alkalmas az orosz Lepahin 
munkája, akinek a gondolatmenetét alapul véve, annak válogatott elemeiből 
építkezem.59 Ez a feldolgozás egyébként teljesen magában hordja a festő-
könyv bevezetőjében olvasottakat. Nem is véletlenül, hiszen az Eszfigmenu 
kolostor alapítója, Szent Antal szerzetes 1000 táján ékezett a Szent Hegyre, s 
1013 táján települt haza, orosz földre, ahol tanítványokat gyűjtött maga köré, 
és folytatta a megtanult remete életmódot. Ezért érthető, ha az orosz ortodoxia 
befolyása a kolostor életére mindig erős maradt.60

A görög „eikon” szónak több jelentése van: ábrázolás, kép, gondolati kép, 
elképzelés, látomás, hasonmás stb. A szó gazdag és összetett jelentése biz-

57  Ivancsó fordításában: „Erőlködj azon, hogy elnyerd az igazság koronáját, és az Úr rád teszi a 
drágakövekből való diadémot.”: Az ikonfestészet kézikönyve (2003) 17/176.

58  SCHAEFER, Godehard, Malerhandbuch des Malermönchs vom Berge Athos (Trier 1865) 377–379. 
59  LEPAHIN, Valerij, Az óorosz kultúra ikonarcúsága (Szeged 1993).
60  NACSINÁK – SOÓS 125. 
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tosan hatott az ikonfestészet és ikonértelmezés kialakulására és fejlődésére. 
A Bibliában több helyen szerepel: „Teremtsünk embert a mi képünkre” (Ter 
1,26), majd folytatja: „Teremté tehát Isten az embert az ő képére” (Ter 1,27). 
Máshol: „Isten a maga képére teremté az embert” (Ter 9,6). Mivel a görögben 
az „ikon” szó egyesítette az anyagi és a szellemi ábrázolását, az ember meg-
festhetővé vált.61

Az emberben lévő istenkép megtisztítása az ember egész testi–szelle-
mi–lelki valóját érinti: az isteni bölcsesség képére teremtett elméje fénylátóvá 
és Istenéhez hasonlóvá válik. Akarata Isten akaratát igényli, s nem mond 
annak ellent. Lelkét a Szentlélek tölti be, s közömbös lesz a világ ügyei és 
hívságai iránt. Végül teste Krisztus testéhez válik hasonlóvá, s a benne lakozó 
lélek temploma lesz. Ez a test már nem köti az anyaghoz, ezért a kegyelmi 
állapot pillanataiban a szent nem mindig tudja, hogy testben vagy testen kívül 
van-e. Az aszkéta külseje is megváltozik. Azaz a benne lévő kép közelít az 
Ősképhez, tehát a szentéletű szerzetes Isten megvilágosodott képét teszi lát-
hatóvá: élő Isten-ikonná válik.62

Az ikonfestő feladata, hogy a szent aszkéta élő ikonját megörökítse. A lé -
lek művészetét csak tiszta, lelki ember értheti meg. Ezért az az ideális, ha az 
ikonfestő maga is aszkéta életet él. Ebben az esetben nemcsak az egyházatyák 
átörökített hagyománya alapján festi meg ikonját, hanem individuális tapasz-
talatát is bedolgozza.63

Az ikonfestészet alapja, hogy Isten az embert saját képére és hasonlatos-
ságára teremtette. Tehát minden ember Isten ikonja, de a különbség annak 
mértékében van: a bűnös emberben az ikon-képet elhomályosítja a bűn, 
a szentben már világosan kivehető, de a teljes tisztaság csak a Mennyek 
Országában tűnik elő. „Az Ószövetség Örömhíre, hogy az ember Isten ikonja; 
az Újszövetség Örömhíre pedig az, hogy az Istenember – „az ember ikon-
ja.” Tehát az Istenember (Krisztus) azt mutatta fel, milyennek kell lennie az 
embernek Isten elképzelése szerint. A megtestesülés után az is nyilvánvalóvá 
vált, hogy az ember lelke, szelleme és teste egyaránt ikonná válhat.64

A legkifejezőbb emberi testrész az arc. Az idő előrehaladtával az arc vál-
tozhat, az ember lelki élete által megszabott irányba. Ha a lelki élet fejődése 
megáll s a belső intenzitása csökken, az arc egyre inkább álarc lesz, hogy így 

61  LEPAHIN 11. Éppen a szó összetett jelentése miatt nem lehet igaza Beltingnek, aki szerint az eikon 
egyszerűen csak képet vagy képmást jelent. Vö. BELTING 48. 

