
Ikonfestõk a Dél-Alföldön

Jószai Sándor Hódmezõvásárhelyen él és dolgozik.
Eredeti szakmája szerint orvosi mûszerész, ám a hely-
béliek és a szakma festõként és szobrászként tartják
számon. Lakóhelyén és Szegeden ikonfestõ szakköröket
vezet, amelyre a legkülönbözõbb képzettségû, végzett-
ségû és korú emberek járnak. Az ikonfestészettel fog-
lalkozva azon népek kultúrájával is megismerkednek,
amelyekben e táblaképek õshonosak. Honnan ez a von-
zódás az ikonokhoz? – tettük fel a kérdést.

– 1968-ban egy tanulmányúton vettem részt Bulgáriá-
ban, és ott – egészen pontosan Szófiában, a székes-
egyházban – találkoztam elõször az ikonokkal. Az idõ-
járás kergetett be az álomszép épületbe. Kint tombolt
a vihar. Olyan iszonyatos érzés fogott a hatalmába,
amit csak alföldi ember érez, amikor kint a pusztán el-
kapja a zivatar. Olyan hangyává tud válni az ember egy
fél másodperc alatt, olyan védtelenné, hogy az hihe-
tetlen. Engem is ilyen érzés kerített hatalmába, ami-
kor beléptem a templomba. Körülnéztem, álltam és
nem tudtam betelni a látvánnyal. Akkor még nem tud-
tam igazán feldolgozni az élményt, hiszen 26 évesen,
még csak akkor kezdtem rajzot tanulni. Addig egészen
más dolgokkal foglalkoztam, de ma is sok mindennel
foglalkozom (szobrok, plasztikák, rézdomborítások,
kõfaragás), amihez el kellett sajátítanom a rajzolás tu-
dományát.

Mindegy, hogy melyik nemzet ikonjairól van szó, a
szellemisége mindnek ugyanaz. A megjelenési forma
viszont – nem is azt mondom, hogy nemzetenként –
szinte iskolánként, kolostoronként változik, és az
egész ikonfestésben ez a legszebb. Rendkívül szigorú
kánon, s az ortodox szertartási rend szabályozza az
ikonkészítést. Ez ma már 2000 éves hagyomány, s ma
ugyanúgy kötelezõ, mint régen. Ennek ellenére
megtalálható benne az a keskeny mezsgye, ahol az
ikonfestõ – hogy úgy mondjam – kiélheti magát, és
bemutathatja saját mûvészetét. Ez persze, csak akkor
látszik igazán, ha több festõ munkáját tesszük egymás
mellé.

Érdekes módon az emberek többsége azt hiszi,
hogy ami ikon az csak orosz. Ez hihetetlenül nagy té-
vedés, tudniillik az egyetemes ikon-mûvészetnek az
orosz remekek tulajdonképpen csak egy ágát képezik.
Igaz, ez az ág már szinte csaknem vastagabb, mint
maga a törzs, de hát ez egyszerûen abból vezethetõ le,
hogy amíg például Szerbiának a lakossága tízmillió,
az orosz lakosság kétszázmillió feletti. Nagyságrendi
különbségekrõl van tehát szó.

– Mezsgyéket és nemzeti elágazásokat említett. Egy orosz,
szerb vagy bolgár Szent Miklós-ábrázolás esetében, miben mu-
tatkoznak meg a különbségek?

– Nagyon érdekes. Egy orosz Szent Miklós-ikon
lágy, lírai megfogalmazású, de csak akkor, amikor az
arcról beszélünk, hiszen a ruházat adott, mivel fõpapi
ornátusban ábrázolja csodatévõ Szent Miklóst. A bol-

gár ikon rendkívül markáns, mély barázdákkal, szigorú
tekintettel, „több emeletes” magas homlokkal ábrá-
zolja a szentet. Az ikon sohasem portré, hanem egy szimbó-
lumrendszer. Itt semmi sincs véletlenül: sem a színek,
sem a formák. Amikor egy embernek több emelet ma-
gasságú a homloka – mondhatnám: vízfeje van –, az a
fölhalmozott tudást, a bölcsességet jelképezi. A szerb
Szent Miklós is jellegzetes, de teljesen másként, mint
a bolgár. A bolgár Szent Miklós, de az általuk ábrázolt
más alakok is, szinte durva vonásúak. A szerb ikon
sokkal finomabb, ám õrzi azt a szigorúságot, ami a
bolgár ikonoknál jelen van.

