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Fémikonok

Megjegyzések Ruzsa György Orosz fémikonok című könyvéhez

Ruzsa Györgynek, az ismert bizantinológus-művészettörténésznek, az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem Művészettörténeti Intézete egyetemi tanárának az 
utóbbi időben két nagyobb tanulmányával is megismerkedhettek a  Magyar 
Sion olvasói.  Az  egyik  Andrej  Rubljov  Szentháromság-ikonját  elemezte 
(2010/2), a másik pedig a pálosok Gellért-hegyi Sziklatemplomában lévő két, 
ismeretlen częstochowai Madonna-ikont mutatta  be (2015/2).  Egyébként e 
csodálatos  sziklatemplom vagy más néven barlangtemplom mélyén Ruzsa 
professzor 2014-ben fémikon-múzeumot alapított, melynek megszervezésé
ben társkurátorként magam is részt vettem. Ekkor egy nagyméretű, kétnyelvű 
(magyar és német) katalógus is kiadásra került minden műtárgy részletes le
írásával és színes fotójával.1 A múzeum fémikonjai közt sok a figyelemre 
méltó középkori emlék. A későbbi emlékek is érdekesek a középkor kutatója 
számára, hiszen ezek alapvetően hagyományőrző műremekek. 

A bemutatásra kerülő nagyméretű, német nyelvű könyv2 e múzeum anya
gánál  jóval  több  műalkotást  dolgoz  fel,  nevezetesen  2092  műtárgyat,  és 
mintegy a felének színes reprodukcióját is közli.

Mindenekelőtt tisztáznunk kell a fémikon fogalmát. Sokan az ikonok dí
szes fémborítójára (oklád) gondolnak. Ez azonban az ikonnak csak egy ré
sze, kiemelt tisztelet nem is illeti ezeket, hiszen csupán a fára festett ikon dí
szítésére szolgálnak. A fára festett  szent ábrázolását illeti  meg a tisztelet, 
pontosabban, ahogy Nagy Szent Bazileosz egyházatya mondta: „A képnek 
adott  tisztelet  az  ősképre száll  át.”  Lényegében  ugyanezt  hangsúlyozza a 
787-ben tartott II. Niceai Zsinat is. „A képnek adott tisztelet ugyanis annak 
mintaképére száll át, és aki hódol a kép előtt, az azon ábrázolt személynek 
hódol. Így tartja ugyanis szent atyáink tanítása…” A fémikon nem része egy 
ikonnak, hanem maga az ikon, vagyis fémből készült ikon. Ám a megneve
zés még így sem elég pontos.

1 Pálos Sziklakolostor Ruzsa György Ikonmúzeuma. Orosz fémikonok – Ikonenmuseum Georg Ru
zsa des Pauliner Höhlenklosters Russische Metall-Ikonen (Gödöllő 2013). Itt jegyzem meg, hogy 
a pálosok kiadásában Ruzsa Györgynek több könyve is megjelent: Ikonragyogás (Gödöllő 2014); 
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Az orosz művészetben oly nagy szerepet játszó fémikon pontos megneve
zése rézalapú ötvözetből öntött ikon (меднолитая икона). Az egyszerűség 
kedvéért sok más nyelvben használják a fémikonok kifejezést (Metallikonen, 
Metal icons). Ám itt a réznek, rézötvözetnek rendkívül fontos szerepe van.

