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♦ ♦ ♦    RUZSA GYÖRGY

A fémikonok és az orosz szépirodalom

Az orosz kutatás csupán mintegy két és fél évtizede figyelt fel a fémikonok-
ra, e kicsiny, ám rendkívül nagy vallási és művészi jelentőségű műremekek-
re, pedig a legnagyobb orosz írók, Dosztojevszkij, Csehov és mások gyakran
emlegetik őket műveikben.

Alapos,  tudományos  igénnyel,  részletesen  először  Stefan Jeckel  német
kutató írt a fémikonokról.1 Ezt mintegy másfél évtizeddel később egy kétkö-
tetes orosz tanulmánykötet követte.2 Három év múlva az esztergomi Keresz-
tény  Múzeumban  Cséfalvay  Pál  kanonok,  igazgató  támogatásával  nagy
orosz fémikon-kiállítás jött létre.3 Egy évvel később Jos Opdebeeck belga
kutató publikált részletes munkát e témában.4 2005-ben pedig Budapesten
nyílt meg a világ legnagyobb, katalógussal is dokumentált5 fémikon-kiállítá-
sa,  ahol mintegy félezer  fémikon volt  látható orosz és magyar  gyűjtemé-
nyekből. Talán kevesen tudják, hogy Budapesten van a világ legnagyobb ál-
landó  orosz  fémikon-kiállítása.  E  tárlat  a  Gellért-hegy  mélyén,  a  Pálos
Sziklakolostorban látható.6

E tárgyak pontos megnevezése egyébként rézalapú ötvözetből öntött ikon
(меднолитая икона).  Az egyszerűség kedvéért  sok nyelvben fémikonnak

1 JECKEL,  Stefan, Russische Metall-Ikonen – in Formsand gegossener Glaube (Bramsche 1995;
erste Auflage: 1979).

2 ГНУТОВА,  Светлана  Витальевна  (сост.  и  науч.  ред.),  Русское  медное  литьё.  Сборник
статей 1–2 (Москва 1993).

3 RUZSA György, Orosz fémikonok. Russische Metall-Ikonen (Budapest 1996). Itt meg kell jegyez-
nünk, hogy Magyarországon e témában korábban már néhány jelentős tanulmány is napvilágot
látott.  SOMOGYI Árpád, Paleologkori bizánci enkolpion ószláv változatai,  in  Művészettörténeti
Értesítő VII (1958) 4/274–276; LOVAG S. Zsuzsa, Byzantine Type Reliquary Pectoral Crosses in
the Hungarian National Museum, in Folia Archaeologica XXII (1971) 143–163.

4 OPDEBEECK, Jos, Metalen Ikonen. Blauwdruk van een verzameling (Geel 1997).
5 GNUTOVA,  Svetlana –  RUZSA,  György – ZOTOVA,  Elena, Prayers  Locked in  Bronze.  Russian

Metal Icons (Budapest 2005).
6 RUZSA György, A Pálos Sziklakolostor Ruzsa György Ikonmúzeuma. Orosz fémikonok. Ikonen-

museum Georg Ruzsa des Pauliner Höhlenklosters. Russiche Metall-Ikonen (Gödöllő 2013).
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fordítják (metal icons, Metallikonen), pedig itt fontos a fém pontos megne-
vezése, hiszen a réznek különös kultikus szerepe is volt Oroszországban.7 

Az orosz pravoszláv egyház eleinte ellenezte a fémikonok készítését, de e
kicsiny tárgyak nemcsak az óhitűek, hanem a pravoszláv hívők körében is
nagyon népszerűek lettek, így végül is engedélyezte használatukat házi ájta-
tosság céljára.

Meglepően sokszor találkozunk az orosz szépirodalomban a fémikonok-
kal, bár e kérdést nagyon kevesen vizsgálták. Gyakran érzelmi megközelí-
tésben  írnak  róluk,  máskor  viszont  csak  bizonyos  érdekes  szituációkban
egyszerűen megemlítik. Ezek a kis utalások támpontot nyújthatnak a fém-
ikonok használatára  vonatkozóan.  Ám ne feledjük,  hogy szépirodalomról
van szó,  s nem minden esetben tekinthetjük ezeket  az utalásokat teljesen
hiteles forrásnak. Kivételt képeznek ez alól az úgynevezett etnográfus szép-
írók (Pavel Ivanovics Melnyikov-Pecserszkij, Szergej Vasziljevics Makszi-
mov), akik igen pontosan, jó megfigyelésekkel írnak a fémikonok haszná-
latáról. Élményeik a sok utazás, a helyszíni tanulmányozások alapján alakul-
tak  ki.  A  fémikonok  és  a  szépirodalom  tanulmányozása  ennek  fordított
szempontja alapján is fontos. Ugyanis, ha jól ismerjük a fémikonokat, sajá-
tos szimbólumrendszerüket, ikonográfiájukat, használatukat, akkor sok eset-
ben jobban megértjük a szépirodalmi alkotásokat is. Erre sajnos kevesen fi-
gyeltek fel. (Főleg a szépirodalmi fordításokban tűnhetnek el látszólag apró
részletek.) Igaz, Jeckel már egyik korai könyvében is felsorol néhány fontos
szépirodalmi említést a fémikonokkal és a fémkeresztekkel kapcsolatban.8

Mi azonban először a legkorábbi forráshoz megyünk vissza. E mű szép-
irodalmi jegyekkel is rendelkezik, de alapvetően vallási, teológiai jellegű. Itt
persze a fémikonokra vonatkozó megállapítások kétség kívül forrásértékűek.
Ezek pedig Jepifanyij szerzetes és Avvakum protopópa, az ószertartásúak
(óhitűek, szakadárok) nagy, klasszikus alakjainak önéletírásai. 

Jepifanyij szerzetes önéletírásában többször is említi a fémikonokat, me-
lyek megvédik a gonosztól:

7 A rezet Oroszországban régóta speciális kultikus-mágikus szemlélet övezte. Sokáig ritka, értékes
anyagnak számított, hiszen sokat kellett külföldről behozni. Amikor ikont öntöttek belőle, gyak-
ran hivatkoztak ószövetségi szakaszokra. Itt többször is találkozunk a réznek (vagy rézötvözet-
nek) mint nemes anyagnak az említésével. Például Mózes második könyvében az oltárépítésnél a
következőket olvashatjuk: „Csinálá az oltárhoz hálóforma rostélyt is rézből…” (Kiv 38,4). Mó-
zes negyedik könyvében pedig fontos, gyógyító szerepe van a rézkígyónak: „És lőn, hogy ha a
kígyó valakit megmar vala, és az feltekinte a rézkígyóra,  életben marada” (Szám 21,9). Lásd
még: RUZSA, György, The Use and Role of Metals in Art of Russian Icons (Technology, Materi-
als, Symbolism, Sacral References), in Slavica (2015) 87–111.

