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ŐSI IKONOK, MODERN IDŐK

Az elmúlt húsz év folyamán megnőtt az érdeklődés a keleti egyházművészet

remek darabjai, az ikonok iránt. Ennek elsősorban külső okai vannak. Egyszerűsöd

tek az utazások, a turistaforgalom fejlődése során hozzáférhetővé váltak az olyan
helyek, mint a Hosios Lukas Stirisben, vagy a thráciai fantasztikus sziklacsúcsok
tetején épült templomok, vagy az ősi orosz városok színpompás templomai. Ezeket
ma már az egyszerű turisták is meglátogathatják. Ezzel egyidőben fejlődött a
könyvkiadás is, ikon-albumok egész sorozata jelent meg minden vílágnyelven, és
a Szovjetunióban is felvirágzott az ikorr-kutatás, külön e célra alapított intézmé
nyekben. A műgyűjtés és a műkereskedelem szintén felfigyelt az ikonokra, és a
múzeumok és magángyűjtemények megbecsült darabja lett egy-egy régi szerze
mény, Az avatatlan szemlélő azt gondolhatja, hogy felfedeztek egy régen kihalt,
vagy századokkal előbb megmerevedett művészetet: holott az ikonfestészet ma is
élő művészet és a keleti egyházban ugyanazt a szerepet tölti be, mint évszázadok
kal ezelőtt. Csak a liturgiával együtt válik élővé és érthetővé. A nyugati művé

szetben járatos ember előtt sokszor távolinak és titokzatosnak tűnik; a keleti egy
házban viszont az ikon egészen népivé tudott válni. Akik egész életükben abban a
liturgikus és szellemi környezetben éltek, amelyhez elválaszthatatlanul hozzákap
csolódott az ikontisztelet, mínden nehézség nélkül megértették az ikonográfia sok
szor nagyon is áttételes szimbolizmusát; sőt a színek és jelképek világában még a
képzettebbek is jobban eligazodtak, mint az írott szó labirintusaiban. De mlután
ez a nagyon gazdag szlmbölikus kifejezési mód sohasem lehetett önálló, hanem
mindig a hivatalos kultuszhoz tartozott, az ikonok megértéséhez nagyon fontos a
liturgiában való jártasság. Maga a képtisztelet fontos helyet foglal el a vallásos
életben, és éppen olyan ősi, mint maga a liturgia. Az ikonok kifejezetten művészi

értékelése azonban újabb fejlődés eredménye.
A tizennyolc és tizenkilencedik században észrevehetően hanyatlott az ikonfesté

szet, és sok darab született másodosztályú nyugati vallásos festők utánzása révén.
A régi müvészí remekek legnagyobb része vagy nehezen volt hozzáférhető, vagy
elrútították, és megmásították őket. Közülűk sok mohamedánok hatalmába került;
s ők a ragyogó színű freskókat és mozaikokat vakolattal borították be, és csak
a Iegújabb időkben engedték meg felszínre hozatalukat. A hozzáférhető ikonok és
freskók is nagyon megkoptak, rajzaik elmosódtak. A különlegesen tisztelt - s
egyben legszebb - ikonokat gyakran újrafestették, vagy olyan módszerekkel pró
bálták helyrehozni, amelyek nagyon távol estek a tudományos restaurálástól. Mín
den egyes beavatkozás után újralakkozták őket, ennek következtében fokozatosan
megsötétedtek. egyhangú barnává és zolddé Iaku'ltak, eredeti ragyogó színeiket pe
dig elvesztették. A Rubljov Szentháromságához hasonló remekművek hosszú ideig
felísmerhetetlenek voltak; jelentőségüket csak az évekkel későbbi tudományos res
tauráció alapozta meg.

Az ikonok tárgyuk szerint három csoportra oszthatók. Az első csoportban a
Krísztus-képek, az Istenszülő és a szentek képmásai tartoznak, a másodikba az egy
házi év ünnepeinek és a szentek életéből vett jeleneteknek a képei, végül a har
madiknak témája a keresztény tanítás, a teológiai fogalmak szimbolikus megjele
nítése: ezek a doktrinális ikonok.

