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művészettörténésszel 
Puskás Bernadett az ELTE BTK művészettörténet, valamint francia nyelv 
és irodalom szakán végzett, orosz nyelv és irodalom szakon alapvizsgát tett. 
PhD-fokozatot az ELTE BTK Művészettörténeti Doktori Iskolájában szer-
zett. 1988–2002 között a Magyar Nemzeti Galéria Régi Magyar Gyűjte-
ményének muzeológusa, majd főmuzeológusa. 1994-től a Bessenyei György 
Tanárképző Főiskola és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Fő-
iskola osztatlan hittanár képzésén, majd teológus képzésein megbízott elő-
adó. 2002-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Művészettörténeti 
Tanszéke megbízott előadója, 2002-től a Nyíregyházi Főiskola BTMK Rajz 
Tanszék, majd Vizuális Kultúra Intézet docense, 2003-tól főiskolai tanára, 
2013-tól egyetemi tanára. 

Művészettörténeti körökben is lehet találkozni azzal a vélekedéssel, 
hogy a szakrális művészet mint olyan nem létezik, hogy ez a mű-
vészetnek csupán egy szűkebb szegmense, amelyet az jellemez, hogy 
megrendelője, használója az egyház, pontosabban különféle vallásos 
közösségek. Ez a profán, funkcionális megközelítés leszűkítő, hiszen 
tulajdonképpen elvitatja, hogy létezhet a művészetnek, az ábrázo-
lásnak egy egészen sajátos tulajdonsága, amely szerint — ahogy egy-
kor a bizánci képrombolási vitában a képtisztelők megállapították 
— képes immanens módon jelenvalóvá tenni a transzcendenst. Vagy -
is, ahogy Pavel Florenszkij orosz teológus ablak-hasonlata megfogal -
mazta: az ikon rálátást, sőt, közvetlen tapintható kapcsolatot nyithat 
a megdicsőült mennyei világ szférájába. Templom is működhet így, 
legendás példája ennek az óorosz Nesztor-féle őskrónika elbeszélé-
sében olvasható, amely szerint a valláspróbáról érkező kijevi köve-
tek lelkesen jelentették a fejedelemnek, hogy belépve a monumen-
 tális kupolájú, mozaikokkal díszített konstantinápolyi Hagia Szófia 
székesegyházba, nem tudták, az égben vannak-e már vagy a földön. 

A legtöbb középiskolából az említett profán megközelítéssel ér-
keznek a hallgatók, érdeklődésüknek, a képzés tartalmának meg-
felelően közelítenek a szakrális művészethez: a leendő művészet-
történészek leginkább kordokumentumnak látják, a teológusok és 
hittanárok az ikonokban a mondanivalót keresik, a templombelsőt 
pedig a rítusgyakorlat helyszíneként figyelik meg. A grafikát, fes-
tészetet, különféle képi ábrázolást tanulók a kortárs művészetre fó-
kuszálnak, amelyben, mint tapasztaljuk, a szakralitás a perifériára 
került, sőt, a korábban egyértelmű fogalmak — kultusz, szentség, 
bűn — jelentése is megváltozott. Ami a szakrális képmás lényegé-

 
 
 
 

TERDIK SZILVESZTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Közhelynek számít, 
hogy ma az ikonok re-
neszánszát éljük. Kü-
lönösen a 20. század 
közepétől figyelhető 
meg — pozitív értelmű 
— vulgarizálódás: a 
művészet iránt érdek-
lődők többsége az ikon 
szó hallatán szakrális 
művekre, a szent iko-
nokra gondol. Mára a 
technikai szaknyelv 
szinte teljesen kisajátí-
totta ezt a szót, így a je-
lentés egyértelműsége 
is megszűnt. A tanítás 
során mit tapasztal: a 
hallgatók számára mit 
jelent az ikon, egyálta-
lán milyen fogalmaik 
vannak a szakrális mű-
vészetről? 
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nek megértetését illeti, messzebbről kell indulni. A képmás erejének 
megsejtetéséhez Ernst Gombrich egyik merész, azonban találó 
gondolata nyújthat segítséget, amit a művészet őskori születése kap-
csán írt le: vegyük egyik szerettünk fényképét vagy képmását és pró-
báljuk meg tűvel kifúrni a szemét, senkinek sem menne belső el-
lenérzés nélkül, érezzük, számunkra a kép összeér az ábrázolttal. Az 
a tapasztalatom, hogy a képhez való viszony sokféle lehet. Mivel a 
korábbi századok műveivel többeknek itt, vidéken ritkán van él-
ményszerű személyes kapcsolatuk, nagyon fontosnak tartom, hogy 
a művészet történetét működésében, folyamatában mutassam be, és 
rávezessem őket, milyen inspirációforrás lehet egy régi kép, festmény 
vagy az épített tér, hogyan kapcsolódik a jelenhez. Foglalkozunk a 
szakrális művészet által használt képi jelekkel, hogy érthetőek legyen 
olyan utalások, mint Andy Warhol Arany Marilyn Monroe nyoma-
tának aranyszínű háttere, amely szándékosan ad ikonikus jelentést 
az ábrázolásnak. Természetesen ikonképet kegyképként, szentkép-
ként — valakinek vagy valamely eseménynek a szentségi időben való 
megjelenítéseként — megközelíteni csakis a hívő tud. 