8 JECKEL 221–222.
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„Tüstént álomba merültem, és csendesen, nyugodtan aludtam reg-
gelig. Nem éreztem félelmet, és nem tapasztaltam a gonosz szel-
lem jelenlétét. A Krisztus kegyelméből és a Szentséges Szűzanya
rézből öntött szent képmása által kiűzetett a gonosz szellem a cel-
lából.”9

„Kinyílott  a  pitvar  ajtaja,  és  éjfélkor  világos  lett  a  cellában.
Amint a pitvarajtó kitárult, bejött rajta két gonosz szellem. Rám
néztek, és kifordultak a cellámból. A cella ajtaját bezárták, és el-
tűntek, nem tudnom hová. Én pedig csak azon tűnődtem, most mi-
ért  nem szorongattak  a  gonosz  szellemek.  Nézelődtem ide-oda,
mert hogy világos volt a cellában, s egyszer csak a jobb karomra
pillantottam, ahogy ott a bal oldalamon feküdtem, hát a Szentséges
Szűzanya rézből  öntött  képmása  nyugodott  a  jobb karomon.  Én
bűnös ember, pedig, odanyúltam a bal kezemmel, de akkorra el is
tűnt. És a cellában sötét lett, az ikon pedig megint ott volt a falon,
ahol azelőtt. Megtelt az én szívem nagy örömmel és krisztusi vi-
gassággal.  Dicsőítettem  Krisztust  és  a  Szűzanyát.  Attól  fogva
majdnem egy évig nem láttam és nem hallottam a gonosz szelle-
meket sem álmomban sem ébren.”10

Nem könnyű megnevezni, hogy milyen Istenszülő ikon csodájáról ír Jepifa-
nyij szerzetes. Az ikonokkal kapcsolatban gyakran emlegeti az Istenanyát és
Krisztust, valószínű tehát, hogy egy Istenanya a gyermek Jézussal ikonról
lehet szó. Ezen ábrázolási típuson belül pedig talán egy Kazányi Istenszülő
ikonográfiai típusra gondolhatunk,11 hiszen ekkor – vagyis a 17. század má-
sodik felében – már ez volt az egyik legnépszerűbb és legelterjedtebb Szűz
Mária ikonográfiai típus (1. kép).12

Jepifanyij szerzetes barátja és társa, Avvakum protopópa (1621–1682) is
említ egy fémikont. Ezt talán határozottabban el tudjuk képzelni. Bolyongá-
sai közben, amikor szánkót húzott, halat fogott, vagy éppen fát vágott az er-
dőben, a papi teendőket is ellátta. „De amikor kedvemre való emberek vol-
tak  körülöttem,  kecskelábakra  felállítottam  egy  összehajtható  oltárt,  úgy
mondtam misét. Egyik-másik ember együtt imádkozott velem, volt, aki ká-
9 Jepifanyíj szerzetes önéletírása, in Avvakum protopópa önéletírása. Jepifanyij szerzetes önélet-

írása (ford.  és  jegyz.  Juhász  József,  utószó Török Endre;  [Budapest]  1971) 80;  vö.  Житие
протопопа  Аввакума.  Житие  инока  Епифания.  Житие  боярыни  Морозовой.  Статьи,
тексты, комментарии (Санкт-Петербург 1993).

10 Jepifanyíj szerzetes önéletírása 82–83.
11 Az ősi ikont 1579-ben találta meg egy kilencéves kislány édesanyjával Kazány városban, egy

tűzvész után. Az itt bemutatott ikon késői variánsa lehet annak az ikonnak, amelyet Jepifanyij
szerzetes említ. A Kazányi Istenszülő ikonon, helyesebben Az Istenszülő Kazányi ikonján (oro-
szul:  Kazánszkaja  Bogomátyer,  Казанская  Богоматерь,  Казанская  Богородица,  Казанская
икона Божией Матери) az Istenszülő gyermekét a baljában tarja, kezei nem láthatóak. A kis Jé-
zust frontálisan ábrázolják, jobbjával áldást oszt, balját a himation eltakarja.

12 Az illusztrációként közölt fotókat Spitzer Fruzsina készítette.
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1. kép: KAZÁNYI ISTENSZÜLŐ.
Északorosz(?), 19. sz. Rézötvözet. 7,8×6,8 cm.

Magángyűjtemény, ltsz. 1972

2. kép: TRIPTICHON. DEÉSZISZ.
19. sz. Rézötvözet. Fehér, sötétkék zománc. 16,3×44 cm.

A Pálos Sziklakolostor Ikonmúzeuma, ltsz. PY 1301
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3. kép: TETRAPTICHON. A TIZENKÉT ÜNNEP ÉS A NÉGY ISTENSZÜLŐ-IKON.
19. sz. Rézötvözet. Kék zománc. 15,2×35,5 cm.

A Pálos Sziklakolostor Ikonmúzeuma, ltsz. PY 1181

sát főzött közben.”13 Ilyen fajta összehajtható – három vagy négy részből ál-
ló – rézoltárnak számos példánya ismert (2–4. kép).

13 Avvakum  protopópa  önéletírása,  in  Avvakum  protopópa  önéletírása…  44;  vö.  Житие
протопопа Аввакума, in  Житие протопопа Аввакума им самим написанное и другие его
сочинения (Москва 1960) 53–122. 90. Nem tartozik szorosan témánkhoz, de úgy érzem, pár
mondatban  illendő  itt  megemlékeznem  Viktor  Mihajlovics  Vaszilenkóról  (1905–1991),  a
Moszkvai Állami Egyetem Művészettörténeti Tanszékének professzoráról, az orosz népművészet
és a régi orosz fémművesség nagy kutatójáról, aki kandidátusi disszertációm elővédésén oppo-
nensem volt. Ez az akkor hetvenéves, rendkívül friss gondolkodású, igen színes egyéniség, nem-
csak nagy tudós, hanem igen kitűnő költő is volt. Anna Ahmatova neoakmeista költőnek nevez-
te. Mint a korai orosz fémművesség kutatója kiemelten foglalkozott az első ezredforduló körüli
fémtárgyakkal, a korai rekeszzománcokkal. Mindezek, mint ismeretes, a már ekkortájt kibonta-
kozó ötvösség alapjait  képezték.  Viktor  Mihajlovics  Vaszilenko egyébként  katonai  családból
származott, mindkét nagyapja tábornok volt. 1926 és 1930 között a moszkvai egyetemen művé-
szettörténetet  tanult,  majd 1942-től ott tanított.  1947-ben letartóztatták az ún. Danyiil Andre-
jev-ügyben. Danyiil Andrejev (1906–1959) költőt és írót, aki Vaszilenko barátja volt, szovjetel-
lenes csoport megalapításával, szovjetellenes agitációval és terrorista cselekmények tervezésével
vádolták. Viktor Mihajlovics Vaszilenkót végül is huszonöt év kényszermunkára ítélték. Volt a
híres-hírhedt Abez-Vorkuta táborban is. Együtt raboskodott N. N. Punyin művészettörténésszel,
aki e táborban halt meg. Azt beszélték, hogy igen nagy lelki ereje volt, még rabságában is – ha
lehetősége nyílt rá – foglalkozott néprajzzal: az ottani északkelet-európai népek népviseletének
hímzésmintáit  rajzolgatta.  1956-ban szabadult, és visszatérhetett  a Moszkvai Állami Egyetem
Művészettörténeti Tanszékére. A régi orosz iparművészet kezdeteiről szóló alapvető műve mel-
lett  (ВАСИЛЕНКО,  Виктор  Михайлович, Русское  прикладное  искусство.  Истоки  и
становление [Москва 1977]) költői életművéből érdemes a már halála után megjelent két köny-
vét kiemelni (Стихи о русских игрушках [Москва 2002];  Миф [Москва 2011]), és azt, hogy
hosszú verset írt Avvakum protopópáról.
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4. kép: TETRAPTICHON. A TIZENKÉT ÜNNEP ÉS A NÉGY ISTENSZÜLŐ-IKON.
19. sz. Rézötvözet. Fehér, sötétkék zománc. 17,8×40,5 cm.