Tegyünk itt egy kis kitérőt! Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a ma
gyar szóhasználatban a tiszta rezet vörösréznek nevezzük, a vörösréz és a 
cink ötvözetét sárgaréznek, a vörösréz-ón ötvözetet pedig bronznak. Nagyon 
egyszerűsítve – rendkívül sok kivétel van – a középkori emlékek gyakran 
bronzból készültek, míg az újabbak inkább sárgarézből. Ám itt a kulcsszó a 
réz. Oroszországban ugyanis a rézhez már több évszázada kultikus-mágikus 
hiedelmek kapcsolódtak. A réz jelentős részét külföldről – elsősorban Svéd
országból – importálták, így az oroszok számára a réz sokáig különös, érté
kes anyag volt. Amikor ikont öntöttek belőle, igen anyagtakarékosan dol
goztak,  s  vékony  öntvényeket  készítettek.  Ám  amikor  felfedezték  az 
oroszországi rézlelőhelyeket, a réz olcsóbb lett, s megjelentek – nagyjából a 
XIX. század elejétől – az egyszerűbb, vastagabb öntvények. Az ikonkészí
tésnél gyakran hivatkoztak az Ószövetségre, Mózes második könyvére: „…
minden edényeit  rézből csinálá.  Csinálá  az  oltárhoz hálóforma rostélyt  is 
rézből…” (Kiv 38,3-4). Mózes negyedik könyvében pedig fontos, gyógyító 
szerepe van a rézkígyónak (vö. Szám 21,8-9).

Az ikonkészítésben a réz kiválasztásánál – kisebb mértékben – szerepet 
kaphattak bizonyos népi hagyományok, hiedelmek is. A XVIII–XIX. szá
zadban az orosz népi gyógyászatban igen ismertek voltak az úgynevezett 
konoválok (коновалы), lódoktorok, gyógykovácsok. Ők nemcsak lovak és 
egyéb állatok, hanem emberek gyógyításával is foglalkoztak. Ezeket a népi 
gyógyítókat  mágikus,  természetfeletti  adottságokkal  rendelkező  emberek
ként tisztelték. Sokfelé vándoroltak, rézdíszekkel ellátott szíjakat, táskákat 
hordtak magukkal. Sárgaréz öntvényeiket a beteg testrészre helyezve próbál
tak gyógyítani.

Az ikonkészítők nemcsak a Biblia és kis részben a népi szokások hatására 
kedvelték a rezet, hanem ebben nagy szerepet játszott az is, hogy az ószer
tartásúak (старообрядцы), más szóval az óhitűek (староверы), szakadárok 
(раскольники) XVII. századi megjelenésével még nagyobb lett az igény a 
hagyományőrzésre. A rézöntvény ikonok pontosabban követték az előképe
ket, mint a fára festett ikonok. 

A rézöntvény ikonok elterjedésénél az is közrejátszott, hogy e tárgyak ke
vésbé voltak sérülékenyek, utazásra, zarándokútra egyszerűbb volt ilyet vinni.

Ikon és zománc (Gödöllő 2015); Icon and Sermon – Ikon és szentbeszéd (Budapest 2015).
2 RUZSA, Georg, Die Sammlung Georg Ruzsa: Russische Metallikonen (Sztárstúdió, Gödöllő 2016) 
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Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül,  hogy e sokszorosított  tárgyak az 
egyedi, festett tárgyakhoz viszonyítva lényegesen olcsóbbak is voltak.3

Ruzsa professzor itt bemutatott könyvének előszavában először az ikonok 
sajátosságairól elmélkedik. Hangsúlyozza, hogy az ikonokról, vagyis – egy
szerűen szólva – a bizánci jellegű táblaképekről sokan még ma is úgy véle
kednek, hogy ezek az alkotások igen egyformák, túlságosan is hagyomány
őrzők, túl sok szabályt követnek, és így elvész a művészi érték. Kiemeli a 
szerző azt, hogy a XIX. században A. Didron francia régész-történész is ha
sonló gondolatokat fogalmazott meg, amikor azt írta, hogy „Görögországban 
a művész a teológus rabszolgája.” A szerző e vádra érdekes módon M. Vo
losin orosz költő és festő „Mire tanítanak az ikonok” című 1914-ben megírt 
munkájának egy gondolatával válaszol. Volosin az ikonfestő hagyományőr
zését és kánontiszteletét a költőnek a versformák iránti természetes vonzó
dásával hasonlította össze, amikor azt írta, hogy ugyanúgy szigorú szabályo
kat követ a költő is,  amikor valamely meghatározott formához, például a 
szonetthez nyúl, és ebbe az előre kimunkált ritmikai és logikai alakzatba önti 
lelkének lírai állapotát. Ezek a szabályok nem gátolják, hanem éppen előse
gítik a költő érzéseinek kifejezését vagy az ikonkészítő vallásos érzéseinek 
elmélyítését és képi megvalósulását. 