Ha visszagondolunk a múlt több száz éves távlatába, akkor az a de-
finíció, hogy az ikon kizárólag a bizánci rítus sajátja volna, érvényét 
veszti. A fára festett szentképek bizonyítottan jelen voltak a keresztény 
egyház életében legalább a 2. század végétől nemcsak Keleten, ha-
nem Rómában is. Az imago, az eikon használatában való eltérés a bi-
zánci képrombolás idején jelent meg, és Nagy Károly idején kész-
tette önálló mérsékelt állásfoglalásra a Nyugatot a Libri Carolini 
megfogalmazásában. Neves, Krisztus-arcot és Máriát a gyermek Jé-
zussal ábrázoló ikonokat és szentképeket őrzött meg az egyház nap-
jainkra Rómában, a Sínai-hegyi Szent Katalin kolostorban és más za-
rándokhelyeken. Egyes ikonok már a középkorban Nyugatra kerülve 
váltak népszerűvé a zarándokok körében, ilyen az Abgár-legendá-
ból ismert ősi, úgynevezett Nem kézzel festett Krisztus arcot ábrá-
zoló, 1200 körül festett, ószláv feliratú Sainte Face a laoni székes-
egyházban. Más ikonok másolataik és reprodukcióik révén erős 
aktuális jelentéssel a közelmúltban lettek közismertek, mint példá-
ul a Taizéi közösség révén Barátság-ikonnak nevezett, Krisztust és 
Menászt ábrázoló 6. századi kopt enkausztika ikon. 

Napjainkban az ikon közös ősi hagyományt, akár kapcsolódási 
pontot is jelenthet a keresztények között. Vonzereje egyszerre köz-
érthető, megszólító mondanivalójában, másrészt állandó, ősi, még-
is mindig korszerűnek ható vizuális formájában rejlik. Az ikono gráfiai 
kánon, az ikon képi sémája ugyanis nemcsak jól leolvasható, de min-
denkor újra aktualizálható, hiszen Krisztus, Mária, a szentek és a 
szentírási események ábrázolásainak típusai korántsem olyan me-
revek, mint ahogyan ezt a műkereskedésekben lépten-nyomon elő-
forduló 19. századi ikonok tükrözik. Minden történeti korszak — Bi-
zánc első századai, virágkora vagy a bukása utáni időszak — és a 
különféle földrajzi régiók — a Kaukázus, Észak-Afrika, a Balkán vagy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úgy tapasztalom, hogy 
az ikon már nem szá-
mít kizárólag az orto-
dox és görögkatolikus 
egyház kultuszképének. 
Ma már valóban be-
szélhetünk az ikonok 
ökumenizmusáról is: 
számos katolikus kö-
zös ség, sőt még a pro-
testánsok közül is jó 
néhányan a magukénak 
érzik. Mi állhat az iko-
nok jelenlegi népsze-
rű ségének hátterében? 
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a keleti szláv területek — részben eltérő, saját megfogalmazásba öl-
töztették a témákat. Így történik ez ma is a kortárs ikonfestészet ré-
vén, amelynek sokféle irányzata él egymás mellett. Ezekből kivá-
lasztva azt, amelyik akár stílustól függetlenül is legjobban szólít meg, 
tudnak kapcsolódni az ikonhoz a Krisztus-hívők, saját érzésekkel, 
imáikkal. A nyugati festészet sokkal inkább saját korára reflektál, an-
nak tapasztalataiból fogalmazza meg a szakrálist, a festők egyéni ki-
fejezésformáinak ereje így nem feltétlenül képes századokon keresztül 
átívelni, hatni. Mégis ennek köréből is említhetünk — ha lehet így 
fogalmazni — ikonikus példákat, a Szent Ferenc féle San Damiano-i 
croce dipinta számomra ilyen. 