A Pálos Sziklakolostor Ikonmúzeuma, ltsz. PY 1317

A fémikonokat a hívők egész életükben magukkal hordták, sőt még haláluk
után is megőrződtek. Gyakran az elhunyt koporsójába helyezték vagy fejfá-
jára szegezték fémikonját. Egy ilyen fémikonról ír Alekszandr Szergejevics
Puskin (1799–1837) rendkívül érzékletesen és érzelmesen A postamester cí-
mű elbeszélésében: 

„Megérkeztünk  a  temetőbe,  egy  kopár  helyre,  amely  semmivel
sem volt körülkerítve, itt-ott elvétve fakeresztek, amelyekre egyet-
len bokor sem vetett árnyat. Világéletemben sem láttam olyan szo-
morú temetőt. Na, ez az öreg postamester sírja, mondotta a kisfiú,
és felugrott arra a homokcsomóra, amelybe egy rézszentképes fe-
kete kereszt volt beleásva.”14

Érdekes módon összecseng Puskin művének e részlete a mintegy három év-
tizeddel később készült Perov-festménnyel, melynek címe: „Jelenet a sírnál”
(5. kép). Ezen az érzelmes képen egy sírhantot látunk siratókkal, a sírhanton
fakeresztet, melynek közepébe réztriptichont helyeztek. (Egyébként Puskin
1830. szeptember 14-én fejezte be művét, amelyet 1831-ben adtak ki. Vaszi-
lij Perov festményén a függőleges keresztszáron találjuk a dátumot és a szig-
nót: В. Перовъ Москва 1859).

14 PUSKIN, Alekszandr Szergejevics, A postamester, in Orosz–szovjet irodalom (Budapest 1961) 79
(Makai  Imre  fordítása);  vö.  ПУШКИН, Александр Сергеевич,  Стационный  смотритель,  in
Избранные произведения в двух томах. Том втопой. Романы, повести (Москва 1965) 247–
257. 257.
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5. kép: V. G. PEROV: „JELENET A SÍRNÁL”.
1859. Olaj, vászon. 58×69 cm. Moszkva, Állami Tretyakov Képtár

Mihail Jurjevics Lermontovnak (1814–1841)  Vasziljevics Iván cárról, ifjú
testőréről meg a vakmerő Kalasnyikov kalmárról szóló ének című művében,
melynek központi témája a becsület és az önfeláldozás, fontos szerepet ját-
szik egy bronzkereszt. E talán kevéssé ismert műben a felesége becsületét
védő Kalasnyikov kalmár és Kiribejevics cári testőr ökölviadalában bukkan
föl. A harcban Kiribejevics először megsebzi Kalasnyikovot, kinek mellén
egy régi kijóvi (vagyis kijevi) kereszt volt, majd végül is Kalasnyikov győ-
zelmével fejeződik be a küzdelem.

„Széles mellén rézkereszt lógott le,
Benne szentelt kijóvi ereklye.
Menten meggörbült s mellébe furódott,
Vére harmatként gyöngyözött alatta.”15

15 LERMONTOV, Mihail,  Vasziljevics Iván cárról, ifjú testőréről meg a vakmerő  Kalasnyikov kal-
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A Magyar Nemzeti Múzeum az ilyenfajta kijevi ereklyetartó bronzkeresz-
tekből – nagyrészt 11–12. századiak – többet is őriz. Szétnyithatóak, elő- és
hátlapból állnak, bennük ereklyét őriztek. Jellemző vonásuk, hogy a kereszt
végei lekerekítettek. Előlapján a megfeszített Krisztust ábrázolják, hátlapján
gyakran az Istenszülő álló alakját. Magasságuk általában 10 cm körüli. Lo-
vag Zsuzsa több,  nagyjából  ilyen méretű kijevi  keresztet  közöl.16 Ezek a
nyakba akasztott  vastag bronztárgyak valóban alkalmasak arra,  hogy erős
ütéskor a mellbe fúródjanak, és súlyos sérülést okozzanak (6. kép).

Az anyai szeretettel és féltéssel is összefüggnek a kis rézikonok. Ha vala-
ki elutazott, vagy veszélyes útra ment, harcba indult, akkor az anyák oltal-
mazóként  kis  rézikonokat  ajándékoztak  neki.  Erről  olvashatunk  Nyikolaj
Vasziljevics Gogol (1809–1852) Tarasz Bulba című művében. Bár a történet
a 16. században játszódik, az ikon itt megjelenő szerepe a későbbi korokat is
jellemezte. (Tegyük hozzá, főleg a későbbi korokat.)

„Az anya, aki gyenge volt, mint minden anya, megölelte őket [két
fiát], két kis szentképet vett elő és nagy zokogás közben a nyakuk-
ba akasztotta.  –  Az Isten  szűz  anyja… oltalmazzon benneteket,
kedveseim. Ne feledkezzetek meg róla, és ne feledkezzetek meg
anyátokról sem… legalább néha-néha küldjetek neki egy pár szó
üzenetet… Többet nem tudott mondani.”17

Ám a történetben iszonyatos, kegyetlen halállal találkozunk. Az egyik fiút
az apja, Tarasz Bulba öli meg, mert fia az ellenség egyik lányába szeret, a
másik fiút borzalmas kínzások közepette végzik ki.

Anton Pavlovics Csehov (1860–1904), az emberi külső lefestésének oly
nagy mestere, néha csak egyszerűen, objektíven, tömören leír, mint például
a  Gyerekek című elbeszélésében: „Az ötödik partner, Andrej, a szakácsnő
fia,  barna bőrű,  beteges fiúcska.  Karton ing van rajta,  mellén rézkereszt.
Mozdulatlanul áll az asztalnál és elgondolkozva nézi a számokat”18 (7. kép).

márról szóló ének, in Mihail Lermontov válogatott művei (összeáll. és jegyz. Pór Judit; [Buda-
pest] 1974) 265–282. 279 (Radó György fordítása); vö. ЛЕРМОНТОВ, Михаил, Песня про царя
Ивана  Васильевича,  молодого  опричника  и  удалого купца  Калашникова,  in  UŐ,  Поэмы
(Москва 1965) 105–120. 117–118.

16 LOVAG Zsuzsa, Mittelalterliche Bronzegegenstände des Ungarischen Nationalmuseums (Catalogi
Musei Nationalis Hungarici. Series Archaeologica III) (Budapest 1999) No 18–22, No 25–26.

17 GOGOLY, Nyikolaj,  Bulyba Tárász (ford. Kiss Dezső; Budapest é.n.) 18; vö. ГОГОЛЬ, Николай,
Тарас Бульба. Повесть, in Чтоб вовек едины были (Москва 1987) 25–142. 38.

18 CSEHOV, Anton Pavlovics, Gyerekek, in UŐ, Beszélgetés a kutyával. Elbeszélések és kisregények.
1885–1866 (Budapest  1974)  195–201.  196  (Rab  Zsuzsa  fordítása);  vö.  ЧЕХОВ,  Антон
Павлович, Детвора, in UŐ, Избранные произведения в трёх томах. Том первый. Повести
и  рассказы.  1883–1890 (Москва  1950)  85–96. 86. Andrej  bizonyára  tyelnyiket  (тельник),
vagyis kisméretű mellkeresztet hordott. Az elnevezés egyébként onnan származik, hogy ezeket a
kereszteket közvetlenül a testen (тело, tyelo) viselték. A férfi kereszt rendszerint latin kereszt
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6. kép: EREKLYETARTÓ MELLKERESZT ELŐLAPJA. 7. kép: KERESZT (TYELNYIK).
KRISZTUS, ISTENSZÜLŐ, 19. sz. Rézötvözet. 3,4×1,7 cm.