62  LEPAHIN 57. 
63  Uo. 58. 
64  Uo. 63-64. 
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álcázza a belső ürességet. Ha a személyiség lelki életet él, az tükröződik az 
arcán: fény tölti be, minden lényegtelen vonás eltűnik róla, önmagává válik, 
lelki arculattá lényegül át. Ez pedig nem más, mint az isteni hasonlatosság 
megjelenése az ember arcán. Az arc ábrázolásához képre, portréra van szük-
ség, a lelki arculat megjelenítéséhez ikonra. Az ikon az arc metafizikai kontúr-
jait ábrázolja, azokat a belső erővonalakat, amelyek a bennünk lévő természe-
ten túli világ látomását tükrözik vissza. A bűnbeesett ember teste hajlamossá 
vált a bűnre. E testnek azonban nincs abszolút hatalma az ember felett. Csak 
akkor válik bűnös erejűvé, ha az ember ebben látja a létezés egyetlen módját. 
Ekkor a test függetleníti magát a lélektől, átveszi az ember magatartásának az 
irányítását, s az egész élet „testivé” válik. Az aszkéta szerzetes azonban nem a 
test ellen harcol, hanem a testért. A test felett aratott győzelem – tehát a sike-
res aszkézis – nem a test vereségét jelenti, hanem a test átalakulását, vagyis 
visszatérését az Isten teremtette tisztaság állapotához. A visszatért lelki test 
válik a Szentlélek templomává.65 A lelki emberi arc vizuális megjelenítéséhez 
szorosan kötődik a Szent Arc kultusza és tipológiája, ennek ábrázolásai és az 
ehhez kapcsolódó, sok évszázadon át élő jámborsági gyakorlatok. A Szent Arc 
ábrázolása a keresztény ókorban néhány olyan Krisztus-ikonra korlátozódott, 
amelyek a hozzájuk kapcsolódó eredetlegendával, a „nem kézzel festett”, 
különlegesen tisztelt kegytárgyak közé tartoztak.66 Ezek nagy hatással lehettek 
a később készült ikonokra.

A keresztény ember a testével beszél. A test ikonná alakulása az eljövendő 
élet vonásainak felszínre hozását jelenti. Az „érzéki test” magában hordoz-
za az egykor feltámadó „lelki test” ikon-képét (vö. Kol 1,22; 1Kor 15,44). 
Máshol „földi testről” és „mennyei testről” beszél az apostol (1Kor 15,40). 
Az emberi testről szóló tanítás az orosz ortodox aszketikában továbbfejlődött, 
s nagy hatással volt az ikonfestészetre. Az ikonfestészet lényege a szentéletű 
ember, az „öröklétben” létező, tehát „lelki testben” lakozó szent ábrázolása. 
Az isteni képmás ábrázolása, melynek megtisztítására az aszkéták törekedtek, 
látható formában jelenik meg testükön és arcukon. Az ikonfestőnek tehát nem 
az „emberi”, hanem a „lelki” arcot és „lelki” testet kell ábrázolnia. Számukra 
a mai napig ez a legnehezebb és legbonyolultabb feladat.67

A pap, más emberhez hasonlóan, születésétől fogva magában hordozza 
Isten ikonját. Az egyházi rend szentségében és az istentiszteletek bemutatása 

65  Uo. 65–66. 
66  SZILÁRDFY Zoltán, A Krisztus-arc mint palladium, Mária-típusok mint lelki védőpajzsok, in Ikonog-

ráfia-kultusztörténet (Budapest 2003) 70-78. Szilárfy párhuzamok egész sorát említi.
67  LEPAHIN 68.
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után, valamint az Istennek adott szerzetesi életben az emberi ikon szerepe kitá-
gul. Papi-szerzetesi mivolta ugyanis egyenesen Krisztustól származik. A pap, 
a szerzetes különös kegyelemben részesül, s ez – nem emberi, hanem papi és 
szerzetesi minőségében – közelebb viszi őt az Ősikonhoz, Krisztushoz.68