Ösíségük ellenére, az ikonok sem abban a formában keletkeztek, mint aho
gyan ma ismerjük őket. Kialakulásuknak forrása, kezdete és hosszabb rövidebb
ideig tartó története van. De néhány alapelvben valamennyi ikon megegyezik: a
szeritíráshoz és a hagyományhoz való szeros kapcsolatban, és abban, hogy kiala
kulásuk után megtartották az ikonfestészet kialakult hagyományait, sőt szabá
lyait.

Kialakulásuk, és a szentíráshoz való szoros kapcsolatuknak egyik legszebb pél
dája a húsvéti ikon. A húsvét ünnepe nem tartozik a keleti egyház tizenkét fő

ünnepének sorába. Valamennyinél nagyobb és tiszteletre méltóbb, semmilyen so
rozatba nem állítható. A húsvéti ikon mégsem a feltámadást ábrázolja, hanem
Krisztus alvilágba vala leszállását. Az ikonográfia hagyománya szerint Krisztus
feltámadásának valódi pillanatát sohasem festettélr meg. Lázár feltámasztásával el
lentétben az evangélium és a hagyomány hallgat erről a pillanatról, így az ikonok
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sem beszélnek róla. Ez a hallgatás világosan kifejezi a két esemény közti különb
séget, Lázár feltámasztása Krisztus csodája volt. Krisztus feltámadása azonban tel
jesen egyedülálló és felfoghatatlan, tehát ábrázolhatatlan is.

Az alvilágba való leszállás ikonja teljes egészében szentírási szövegekre épül.
(l06. zsolt. 10., 14., 16., v. Sík Sándor ford. 1961.)

Ültek sötétségben, homályban,
vasban láncplva és nyomorúságban ...

És sötétségből őket s homályból kivezette,
bilincseiket széjjelrepítette ...

Mert összezúzott érces kapukat,
leszaggatott vas zárakat.

A liturgia híven követi a Zsoltárost. és a feltámadási szertartásban így énekel
(Húsvéti kánon, 6. óda, irmosz, Rohály Ferenc fordítása) : Leszállottál Krisztus az
alsó földi tájakra / és összetörted a foglyokat ottartó / örökös zárakat / s a harma
dik napon, / mint Jónás acethalból, / feltámadtál a sírból. Az egyház tanítása
szerínt az alvilágba való leszállás szorosan hozzátartozik a megváltáshoz. Ez volt
Krisztus megálázottságának végső határa, ugyanakkor dicsőségének kezdete. Szent
Péter kétszer is beszél erről.

Az ikon követi a zsoltár és a szent szolgálatok szövegeít. Az esemény értelme
zésével összhangban az ábrázolt történet a föld mélyében egy sötét üregben törté
nik. Az ikon középpontjában, mozdulatai és színei által élesen kiemelve, Krisztus
áll. Győztesként van ábrázolva, nem mint rabszolga, hanem mint az élet Ura. Su
gárzó dicsfénnyel van körülvéve, rendszerint a kék különböző árnyalataival variál
va, melynek külső széle csillagokkal díszített, áttörve a Krisztusból kiinduló suga
rakkal. Ruhája nem olyan hosszú, mint földi élete alkalmával ábrázolni szokták.
Színe aranyos sárga, sugarakkal áttörve, Az alvilág sötétségét ez az isteni ragyogás
tölti be. Lábai alatt keresztalakban az alvilág általa letépett ajtói, kulcsok, zárak,
szögek, Krisztus balkezében tekereset tart, amely a feltámadás alvilágban való hir
detésének szimbóluma. Jobb kezével a sírból kiszálló Adámot segíti, akit Éva követ,
A kép jobb és baloldalán az Oszövetség további szentjei láthatók, akik hittel vár
ták Jézus eljövetelét és győzelmét. Baloldalon Dávid és Salamon király látható ko
ronával a fején, mögöttük Keresztelő Szent János. Jobboldalon Mózes, kezében a
törvénytáblákkal. Ime a kapcsolat a szentírás, a liturgia és az ikon között.

