
kommunikáció, onnan már jó” (feleség, 1–3 éve 
házas). 

„Elmélyülés az önismeretben, a valódi, mélyebb 
szük ségleteim felfedezése, beazonosítása és az elfogadás, 
az empátia növelése magamban. A baráti közösségből 
kapott visszajelzések hatása is jelentős volt. És a szán -
dékosan vállalt nyílt kommunikáció: amint valaki is 
megtetszett vagy hatással volt rám, azonnal beszá -
moltam róla, hogy eleve megakadályozzam egy rejtett 
kapcsolat kialakulását — ez jól működött” (férj, 26+ 
éve házas). 

„Ha nem figyelek eléggé férjem igényeire, és ha nem 
fogalmazom meg őszintén, hogy én mit szeretnék” (fe -
le ség, 26+ éve házas). 

A pároknál tapasztalom, hogy mélyülő kapcso -
latuk egyszer elérkezik egy váltóponthoz. Az út 
ketté ágazik. Ha nincsenek tudatában saját igé nye -
iknek, vagy nem tudják azokat kifejezni, akkor egy 
tudattalan játszmában keresnek maguknak kifeje -
zést. Amikor képesek szükségleteiket kimon dani 
egymásnak, és megadják ennek szabadságát a 
má siknak is, akkor belépnek a meghittség teré be.  

Többen küszködnek azzal a hiedelemmel, hogy 
keresztényként nem lehetnek saját igényeik. Eze -
ket mindig el kell fojtaniuk és a másik igényei nek 
kell alávetni magukat. Ezzel elzárják magukat a 
meghittségtől és bezárják kapcsolatukat a játsz -
mák világába. 

Az egyik legnagyszerűbb eszköze egy meghitt 
kapcsolat kialakításának a felnőtt érett hit. Fontos 
igazságot fogalmazott meg Kállay Emil atya tizen -
három éves koromban, amikor azt mondta, hogy 
minden, ami a hittanórán elhangzik és törté nik, 
felkészít a házasságomra. Hálás vagyok azok nak 
a papoknak és hitoktatóknak, akik úgy segí tet tek 
a hit útján, hogy közben gondot viseltek sa ját kap -
csolódásaikra, hogy szabadok legyenek meghitt 
kapcsolat kialakítására Istennel és em berekkel. 

A házassági ígéretek sorsa 

„Rengeteg örömöt és biztonságot ad, hálát szül ben -
nem, hogy házas vagyok, elkötelezett szeretetkap cso -
latban, szilárd alapon élhetek” (férj, 1–3 éve házas). 

„Lemondtam önzőségeimről, és ennek során felfedez -
hettem Isten ajándékait, amit a házastársamon keresztül 
tapasztalhattam meg” (férj, 9–15 éve házas). 

„Többet kaptam, mint amit vártam. Abszolút biz -
ton ságban érzem magam, szabadon lehetek önmagam, 
érzem, hogy szeretve vagyok” (feleség, 26+ éve házas). 

Az ígéret elfelejtődhet az évek alatt, egyolda -
lúvá, esetleg megtartandó minimummá válhat, de 
a kibontakozás útjelzője is lehet. Feltehetem ma -
gamnak a kérdést, hogy számomra mit jelent, és 
azzal rendben vagyok-e. Az ígérethez való hoz -
záállásom az én döntésem. 

KATÓ CSABA 

ILJIN PROFESSZOR ÚR  
ÉS AZ IKONOK 

Több éves moszkvai művészettörténeti kutatása-
im idején nagy hatással volt rám Mihail Andreje-
vics Iljin professzor (Moszkva, 1903. március 20. – 
Moszkva, 1981. május 19.). Feofan Grekről, a nagy 
ikonfestőről szóló elmélkedései igen megragadtak. 
Talán ez is befolyásolt abban, hogy Feofan Grekről 
két könyvet is írjak.1 

Felejthetetlen maradt a Kamenszkoje faluba 
1972-ben tett kirándulásunk. Még ma is jól emlék -
szem az akkor nagyon rossz állapotban lévő, s a 14. 
század második feléhez és a 15. század első feléhez 
köthető Szent Miklós kőtemplomra. Emlékszem a 
templom különleges arányaira, méreteihez viszo-
nyí tott szokatlanul nagy kupoladobjára, nyolc igen 
keskeny ablakára. A professzor úrnak ekkortájt — 
pontosabban 1969-ben — jelent meg egy tanulmá -
nya2 erről a templomról. A templomot egyébként 
azóta restaurálták, ma jó állapotban van. A resta-
urálás során lebontották a kupolára épített, nem ko-
rabeli részeket, s a kupolát aranyozták. Ám itt is 
elkövették az orosz műemléki helyreállítás oly 
gyakori hibáját: a falakat fehérre meszelték, s így 
nem látható a nagy építőkövek formája, nem ér-
zékelhető a falazás sajátossága, a fal nem „él”, nem 
„lélegzik”. Bármily elhanyagolt állapotban volt is 
a templom Iljin professzor úrral történt kirándu-
lásunk idején, a fal szépségét legalább élvezhettük. 
(Felhőtlen örömömet és nagy élményemet egy kis 
szorongás zavarta: tartózkodási engedélyem csak 
Moszkvára szólt.) 