Amikor a régi ikonokról eltávolították az évszázadok
alatt lerakódott füstöt, kormot, szennyezõdést, meg-
döbbenve látták, hogy mindet hihetetlen izzó, élénk,
tiszta színek jellemzik. Ennek ellenére az összes szín
kiegyensúlyozott egységben van egymással. A nyugati
kereszténységnél alkalmazott szentképeknél viszont a
kevert színek sokaságát fedezhetjük fel megannyi ár-
nyalatban. Ezek a szentképek tökéletesen eltérnek,
szinte ellentmondanak az ikonfestészet szabályainak,
holott onnan indultak el maguk is. Az ortodox ember
gondolatvilágában az ikon maga a templom. Tehát
egy hívõ ortodox ember otthonában ott van a védõ-
szentjének ikonja, elõtte ég a mécses, s teljes hitéle-
tet élhet ikonjával kettesben. A szentkép a római ka-
tolikus templomban csak emlékeztetõ, hangulatkeltõ,
függetlenül attól, hogy milyen hihetetlenül magas
mûvészi színvonalon készült. Az ortodox ember gon-
dolatvilágában az ikon sokkal többet jelent, mint a ró-
mai katolikus ember gondolatvilágában a szentkép.

– Ejtsünk szót a technikáról is!
– Az embert azt soha sem szabad ostobának tekin-

teni. Minden korban, minden nemzedék a lehetsé-
ges legmodernebb eszközökkel dolgozott. Amikor az
ikonfestészet kiforrta magát és virágkorát élte, akkor
a legkorszerûbb festékek egyike volt a tojástempera.
A különféle színezékeket földfestékekbõl, vagy zúzott
ásványokból nyerték. A kéket például a lazúrit kõbõl.
Kimentek a hegyre, megkeresték az ásványt, mozsár-
ban megtörték, porították, majd tojástemperával,
tojás sárgájával és némi alkohollal keverve emulziót
készítettek, ez volt a kötõanyag. A XIX. században rá-
jöttek, hogy kitûnõ kötõanyag, s így megszületett az
olajfesték. Ha szegény Rubljovnak annak idején le-
hetõsége lett volna bemenni a budapesti Victor
Hugo utcába, a mûvészellátóba, s tubusban megvá-
sárolni pár kopejkáért az olajfestéket, biztos nem
megy ki télvíz idején az Ararátra lazúrit követ szedni,
s nem töri hetekig mozsárban, hogy legyen kék fes-
téke. Sokkal több idõt tudott volna arra szentelni,
amiért élt. Ez abban a korban nem adatott meg, ám
ha nekem megadatik, akkor ezt ki kell használni. Sze-
rintem az, hogy tojás vagy olaj, teljesen mindegy.
Nem ez a lényeg. A mûvészi megvalósítás, az ízléses
kialakítás a fontos. Olyan legyen a kép, hogy aki me-
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ditálni, imádkozni akar elõtte, az az ikon segítségé-
vel megtehesse.

A munkafázisokban az egyik tanítvány, Füleki Tibor –
egyébként az Ikarus minõségbiztosítója – segít eliga-
zodni.

– Elõször kiválasztjuk a fát, utána az felvásznazzuk,
majd lekenjük hegyi-krétával. Az alapot ezután tükör-
simára kell csiszolni. Amikor ez is megvan, jöhet az
elõrajzolás, a karcolás végül az aranyozás. A festés, az
a legnehezebb, mert ott már bele kell adnia az ember-
nek azt a tudást, azt a tehetséget, amivel rendelkezik.
Sándor szerencsére
hagyja, hogy mi csinál-
juk, de ha elakadunk,
vagy valami gondunk
van, akkor segít. A fej-
nél akadunk el legtöb-
ben: az a legnehezebb.
Az árnyékolás, a fények
megjelenítése.

– Hány ikont festett ed-
dig?

– Négyet. Most dol-
gozom az ötödiken.