Az erősen hagyományőrző ikonművészet fontosnak tartja a másolatokat, 
hiszen a prototípust megfestő ikonfestő – a hagyomány szerint – még erede
tiben láthatta azt a szentet vagy szent jelenetet, amelyet ábrázolt. Persze sa
ját vallásos élményét a másoló hozzáfűzheti. Így jöhetnek létre az ikonfesté
szetben egyéni intenzitású színek, speciális jelekkel kiegészült alkotások. Az 
ikonfestő az ikon megfestésekor elmélkedik és imádkozik, hogy az őskép 
segítségével tiszta és emelkedett alkotást hozzon létre. Az ikon tehát ily mó
don ima, pontosabban nem szóban, hanem képben kifejezett ima. Néhány 
teológus az Istennel való találkozási pontnak is nevezi.

A szerző az előszóban részletesen elemzi az ószertartásúak szerepét és 
kapcsolatát a fémikonokkal. Így a nyugat-európai művészeten nevelkedett 
olvasó is jobban megérti, és esztétikailag is jobban értékeli a fémikonokat.

Az ószertartásúak ugyanis még inkább ragaszkodtak a hagyományokhoz. 
Nyikon pátriárka reformjait ellenezték. Ragaszkodtak többek között a régi 
kétujjas keresztvetéshez, a háromujjas helyett, a korábbi kétszeres „allelujá
hoz” az új háromszoros helyett, a nap járásával megegyező irányú körme
nethez, a nap járásával szembeni körmenet helyett, a proszkomidiánál a hét 
proszforához (vagyis a felajánlási kenyérhez) az öt helyett. Az ószertartású
ak ellene voltak annak is, hogy Nyikon pátriárka a görögből egyházi szlávra-

3 A réz szerepéről az ikonművészetben részletesen olvashatunk a nemrég megjelent ikonfestészeti 
lexikonban: RUZSA György, Az ikonfestészet lexikona (Corvina, Budapest 2014).
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fordított szertartáskönyvek fordítását megújíttatta. Az ószertartásúak életü
ket is áldozták hagyományőrző elveikért. Az elsők között volt Pável kolom
nai  püspök,  akit  vízbe  fojtottak,  de  lehet,  hogy  vadállatok  elé  vetették.
Fedoszja Morozova bojárasszony is életét áldozta hitéért 1675-ben. Ezt áb
rázolja egyébként Szurikov híres festménye a moszkvai Tretyakov Képtár
ban. Az ószertartásúak nagy prédikátorát, az aszkéta Avvakum protopópát 
Pusztozerje főterén 1682-ben máglyahalállal büntették.

Az ószertartásúak megjelenésével a hagyomány szerepe tehát még fonto
sabbá vált. Ezzel függ össze, hogy nagymértékben megnőtt a fémikonok – 
tehát a rézöntvény ikonok – száma. Hiszen az öntvény pontosabban megőrzi 
az előképet, mint a fára festett egyedi alkotás. Egyedi jegyek persze itt is 
vannak: az ötvöző anyagok aránya, mely kihat az ötvözet színére, felületére, 
egy-egy öntőműhely sajátos öntéstechnikája, az öntvény utólagos megmun
kálása és nem utolsó sorban az, hogy az ikont gyakran sokszínű zománccal 
díszítették. 

Igaz, korábbi évszázadokból is maradtak fenn fémikonok főleg Kijevben 
és Novgorodban, de a XVIII. század elejétől már tömeges gyártásról beszél
hetünk. Az orosz pravoszláv egyház eleinte ellenezte a fémikonok készíté
sét, de e kicsiny tárgyak nagyon népszerűek lettek a pravoszláv hívők köré
ben is,  így végül engedélyezte  a  fémikonok használatát  a házi  ájtatosság 
körében.

