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A Kalinyini Területi Képtár őriz egy alig ismert és még nem reprodukált ikont,
melyen Moiszej Ugrín, azaz Magyar Mózes látható, akiben az orosz egyház egyik
kedvelt, magyar származású szent szerzetesét tiszteli. Mit tudunk e szerit életéről,
mílyenek lehettek magyar kapcsolatai és ikonográfiajának jellegzetességei? A kér-'
dés első részére könnyű válaszolni, mert részletes életrajza maradt fenn (1), melynek történelmi hitelessége már megfelelöen bizonyított (2). A kérdés második
részére nehezebb a válasz, s végső soron hipotetikus jellegű lesz, míg· a kérdés
harmadik részére elsősorban az itt ismertetendő ikonunk és az ikonfestő kézikönyvek (podlinnyikok) szövegének alapján próbálunk válaszolni.
A XI. században élt Magyar Mózes élettörténete a kievi Barlang-kolostor paterikonjában maradt fönn. E paterikonból és más forrásokból azt is tudjuk, hogy
volt egy Magyar György nevű testvére, aki életét áldozta Szent Borisz fejedelemért,
továbbá ugyancsak más forrásokból - a paterikonban ez nem szerepel - ismert
egy harmadik testvére is, Magyar Jefrem, aki Novotorzsokban templomot is alapított. Magyar Mózes életiratában a nagyobb történelmi események szinte évről
évre pontosan követhetők. A történet az 1015-ösévvel indul, azzal az évvel amikor Szent Boriszt megölték. "Akkor egyedül ezt a Mózest nem szúrták le.... Predszlavához, Jaroszláv húgához menekült." Később Magyar Mózes lengyel fogságba került (1018). Itt egy gazdag özvegyasszony számtalanszor megkísértette, de Mózes ellenállt. Sem szépségével, sem gazdagság-ígéretével, sem kínzásokkal nem
tudta megtörni Mózes ellenállását. Közben Mózes szerzetessé szenteltette magát.
A lengyel nő, miután látta, hogy minden próbálkozása reménytelen, bosszút állt
Mózesen. Megparancsolta, "hogy vágják le titkos szerveit", "És úgy feküdt Mózes,
mintha meghalt volna, folyt a vére, alig lélegzett." De később felépült sebeiből
és a kievi Barlang-kolostorba ment, ahol még sokáig élt csodatevő szerzetesként.
Hogy mikor és milyen körűlmények között került orosz földre a három magyar testvér, 'Magyar Mózes, Magyar György és Magyar Jefrem (lehet, hogy Magyar Jefrem nem volt a testvérük, és valamivel később élt a XI. század első felénél) (3), erre az érdekes kérdésre nehéz pontos választ adni. Gondolhatunk arra
is, hogy a népvándorláskori magyar törzsekből egynéhány csoport 8, dél-orosz területeken lemaradt (4), s ezeknek lehettek késői leszármazottai e testvérek. Nevük csak őseik emlékét őrzi, miként mondjuk a Kiev környékén lévő Szelo Ugorszkoje ("Magyar falu") elnevezés is (5). Iglói Endre pedig azt Írja: "Megkockáztathatjuk azt a föltevést, hogy a harcias Szvjatoszlav kievi fejedelem szolgálatába
szegődö magyar vitézek valamelyikének unokáit kell látnunk a régi orosz irodalom hőseivé lett két magyar ifjúban" (6). Legvalószínűbbnek mégis az látszik, hogy
Magyarországról kerültek a testvérek orosz földre, hiszen ekkortájt Vlagyimir
Szvjatoszlavics kievi fejedelem és Szent István között jó kapcsolatok voltak és
szerződéskötések is ismeretesek. Szár László pedig orosz fejedelemasszonyt, (7) valószínűleg Prerníszlava Vlagyímirovnát (8) vette feleségül. Magyar harcosok ekkortájt külföldi fejedelmeknél is teljesítettek szolgálatot, így könnyen elképzelhető, hogy Vlagyimirnél és fiainál, Borisznál és Glebnél is szelgáltak magyarok, s
közöttük Borisz közvetlen környezetében pedig a testvérek (9).