A keresztény elképzelés szerint a szó mindenekelőtt az Isteni Logoszt 
jelenti, amely a nemlétből életre hívta a látható világot (Ter 1,3). Krisztus, a 
Logosz jelen van a teremtésben: ezért minden szó, amely egy tárgyat vagy 
jelenséget megnevez, az adott jelenség verbális formában kifejezett ikonja. 
Ikon-kép, ami elválaszthatatlan az adott tárgy vagy jelenség lényegétől.69

A szó szentsége és a hozzá való szakrális viszony a középkori ortodoxia 
területén mindenütt jelenlévő valóság volt. A közéletben és a magánéletben 
egyaránt, de legszorosabb kapcsolata természetesen az egyházi élettel lehetett, 
hiszen a szent szövegek leírt és kiejtett formában a liturgia részét képezik. 
A szakrális szó tiszteletének megőrzésében fontos szerepe volt az imádsá-
goknak, különösen a legfőbb imának, a Miatyánknak. A szó sokféleképpen 
kapcsolódik az ikonhoz. Főképpen az Evangéliumon keresztül, amely az 
ikonfestészet elsődleges témája. Az ikonfestészet szabályait tartalmazó kézi-
könyv az események és a szentek verbális ikonját adja. De legszorosabban az 
ikon feliratán kapcsolódik össze a szó és az ikon. Ekkor ugyanis a szó ábrá-
zolt szóként „vesz részt” az ikonon, sőt, a szó jelentősége olyan nagy, hogy 
felirat nélkül nem is érvényes az ikon. A felirat nélküli ikon „nem érvényes” 
ikon, s így nem lehet előtte imádkozni. Az ikonokon lévő jelek nem pusztán 
a megismerést szolgálják, hiszen például az orosz ikonok nagy részén görög 
feliratokat találunk. Az ikonok felirata, megnevezése szent pecsétnek tekint-
hető, amely igazolja, hogy az ábrázolás megfelel az ábrázolt tárgynak, vagyis 
azonos vele. Az ikon voltát a felirat, a név teremti meg, amely a megtestesült 
szónak, az isteni kinyilatkozásnak a kifejezése. Természetesen a szó egyben 
szimbolikus is, amely a két világot (a láthatót és a láthatatlant; a lentit és a 
fentit) köti össze úgy, hogy a lenti egyidejűleg magában foglalja a fentit is, 
mert az teljesen átjárja, áthatja azt.70        

A keleti egyház szerzetesei lelkigyakorlatainak öt mozzanata vagy inkább 
öt fokozata ismeretes, amely az ikonfestészetre is hatással volt, illetve van. 
A vizsgált szentkép részletein és a kép egészén felismerhető a lelkigyakorla-
tok fokozatainak hatása.

68  Uo. 71.
69  Uo. 73.
70  Uo. 80–85. 
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1. A szívnek mint a lelki, vallásos élet központjának a megtisztítása. A szí -
vet az ember tudatos és ösztönös, értelmi és érzelmi, erkölcsi, akarati és misz-
tikus élete központjának tartják. Mivel közvetve vagy közvetlenül minden 
emberi tevékenység a szívvel kapcsolatos, ezért a keresztény élet feladata a 
szív megtisztítása. „Boldogok a lelki szegények, mert ők meglátják az Istent” 
(Mt 5,8). Jézus Krisztus minden embernek felajánlotta a szív megtisztításának 
a lehetőségét, s ennek az ókeresztény kortól főleg az aszkéta szerzetesek tulaj-
donítottak nagy jelentőséget.

2. Pál apostol azon buzdítása, hogy „szüntelenül imádkozzatok” (1Tessz 
5,17; Ef 6,18; Kol 1,3.9) a szüntelen szerzetesi imádkozásnak az alapja lett. 
Az aszketikus imádkozásnak három módja különböztethető meg: A) a mecha-
nikus imát csak nyelvünkkel mondjuk, de nem hangolódunk rá; B) az értelmi 
imádság az ima szavainak megfejtését próbálja; C) a szívből fakadó ima a 
lélek mélyére hatol, és a szív mellett megtisztítja az értelmet is. Az aszkéta 
szerzetes minden tevékenysége közben, szünet nélkül imádkozik.

3. Az aszkéta mindig éberen őrködik a gonosz távoltartásán, és Istenre 
figyel. Némasága, szótlansága pedig a nyugalom és csend kifejezése. 

4. Az állandó imádkozás közben fontosak maguk a szavak, vagyis az 
imádság tartalma. Leghatásosabbnak Jézus nevének a segítségül hívását tart-
ják, ez a „Jézus ima”.