A szerző bemutatja a fémikonok használatát is.4 Többek között egy érde
kes dokumentumot is idéz. A fémikonokat az óhitűek ugyanis gyakran ma
gukkal hordták, megörökölvén szüleik, nagyszüleik ikonját, így nem csak az 
ábrázolt szentre, hanem őseikre is emlékeztek. Egy 1846-os kormányjelentés
ben a rézikonokról és rézkeresztekről a következőket olvashatjuk: „Ezen iko
nok és keresztek használata … mindenütt megtalálható egész Oroszország
ban. Ez már régóta meggyökeresedett az egyszerű nép körében beleértve a 
pravoszláv hitű személyeket is. Az ikonok tehát majdnem minden tűzhelynél 
és más lakhelyen megtaláltatnak. Kifüggesztik azokat a falvakban, a házak 
kapuja fölé, a bíróságokon is, és másutt is. Ezekkel az ikonokkal áldják meg a 
parasztok gyermekeiket, akik hosszú útra mennek, vagy, ha katonának viszik 
őket, és ezek az ikonok azután egész életre náluk maradnak.” (4. o.)

Imádkozás és elmélkedés közben ezeket a fémikonokat sokszor simogat
ták, csókolgatták. Ezért is láthatunk a bemutatott gyűjteményben számos, vi
szonylag nem régi fémikonon nagyobb mértékben finoman kopott felülete
ket. Igen lényeges, hogy a hívők az ilyenfajta imádkozáskor erőt merítettek 
a  fémikonokból  az  élet  nehéz  pillanataiban,  válságos  helyzeteiben.  Ezzel

4 Erről korábban már részletes tanulmányt közölt: Die Bedeutung gegossener Metallikonen im reli
giösen Leben, in Slavica Gandensia (1996) 43-52.
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kapcsolatban a szerző – nagyon lényeglátóan – felhívja figyelmünket Dosz
tojevszkij Bűn és bűnhődés című regényének arra a látszólag apró részletére, 
amikor a főhős Rogyion Romanovics Raszkolnyikov – kinek neve egyéb
ként az óhitűeket idézi – a rablógyilkossággal szerzett rézkeresztet bűnhődé
sének vállalásakor újra megemlíti, s az végül is a szenvedés és a megtisztu
lás szimbóluma lesz.

A bevezetőben a szerző arról is ír, hogy milyen helyet foglal el e gyűjte
mény a  világ  nagy fémikon-gyűjteményei  között.  Olvashatunk a  gyűjtési 
koncepció  alapjairól  is,  melynek  lényege,  hogy a  gyűjtő  arra  törekedett, 
hogy minden fontos korszakot, régiót vagy éppen ikonográfiai típust kiemel
kedő kvalitású művek képviseljenek. 

A könyv második részét a műtárgykatalógus alkotja, amelyben minden 
tárgy  részletes  leírását,  muzeológiai  meghatározását  láthatjuk,  és  minden 
tárgynál, ha már publikált, a teljes irodalomjegyzéket is megtalálhatjuk. A 
könyv következő részét az igen jó kvalitású, színes reprodukciók alkotják 
több részletfotóval. A kötetet a szerző rövid életrajza és könyveinek váloga
tott felsorolása zárja.

Tudjuk, hogy Ruzsa György régóta foglalkozik a fémikonok kutatásával. 
Az elsők között írt részletes katalógust és rendezett nagy fémikon-kiállítást. 
E nagy látogatottságú kiállítás 1996-ban nyílt meg az esztergomi Keresztény 
Múzeumban. 2005-ben pedig Szvetlana Gnutovával és Jeléna Zotovával, a 
moszkvai Rubljov Múzeum munkatársaival a világ legnagyobb fémikon-ki
állítását  rendezte  meg, ahol oroszországi  gyűjteményből négyszáz és  ma
gyarországi  gyűjteményből  száz  kölcsönzött,  megkapó  szépségű  fémikon 
volt látható.5 Ugyancsak kiemelkedő volt a 2008-as szentendrei fémikon-ki
állítás, melyhez a szerző katalógust is írt, és egy évvel később nagyméretű 
könyvet is megjelentetett.