JÁNOS EVANGÉLISTA ÉS KÉT SZENT. A Pálos Sziklakolostor Ikonmúzeuma,
Kijevi Rusz, 12. sz. Rézötvözet 6,1×5,7 cm. ltsz. PY 1438

A Pálos Sziklakolostor Ikonmúzeuma,
ltsz. PY 1590

Máskor finoman sejtet valamit: „Szavkának nemcsak étrendje, hanem ruhá-
zata is magán viselte a női »szánalom« nyomait. Aznap este is új gyapjúövet
vettem észre rajta, és piszkos nyakában élénkvörös szalagot, amelyen rézke-
reszt függött. Ismertem a női nem vonzódását Szavka iránt, és azt is tudtam,
hogy a legény nem szívesen beszél erről, ezért nem is firtattam tovább a kér-
dést”19 (8. kép).

Van olyan érdekes helyzet, amikor Csehov éppen a rézkereszt-viseléssel
mélyebben jellemzi az ábrázolt személyt. A  Gőzfürdőben című elbeszélés-
ben egy borbély még a gőzfürdőben is hord rézkeresztet, ráadásul nagyot.
Többször hangsúlyozza, hogy ő böjtöl is. Ám ő nem jámbor hívő, hanem
merev gondolkodású, sőt fanatikus ember. Amikor vitába keveredik a fürdő-
ben egy hosszú hajú fiatalemberrel a korszerű műveltségről, rögtön ellensé-
ges lesz. „– Ez is azok közül a … hosszúhajúak közül való… Akik folyton
az eszmékkel állnak elő…”20 Kiszalad a fűrdőből, hogy máris följelentse.

alakú, benne az orosz kereszt körvonalaival, míg a női kereszt levél alakú, benne ugyancsak az
orosz kereszt körvonalaival. A gyermek kereszt különösen kisméretű. Talán még ilyen kisméretű
kereszt lehetett Andrej nyakában.

19 CSEHOV, Anton Pavlovics, Agafja, in UŐ, Beszélgetés a kutyával... 271–283. 276 (Szőllősy Klára
fordítása);  vö.  ЧЕХОВ, Антон Павлович,  Агафья,  in  UŐ,  Избранные  произведения  в  трёх
томах. Том первый 112–121. 115–116.

20 CSEHOV, Anton Pavlovics, Gőzfürdőben, in UŐ, Beszélgetés a kutyával... 19–27. 20 (Rab Zsuzsa
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Ám amikor megtudja, hogy ez a hosszú hajú ember diakónus, sírós hangon
földig hajolva kér bocsánatot. „ – Mert, hogy én azt hittem: eszmék vannak
a fejében.”21 Csehov itt mindjárt az elején, az „első képben” éppen a rézke-
reszttel sejtet valamit, hiszen kissé szokatlan a gőzfürdőben nagyméretű réz-
kereszt viselése. Ilyesféle nagy, nyakba akasztható rézkeresztet mutatunk be
a 9. képen. „– Hé, te, hogyishínak! – kiáltotta egy fehér testű, kövér úr, ami-
kor a gőzfelhőben meglátott  egy magas,  ösztövér,  ritkás szakállú embert,
akinek nagy rézkereszt függött a mellén. – Még egy kis gőzt! – Én, nagysá-
gos uram, borbély vagyok, nem fürdőszolga. Gőzt adni nem az én dolgom.
Parancsol köpülyözést?”22

8. kép: KERESZT (TYELNYIK). 9. kép: KERESZT.
19. sz. Rézötvözet. 5,2×2,6 cm. 18. sz. Rézötvözet, fehér, kék zománc.

A Pálos Sziklakolostor Ikonmúzeuma, 15×2,5 cm.
ltsz. PY 1212 Magángyűjtemény, ltsz. 1995.

fordítása); ЧЕХОВ, Антон Павлович, В бане, in UŐ, Избранные произведения в трёх томах.
Том первый 47–53. 48.

21 CSEHOV, Gőzfürdőben 22; vö. ЧЕХОВ, В бане 50.
22 CSEHOV, Gőzfürdőben 19; vö. ЧЕХОВ, В бане 47. 
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Természetesen a  másik  íróóriás,  Lev Nyikolajevics  Tolsztoj  (1828–1910)
műveiről sem szabad megfeledkeznünk. Mint annyiszor,  A hamis szelvény
című elbeszélésében is erkölcsi kérdéseket vet fel, a bűnbe sodródó ember
életét mutatja be. Vegyenszkij atya egy szelvényhamisító gimnazista ügyét
próbálja rendezni. 

„–  Bizony,  nagyon  szomorú,  nagyon  szomorú  –  bólogatott
Vegyenszkij atya, miközben a mellén csüngő keresztet simogatta.
– Örülök, hogy éppen nekem adta át ezt az ügyet; én, mint az egy-
ház szolgája, mindenképpen igyekezni fogok a fiatalembert jó útra
terelni, azonban ugyanakkor azon leszek, hogy a leckéztetés minél
kevésbé fájjon.”23

Makszim Gorkij (1868–1936) Inasévek (helyesebben: Emberek között) című
művében a következőket olvashatjuk: 

„Igen gyakran hoztak öregemberek és  öregasszonyok eladásra  a
Nyikon előtti időkből származó, régi nyomtatású könyveket, vagy
ilyen könyvekről készült másolatokat, az irgizi és a kerzsenyeci re-
meték  szép  kezemunkáját;  a  rosztovi  Dmitrij  által  nem javított
szertartáskönyvek [helyesebben: mineonok] másolatait; régi festé-
sű ikonokat, kereszteket és összehajtható, zománcozott rézikono-
kat,  amiket  a  tenger  mellékén  öntöttek,  ezüst  merítőkanalakat,
amilyeneket  a moszkvai  fejedelmek ajándékoztak az italmérések
bérlőinek; mindezt titokban, körüllesve, a kabátjuk alól kínálták.”24

Érdemes ebből az idézetből több részletet is kiemelni. „Mindezt titokban,
körüllesve, a kabátjuk alól kínálták” – ez a mondat arra utal, hogy az ószer-
tartású ikonok és keresztek készítését és árusítását sokáig tiltották. „A rosz-
tovi Dmitrij által nem javított szertartáskönyvek [mineonok] másolatait” –
itt Rosztovi Szent Demeter (1651–1709) püspökről és híres egyházi íróról
van szó, aki keményen elítélte az ószertartásúak nézeteit. Ők pedig hagio-
grafikus műveit kritizálták. A  Книга житий..., azaz a Szentek élete című
négykötetes munkáját Kijevben adták ki (1689, 1695, 1700, 1705). Mind-
egyik kötet három-három hónap szentjeinek életét ismerteti.25

23 TOLSZTOJ,  Lev, A hamis szelvény, in  UŐ,  Gazda és cseléd. Hadzsi Murat (Budapest–Uzsgorod
1961) 123–186. 141 (Szőllősy Klára fordítása); vö.  ТОЛСТОЙ, Лев Николаевич,  Фальшивный
купон, in UŐ, Избранное ([Ленинград] 1983) 166–221. 182.

24 GORKIJ, Makszim, Inasévek [Emberek között], in UŐ, Gyermekkorom. Inasévek. Az én egyeteme-
im (ford. Radó György; Budapest 1961) 423; vö. ГОРЬКИЙ, Максим, В людях, in UŐ, Собрание
сочинений в тридцати томах 13. Повести 1913–1923 (Москва 1951) 203–510. 385.