5. Isten nevének az állandó segítségül hívása, a Jézus ima legtökélete-
sebb megvalósítása teszi lehetővé az aszkéta számára az isteni fény meg-
látását. Ez a fénylátás magának Krisztusnak az isteni fényben tündöklését 
jelenti. Ez Isten megismerésének a legmagasabb foka.71

Az ikonfestők által megörökített szent aszkéták a szentség magas fokáig 
jutottak, amit az ikonok jól tükröznek. Az Ermeneia a „Szentek, kinézetük és 
feliratuk” című fejezetben olyan hagiográfiai elemeket ad meg, amelyeknek 
apróbb-nagyobb részletei, vagy a feliratok üzenete összesűrítve megtalálható 
az „az igaz szerzetes élete” képtípusban. Nézzünk erre példákat a szentek és 
szentéletűek között:

„Szent Antal, öregen, akinek rövid kétágú, az állán egy kissé gyér szakálla
van, s egy fátylat visel, mely ezt mondja: ’Ne hagyd magadat becsapni, szerze -
tes, a teli gyomortól! Az engedelmesség a megtartóztatással legyőzi a démo-
nokat.’ (Antal más felirata: ’Láttam az ördög földön elterjedt gyűlöletét és 
mondtam: Ki tud elmenekülni előle?; s egy angyal válaszolta: Az alázat.’)

71  Uo. 48–53. A felsorolt öt mozzanat jól párhuzamba állítható a vizsgált szentképen látottakkal.
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Szent Eutimiosz, öregen, kopaszon, akinek a lábáig érő hosszú szakálla 
van, ezt mondva: ’Testvérek, a szerzetes fegyverei: az elmélkedés, az imádság, 
a lelkek megkülönböztetése, az alázat és az Istennek való engedelmesség.’ 
Január 20.

Szent Szabbász, öregen, akinek kétágú és tömött szakálla van, ezt mondva: 
’Aki legyőzte a testet, az legyőzte a természetet, s legyőzve a természetet, biz-
tosan természetfelettivé vált.’ December 5.

Szent Arzéniusz, öregen, göndör fejjel, hosszú és teljes szakállal, ezt mond-
va: ’Testvérek, ez által haladtok előre, versenyezzetek, és ne hanyagoljátok el 
az üdvösségteket.’ Május 8.

Szent Pakhómiosz, öregen, kopaszon, öt részre osztott szakállal, ezt mondva: 
’A virrasztó szem tudja megtisztítani az elmét, megtörni az égető vágyat, meg-
futamítani a rossz gondolatokat.’ Előtte az Úr angyala, aki egy köntöst, fején 
csuklyát viselő szerzetes képét tartja, s ujjával mutatva neki, ezt mondja egy
feliraton: ’Ezen a módon szabadul meg minden ember, Pakhómiosz.’ Május 15.

Áthoszi Szent Atanáz, öregen, kopaszon, hegyes szakállal, ezt mondva: 
’Semmi más nem ítéli el a szerzetest és örvendezteti meg a démonokat úgy, 
mint a saját gondolatok elrejtése.’ Július 5.

Tébai Szent Pál, öregen, akinek derékig érő hosszú szakálla van, és gyé-
kényruhát visel, ezt mondva: ’A mi napjaink, halandóké, olyanok, mint a fű 
– mondja Dávid –, senki se kétségeskedjék. Jogos tehát, hogy füvet együnk, és 
abba öltözzünk egész életünkben.’ Január 15.

Hitvalló Ifjabb Szent István, fiatalon, hegyes szakállal; jobbjában Krisztus 
képét tartja, ezt mondva: ’Ha valaki nem imádja a mi Urunk, Jézus Krisztust, 
ikonján ábrázolva, legyen átkozott!’ November 28.

Hitvalló Szent Maximosz, öregen, kopaszon, ezt mondva: ’Testvér, vesd 
igába testedet, és találj megnyugvást az imádságban!’ Január 21.

Szent Martinianusz, öregen, hegyes szakállal, ezt mondva: ’Fuss, szerze-
tes, a pusztába, és megmenekülsz!’ Február 13.

Szent Pafnuciusz, öregen, hosszú, kétágú szakállal, kopaszon, ezt mondva: 
’Bárhol is légy, ne méregesd magad, és ne nyugodj meg!’ Április 20.