Szüleim, Puskás László és Puskás-Krivorucska Nadia az ukrajnai lem-
bergi Művészeti Főiskola hatéves képzését fejezték be 1965-ben, majd 
rövidesen oktatóként is ott kezdtek dolgozni. Még harmadévesen há-
zasodtak össze, a következő évben születtem meg, majd később hú-
gom, Teréz. Így kisgyerekként gyakran vittek magukkal műtermekbe, 
műhelyekbe, láthattam, hogyan készül egy képi kompozíció, grafika. 
Csak utólag, amikor kutatásaim kapcsán jártam vissza Lembergbe, tu-
datosult bennem, milyen hatással volt ez az 1939-es szovjet megszál-
lás ellenére európainak megmaradt szellemiségű, a késő reneszánsz-
tól az art decóig minden építészeti stílust gazdagon reprezentáló város 
kultúrája családunkra. Gyerekként jártunk múzeumokban, édes-
apám kiküldetésein másként nem látogatható vidéki kastélygyűjte-
ményekben, például az oleszkói várban, ahol a termekben és folyosókon 
hatévesen már megfogott az a hihetetlen atmoszféra, amelyben poros 
bútorok, képek, szobrok, vértek, ikonok és kitömött állatok sajátos egy-
velege fogadott. Ott álltam először ásatási árok mellett, így akkor még 
régész szerettem volna lenni. Otthon mindig volt papír, ceruza, rajz-
szén, festékek, színes origami lapok, kézügyességet én is örököltem. 
Jól rajzoltam később is, már a budapesti középiskolában, a Kölcseyben, 
majd festettem pár ikont is. Azonban nyilvánvaló volt édesapám mű-
veit látva, hogy a művészet nem a látvány vagy valamilyen prototí-
pus szolgai másolása. Nem éreztem magamban azt a lendületet, ami 
a művész kezét ösztönösen vezeti, amellyel a húgom napok alatt egész 
rajztömböket rajzolt tele hihetetlenül dekoratív viseletű királylá-
nyok kal és palotákkal. Szerettem tanulni, racionálisabb személyisé-
gemből adódóan még az építészi pálya is felmerült egy tanévnyi ké-
szület erejéig, készítettem is pár futurisztikus épületrajzot. Az otthoni 
könyvtárunk képzőművészeti tárgyú albumai mégis más irányba te-
reltek. Emlékszem, kedveltem, másoltam Van Gogh képeit, ezért elő-
vettem egy monográfiát, ahol a festő bátyjával való levelezését is kö-
zölték, aminek olvasása közben éreztem meg, hogyan lehet a művek 
mögé látni. Akkor indult művészettörténetből az OKTV, részt vettem, 
bejutottam az országos döntőbe, ekkor dőlt el a pályaválasztásom. 