25 A mineon szót görögül  μηναῖον, egyházi szláv nyelven минíа, oroszul мине́я formában írják.
Rendszerint четьи минеи formában használják. Jelentése четьи, azaz olvasásra és nem istentisz-
teletre szánt havi olvasmányok. A legismertebbek közé tartoznak Rosztovi Szent Demeter már
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Ismeretes az is, hogy az óhitűek a Nyikon patriarcha által még nem javí-
tott könyveket tartották az ősi, hiteles munkáknak, továbbá, hogy a tenger
mellékén, vagyis északon állt a híres Vig kolostor, ahol igen nagy számban,
rendkívül magas technikai és művészi színvonalon készítettek fémikonokat.
Jellegzetes jegyük az igen vékony, finom öntés. „Összehajtható, zománco-
zott rézikonok” – ilyen típusú alkotásokat már említettem Avvakum proto-
pópa írásainál. Leszkov, Melnyikov-Pecserszkij és Makszimov is sokszor ír
az óhitűek életmódjáról, ikonjairól. 

Nyikolaj Szemjonovics Leszkov (1831–1895)  A lepecsételt angyal című
elbeszéléséban személyes találkozások alapján mutatja be az óhitűek életét,
és Luka Kirilov jámbor ikonfestő gondolatait is ismerteti az ikonfestészet lé-
nyeges  vonásairól.  A vadállat című elbeszélésében egy különös bronzke-
resztet említ: „Meghallotta ezt Alekszej atya is, az idős falusi pópa, kinek
mellén a tizenkettes év bronzkeresztje függött. Az öreg szintén sóhajtott és
suttogva mondta: Imádkozzatok a megszületett Jézushoz!”26 Itt a tizenkettes
év bronzkeresztje kifejezés a napóleoni háború bronzkeresztjeire utal, ame-
lyeket még a század végén is sokan hordtak.

Melnyikov-Pecserszkijt és Makszimovot – mint említettük – etnográfus
szépíróknak is szokták nevezni. Hosszú éveket töltöttek az óhitűek társasá-
gában. Sokat beszélgettek velük, megismerték vallási nézeteiket, életmódju-
kat, tárgyaikat, szokásaikat. Mindkét író hatalmas munkássága szépirodalmi
vanatkozásban és dokumentációként egyaránt figyelemre méltó. Kár, hogy a
magyar olvasó kevésbé ismeri őket, hiszen magyar nyelven műveikhez nem
nagyon lehet hozzájutni, még a róluk szóló ismertetések is hiányoznak. Saj-
nos a mintegy húsz éve megjelent Az orosz irodalom története a kezdetektől
1940-ig című nagyméretű, 347 oldalas összefoglaló munka Melnyikov-Pe-
cserszkij nevét mindössze kétszer említi, Makszimovét egyszer sem.27

Larisza Nyikolajevna Szavina irodalomtörténész Melnyikov Az erdőkben
és A hegyekben című, továbbá Makszimov A tisztátalan, titokzatos erő és a
kereszt ereje című művét nagyszerűen elemzi a rézkeresztek és a rézikonok
szempontjából.28 Kár, hogy ezen írók más munkáit nem vizsgálja e kitűnő
kutató.

említett  mineonjai,  vagyis havi olvasmányai,  melyeket részben Makarij  összorosz metropolita
Nagy, havi olvasmányainak (Великие Минеи Четии) és a bollandisták Acta Sanctorumának fel-
használásával állított össze. Rosztovi Szent Demeter mineonjait egyházi szláv nyelven írta.

26 ЛЕСКОВ,  Николай Семёнович,  Зверь,  in  UŐ,  Отцовский  завет.  Рассказы (Москва  2000)
180–198. 196.

27 ZÖLDHELYI Zsuzsa (szerk.), Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig (Budapest 1997). 
28 САВИНА,  Лариса  Николаевна,  Русские  писатели-этнографы  XIX  века  о  меднолитых

иконах,  крестах  и  складнях,  in  Этнические  взаимодействия  на  Южном  Урале:
Материалы VI Всероссийской научной конференции (Челябинск 2015) 412–416.
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Pável Ivanovics Melnyikov (1818–1883), aki írói álnevén Andrej Pecser-
szkijként vagy Melnyikov-Pecserszkijként is ismert, igen terjedelmes, ám –
enyhén szólva – sokban vitatható életművet hagyott ránk. Már gyermekkorá-
ban jól ismerte az óhitűek életformáját, mert családi birtokukon számos óhi-
tű élt. 1847-től a nyizsegorodi főkormányzó mellett úgynevezett különleges
megbízatású hivatalnokként dolgozott, három év múlva pedig a belügymi-
nisztériumnak lett szintén különleges megbízatású hivatalnoka. 

Közvetlenül részt vett az óhitűek üldözésében, beleértve kolostoraik és
imaházaik elpusztítását. Így aztán az óhitűek körében különböző legendák
születtek, például az, hogy ő szövetséget kötött az ördöggel, a falon is átlá-
tott, és a kormányzóság parasztjai néha azt vették észre, hogy sárkányon lo-
vagol. Hivatali feladata volt, hogy e szakadár kolostorokat beszélgetés, meg-
győzés  alapján  a  „jegyinovérije”-hez  fordítsa,  vagyis  más  szóval  a
pravoszláv ószertartásúakhoz, azaz bizonyos hagyományokat megtartva elis-
merjék a Moszkvai Patriarchátus fennhatóságát. Ám Melnyikov-Pecserszkij
nagyon szigorú, kemény módszereket javasolt. Például azt, hogy olyan régi-
ókban, ahol együtt laknak pravoszlávok és szakadárok, csak a szakadárokat
sorozzák  be  katonának.  A szakadárok elkülönülésének okát  a  pravoszláv
papság alacsony erkölcsi színvonalában látta. Később változtak nézetei. Az
1860-as évek táján már a vallási türelemért szállt síkra.

Legismertebb műveiben, a híres dilogiában, Az erdőkben (В лесах, 1871–
1874) és  A hegyekben (На горах, 1875–1881) olykor igen érzékletesen és
részletesen ír a nyizsegorodi óhitű kereskedők életéről és az óhitűek Koma-
rovszkij-kolostorának29 rendkívül  tragikus  sorsáról.  E  két  munkájában  –
melynek cselekménye nagyjából az 1840-es évek közepétől az 1850-es évek
közepéig tart – az író az óhitűek nehéz, gyakran kalandos életét mutatja be,
továbbá kolostorépületeik elpusztítását, melyben maga is mint vezető kor-
mányhivatalnok részt vett.

Az erdőkben című regényében érdekesen ismerteti a víz alatti Kityezs vá-
rosáról szóló legenda történetét. A híres óorosz legendában Kityezs olyan
csodás városként jelent meg, amely láthatatlanná tudott válni, hogy megme-
neküljön a tatárok támadásától. Egyébként e legendának egy variánsát dol-
gozta fel Nyikolaj Andrejevics Rimszkij-Korszakov  Legenda a láthatatlan
Kityezs városáról és Fevronyija szűzleányról című operájában.30

29 A  Komarovszkij-kolostor  (Комаровский скит)  a  Kerzsenyec  folyó  (Gorkij  írásában  épp  az
előbb olvashattunk a kerzsenyeci óhitű remetékről) partján állott. Napjainkban e kolostor már
nem létezik, csak néhány környékbeli síremlék maradt meg, melyeket zarándokok látogatnak.