Borbásné Tiszai Erzsébet
már egy esztendeje vesz részt
a foglalkozásokon…

– Elõször egy olyan
szakkörön vettem részt,
ahol a hagyományos
festési módot tanultuk,
ám nagyobb kedvet
éreztem eziránt, mert
ez az olajtechnika job-
ban hagyja érvényesül-
ni a színeket. Az ikon
egyik célja visszaadni
az isteni fényt, a ragyo-
gást. Szerintem erre az
olajtechnika sokkal al-
kalmasabb. Szentesen
láttam Agárdi Gábor ki-
állítását és sok nagyon
megragadott. Aztán
hallottam Jószai Sán-
dorról és láttam az õ
képeit is. Mivel egész
életem során kacérkodtam az alkotói pályával, úgy
gondoltam, hogy én is megpróbálom. Óvónõ vagyok,
s munkám során is nagy szükség van a kézügyességre,
az eszközkészítés a foglalkozások megtervezése során.

– Mennyivel került közelebb ön azokhoz a népekhez, amelyek
az ikonokat elõször kezdték festeni?

– Azóta sokkal nagyobb érdeklõdéssel figyelek ezek-
nek a népeknek a kultúrájára. Olvasok ilyen témájú
könyveket, mert szerintem, ha valaki alkotni kezd, ah-
hoz az elméletben is felkészültnek kell lennie. Sokan
például Oroszországgal azonosítják az ikonfestésze-
tet, holott a legkorábbi ikonok nem is Oroszországban

készültek, hanem Rómában és a Bizánci Birodalom-
ban.

– Mi a legnehezebb az ikonkészítésben?
– Az egyéniség kisugároztatása. Ez ugyan másolás

is, de bele kell vinnünk az egyéniségünket.

Szívesen beszél Jószai Sándor a szakkörérõl is.
– Nemben, életkorban, foglalkozásban és fölkészültség-
ben is vegyes összetételû kör a miénk. Kiforrott festõ-
mûvész éppúgy van közöttünk, mint porcelángyári sza-
lagmunkás. Egyetlen közös bennünk, az ikonok szerete-

te. Éppen ezért a szak-
körvezetés végtelen tü-
relmet igényel. Megmu-
tatom azokat az alapsé-
mákat, amivel viszony-
lag épkézláb – mond-
hatnám úgy: szabályos –
emberi alakokat tudnak
rajzolni. Mindenkibõl ki
lehet hozni azt a maxi-
mumot, amit a képessé-
gei megengednek. Kibõl
lassabban, kibõl gyor-
sabban, de ki lehet hoz-
ni. Ha valakinél azt lá-
tom, hogy esetleg nem
úgy halad a festéssel,
akkor besegítek: korrigá-
lom a saját, kialakuló
stílusában. Nemcsak
rajztechnikát és festé-
szetet tanítok, de kisebb
mûvészettörténeti órák
is folynak menet köz-
ben. Az ikonfestészet –
sokan nem is hiszik el –
olyan összetett mûvé-
szet, ahol nem elég
ikonmásolókat képezni,
nevelni. Engem sem
elégít ki, ha csak egysze-
rûen lemásolok egy
ikont. Éppen ezért szük-
séges tudni a szertartá-
si, vallástörténeti, törté-
nelmi hátteret, s azt is,
hogy miként és mibõl

alakult ki évezredek alatt az ikon. Ez is egyik eszköze an-
nak, hogy magam mellé tudom csalogatni ezeket az
embereket, és ébren tudom tartani bennük azt a tüzet,
ami itt tartja õket a szakkörben. Teljes mértékig föl kell
rúgni azt a poroszos iskola-rendet, hogy ez most ilyen
óra, olyan óra. Ez így nem mûködik, és nincs is rá szük-
ség. Sokkal érdekesebb, ha egy-egy problémánál elme-
sélem az ahhoz kapcsolódó kultúrtörténeti, vallástörté-
neti hátteret, s egy-egy jó poénnal megfûszerezem az
elmondottakat. Ezáltal egyrészt érdekessé teszem az
anyagot, másrészt van mihez kötni a látottakat és hal-
lottakat. Stevan Popovic

3753

„Az ortodox ember gondolatvilágában az ikon maga a templom”

Enyedi Zoltán felvétele