Peluziumi Szent Izidor, öregen, hegyes szakállal, ezt mondva: ’Ha valaki meg-
gyűlölte a világot, akkor kimenekült az ellenség gyűlöletéből.’ Február 4.

Etiópiai Szent Mózes, öregen, göndör és körszakállal, ezt mondva: ’Az e m-
  bernek saját magát kell megítélnie a cselekedetei alapján.’ Augusztus 28.

Stiriai Szent Lukács, fiatalon, hegyes szakállal, ezt mondva: ’A hívők nagy 
tömege veszi rá magát, hogy Istenhez induljon a csodálatos párbeszéd ered-
ményeképpen, amivel ezen a helyen tudta őt megdicsőíteni.’ Február 7.

Római Szent Kasszianusz, öregen, hegyes szakállal, ezt mondva: ’Az időle-
ges gondok hiábavaló háborgása elgyengítette a lélek éleslátását.’ Február 29.



Szent Nilus, öregen, hosszú, kétágú szakállal, ezt mondva: ’Haszontalan 
dolgokat művelsz, szerencsétlen, szánalmas szív, amikor elárulod a szellemi 
vőlegényt.’ November 12.

Klimakhosz János, öregen, nagy szakállal, ezt mondva: ’Az erényekben 
úgy lehet előre haladni, mint egy lépcsőn, a tevékeny elmélkedéssel emelve fel 
az elmét.’ Március 30.

Paflagóniai Szent Sztilianusz, öregen, gyér szakállal, ezt mondva: ’Az ifjú-
ságot megőrizni: Krisztus ajándéka.’ November 26.

Szíriai Szent Efrém, öregen, kevés hajjal és kevés szakállal; fátylat viselve, 
ezt mondva: ’A nevetéssel összekevert szabadság könnyen a földig rombolja 
a lelkeket.’ Január 28.

Szent Kariton, nagy öregen (ezt mondva): ’Ha atyának akartok nevezni, 
utánozzátok az életemet és a cselekedeteimet!’ Szeptember 28.

Szent Joannik, öregen, hosszú szakállal, hosszú hajjal, csupán egy tuni-
kában, saruban, csupasz kézzel és lábbal, keresztet tartva, ezt mondva egy 
feliraton: ’Bizodalmam az Atyaisten, menedékem a Fiúisten, védelmezőm a 
Szentlélekisten. Szentháromság.’ November 4.

Szent Onofriusz, öregen, csupaszon, hosszú hajjal és hosszú, lábig érő 
szakállal, ezt mondva: ’Ne válasszon el Krisztustól a gyomrod étvágya; ne 
kísértsen a szenvedélyek sara; ha nem [így lesz], vad lángok között fogsz 
sírni.’ Június 12.

Atonita Szent Péter, öregen, teljesen csupaszon, akinek szakálla a térdéig 
ér, kezében keresztet tart, ezt mondva: ’Az az igazi szerzetes, akinek ebben az 
életben semmije sincs, kivéve Krisztust.’

Szent Joaszaf, India királya, fiatalon, serkenő szakállal, aki koronát visel, 
ezt mondva: ’A forgószél kiszárítja a levelek harmatos nedvét, a gőg pedig 
elhamvasztja a lélek fáklyáját.’ Augusztus 26.”72

A vizsgált szentkép természetesen nem ikon, de az ikonfestészet hatása jól 
érzékelhető rajta. A keresztre feszített szerzetes ugyanis az ikonná válás lelki 

72  Az ikonfestészet kézikönyve (2002) 15. sz.
73  TOMPOS Erzsébet, Görögország építészete (Budapest 1970) 101.
74  NACSINÁK-SOÓS.
75  Uo.
76  Természetesen a keresztábrázolások végtelen gazdagsággal jelennek meg az egész keresztény (kato-

likus-ortodox) világban. A katolikus egyház szerzetesei ugyanazokat a kísértéseket élték és élik át a 
mai napig, mint keleti sorstársaik. Ziehr idéz egy legendából. A boldoggá avatott Oignies Máriához 
(1177–1213) így szólt a kísértő: „Az én nevem álom. Én, Lucifer sokaknak álom formájában jelenek 
meg, kiváltképpen a szerzeteseknek és papoknak, akik engedelmeskednek nekem, vigasztalásaimtól
elragadtatásba esnek…”: ZIEHR, Wilhelm, A kereszt jelkép és valóság (Budapest 1998) 135. Ugyancsak
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útján halad. A sok és erős kísértés mutatja, jó úton jár. Maga „az igaz szerzetes 
élete” képtípus az eddigi ismereteim szerint szerzetesi közösségekben terjedt, 
ami egyébként teljesen érthető.