A képzőművészet, az irodalom, a zene sajátos, élményt adó gazdag 
élettér. Sokan a természetben elmerülve tudnak feltöltekezni, szá-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Művészcsaládból szár-
mazik: édesapja fes-
 tőművész, édesanyja 
textilművész, húga és 
sógora is képzőművé-
szek lettek. Miért dön-
tött a gyakorlat helyett 
inkább az elmélet, a 
művészettörténet mű-
velése mellett? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A családjában élő mű-
vészek nem egyszerű-
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munkra az emberi kultúra emlékei jelentették ezt. Édesapám vilá-
gi művészként indult, és húgomnak is vannak nem szakrális tárgyú 
grafikái, kisplasztikái és festményei. Mégis hitünket gyakorló csa-
ládként élünk, s bár édesapám Derkovits-ösztöndíjas volt, 1978-tól 
egyházi megbízásokat is vállalt, majd, egyre jobban elmélyülve a teo-
 lógiában, egyháztörténetben, tudatos döntéssel 1983 körül felhagyott 
a világi táblakép-festészettel és a Pázmány Péter Római Katolikus 
Hittudományi Akadémia levelező tagozatának elvégzésével minden 
talentumát óriási lendülettel az egyház szolgálatába állította. 1989-
től szabadúszóként dolgozott, felmondva a Képzőművészeti Alap 
Kiadóvállalata Művészeti Szerkesztőségének főszerkesztői, vezetői 
állásából. Évente készültek templomokban munkái, ikonosztázokat 
tervezett és festett, tizenegy templomot festett ki, később számos mo-
zaikot készített. Az ukrajnai politikai változásokkal a katakomba lét-
ből kilépett és paphiánnyal küzdő munkácsi görögkatolikus püspökség 
számára 1993-ban Ungváron pappá szentelték. A papi szolgálat mel-
lett Budapest, Kárpátalja és Lemberg között ingázva kutatómunkát 
kezdett a sztálini rezsim által elítélt, meggyilkolt hitvalló papok, min-
denekelőtt Romzsa Tódor munkácsi görögkatolikus püspök boldoggá 
avatásához. Egyik alapítója lett a Lembergi Művészeti Akadémia, egy-
kori alma matere, Ukrajna első szakrális művészeti tanszékének, mely-
nek hosszú évekig oktatója is volt. 

Számomra, bekerülve az ELTE Művészettörténeti Tanszékére, elég 
korán világossá vált, hogy mégsem a modern és kortárs művészet, 
ahogy gimnáziumban, hanem a középkori művészet és ikonográfia 
témái érdekelnek igazán. Prokopp Mária, Eörsi Anna előadásainak 
köszönhetően először a gótikus festészet kutatására gondoltam. 1986 
körül, harmadévesen választottunk szakdolgozati témát. Érzékelhető 
volt, hogy a bizánci, különösen a posztbizánci művészetet az euró-
pai művészethez viszonyított gyengébb kvalitása, az ikonográfiai tí-
pusok replika jellege miatt kevésbé ajánlotta a szakma egyik legte-
kintélyesebb középkoros professzora. Azonban ekkor szembesített 
a budapesti Rózsák terei görögkatolikus templomban szolgáló Ki-
rály Ernő atya a kérdéssel: görögkatolikusként, olyan elkötelezett fel-
menőkkel, mint a mieink — ungvári pap nagyapámat 1949-ben a gö-
rögkatolikus egyház betiltásakor a hitéhez való hűségéért a Gulagra 
száműzték — miért nem a görögkatolikusok templomaival és iko-
nosztázaival foglalkozom? Ezzel szinte egybevágott, amit tanárom, 
Ruzsa György javasolt, amikor felkerestem ikonfestészeti témaja-
vaslatot kérve. Egy addig idehaza alig kutatott, a néprajzkutatás ha-
tármezsgyéjének tartott téma vizsgálatába kezdtem, Kárpátalja és a 
kapcsolódó galíciai ikonfestészet kutatásába. 

Akkor és később is, amikor 1989-ben kezdő muzeológusként a Ma-
gyar Nemzeti Galériába kerültem, egyértelműen támogató közeg volt 
a művészi és egyházi szempontból elhívatott családi környezet, mely-
nek köszönhetően belülről ismerhettem kutatásom tárgyát. Itthon 
láttam, hogyan történik egy kortárs szakrális falképsorozat vagy iko-
nosztáz képi programjának tervezése, rajzolás közben hogyan ala-

en képzőművészettel, 
hanem szakrális mű-
vészettel, azon belül is 
ikonfestészettel foglal -
koznak nagyon tudato -
san, szinte kizáró lago-
san. Honnan eredhet 
ez az elköteleződés egy 
„műfaj” mellett? Az 
Ön számára mit adott 
ez a közeg? Sarkítva: 
áldás vagy teher mű-
vész családban felnőni? 