De találhatunk példát a tanítás, a teológia és az ikonok közott is. Gyönyörű

példája ennek az az ikon, amely egy hatodik századbeli himnuszt ábrázol (benne
van a mindennapi liturgiában, szerzője valószínűleg Severus antichalcedoni pátriár
ka, megh, 538.). Ime .a himnusz (Rohály Ferenc ford.) : "Istennek egyszülött Fia és
Igéje, ki halhatatlan vagy és a mí üdvösségünkért a szent, istenszülő és minden
kor szűz Máriától megtestesülni kegyeskedtél, változatlanul emberré lettél, kereszt
re feszítést szenvedtél : - Krisztus Istenünk - ki legyőzted halállal a halált, és
egyik személye vagy a Szentháromságnak - kit együtt kell dicsőítenünk az Atyával
és a Szentlélekkel, - üdvözíts minket."

Az ikon egyes részei a himnusz egy-egy részét jelenítik meg. Középen az Isten
szülő siratja a halott Krísztust, akinek ő adott életet. A bal alsó sarokban Krisz
tus keresztje illusztrálja a következő szavakat: "Keresztre feszítést szenvedtél". A
jobb sarokban a halál lovagol oroszlánon, jelképezve a szavakat: "Legyőzted ha
lállal a halált".

Újabban a freskók is felkeltették az érdeklődők és tudósok figyelmét, amelyek
a maguk módján színtén ikonoknak számítanak. (Altalában a megfelelően kiválasz
tott és merevített deszkalapra festett képet nevezzük ikonnak, de ismeretes a f'res
kón kívül öntött-zománcozott, kódexbe festett, sőt hímzett formája is.) Sokat kö
zülük későbbi hozzáadásokkal elrútítottak és kü1önösen a tizenkilencedik században
sokan vállalkoztak úgynevezett megújításra, olyanok, akiknek fogalmuk sem volt
a bizánci művészet valódi [ellegzetességeiről. Szellemtelenül romboltak, vagy ko
molyan megkárosították a remekműveket azzal, hogy a nyugati festőket kőzénsze

rűen utánozni akarták. Az ilyen értelmetlen bánásmódnak csak a legutóbbi időkben

vetettek véget.
Nem beszélhetnénk az ikonok ezen újjáéledéséről, ha csak felfedezéséről len

ne szó. De mint már megjegyeztük, az ikonográfia ma is élő művészet. Elég csak
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Pimen Maximovics Szofronov nevét említenünk, aki régi alapokon ugyan, de új
lendületet adott a balkáni ikonográfiának. Sok modern művészt is tevékenységre
ihletett egy.-egy régi ikonnal kapcsolatos élménye.

Egészen eredeti formában nyugaton is felvirágzott e művészet, például a bel
giumi Chevetogne ökumenikus központjában. Templomuk iskolapéldája a keleti
templomok harmonikus elrendezésének, eredeti színvilágának. Természetes azon
ban, hogy a legélénkebben szülőtöldjén, keleten él. Ösi funkcióit ma is megvalósít
ja: tanít, megjelenít, követésre hív. Feladata nem merő díszítés, vagy a szemek
gyönyörködtetése, hanem a legszorosabb kapcsolat fenntartása alapvető és megvál
toztathatatlan igazságokkal. Mindig győzteseket ábrázolnak. Anyagtalan kifejezésük,
légiesen szellemi megrajzolásuk végeredményben anyagi úton jut kifejezésre. Ku
polák és boltívek alatt, súlyos aranydíszítések kőzött a szellemivé váló világot hir
detik. A keleti kereszténységnek kozmikus jellemvonása kerül itt nyilvánosság
ra: hogy az embernek ne csak szellemi, hanem fizikai része is közreműködjék az
időtlen liturgiában.

Az ikonokat kedvelőknek nem kell messze keletre vagy nyugatra utazniuk, hogy
eredeti környezetben lássák az ikonokat. A hazai orthodoxia jól ismert emlékein kí
vül, a szabolcs-szatmári kis falukban, Borsodban és Hajdúban, ahol görög katoli
kus templomok vannak, gyakran láthatók évszázados ikonosztázionok, amelyek a
maguk szerénységében is figyeiemreméltó alkotások. Vándor ikonfestők. vagy igen
kicsi, szegény kolostorok egyszerű festőinek művei. Elrajzolt alakjaik, megkopott
színeik mögül is meg lehet érezni alkotóik hitét és a modern időknek is szóló
üzenetét.

Szép Gyula: Hit (fametszet)
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