Athoszon a kereszténység elterjedésének kezdeti időszakától éltek remeték. 
Athosz (Khalkidike-félsziget) – Tesszalonikéhez hasonlóan – a 7. századtól, 
az írásos adatok bizonysága szerint a Sínai-félszigetről, a mohamedán hódítók 
elől menekülő remeték lakóhelye.73 872-ben már kolostorépítés engedélye-
zésére bocsájtottak ki oklevelet.74 A remeték száma a 10. századtól nőtt meg 
jelentősen, s ez időtől indultak nagy építkezések is. Az itt kiforrott szerzetesi-
remete életmód máig döntő hatással bír a keleti egyház közösségeire.75 Nem 
véletlen, hogy a Szent Hegyről két ábrázolást is találtam.

Tehát nem túlzás arra gondolni, hogy a feltehetően osztrák fennható-
ság alatt álló területen festett szentkép az ismertetett bizánci típus hatására 
keletkezett.76 Ez már csak azért is feltételezhető, mert a birodalom területén 
szép számban éltek a bizánci egyházhoz tartozó nemzetrészek (szerb, román, 
bolgár, görög, keleti szláv), valamint a katolikus egyház kebelébe visszatért 
görög katolikusok (ruszinok, románok, magyarok). Így lehetőség nyílt az iko-
nográfiai típusok átvételére is. Az ortodox egyház hívei közül sokan megfor-
dultak Athoszon.77 A pócsi kegykép könnyezése és Bécsbe vitele a 17. század 
végén nyitottabbá, fogékonyabbá tette a katolikusságot a görög szertartású 
egyházrészek lelki értékei iránt.78   

Mindezekkel együtt a kép a katolikus egyházban jól ismert barokk apá-
camunkákat idézi,79 s feltehetőleg szerzetes(nő?) keze munkáját dicséri. A kis, 
pergamenre festett remekmű azonban nem díszes keretezéssel hívja fel magá-
ra a néző figyelmét, hanem a benne hordott evangéliumi üzenettel: az ember 
Isten képmása, aki hasonlatossá válhat a Teremtőjéhez. Az oda vezető keskeny 
ösvényt a keresztre feszített és feltámadt Megváltó Krisztus mutatta meg.
Természetesen ez a gondolat a nyugati kereszténység alappillére is, de magát 
a ritka képtípust az ikonfestészetre lehet visszavezetni. 

Ziehr közöl egy Sienai Szent Bernardint (1380–1444) ábrázoló képet, amelyen taut formálva, föl-
emelt, kiterjesztett kézzel áll a ferences szerzetes. Kézében Jézus Szent nevének rövidítését (IHS) 
tartja; vö. uo. 135. A japánban keresztre feszített szerzetesek ábrázolása csak érintőlegesen kapcsoló-
dik a témánkhoz (uo. 218). A sort még sokáig lehetne folytatni.

77  Az erős kapcsolatok legfőbb bizonyítéka, hogy Athoszon az ortodox nemzeteknek saját kolostoraik 
vannak. Van orosz, bolgár, szerb, görög kolostor, amelyekbe az anyaországból érkezik a szerzetesi 
utánpótlás.

78  A többi nevezetes görög katolikus kegyhely ikonjának hatása is igen jelentős: a pócsi másolatok 
közül az esztergomi, a kassai, az újfalusi, a többi nevezetes ikon közül a kolozsvári, a klokocsói, a 
pálfalvai stb.

79  SOÓS.
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A katolicizmusban jelenlévő, írásban továbbélő, sajátos gondolatsort egy 
görög katolikus imakönyv szövegével és Mécs László versével szeretném 
alátámasztani. Ez azonban egy kérdést vet fel: az ikonográfia lelki hatása 
szöveggel bizonyítható-e? Vanyó László megfogalmazása szerint lehetséges, 
mert „az írott szó végső soron a gondolat képe”.80

A 19. században a magyar görög katolikusság anyanyelvén jelentette meg 
azt az imakönyvét, amelyben a szentek tiszteletére írt ősi énekek közül a 
szentéletű remeték tiszteletére szóló szöveget így fordították le: 

„Sanyaréletünek.

