
Krisztus bizonysAgtnak megjelenése: bizonyság
arról, ami a testen túl van",

Mi tehát az ikon? ,.Az ikon:a látomás körvona
la", az a közvetitő ablak, amelyen keresztül a
szemlélő lttlát, túljut .az érZékileg felfogható
vászon szintjén" egy alapvetóenszellemi realitás
ba. Olyan realidsba, amelynek alapjaaz emlékez
tetés,amely a képektől azÓsképektg vezet, .azaz
szellemi látomast hív elő a tudatban". Nemcsak
az ikonon l1brizolt személyeket teszi láthatóvá,
tehát nemcsak ablak, hanem ajtó is, melyen
keresztül az imádkoz6kelé ,léptek le" a szentek.
Mintha ez az tJsjelenés, tJskép-ikon a kollektív
tudatot, a közös, minden emberre jellemző

tapasztalatot, az archetípust tudatosítaná a szen
tek alakjában,

.Minden ikon alapja - valamiféle jelenés" 
hangsúlyozza újraés újra Florenszkij. Keletkezés
szerinti {elosztásában ( az ikon mint bibliai
portré, hagyományalapján festett, jelenésen ala
puló) a látomásra vezeti vissza az ikonfestés
alapját és hozzáfűzi.: •Természetesen nem müvel
heti más, csaka szentatyák." Nem véletlen, hogy
az ikonfestő az egyház követelményeinek, .éler
szabályoknak" van alárendelve.

Kiállítás

Orosz egyháZművészet
Magyarországon

Egyetemes keresztény történetiségünk korsza
kos eseményére emlékezünk Orosz Egyház
művészet Magyarországon című kiállításunk
kai: a kereszténység felvételének orosz földön
való millenniumára. Az évforduló az orosz orto
dox egyház és az ősi orosz föld népének nagy
megújhodásos ünnepe, közös ünnepe az egyete
mes kereszténységnek, azonbelül különösképp
az ortodoxia világának.

E napokban Magyarországon is megemléke
zünk az orosz föld megkeresztelkedésének ez
redéves fordulójáról. Itt, Esztergomban, e
kiállítás megnyitásával kezdődik az évfordulós
megemlékezések sora, s folytatódik majd Szent
endrén, és fővárosunkban, Budapesten.

,.Az ikon az örökkévalós;\g képét tlirja elénk;
lehetőséget teremt arra, hogy átlépjük az időt;

megláthatjuk az eljövendő örök élet képét, még
ha nem is egészen tisztán, csak -tükör által,
homályosan•." Nem véletlen az ikonfestés ha
gyományának aranyozása, aranyalapja sem, amely
maga a ,tiszta keveretlen fény", nem ábrázol
semmit, nem utal .semmíre". .Az ikonfestő tehát
a tiszta fényből konstruál' - írja magától értető
dően Florenszkij, mintha az emanációból bon
taná ki, hántaná le Végtelen türelemmel a felesle
ges rétegeket a festő, a kép elkészültéig.

Különösen keményen szöl ez a könyv ebben a
kép-töredékeit müzeumok csendjébe gyűjtőkul
turális hagyományban, mely egyre nagyobb
vásznakkaI próbálja eltakarni hiányait. Florensz
kij egy kettévált világról tudósít, ahol az ikon 
mint közvetítőszíget-létünk és az azt körülvevő,
mögöttes ismeretlen között - próbálja megte
remteni a kapcsolatot. A nem hívő számára csak
festett fatábla, lezárt fal; a hívő számára pedig
megnyílas előtti ablak, melyen keresztül átsugár
zik a szent alakjában testet öltött fény. (Corvina)

Kelényi Béla

Különösképp okunk van arra, hogy magyar
földön is köszöntsük az ortodoxia e kivételes
jubileumát. Ez a föld egyrészt a nyugati és keleti
kereszténység történelmi találkozásának is
színtere volt, még Konstantin-Cirill és Metód
téritése óta a pannóniai szlávok között, a 860-as
években, amikor a magyarság is évszázadokon át
nyomot hagyóan fogadhatta magáévá a még
egységes egyház keleti, bizánci szellemiségű

arculatát. Másrészt e földön az ortodoxia jelen
léte több mint egy évezreden át folyamatos. Ez
évben emlékezünk a magyar államalapító I. Szent
István királyelhunytának 950-ik évfordulójára is.
Hadd utaljunk az aIka1omhoz illőn arra, hogy
országlása alatt szarnos keleti szertartású mo
nostor állt, nem messze innen, Visegrádon, vagy
Dunapentelén, s az ő nevéhez fűződik a veszp
rémi keleti szertartású apácamonostor meg
alapítása is.

Az Árpád-házi királyok óta a magyar uralkodó
családok dinasztikus kapcsolata - főleg

házasságkötések révén - a bizánci császárokkal,
a kijevi fejedelmekkel és szerb királyokkal és
despotákkaI egyben a keleti kereszténység
világával való meghitt viszonyt, az ortodoxia
toleráns tiszteletét is jelentette magyar földön.
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A keleti kereszténység ősi művészeti emlé
keinek számos becses, nagy értékű darabja ma
radt fenn hazánkban. A magyar királyok fejét
évsZázadokon át, a legüíabb időkig, részben
bizánci korona ékitette, rnint az uralkodók földi
hatalmának legfőbb jele! Sok évszázados bizánci
múkincset őriz e székesegyház kincstára is: a
világszerte ismert Sztaurotékát. Úgy hiszem,
megalapozottnak tekinthetjük, hogy a középkor
óta a magyarországi ortodoxia létében és folyto
nosságában mindinkább alapvetőés éltető szere
pet kapott az ortodox szlávok jelenléte. Különö
sen fontos szerepük volt már sok évszázada az
orosz egyházművészetmegjelenésében Magyar
országon.