692



kulnak át az ikonográfiai előképek. Édesapám ukrajnai útjai során, 
amíg ő saját feladatait intézte, könyvtárban, múzeumokban töltöt-
tem az időt. Szerencsés, sőt euforikus évek voltak Kelet-Európában, 
meghatározó ukrán, szlovák és lengyel idősebb kutatókkal volt mó-
dom még megismerkedni, a korombeli kezdőkkel mindmáig élő szak-
mai kapcsolatokkal segítjük egymás munkáját. Majd a Szovjetunió 
szétesése után a görögkatolikus egyház is kiléphetett az illegalitás-
ból, egyre több régi templomát visszaigényelve. Ezt a kegyelmi időt 
jól illusztrálja, hogy 1991-ben egymagam lehettem kurátora az első 
nagy nemzetközi ikonkiállításnak, amely lengyel, ukrajnai, szlová-
kiai és hazai múzeumokból, itthoni egyházközségekből kölcsönzött 
ikonokat és egyéb liturgikus tárgyakat, hogy a Magyar Nemzeti Ga-
léria egész emeletet átfogó, U-alakú teremsorában mutassa be az úgy-
nevezett kárpáti régió 15–18. századi ikonfestészetét a mai kiállítá-
sokhoz képest szinte minimális költségvetéssel, baráti szavakon 
alapuló kölcsönbérleti szerződésekkel. 

A különféle emberi, művészi attitűdök éles szétválasztása sztereo-
típiák felállításához vezet. A személyiség sokrétű, van ideje a komoly 
elmélyültségnek és az önfeledt, kifelé tekintő derűnek is, úgy a szer-
zetesek, ahogy a művészek esetében is. A bohém művészek, festők 
közül is sokakat ismerünk, akik életük vargabetűi ellenére időnként 
végletesen komolyan reflektáltak a lét alapvető kérdéseire, a teremtő 
erő megtapasztalására, és tollal vagy ecsettel hitelesen fogalmaztak 
meg vallásos témákat. A régi előírások az ikonfestő számára a szent-
kép „írása” előtt a Szentlélek segítő erejének kiesdéséhez komoly lel-
ki és testi előkészületet követeltek meg, böjtölést, imádságot. Bár so-
kan úgy vélik, ez manapság nélkülözhető, és az ikonfestés ugyanúgy 
megtanulható mesterség, mint más műfajok esetében, az istenhit meg-
élésének gyengülése, hiánya, az egyházi lét krízise megmutatkozik 
az így elkészült ikonon. A bizánci festészet történetének tárgyalásakor 
Viktor Lazarev felidézi, az Angelosz-korszakban a festészeti stílus 
szárazzá, szinte élettelenné vált, hiányzott belőle a Makedón-dinasztia 
idején tapasztalható korábbi monumentalitás és lendület, aminek okát 
többek között a korszak gazdasági és politikai, egyházpolitikai vál-
ságában látja. Hasonlóképp a teológiai gondolkodás fejlődésének 
megtorpanása vezetett a középkori ikonfestészeti kánon sematizá-
lódásához a 16. század utolsó harmadában. 

Az ikonfestéshez azonban nem elegendő a lelki összeszedettség, az 
elmélyültség vezérfonala. Az ikonok egy történeti formai láncolatot 
képeznek, mely a prototípusra megy vissza, amelynek követése adja 
meg az azt követő ábrázolások hitelességét a hagyomány szerint. 
Ennek segítésére a 17–18. századtól hermeneiák kerültek kiadásra, 
melyek között talán az Athosz-hegyi festőkönyv a legismertebb. 