Ruzsa György több mint harminc könyve közül most csak néhányra hív
juk fel a figyelmet, mindenekelőtt az Ikonok könyvére, mely szinte összefo
nódott a nevével, és számos főiskolán és egyetemen ma is kötelező iroda
lom(Budapest  1981).  Az  ikonok  –  és  köztük  a  fémikonok  –  kutatása 
szempontjából fontosak még a következő könyvei:  A Keresztény Múzeum 
ikonjai (Esztergom 1978),  Novgorod, Pszkov és az orosz Észak (Budapest 
1981),  Feofan Grek (Budapest 1982),  Ikonen in ungarischen Sammlungen 
(Berlin  1986),  Icons (Budapest  1987),  A régi  orosz  festészet  kapcsolatai 
(Budapest 1998),  A kecskeméti görög templom és ikonmúzeum (Kecskemét

5 GNUTOVA S. – RUZSA, Gy. – ZOTOVA, E., Prayers Locked in Bronze. Russian Metal Icons (Buda
pest 2005).

6 Lovag Zsuzsa a hetvenes évek elején kitűnő tanulmányban dolgozta fel ezeket az alkotásokat: 
LOVAG Zs., Byzntine Type Reliquary Pectoral Crosses in the Hungarian National Museum, in
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1998), Meditations born in Fire: Russian Metal Icons (Budapest 2009), Be
vezetés  az  ikonszakértésbe  (Budapest  2011),  Holzgefasste  Metall-Ikonen 
inungarischen Sammlungen (Gödöllő 2011), Az orosz ikon magyar kapcso
latai (Gödöllő 2011),  Az ikon. Teológia, esztétika, ikonográfia, ikonológia,  
technika (Budapest 2012), Képes ikonlexikon (Gödöllő 2012), Metall-Ikonen 
(Gödöllő 2014). 

A középkor kutatója számára a gyűjteményből elsősorban a korai bronzke
resztek a legfigyelemreméltóbbak. Ezek közül is kiemelkednek az úgyneve
zett kijevi típusú keresztek. E keresztek fő formai jellemzője a görög kereszt
forma s a jellegzetesen lekerekített végződések. A keresztek szétnyithatóak 
voltak, s ereklyetartóként szolgáltak. Előlapjukon, a stipesen Krisztus volt lát
ható, a patibulum két végén az Istenszülő, illetve Keresztelő Szent János. Így 
alakult ki a deészisz kompozíció. A budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban 
is számos ilyen keresztet, ill. kereszttöredéket találunk.6 Ezek a keresztek ma
gyarországi ásatásokon kerültek elő. Valószínűleg a tatárjárás elől nyugatra 
menekülő kijeviektől származnak. De kerülhettek ide Kijevből kis keresztek 
korábban is,  hiszen Magyarország szoros kapcsolatot épített ki nemcsak a 
nyugati államokkal és Bizánccal, hanem a Kijevi Fejedelemséggel is. Hadd 
emlékeztessek csak arra, hogy Bölcs Jaroszláv legkisebbik leánya, Anasztázia 
magyar királyné lett, s számos fejedelmi műkincset hozhatott Magyarország
ra.  A  kijevi  udvarban  magyarok  is  szolgáltak,  az  egyik  közülük  Moiszej
Ugrin, igen híres – később szentté is avatott – kijevi barlangkolostori szerze
tes lett.7 Számos orosz és ukrán műalkotás kerülhetett még Magyarországra a 
középkort követő néhány évszázadban is, amikor a magyarországi pravoszláv 
hitű népek (szerbek, románok, görögök stb.) fiai közül sokan Kijevben tanul
tak,  s onnan egyházi  könyveket  és  liturgikus tárgyakat  hoztak magukkal.
Ezzel  kapcsolatban  megemlítenék  egy  érdekes  fémikont.  Az  esztergomi
Keresztény Múzeum őriz egy XVIII. századi fémikont, mely Szent Miklóst 
ábrázolja. Ezt a műremeket az Esztergomtól nem messze lévő Pilismaróton 
találták 1887-ben, egy régi ház lebontásakor. Az ikon jó példa arra is, hogy a 
fémikonokat gyakran a ház alapjába vagy falába építették, hogy megvédje a 
házat és lakóit.

