
tatásra való odaadó várakozásban és figyelemben, amit másképpen lehetetlen
meghallani: elóbb el kell hangoznia a szózatnak: "hallgasson most minden ha
landó test"; Amikor e felhívás eljut a fülünkig, átszellemül az emberi külső, ki
nyílnak a szemek. Nem csupán egy másik világ számára nyílnak ki, de másoknak"
is kitárják azt. Megrendítő hatást kelt a mozdulatlan test és a szemek lelki értel
mének összekapcsolása ikonfestészetünk legkiválóbb alkotásaiban.

Mégis, helytelen volna azt gondolni, hogy a régi ikonokon a mozdulatlanság
minden ember tulajdonsága. Ikonfestészetünkben a mozdulatlanság nem általá
ban az emberi külsőhöz, hanem csak meghatározott állapotaihoz kötődik. Moz
dulatlan az ember, ha emberfeletti, isteni tartalom tölti el, amikor valamilyen
módon az isteni élet állandó nyugalmába ér. Ellenben az ikonokon sokszor rend
kívül élénknek ábrázolják azt, aki kegyelem nélküli vagy a kegyelmet megelőző

állapotban van, illetve még nem "nyugodott meg" az Istenben, avagyegyszerűen
nem érte el életútjának célját. E tekintetben ugyancsak tipikus sok régi novgo
rodi, "Krisztus színeváltozása" ikon. Ezeken az Udvözítő, Mózes és Illés mözdu
latlan; az arcra boruló apostolok viszont, akik átadják magukat a mennydörgés.
okozta rémület tisztán emberi felindultságának, meghökkentenek t.~stmozgásuk

merészségével: számos ikonon szó szerint fejjel lefelé festik meg őket. A nagy
szerű "Lépcsős Szent János látomása" ikonon, mely Péterváron, III. Sándor mú-.
zeumában látható, még élesebben kirajzolt mozgás figyelhető meg: a bűnösök

lendületes, fejjel lefelé zuhanása a paradicsomba vezető lépcsőről. Az ikonokon
a mozdulatlanság csak ott jelentkezik, ahol a"testtel együtt maga az egész emberi
természet elhallgat, mely már nem a saját, hanem az emberfeletti életet éli.
. Magától értetődik, hogy ez az állapot nem az élet megszűnését, hanem épp el
lenkezőleg, legnagyobb feszültséget és erejét fejezi ki. Csak a hitetlen vagy felü
letes szemlélő vélheti az óorosz ikont élettelennek; A régi görög ikonokon bizo
nyára van némi hidegség és valamiféle elvontság. Am ebben a vonatkozásban az
orosz ikonfestészet teljes mértékben ellentéte a görögnek. III. Sándor pétervári
múzeumának pompás ikongyűjteményébenugyancsak könnyen összehasonlít
hatjuk őket, mivel ott négy orosz és egy görög terem található egymás mellett.
Főképpen.az lephet meg, mennyire átjárja az orosz ikonfestészetet az érzések
görögöktől idegen melegsége. Ugyanez derül ki I. Sz. Osztrouhov moszkvai gyűj

teményének megtekíntésekor,' ahol az orosz képek mellett görög vagy a görög
típust megőrző régebbi orosz ikonok vannak kiállítva. Az összevetés eredménye,
hogy az orosz ikonfestészetben - a görögtől eltérően ~ az emberi arc élete nem
szűnik meg, hanem magasabb átszellemültséget és értelmet kap; pl. mi lehet ele
venebb ,;A Megváltó nem kézzel festett 'ikonjá't-rrál yagy "Illés prófétá"-nál
Osztrouhov gyűjteményében? Emellett a figyelmes tekintet számára kitűnik,

hogy az átszellemült orosz népi külső világol át rajtuk. Igy nemcsak az általános
emberi, hanema nemzeti is a Teremtő állandó nyugalmába jut, s megdicsőített

formában megmarad a vallásos művészet e végsó magaslatán.
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