E kiállitáson, amelyet a magyarországi szerb
ortodox egyház műkincseiből és a Keresztény
Múzeum gazdag gyűjteményéből állitottunk ösz
sze, legrégebbi kiállitott darabjaink 16. száza
díak,A történelem viharzása e tájon sajnálatosan
sok nagyértékű régi műkincs pusztulását is ma
gával hozta.

Amit kiállitásunkon láthatnak, annak magyar
országi megléte történeti eredetű, s a diasz
porában élő hazai pravoszlávia - elsősorban a
görögkeleti szerbek - jelenlétéhez és hitéle
téhez kötödík, Különösen a török hódoltság
idején a magyarországi szerbek segítségért is,
oltalomért is Oroszországhoz fordultak hitük
fenntartásában, s az orosz földhöz közös szláv
nemzetiségük is vonzotta. Így 1600-ban a Tolna
megyei Grábóc kolostorának szerzetese "moszk
vai földre" megy, s onnan könyveket, miseru
hákat, templomi ékességeket hoz Magyaror
szágra. Az orosz egyházművészetkincseinek egy
része így jutott hozzánk.

Különösen a török hódoltság idején és a XVIII.
században feltűnő sok orosz egyházi könyv je
lenléte. Kiállitásunkon ezekből számosat láthat
nak - 16. és 17.századi moszkvai, kijevi és lvovi
nyomdák szép termékeit - köztük az első teljes
orosz nyomtatott Biblia két példányát is, melyet
1581-ben a moszkvai orosz "ősnyomdász", Ivan
Fedorov nyomott Osztrogban. A példányok a
győri szerb templomből,illetőleg a szentendrei
székesegyházbőlvalók, s az egyedüli regisztrált
darabok Magyarországon. A nagyközönség e
kiállitáson láthatja őket először, miként szarnos
más múkincset is.

A 17.és 18. századi ikonjaink is zömükben így
kerültek Magyarországra. Budára és Pestre,
Szentendrére, Székesfehérvárra, Egerbe, Szeged
re, Ráckevére, de még a legeldugottabb baranyai
falusi templomokba is. Közel három évszázadon
át az esztergomi szerb ortodox templom becses
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kincse volt a kiállitott egyik Vlagyimiri Isten
anya-ikon.

Az 1740-es években Magyarországon dolgo
zott a kijevi lavra-barlangkolostor ikonfestőinek

egy ukrán csoportja, s tőlük való a szentendrei
.Preobrazsenszka" - az Úr színeváltozása 
templom, és a régi Szent Miklós .Hopovacska"
templom ma Hercegszántón lévő ikono
sztászionja. Ezeket kiállitásunkon - mint nagy
egységek, képfalak szerves elemeit- természe
tesen nem tudjuk bemutatni.

A kiállitás mintegy százötven darabja antoló
giaszerű válogatás, s az orosz ikonfestészet rnel
lett bepillantást enged a pazar fémművességbeis
(melynek némely darabja az orosz cári udvar
műhelyeiből való), s néhány textíliát is bemu
tat.

Figyelemre méltó a grafikai, könyvművészetí
anyag, így Gavril szerzetes Csernyigovi Isten
anya-rézmetszete 1725-ből, melynek eredeti
dúca egykor a ráckevei templomba jutott. Az
orosz és ukrán művészettörténet még nem is
meri.

Hadd utaljak arra, hogy a Keresztény Múzeum
értékes orosz ikonjai - melyeket most Újból
megcsodálhatnak kiállitásunkon - Ipolyi Ar
nold ( 1823 -1886) besztercebányai, majd
nagyváradi püspök gyűjteményéből, hagyaté
kából valók, s 1867-ben Kölnben, a híres Ram
boux-gyűjtemény árverésen vásároita őket. E
kicsiny, de értékes orosz ikongyűjtemény szá
munkra rendkivül becses, rnert ama megbe
csülést is jelzi, melyet a tudós és müvészetparto
ló katolikus magyar főpap az ortodox egyház
müvészet iránt tanúsított, s figyelemre méltö,
hogy ez az ikonegyüttes volt nálunk az első

ortodox műkincs-gyűjteményis, mielőtt még a
világ közfigyelme jelentősebben a keleti egyház
művészeti kincsei és hagyománya felé fordult
volna.

A Főszékesegyházi Kincstár új kiállítóter
mében az esztergomi Keresztény Múzeum és a
magyarországi, szentendreí Szerb Ortodox
EgyházművészetiGyűjtemény e kiállitással kö
szönti az orosz ortodox egyház nagy ünnepét, a
keresztény egyetemesség jegyében is.

Engedjék meg, hogy az Egyesült Nemzetek
tudományos és művelődésügyi szervezete, az
UNESCO mellett létesült Szláv Kultúrák Tanul
mányozására hivatott Nemzetközi Társaság ne
vében is köszönetet mondjak e kiállitás megren
dezésének lehetőségéért. (Elhangzott 1988.
május 14-én az esztergomi j6székesegybázi
kincstárban a kiállítás megnyitásán.)

Vuficsics D. Sztoján