Minden kéjindulatot elnyomván, testedet megtagadtad; Istenies bölcsességü 
sanyaréletü szent N. atya! (Anya!) önkényt keserüvé tévén érzéseidet, a meg-
tartózkodásnak fárasztó erőködéseivel, és önmagad iránti szigorusággal, és a 
kisérteteknek türelmes kitartásával, s a viszontagságoknak nyugalmas elszen-
vedésével. Miért is végtelen élvezetet, szüntelen gyönyört, és kimondhatatlan 
örömet nyertél.

A testi vágyakat és indulatokat a megtartózkodással és szüntelen imádko-
zással elfonyasztván, és a csalárd kigyót könyeid özönébe fullasztván, Istennek 
kedvében járni egész elmével kitünően igyekeztél; azért sanyaréletü szent N. 
atya, (vagy anya) mennyei jutalmakkal ékesített föl téged, az emberszerető 
Jézus, lelkeink üdvezitője.

A szigoru életmód küzdelmeit rendületlenül bevégezted, és a hitet megtar-
tottad; azért az igazakat illető koronát elnyerted, sanyaréletü szent N. atya! 
(anya!) melyet neked az Üdvezitő készitett, ki érdem szerént osztja a jutalma-
kat, ajándékokat és a fájdalmak megtéritését; melyeknek elnyerése végett ez 
élet küzdelmeiben esedezzél érettünk.”81  

E gondolati elemek jelennek meg Mécs László (1895–1978), neves szerze-
tes-papköltő Titkos értelmű álom című versében.82 A vers a keresztre feszített 
szerzetes víziója önmagáról:

80  VANYÓ 14.
81  ROSKOVICS Ignác, Ó hitű imádságos és énekeskönyv, az egy Szent Közönséges Apostoli Anyaszent-

egyház napkeleti vagyis görög rendje szerént Görög-Catholikus keresztények lelki épületére (2. kiad., 
Debrecen 1866) 392–394. A szöveget javított fordításban közli: Dicsérjétek az Urat! 869–871.

82  Először a Legyen világosság című kötetben jelent meg 1933-ban. 
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„Az igaz szerzetes élete” ikonográfiai típus egy 18. századi szentképen � � �

„Amit most elmondok, ezt én csak álmodtam:
az útszélen puszta keresztként állottam,
szárazon, korhadtan, félig már mállottan
 
S egyszer jött valaki: vándor, vagy zarándok,
köpönye alól kalapácsot rántott,
s egy pléh-Krisztust vert rám. Igen-igen bántott.

Jézus teste vérzett testemre szegzetten,
s mint az emberevő-fák az utazókat,
a pléh-Krisztust lassan korcs-magamba ettem:

két karom két karját, derekam derekát.
S oly lázat éreztem, milyet fának, bábnak
tavasz, anyaméhnek megfogant gyermeket ád.

A földben a törzsem gyökeret eresztett,
egész felső részem lombosodni kezdett,
s nyiltak a piros, kék, nagy virág-gerezdek.

Mondták az emberek: milyen csudaszép fa!
Mondták, mert nem tudták, kit rejtek magamba,
azt hitték, nagyálmú lombom pogány, léha.

Ágaimat vágták vidám furulyának,
kérgembe száz meg száz szivet karcolának,
virágaim vitték szerelmes leánynak.
 
A gyermek narancsot szedett rólam, labdát.
Kinek szőlő kellett: szőlőt szedett. Mankó,
vagy vándorbot kellett? a lombjaim adták.

Minden elmenőnek zengett a madárdal.
S egyszer jött valaki (ember volt, vagy ördög?) –
elkezdte sebezni derekamat bárddal,

mint a költők szívét kritikusok tollal;
meglelte a titkot testem közepében
s mivel komaságban állott a pokollal,
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az ördög-suhancok jöttek harmincketten,
minden virágomat, álmomat bekenték
sárral és epével, én meg csak nevettem.

Én csak nőttem, nőttem, a kereszt-alakzat
alapformájában, virágoztam, nőttem,
ahogy nőtt belsőmben az isteni Magzat.

Én csak álmodtam. S ha az élet álom:
Gyökér és föld tüntén, délibábként csüngve,
Az égbe-növésnek titkát megtalálom

S túlnövök a mindent elnyelő halálon.”83

83  MÉCS László, Aranygyapjú. Válogatott versek (1923–1968) (Budapest 1971) 219–220.