Mihail Andrejevics Iljin édesapja önkormány -
zati tisztviselő volt. Moszkva környéki régió jának, 
ahol igen sok, értékes régi épület volt, lelkes do-
kumentátora, fotósa lett. Már kisgyermek korá-
ban apjával együtt látogatta e híres épületeket, s 
a professzor úr — elbeszélése szerint — így sze-
ret te meg az építészetet. 

A professzor úr már fiatal tudós korában spe-
cializálódott a régi orosz építészetre és az orosz ne-
mesi kúriák építészetére. Beutazta Észak-Orosz or -
szágot, hogy az ottani faépítészetet tanul mányozza. 
Tudós társaival együtt határozottan fellépett a régi 
épületek nagyszámú, felelőtlen lebontása, felrob-
bantása ellen. Ez elsősorban az úgynevezett Szu-
harev Torony ügyben csúcsosodott ki. 

A Szuharev Torony, mely 1692 és 1695 között 
épült I. Péter cár utasítására, M. I. Csoglokov (1650 
körül–1710 körül) építész és festő tervei szerint, 
elnevezését Lavrentyij Szuharevről kapta, aki a 
cárt csapataival megvédte. Az orosz barokk épí-
tészetnek e rendkívül nagyméretű, városképet 
meghatározó moszkvai remekművét Sztálin uta-
sítására 1934-ben lebontották.3 E híres torony je-
lentős helyen, a Szadovoje körút, a Szretyenka 
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utca és az Első Mesanszkaja utca (ma Béke sugár -
út) találkozásánál állott. Emlékét ma a Szuhar-
jevszkaja metróállomás őrzi. 

A tiltakozók közül sokat letartóztattak. Mihail 
Andrejevics Iljint 1934. január 3-án tartoztatták le, 
és három évre Kazahsztánt jelölték ki kényszer-
lakhelyéül. Száműzetéséből való hazatérése után 
nem kapott engedélyt a moszkvai letelepedésre. 
1941-ben frontszolgálatra hívták be. A háborúban 
súlyosan megsebesült, ezért leszerelték. Ekkor 
már visszatérhetett Moszkvába, s a Tretyakov Kép-
 tárban dolgozhatott, később a Moszkvai Állami 
Egyetem Művészettörténeti Tanszékének lett mun-
 katársa, ahol haláláig oktatott. 

Bár érezhető volt, hogy az ikonfestészetnek mily 
kitűnő értője, sokáig építészeti vonatkozású ta-
nulmányokat publikált. Az ikonfestészetről szóló 
első tanulmányát csak 1960-ban jelentette meg. 
Érdekes, hogy ez is az építészethez kapcsolódik: 
A jeruzsálemi templom ábrázolása az Angyali Üdvözlet 
Székesegyház Bevonulás Jeruzsálembe ikonján.4 

Szomorú érdekességképen itt említhetjük meg, 
hogy a Szovjetunióban a kegyetlen vallásellenes 
propaganda miatt sokáig igen nehéz volt az iko-
nokat kutatni és e témában publikálni. Megdöb-
bentő, hogy az 1936-ban kiadott Kis Szovjet En-
ciklopédia az ikont a következőképen definiálja: 
„Az ikon a keresztény istenek (sic!) és szentek áb-
rázolásának egyházi megnevezése”. Később ar-
ról ír, hogy hogyan zavarja az ikon a dolgozók el-
maradott rétegeit a szocializmus építésében.5 

M. A. Iljin 1976-ban végül is — több, ikonról szó-
ló tanulmány után — nagy könyvet írt Feofan Grek 
és Andrej Rubljov művészetéről.6 A könyvet az az 
évben meghalt témavezetőm, Viktor Nyikityics La-
zarev akadémikus emlékének szentelte. Ebben a 
könyvében a számos attribúciós és datálási prob-
léma mellet behatóan foglalkozik Rubljov ikonjai-
 nak esztétikai és értelmezési kérdéseivel. Rubljov 
híres Zvenyigorodi Megváltó-ikonjának — melyet 
egyébként egy csűrben találtak a tüzelésre szánt fák 
között — alapos elemzése után e műremeket ösz-
szehasonlítja a rubljovi híres Ószövetségi Szenthá -
romság-ikonnal. Megállapítja, hogy bár mindkettő 
jellegzetesen Rubljov-alkotás, igen nagy különbség 
figyelhető meg. „Ha a Megváltó-ikon a maga tel-
jességében kora magas erkölcsi ideáljainak ritka 
megtestesítője a konkrétan megjelenő eleven em-
beri arcban, mely közvetlenül az emberhez fordul, 
akkor a Szentháromság-ikon az isteni vonásokkal 
rendelkező emberi lélek gyönyörű elmélkedése a 
jóról, az áldozatkészség ről, a szeretetről, az igaz-
ságról és a szépségről. Szinte első látásra befogadjuk 
és megértjük a Megváltó-ikon lényegét. A Megváltó 
életerő, emberi ideál, a mindent megértő emberi lé-
lek megtestesítője. A Szent háromság befogadására 
pedig sok idő, és a világtól való elvonulás szüksé -