30 1881-ben Melnyikov végleg letelepedett Nyizsnyij Novgorodban, s nyarait egy Ljahovo nevű kis
faluban töltötte, ahol kedvére kertészkedett. Borisz Szadovszkoj (Szadovszkij) költő, író, kritikus
(1881–1952) arról ír, hogy Melnyikov gyakran összeveszett a muzsikokkal – erről írott panaszok
is fönnmaradtak  –, és a hetvenes évek végétől  Melnyikov szellemileg  már  nem volt  teljesen
egészséges. A ljahovói parasztok előtt gyakran két egymást keresztező érdemrendszalaggal díszí-
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Melnyikov életművének31 jelentősége abban áll, hogy bár igen kegyetle-
nül viszonyult az óhitűekhez – igaz, később változtatott nézetein, s tegyük
hozzá, a köztörvényes bűnözőket is keményen üldözte –, életmódjukat gyak-
ran a legapróbb részletekig gondosan leírta. Bizonyos adalékokat csak az ő
munkáiból ismerünk, mint például éppen a rézkeresztek és rézikonok hasz-
nálatát. 

Az erdőkben arról olvashatunk, hogy Taifa apáca nem hajlandó esküjében
az Isten szót kiejteni, hiszen a „bizony Isten” (ей-Богу) kifejezést az egyház
régóta tiltotta, s csak a bizony-bizony (ей-ей) kifejezést engedélyezte. Az
ikonhoz, a rézikonhoz, a rézkereszthez való fordulás, azok megcsókolása na-
gyon hiteles eskünek számított. 

„Istenre esküdni nem fogok – válaszolta Taifa –, ez a világiaknak
is nagy bűn, hát még a szerzeteseknek. Ha megengeded, akkor ne-
ked most az evangélium szerint lesz – folytatta kezét felemelve az
ikonokhoz –, legyen neked bizony-bizony! És hétmeghajlásos üd-
vözletet végzett, kivette az ikontartóból a rézkeresztet és megcsó-
kolta.”32

A hegyekben című mű első könyvének második részében a Csubalov testvé-
rek találkozásakor arról olvashatunk, hogy az egyik testvér, amikor odament
testvérének házához, „a rézkereszt előtt, mely a kapu szemöldökfájának kö-
zepére volt szegezve, szabályos hétmeghajlásos üdvözletet tett”.33 Melnyi-
kov etnográfusként ehhez lábjegyzetet is fűz, melyben arról ír, hogy az „óhi-
tűeknél és a környezetükben élő pravoszlávoknál is megőrződött egy régi
jámbor szokás, mely szerint a szemöldökfára rézkeresztet szögeznek”.34

A Karcolatok a pópás óhitűekről című művében Melnyikov – többek kö-
zött – az inkább kalandor, mint jámbor, némaságot fogadott remete, Avfo-
nyij  Kocsujev életét  mutatja be.  Megtudjuk,  hogy Szimbirszk vidékén az

tett vitorlavászon köpenyben jelent meg, papucsban, tolldíszes háromszögletű kalappal, hatalmas
üveg vodkát lóbálva. САДОВСКОЙ, Б. А., Записки (1881–1916), in Российский архив I (Москва
1991) 110.

31 Összegyűjtött műveit többször is kiadták: МЕЛЬНИКОВ, Павел Иванович (ПЕЧЕРСКИЙ, Андрей),
Полное собрание сочинений в 7 т. (Cанкт-Петербург 1909); МЕЛЬНИКОВ-ПЕЧЕРСКИЙ, Павел
Иванович,  Собрание  сочинений  в  6  т.  (Москва  1963);  МЕЛЬНИКОВ,  Павел  Иванович
(ПЕЧЕРСКИЙ, Андрей), Cобрание сочинений в 8 т. (Москва 1976). Munkásságával több könyv
és tanulmány foglalkozik, vö. pl. БОЧЕНКОВ, Виктор В., П. И. Мельников (Андрей Печерский).
Мировоззрение, творчество, старообрядчество (Ржев 2008); СЕЛЕЗНЁВ, Фёдор А., Особые
поручения  чиновника  Мельникова.  Писатель  Андрей  Печерский  на  государственной
службе, in Родина (2014) 2/37–40. 

32 МЕЛЬНИКОВ, Полное собрание сочинений… т. 2, 369.
33 МЕЛЬНИКОВ, Cобрание сочинений... (1976) т. 5, 449.
34 Uo.
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óhitű remetéket mily nagy tisztelet övezte, s habozás nélkül – megtisztelte-
tésnek érezve – segítettek nekik:

„Mintegy két versztnyire ettől a várostól [Szimbirszktől] a raszkol-
nyikov Mingaljev kertjében, a szakadék és a meggyfák között volt
egy barlang, amelyben megtelepedett Kocsujev. Egy szál ingben,
önsanyargató bilincsben jött  ide,  nyakában nagy rézkereszt  füg-
gött. Itt tette meg harmadik fogadalmát, vagyis a szent balgaságot.
Egyszer, amikor Mingaljev megszemlélte a kertet, meglátta a bar-
langban a régi módon imádkozó balgát, ezen a kegyelmen egészen
fellelkesült. Felajánlotta neki a házát. A balga semmi érthetőt sem
mondott, csak jelekkel kérte Mingaljevet, hogy engedje meg neki,
hogy a barlangban maradhasson. Mingaljev beleegyezett.”35

Melnyikov-Pecserszkijtől lényegesen eltérő szemléletű volt Szergej Vaszil-
jevics Makszimov (1831–1901). Turgenyev buzdítására 1851-ben irodalmi
és etnográfiai célú nagy utazásra vállalkozott, nevezetesen arra, hogy gyalog
járja  be  a  Vlagyimiri  kormányzóságot,  s  így teljesen  közelről  ismerhette
meg az ottani parasztság életét, tárgyait. Később Nyizsnyij-Novgoradban is
hosszabb időt töltött.  E városban persze nem kemény-kegyetlen hivatalos
személyként tartózkodott, mint Melnyikov-Pecserszkij. Járt a vjátszki kor-
mányzóságban is, és utazásáról számos érdekes és pontos leírásban számolt
be:  A Kosztomai kormányzóság falusi fonóiban (Крестьянские посиделки
Костромской губернии), Kocsisok (Извощики), Szabók (Швецы), A med-
vék vezére (Сергач), Votjákok (Вотяки) stb. Ezek a művek később Az erdő
sűrűjében (Лесная глушь) című gyűjteményben jelentek meg.36

Makszimov igen sokfelé utazott Oroszországban, az északi régiókban is
hosszabb időt töltött. Ez utóbbi nagy utazásról az  Egy év északon (Год на
Севере) című könyvében írt.37 Már halála után jelent meg egyik legfonto-
sabb műve, A tisztátalan, titokzatos erő és a kereszt ereje.38

Makszimov a legkülönbözőbb szituációkban, rendkívül sokszor említi a
rézkereszteket. Csak néhány példa: „– Meg vagy te keresztelve? – kérdez-
tem a szamojédot. Válasz helyett a szamojéd benyúlt rénszarvasbőr ruhájá-
ba,  és  nagy  nehezen  szakálla  és  gallérja  alól  elővett  egy  kopott
rézkeresztet.”39 Később arról esik szó, hogy a szamojédok jó keresztények-e.

35 МЕЛЬНИКОВ-ПЕЧЕРСКИЙ, Павел Иванович, Очерки поповщины, in UŐ, Cобрание сочинений…
(1976) т. 7, 189–555. 454.