Az ikonfestés ugyanakkor jóval többet jelent a kötött ikonográ-
fiai típusok, formai kánonok ismereténél, a jó másolási készségnél. 
További formai vonatkozásban elengedhetetlen az ikonfestő általá-
nos művészeti előképzettsége, a színharmóniák, kontrasztok hatá-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úgy tartjuk, hogy az 
ikonfestéshez a komoly 
szakmai felkészülésen 
túl megfelelő lelki be-
állítódás is szükséges. 
Az aszketikus ikon-
fes tő alakja és a bohém 
festő attitűdje kizárja 
egymást. Az ikonfestés 
során az alkotó számá -
ra mi lehet a legfonto-
sabb vezérfonal? 
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sának ismerete, de a tanult képességek mellett szükséges az arány-
érzék, az évszázados minták új helyre, jelen időre való konstruktív 
adaptálásának, újrafogalmazásának képessége, azaz a művészi te-
hetség. A Novgorodban, majd Moszkvában működő 14. századi kons-
tantinápolyi Theophanész, oroszul Feofán Grek ikonfestőről jegyezték 
fel kortársai elismerően azt, hogy sosem tekintgetett rajzmintákba, 
munka közben szinte magától szaladt kezében az ecset. Falképeinek 
erőteljes, expresszív alakjai ma is korszerűek, magával ragadóak. És 
végül, de nem utolsósorban, a belső, a technikai felkészültség és te-
hetség mellett az ikonfestő kell, hogy ismerje az ikonográfia tartal-
mi vonatkozásait, a teológiai tanítás alapjait, a hagiográfiát, alkal-
masnak kell lennie arra, hogy tematikus javaslatot tegyen, s összetett 
képi programot állítson össze szakrális terekben. Ikonfestés közben 
a festő a belső ráhangolódással egyfajta kölcsönhatásba kerül az előt-
te kibontakozó ikon szakrális világával. A leglényegesebb talán, hogy 
megérezze az egyensúlyt a tartalom és a forma között, az ecsetvo-
ná sok hálója, a részletek ne kerüljenek tolakodó túlsúlyba, ne al-
kossanak öncélú dekorációt, tekintsen ki közülük az ikon lényegi arca, 
szólítsa meg a rátekintőt. Mindennek csak a felszínét mutathatják meg 
a manapság oly népszerű, laikusoknak szervezett ikonfestő táborok, 
amelyek azt a látszatot keltik, hogy bárki képes ikont festeni. 

Ha közös nevezőt keresünk az ikonfestés és általában a mai festé-
szet között, mindenekelőtt talán abban találjuk meg, hogy mindkettő 
hivatás. A kortárs festészet művelői legalábbis nem mesterembereknek 
tartják magukat, számukra az alkotás belső elhívatottság. Kiváló in-
terjúvideókat, művészeti önvallomásokat lehet találni a világhálón, 
a karantén-oktatás idején az online előadásaimat követően ezeket néz-
tük és beszéltük meg a tanítványokkal a kortárs festészeti óráimon. 
A kortárs világi művek, festmények, grafikák alapvetően belső egyé-
ni, esetleg szűkebb csoportok problémáinak megjelenítésére töre-
kednek, a jelenkor impulzusaira válaszolnak. Bízom benne, hogy 
azok, akik ma ikonfestésbe kezdenek, szintén nem iparos tevékeny -
ségként, főleg nem pénzkereseti forrásként tekintenek erre, a mun-
kájukat az a belső lelki elmélyültség kíséri, amelyre az imént utaltam. 

Mind a kortárs képzőművész, mind az ikonfestő esetében előfor-
dul, hogy más teendői lehetnek az alkotónak. Ezek közül talán az ok-
tatás az, amelyik a legszervesebben kapcsolódhat az alkotáshoz, egy-
fajta társhivatás. Hiszen az oktatás voltaképp a középkori gyakorlat 
folytatása, amikor a festősegédek a vezető mestertől tudták elsajátí-
tani a festés módszerét és szabályait. Tudjuk, hogy az előbb említett 
Theophanészhoz szegődött tanítványául egy következő kiváló ikon-
festő, Andrej Rubljov. A művészeti képzés a legtöbb köz- és felső-
oktatási intézményben technikák és feladatok szerint szakosodott, 
azonban a szakrális művészet Nyugaton, illetve a szocialista blokk 
országaiban különféle okokból nem kapott önálló figyelmet. Így egé-
szen rendkívüli volt, amikor 1995-ben a lembergi Nemzeti Művészeti 
Akadémia rangjára emelt egykori Művészeti Főiskolán édesapám 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A reneszánsz óta a 
nyu gati művészfoga-
lom a személyes te-
hetség, a zsenialitás ke-
resése irányába tolta 
el a hangsúlyt, s ennek 
eredményeként a mai 
művészettől állandó-
an valami újat várnak 
el. Az ikonfestés alap-
értékei (például az egy-
házhoz kapcsolódás, a 
hagyomány tisztelete, 
a szabályok betartása), 
ma mind olyan szem-
pont, amelyet a művé-
szi alkotás kerékkötő-
jének tekintenek. Ha 
ez így van, akkor az 
ikonfestést tekinthet-
jük-e egyáltalán mű-
vészetnek? És lehet-e 
az ikonfestés modern? 
Milyen kritériumok 
alapján húzhatjuk meg 
a határt egy modern 
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egyik volt tanítványa, az ott oktató Roman Vaszilik ikonfestő veze-
tésével máig sikeresen működő Szakrális Művészeti Tanszéket ala-
pítottak, amely osztott hatéves programot nyújt. A tanszéken, amely-
nek a kezdetekben éveken keresztül édesapám is előadója volt, olyan 
szakembereket képeznek, akik nemcsak kortárs ikonosztázokat ter-
veznek, különféle technikákban ikonokat és temp lomi falképeket fes-
tenek, mozaikciklusokat tudnak megtervezni és kivitelezni, hanem 
a szakrális enteriőr egész berendezését egységben kezelve tervezik 
meg. Segítséget nyújt ehhez az Akadémia művészettörténeti és mű-
vészetelméleti képzése és doktori iskolája. Rendszeresen felkért bí-
rálóként van rálátásom az ott folyó kiváló munkára, és bevallom, irigy-
lem és hiányolom ezt a szegmenst a hazai képzési rendszerből. 