Magyar Mózes a hagyomány szerint Kijevben van eltemetve (10). Emlékét július 26-án ünnepli az orosz egyház. Képi ábrázolási szabályainak kialakulásakor
alapvető volt a kijevi paterikonban megmaradt életrajza. Ebben férfias szépségét hangsúlyozzák, melyet általában az ikonfestő kézikönyvek is átvettek. Az
orosz hagiográfiai irodalomban a szép külső kiemelése ritkaság számba ment. Mózesnél viszont fontos helyet foglal el. hiszen a cselekmény egyik mozzató rugója
éppen ez. ,.Mózes szépsége megragadta a (fiatalasszony) képzeletét ..." - olvashatjuk a paterikonban. Megnyerő leülseiének e\plegetését a paterikon elbeszélésében még sok helyen észrevehetjük. "Nagyon őrizték. mert testében erős. szép ember volt." .,Ezt a gvönvörűségesen szén férfit meglátta egy ... előkelő... fiatal
asszony
" ..Az asszony erre így szólt: ... és engedd, hogy élvezhessern szépségedet" Amikor az asszony látta, hogy ez a szénséges férfi nem lesz az övé ..."
"Nem kímélern meg szépségét, hogy mások se élvezhessék azt." A Filimonov-féle
podlinnyikből megtudhatjuk. hogy a "Szent Szerzetes Atyánkat, Magyar Mózest,
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Barlangkolostori Csodatevőt" sápadt arccal, szőke hajjal, kis szakállal kell ábrázolni, a fején süveggel, s szent szerzetesí ruhában (11). Amikor a podlinnyikok
föliratot javasolnak ábrázolásához, akkor általában a paterikenban levő életrajzból merítik Mózes szavaít., "Ki az a férfi, aki asszonyt véve magának és néki engedelmeskedvén megőrizte a törvényt? Az asszonynak engedelmeskedett az első
ember - Adám, és kiűzetett a Paradicsomból. Sámson míndenkínél erősebb volt,
elleneinek seregén győzedelmeskedett, s végül asszonya mégis az idegenek kezére adta. Salamon is a bölcsesség mélységéig hatolt, s mégis az asszonynak engedvén, bálványokat imádott. Heródes is sok győzelmet aratott, s azután az aszszony hatalmába kerülvén, megölette Keresztelő Szent Jánost." (.12)
Magyar Mózes népszerűségére az is utal, hogy a régi orosz művészet jelentős
emlékei örökítették meg. A 'I'roice-Szergieva lavra főtemplomának, az Uszpenszkij
székesegyháznak freskóján is találkozhatunk vele (13). Ennél még jelentősebb az
az ábrázolása, melyet Szimon Usakov, a XVII. század legnagyobb orosz ikonfestője
és tanítványa, Georgij Tyrentyevics Zimonjev festett (14). Ez az ikon (15) a "Moiszej
Ugrin, Vlagyimir fejedelem, Arkagyij Novotorzsszkij" címet viseli.
A három szent fölött félkörben felhőkkel övezve az Istenanyát láthatjuk, mégpedig az ún. "Istenanya a Jel" ikonográfiai típusban megfestve. Középen helyezkedik el Vlagyimir díszes fejedelmi ruhában, a fején koronával. Az ő szerepeltetése érthető, hiszen Vlagyimir fiánál, Szent Borisznál szolgált Magyar Mózes. De
ki lehet az az Arkagyij, a másik szent, akivel Magyar Mózest ábrázolták? Milyen
kapcsolatban lehet vele? Arkagyijról nem sokat tudunk. December 13-án ünnepli
az orosz egyház (ld. még június 28.). A Filimonov-féle podlinnyikban azt olvashatjuk róla; hogy Galaktyionhoz hasonlóan fiatal, s szent szerzetesí ruhában van
(lll). Arkagyij is Novotorzsokból származik, ahol Jetrem Novotorzsszkijnak, azaz
Magyar Jefremnek, Magyar Mózes testvérének a tanítványa volt, s együtt éltek
a Jefrem által Borisz és Gleb tiszteletére alapított novotorzsoki kolostorban. Jefremet és Arkagyijt szokás volt együtt ábrázolni (17); így érthető, hogy Arkagyíjt
Magyar Mózessel, Jefrem testvérével, is szerepeltetik. Arkagyíjt fiatalon ábrázolják (mínt tanítványt), s ezért látjuk szakáll nélkül. Magyar Mózes Vlagyimir
jobbján áll a legegyszerubb szerzetesí ruhában, Arkagyijéhez hasonló kéztartással, kezében tekercs. A podlinnyikok előírásai szerint itt is rövid szakállal ábrázolják.
Magyar Mózes íkonográüáiának összeállítása, kultuszának földolgozása új
szempontokat adhat az egyháztörténeti kutatások számára is.
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