36 МАКСИМОВ, Сергей Васильевич, Лесная глушь 1–2 (Cанкт-Петербург 1871).
37 МАКСИМОВ, Сергей Васильевич, Год на Севере (Санкт-Петербург 1859).
38 МАКСИМОВ, Сергей Васильевич,  Нечистая, неведомая и крестная сила (1903), új kiadása:

(Москва  1996). Válogatott  művei  is  ezen  a  címen  jelentek  meg:  Нечистая,  неведомая  и
крестная сила. Сборник (Москва 2007).

39 МАКСИМОВ, Сергей Васильевич, Год на Севере (Москва 2014) 394.
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„Meg vannak-e keresztelve, mind meg vannak keresztelve. Bármelyiket kér-
dezd, mindjárt egy keresztet mutat, de hit ez egyáltalán…”40 Arról is olvas-
hatunk  egyébként,  hogy  bár  mindegyik  szamojéd  meg  van  keresztelve,
templomba nem járnak, gyermekeiket tízéves koruk táján vagy még később
keresztelik meg, az egyházi házasságkötést nem ismerik.

A következő idézet azért is fontos, mert kiderül belőle, milyen hatások
érthették a használat során a rézkeresztek felületét. Makszimov megfigyelé-
se ebből a szempontból is jelentős. Az író arról számol be, hogy vidéken na-
gyon gyakran találkozott a hisztériával, vagyis azzal a jelenséggel, amit úgy
magyaráztak, hogy az ördög bújt az emberbe. 

„Mielőtt hozzáfognának az ördögűzéshez a kunyhókban rendsze-
rint az ikonok előtt kis mécseseket gyújtanak, kezükben égő viasz-
gyertyákat tartanak, az asztalra egy vízzel telt edényt tesznek, és
abba belemerítik a rézkeresztet, melyet az ikonsarokból vettek ki,
továbbá a vízbe még egy széndarabkát és egy csipet sót is dobnak.
A víz fölött imát mondanak. A beteg nő iszik ebből a vízből három
hajnalban,  és  meggyógyul,  de  a  kiabálást  nem  hagyja  teljesen
abba, és időnként testében továbbra is érez szaggatást és görcsö-
ket.”41

Alekszej  Nyikolajevics  Tolsztoj  (1883–1945)  Első  Péter című  hatalmas
munkájában többször is említi a fémkeresztet. E műben az író a kor társadal-
mának igen széles körű bemutatására vállalkozik, a legkülönbözőbb társa-
dalmi rétegekről ad színes képet. Éppen ennek tükrében jelennek meg a fém-
keresztek. 

A  legszegényebb  rétegek  körében  is  hordtak  rézkeresztet.  Kisméretű
kereszt vagyis tyelnyik lehetett, melyet az író említ: „– Szörpkészítők va-
gyunk, de most kevés méhszörpöt isznak, senkinek sincs pénze. – Én va-
gyok a hibás? Mindent elszedtem. Így van? A szakállas fölemelte és leeresz-
tette meztelen vállát, sovány mellén felemelkedett és leszállt a rézkereszt, s
gúnyos mosollyal  csóválta meg a fejét.”42 Ilyenfajta tyélnyiket hordhatott
Csehov említett Agafja című elbeszélésének hőse, Szavka is. 

A felsőbb papságot is bemutatja az író, és jól jellemzi egy fémkereszttel.
„Egy jól megtermett, dús hajú ember lépett be, a Blagovescsenszkij-székes-
egyház protopópája, egyik kezében réz ereklyetartó kereszt, a másikkal egy
füstölőt lóbált.”43 A magasabb egyházi körökben még Első Péter korában is

40 Uo.
41 МАКСИМОВ, Нечистая, неведомая и крестная сила (2007) 112.
42 TOLSZTOJ,  Alekszej,  Első  Péter (ford.  Németh  László;  Budapest–Uzsgorod  1981)  697;  vö.

ТОЛСТОЙ, Алексей, Собрание сочинений. Том седьмой. Петр Первый (Москва 1959) 707.
43 TOLSZTOJ, Első Péter 132; vö. ТОЛСТОЙ, Собрание сочинений. Том седьмой... 133.
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ismertek lehettek, és igen nagyra értékelhették az ősi (11–12. századi) kijevi
ereklyetartó kereszteket. Mint említettem, több ilyet is láthatunk a Magyar
Nemzeti Múzeumban.

Tolsztoj részletesen ír Péter cár házasságkötéséről is. „Körülvezették őket
a szentképtartó asztal körül. Péter sebesen lépdelt, Jevdokiját a két nyoszo-
lyóasszony támogatta, különben elesett volna… Most már házastársak vol-
tak…  Odanyújtották  nekik  csókra  a  hideg  rézkeresztet,  Jevdokija  térdre
ereszkedett…”44 Ez  esetben  valószínű,  hogy  nem  rézkeresztet  csókoltak
meg. Ilyen kiemelkedő, ünnepélyes szertartás alkalmával feltehetően a leg-
értékesebb liturgikus tárgyakat használták. Megcsókolásra nagyobb méretű,
kiemelkedő,  rendszerint  nemesfémből  készült  keresztet  nyújtottak.  Erre
szolgáltak a nagyobb, ezüst oltárkeresztek. Ilyeneket őriz például a Vlagyi-
mir-Szuzdali Múzeum. A gyűjtemény legkorábbi oltárkeresztje egy 16. szá-
zadi 31 cm magas, domborított ezüstlapokkal borított fakereszt, rajta a meg-
feszített Krisztus öntött, aranyozott alakjával.45 Figyelemre méltó a szuzdali
Pokrovszkij-kolostorból  származó 38 cm magas  aranyozott  ezüst  oltárke-
reszt  is,  melynek  hátlapján  az  1604-es  évszám  („лета  112  по  седмой
тысящи”) látható.46 Jelentős a gyűjtemény további öt oltárkeresztje is.47

Ilyen értékes, nagy, ezüst oltárkeresztek nem nagyon maradtak fenn. A
nagy műveltségű író kevéssé ismerhette ezeket a tárgyakat, hiszen ne feled-
jük, hogy éppen a mű megírásának idején (1929–1934) már igen jelentős
volt az egyházi kincsek államilag szervezett kifosztása, külföldi eladása, az
arany és ezüst liturgikus tárgyak tönkretétele, beolvasztása. Ekkortájt a tör-
ténész, művészettörténész kutatók is igen nehéz helyzetben voltak: egyházi
témában – még művészettörténeti vonatkozásban is – szinte lehetetlen volt
publikálni.48 Bármily gondosan készült is történelmi munkájának megírására

44 TOLSZTOJ, Első Péter 135; vö. ТОЛСТОЙ, Собрание сочинений. Том седьмой... 137.
45 ТРОФИМОВА, Надежда  Н.,  Русское  прикладное искусство ХIII –  начала ХХ в. из собрания

Государственного  обединенного  Владимиро-Суздальского  музея-заповедника (Москва
1982) No 97. 197–198 (Инв. No B-2973).