Akiket különleges esztétikai megközelítések érdekelnek, azoknak figyel
mébe  ajánlanám a  gyűjtemény  számos  olyan  fémikonját,  amelyet  festett 
ikontáblába helyeztek. Itt fel kell figyelnünk a festett fa és a gyakran színes 
zománccal díszített, öntött fémikonok sajátos, egyedülálló esztétikai kapcso-

Folia Archaeoligica XXII (1971) 143-163.
7 A szerző több tanulmányában foglalkozott e kérdéssel. Vö. RUZSA Gy., Magyar Mózes, in Vigilia  

(1974) 7/454-455; Neue Daten zur Ikonographie des Moses aus Ungarn, in Acta Historiae Arti
um XXIV (1978) 297-304.

365



♦ ♦ ♦    K Ö Z L E M É N Y E K

latára. Az eltérő anyagok és felületek addig soha nem látott anyagkapcsola
tot mutatnak. Különleges csillogásuk, fényvisszaverésük a vallásos áhítatot 
fokozó, eredeti esztétikai élményt nyújt. Egy ilyen különleges Szent Miklós-
ikon került a kiadvány borítójára is.8 Meglepő, hogy több szignált ikonnal is 
találkozunk a gyűjteményben, s néhány rövidítés fel is oldható.9

Nehéz kiemelni e gyűjteményből darabokat, hiszen annyi jó kvalitású és 
különleges alkotás található itt. Számomra – és gondolom, az egyháztörténé
szek és hágiográfia-kutatók számára is – igen figyelemreméltó Szent Iosza
fat (Szent Jozafát, 1580–1623) vértanú, polocki érsek ereklyetartó talpas ke
resztje  (N0 342).  Ez  a  tárgy jelenleg  az  esztergomi Keresztény Múzeum 
ideiglenes letéti gyűjteményében található. Szent Jozafát, világi nevén Iván 
Kuncewycz, 1604-ben lépett be a görög katolikus bazilita rend Szenthárom
ság-monostorába. 1609-ben szentelték pappá. 1617-ben lett Polock püspöke. 
Ellenfelei rossz szemmel nézték nyugati kapcsolatait, és „lengyelesítéssel” 
vádolták.  1623. november 12-én,  a vityebszki érseki  palotában megölték. 
1867.  június 29-én XIII.  Leó pápa kanonizálta.  Hamvai jelenleg a  római 
Szent Péter-bazilika Nagy Szent Baszileosz-oltára alatt nyugszanak.

A középkor kutatói számára különösen érdekesek azok a XVII. és XVIII. 
századi fémikonok, amelyek ősi, néha még koraközépkori ikonográfiai típu
sokhoz kapcsolódnak, s kisebb, sajátos változásokon mentek át. Ezek közül 
is elsősorban az Istenszülő (Istenanya,  Szűz Mária) ábrázolásokra kell  fi
gyelnünk. Az Istenszülő ábrázolások egyik fő ikonográfiai típusa a hodigit
ria (’oδηγήτρια). Ennek egy késői és talán legtöbbször ábrázolt oroszországi 
változata a híres Kazányi Istenszülő ikon. Ennek az ikonnak a tiszteletére 
épült Szentpétervárott a XIX. század elején az A. N. Voronyihin tervezte, 
Kazányi székesegyház. (Ebben a hatalmas székesegyházban a kommuniz
mus évei alatt ateista múzeum működött.) A gyűjteményben – többek kö
zött– a Kazányi Istenszülő ikonokat egy XIX. századi, magas technikai szín
vonalon  öntött,  kék  zománccal  díszített  ikon  képviseli  (N0 1188).  Az 
Istenszülő ábrázolások másik fő ikonográfiai típusa az eleusza (’ελεοΰςα). 
Ennek egyik legismertebb változata a bizánci-orosz eredetű híres Vlagyimiri 
Istenszülő ikon. Ezen az ábrázoláson az Istenszülő a kis Jézust szeretettel 
magához szorítja, arcuk összeér. Ez utóbbi az anyai szeretet megkapó meg
nyilvánulására utal, de egyben szimbolikusan a megtestesülésre is, az égi és 
a földi világ egyesülésére.10 A gyűjteményből ezúttal egy XVIII. századi, fe
hér  és  sötétkék  zománccal  díszített  fémikont  emelek  ki  (N0 1588).