ges. Minél több időt szentelünk neki, annál erősebb 
lesz hatása.”7 

M. A. Iljin ikon-kutatásaira jellemző a régi, ko-
ra beli írott források rendkívül alapos ismerete, és 
az erre épülő bonyolult teológiai elemzések rész-
letes kifejtése. Támaszkodott — többek között — 
Mihail Dmitrijevics Priszjolkov8 és Lev Vlagyimiro -
vics Cserepnyin9 kitűnő forráskiadványaira. So kat 
fog lalkozott Oroszország legnagyobb szentjével, 
Radonyezsi Szent Szergijjel, aki kétségkívül nagy 
hatással volt Rubljov ikonfestészetére. Radonye-
zsi Szent Szergijjel kapcsolatban behatóan elemzi 
a bizánci eredetű hészükhazmust, és annak hatá-
sát a szentre és áttételesen az ikonfestészetre. 

M. A. Iljin hangsúlyozza, hogy a hészükhasz -
ták alapvető nézetei közé tartozott az ember tö-
ké letességre való törekvése, mégpedig a bölcs ima 
segítségével. Mindezt teljes csöndben és magány -
ban kell végezni, hogy az ember egészen át tud-
ja magát adni az Istenhez való közeledésnek. Ezért 
hirdették a hészükhaszták a kolostoron belüli visz-
szavonultságot is, a világtól való elszakadást, a 
mély elmélkedést, mert így valósulhat meg az em-
ber lelkének fejlődése, tökéletesedése.10 

Ezek a nézetek orosz földre is eljutottak. Figye -
lemre méltó, hogy már 1307-ben Feoktiszt nov-
go rodi püspök ilyen meggondolásból lemondott 
püspöki méltóságáról, minden vagyonáról, és ko-
 lostorba vonult. A hészükhaszta nézetek határo-
zottan megjelentek Radonyezsi Szent Szergij 
élet rajzában, melyet tanítványa, Bölcs Jepifanyij 
írt. A hagiográfiában részletesen olvashatunk ar-
ról, hogy Radonyezsi Szent Szergij hogyan vonult 
el egy csendes erdőbe, távol minden lakott hely-
től. Itt a szent böjtölt, imádkozott és elmélkedett. 
Bölcs Jepifanyij részletesen megírta a szent élet-
rajzát, és sokat foglalkozott remeteségével. Mintegy 
kétéves remeteélet után egyre több szerzetesi kap-
 csolatot épített ki, s elhatározta, hogy szigorú ön-
nevelése után egész tevékenységét az emberek 
javára, a nép és az ország javára szenteli. 

Radonyezsi Szent Szergij nemes cselekedetei kö-
zött kitűnő pedagógiai tevékenységét is meg kell 
említeni. A világiak nevelésénél fontosnak tartot-
ta azt is, hogy megszűnjenek a széthúzások, mély 
lelki egység alakuljon ki, hiszen csak így lehet ered-
ményes a mongol-tatár hódítók elleni harc. Ismertté 
vált az 1387-ben elhunyt Iszakij nevű tanítványa, 
akiről az évkönyv (krónika) a következőket írta: 
„mindenféle erénnyel rendelkezett, nevezetesen: en-
gedelmesség, tisztaság, alá zatosság, hallgatás, test-
véri szeretet, önmegtar tóztatás, szegénység, önzet -
lenség, kétkezi mun ka, szeretet, böjtölés, sze lídség, 
jószívűség, és sok más erény”.11 

M. A. Iljin Radonyezsi Szent Szergij életrajzá-
ban egy látszólag apró, ám rendkívül jelentős, 
megindító, finom, lírai részletre, ikonszerű láto-
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másra figyel föl. Amikor Szent Szergij az éjszaka 
közepén fölébredt, „kinyitotta cellájának ablakát, 
csodálatos látványban volt része: az égen hatal-
mas fény jelent meg, az éjszakai sötétség eltűnt, 
és ezzel a fénnyel az éjszaka úgy megvilágosodott, 
hogy az még a nappali világosságnál is erősebb 
lett”. Ebben a különös fényben Szent Szergij azt 
látta, hogy „gyönyörűséges madarak sokasága je-
lent meg, közülük többen berepültek a kolostor-
ba, mások pedig a kolostor körül keringtek”.12 M. 
A. Iljin igen találón fűzi hozzá, hogy ez csodaszép 
leírása a Moszkva környékén, az őszi éjszakákon 
előforduló északi fénynek. Ekkor a délre tartó ván-
dormadarak még éjszaka sem szüntetik be repü -
lésüket. 
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