46 Uo. No 98. 198–199 (Инв. No B-1702).
47 Uo. No 99–103. 199–202.
48 Csak egy példa. Alekszandr Ivanovics Anyiszimov (1877–1937) korának egyik legnagyobb mű-

vészettörténésze volt. Vezetése alatt restaurálták – többek között – Rubljov híres Ószövetségi
Szentháromság ikonját és a híres Vlagyimiri Istenszülő ikont. 1920 és 1929 között a moszkvai
Állami Történeti Múzeumban osztályvezetőként dolgozott. Több felsőoktatási intézményben is
tanított, köztük a Moszkvai Egyetemen is. Anyiszimov az Istenszülő Vlagyimiri ikonjáról írott
kitűnő tanulmányát hazájában sehol sem tudta közzétenni, így végül kéziratát Prágába küldte,
ahol a Kondakov-kör 1928-ban publikálta. (АНИСИМОВ, Александр Иванович,  Владимирская
икона  Божией  Матери [Прага 1928]). Ettől kezdve a tudósra hatalmas nyomás nehezedett,
minden munkahelyéről eltávolították. 1930 októberében letartóztatták kémkedés és szabotázs ko-
holt vádjával, majd tízévi lágermunkára ítélték. Az északi Szoloveckije-szigetekre vitték. 1937.
szeptember 2-án kivégezték. Ehhez még hozzáfűzhejük, hogy az e sorok írójának moszkvai kuta-
tásában oly sokat segítő Marina Mihajlovna Posztnyikova-Loszeva (1901–1985), aki a moszkvai
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a szerző, igen sok apró részletet korhűen ábrázolt, az ezüst oltárkeresztek je-
lentősége  talán  elkerülte  figyelmét.  Ismert  egyébként,  hogy  munkájának
megírásakor kiemelkedő történészek műveit (N. Usztrjalov, Sz. Szolovjov,
I. Golikov) használta fel forrásként, de Nagy Péter kortársainak feljegyzéseit
is, nevezetesen Pjotr Andrejevics Tolsztoj (1645–1729) grófét is, aki egyéb-
ként távoli rokonságban állott vele, s Nagy Péter titkosszolgálatának egyik
vezetője volt.

Külön kiemeljük,  hogy a legmegkapóbban Fjodor Mihajlovics Doszto-
jevszkij ír a rézkeresztekről. Érdemes felfigyelnünk Bűn és bűnhődés című
regényének arra a látszólag apró részletére, amelyben a főhős, Rogyion Ro-
manovics Raszkolnyikov bűnhődésének vállalásakor – kissé zavarosan be-
szélve az idegösszeomlás határán – a rablógyilkosság során a halott nyaká-
ból levágott rézkeresztet újra megemlíti: 

„Szonya szótlanul kivette a fiókból a két keresztet, a ciprusfát meg
a rezet, keresztet vetett előbb magára, aztán őrá [Raszkolnyikov-
ra], és Raszkolnyikov mellére tette a ciprusfából valót. – Szóval:
jelkép, azt jelenti, hogy vállalom a keresztet, hehe! Mintha eddig
nem eleget szenvedtem volna! És ciprusfa, vagyis az egyszerű nép
keresztje. A rezet, a Lizavetáét te viseled majd... mutasd csak! Hát
ez volt az ő mellén abban a percben. Emlékszem még két hasonló
keresztre, egyik ezüst, a másik szentképes, a vénasszony mellére
dobtam mind a kettőt akkor. Az kellene most, komolyan, azt kelle-
ne felvennem... Eh, összevissza beszélek, a legfontosabbat meg el-
felejtettem. Valahogy szórakozott  vagyok, Szonya! Ide hallgass!
Azért jöttem, hogy megmondjam neked, hogy tudd... Szóval csak
ezt akartam... Csak ezért jöttem. (Hm, gondoltam, hogy másról is
beszélek majd, az igaz.) Hisz te akartad, hogy elmenjek, no, most
teljesül a kívánságod, börtönben fogok ülni, hát akkor mért sírsz?
Te  is  sírsz?  Hagyd  abba,  elég  volt!  Jaj  de  nehéz  ezt  mind
elviselni!”49

Állami Történeti Múzeum Ötvösosztályának volt a vezetője – egyházi családból származó férje
száműzetésben halt meg –, ugyancsak sokat szenvedett a cenzúrától. Ha mégis kiadták liturgikus
ötvöstárgyról szóló művészettörténeti  tanulmányát,  a címben nem nevezhette meg pontosan a
tárgyat. Tanulmányt írt például a Pesnosszkij-kolostor 15. századi tömjénfüstölőjéről. E tanulmá-
nya a következő címen jelent meg.: Az orosz ezüstművesség egy 15. századi emléke, vö. ЛОСЕВА,
Марина  Михайловна,  Образец  русского  серебряного  мастерства  ХV  века,  in  Сборник
Оружейной палаты (Москва 1925) 113–117.  Lásd még:  СТЕРЛИГОВА, Ирина Анатольевна,
О  Марине  Михайловне  Постниковой-Лосевой,  in  Искусство  Христианского  Мира.
Сборник статей. Выпуск 5 (Москва 2001) 338–347.

49 DOSZTOJEVSZKIJ, Fjodor Mihajlovics, Bűn és bűnhődés (ford. Görög Imre, G. Beke Margit; Buda-
pest 1971) 331; vö.  ДОСТОЕВСКИЙ, Фёдор Михайлович,  Собрание сочинений в 15 томах 5
(Ленинград 1989) 494–495.
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A kereszt végül is a szenvedés, az önfeláldozás, a megtisztulás és az új élet
reményének  szimbóluma  lesz.50 Valószínű,  hogy  itt  levél  alakú,  női,  réz
mellkeresztről (tyelnyik) van szó. Ilyen típusú kis  rézkeresztből  többet  is
őriz A Pálos Sziklakolostor Ikonmúzeuma (10. kép). 

10. kép: KERESZT (TYELNYIK, NŐI). 19. sz. Rézötvözet. 4,7×2,5 cm. 
A Pálos Sziklakolostor Ikonmúzeuma, ltsz. PY 1595

Végezetül érdekes magyar vonatkozásra hívom fel a figyelmet. Ballagi Ala-
dár történész oroszországi utazásairól beszámolva a rézikonokkal kapcsolat-
ban a következőket írja: „Fürdőkben tapasztaltam, hogy minden orosz ke-
resztet  vagy egyéb jelvényt  visel  nyakában;  ez  olyan szabály,  mely  alól,

50 Vö.  ПАЛАЧЕВА,  Вера  Владимировна –  ФЛЕГЕНТОВА,  Татьяна  Николаевна,  „Испытание
крестом”: крест как „Визуальный знак” в романах Ф. М. Достоевского („Преступление
и наказание”, „Идиот”, „Подросток”), in  Вестник КемГУ (2008) 2/159–163. 159;  РУЖА,
Георг,  Русский  крест.  Кресты  в  собрании  будапештского  Музея  русских  меднолитых
икон (Будапешт 2017) 12. 
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mint  értesültem,  nincs kivétel.”51 Ez érdekes módon összecseng az egyik
fentebbi Csehov-idézettel. 

Ballagi Aladár szépirodalmi művet is említ, nevezetesen Karacs Teréznek
(1808–1892), a nőnevelés nagy úttörőjének, híres írónőnek naplóját, melyre
hivatkozva különös adatokat közöl. „Karacs Teréz naplójából tudjuk, hogy
az 1849-ben Miskolcon százanként elhalt orosz katonák meztelen mellükön
rézlemezű keretbe foglaltan viselték egyebek közt Kossuth Lajos medaillon
arcképét.” Itt valószínű, hogy a rézikonokhoz hasonló kisméretű tárgyakról
van szó. Ballagi Aladár így folytatja: „A dolognak az lehet a kulcsa, hogy
Kossuth ily miniature arcképét, melyet a felvidéki városokban kereskedők
árulgattak,  az  oroszok  szentnek  nézték,  megvásárolták,  s  annak  védelme
alatt folytatták a harcot Kossuth népe ellen.”52

51 BALLAGI Aladár, Búcsújáróhelyek Oroszországban (Budapest 1888) 25.
52 Uo.

324