8 RUZSA György több tanulmányában is  foglalkozott e speciális kérdéssel. Pl.:  Bronzba zárt  
imák: fémikonok. A festett fatábla és a zománcos domborművek kapcsolata, in Magyar Ipar
művészet (2005) 3/6-9;  The Use and Role of Metals in Art of Russian Icons, in  Slavica 44 
(2015) 87-111.
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A klasszikus bizánci művészethez hasonlóan a keleti kereszténység tizen
két  főünnepének,  a  dódekaortonnak  (δωδεκάορτον)  ábrázolását  az  orosz
fémikonokon is megtalálhatjuk. Ezek rendszerint tetraptichonok, s egyben 
kis házi oltár szerepét is betöltötték. Az ünnepek elrendezésében és kiválasz
tásában azonban kisebb eltéréseket találunk. E tárgytípusnak szép példányait 
láthatjuk a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban, a budapesti Iparművé
szeti Múzeumban és nem utolsó sorban a bemutatott gyűjteményben, illetve 
annak katalógusában. 

A gyűjtemény és a katalógus jelentőségét az is fokozza, hogy sok ritka
sággal, eddig még nem publikált tárggyal és rendkívül magas mesterségbeli 
és művészi értékkel rendelkező műremekkel találkozhatunk itt. Ez a kataló
gus – úgy tudom – a világ legnagyobb fémikon-katalógusa, a magyar mu
zeológia nagy eredménye, s a benne lévő részletes és igen alapos műtárgyle
írások  és  muzeológiai  meghatározások  kétségkívül  megbízható  alapot 
nyújtanak a további kutatások számára.

9 Vö.  RUZSA Gy.,  Two unknown icons signed by Rodion Sem'onovič Chrustal'ov, in  Slavica 34 
(2005) 207-210.

10 Ennek az ikonográfiai  típusnak a kialakulásával  részletesen foglalkozott  a  katalógus szerzője. 
RUZSA Gy.,  Remarques sur l’icône de la Vierge de Vladimir, in Acta Historiae Artium XXXVII 
(1994) 105-112.
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Szent-Gály Kata

A FÉNYEN TÚLI FÉNY
Válogatott versek és írások
Kőrössy Ilona rajzaival

Számtalanszor idézünk verseiből, olvassuk rövid 
történeteit és megható meséit, amelyek most bősé-
ges válogatásban, „születésnapi ajándékként” kerül-
nek az olvasók kezébe. Közvetlen hangú, lelki életet 
segítő írások, amelyek emberi hangon közvetítik az 
evangélium igazságait.

„Örülök, hogy újra kezünkbe vehetjük – most már 
teljesebb kiadásban – ezeket az imádságra hívó, 
lelkiéletet bátorító, Isten világára rányitó verseket, 
gondolatszilánkokat, elmélkedéseket” – írja ajánlá-
sában Bíró László püspök.
280 oldal, keménytáblás. Ára: 2600 Ft

Balog Márta
KÖZÖSSÉG ÉS KÖZÖSSÉGVEZETÉS

A közösség a hit, remény és szeretet iskolája
A könyvben – néhány módszertani javaslat mellett 
– olyan szemlélet és lelkiség kerül bemutatásra, amely-
nek segítségével a vezető és a közösség értelmezheti 

küldetését és identitását, hogy egyre jobban
112 oldal, puhafedeles. Ára: 1500 Ft
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