Az ikonfestészetnek is mindig korszerűnek kell lennie, így formája 
lehet modern. Miben állhat ez? Semmiképp sem pusztán a techni-
kában, a tábla előkészítésében, inkább magának az ábrázolásnak a 
mikéntjében. Mennyiben kapcsolódik az általános elvekhez — iko-
nikus-e a tér, a benne megjelenő, elvontan ábrázolt alakok megmu-
tatják-e spirituális, magukkal ragadó szellemi mivoltukat? A kortárs 
ikon újrafogalmazhatja az ikonográfiát, változtathat a kompozíció 
arányain, a figurák csoportfűzésén, azonban nem távolodhat el tőle 
annyira, hogy ne legyen értelmezhető, az absztrakció mértéke nem 
lépheti át azt a határt, amely már ellehetetleníti az áhítatot. Azon a 
határon túl ugyanis minden már a művészről fog szólni, azaz szak-
rális utalásokat tartalmazó műalkotás lesz, de nem ikon. A kortárs 
ikonfestészetre több kiváló példát lehet említeni, a lembergi oktatók 
közül Ljuba Jackiv munkásságát tartom az egyik lehetséges és ins-
piráló útnak. Itthon személyes, ugyanakkor a hagyományos iko-
nográfiából kiinduló művészeti kifejezőformát követ a sógorom, Mak-
láry Zsolt és felesége, Teréz. Ezzel szemben a 17. századi krétai görög 
ikonfestészetet másoló, ma közkedvelt neobizánci felfogás vélemé-
nyem szerint historizálás, nem lesz nagyobb a történeti súlya, mint 
amit a 19. századi ikonosztáz-állító műhelyek sorozatban festett szent-
kép-ikonjai jelentenek a mai hívek és szemlélők számára. 

Belting alapgondolatát annak idején magam is nagyon inspirálónak 
tartottam, érezve, hogy az európai stíluskategóriák nem igazán al-
kalmasak arra, hogy Kelet-Európa késő bizánci és posztbizánci ikon-
festészetének folyamatában valamilyen rendszert találjak. Egyértel-
mű volt, hogy a szakrális kép középkori értelmezése, jelentősége ezen 
a vidéken jóval tovább fennállt, erre utal az ikonok stílusa még a 16. 
század közepén, jelentésük, mondanivalójuk élvezett elsőbbséget a 
mesteri kivitelezéssel szemben. Ugyanakkor az ikon és a kép kora kö-
zötti cezúra ezen a vidéken nem húzható meg ilyen élesen, a késő re-
neszánsz jegyeket mutató 17. századi ikonosztázok és ikonjaik egy-
szerre voltak az ikontisztelet tárgyai és megrendelőik reprezentációját 
szolgáló, újkori értelemben vett műalkotások. Az ikonok reneszánsz 
motívumokkal díszített építészeti keretet kaptak, holott korábban csak 
dísztelen tartószerkezetbe csúsztatva önmagukban határozták meg 

mű és az alapvetően 
absztrakciót alkalmazó 
ikonok között? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hans Belting művé-
szettörténész megkü-
lönbözteti az ikon és a 
művészet korszakát, 
arra utalva ezzel, hogy 
a reneszánsz előtt ra-
dikálisan másképp gon-
dolkoztak a képről, 
mint később. A poszt-
modern természetesen 
a műalkotás modern 
eszméjét is felülírta, a 
kánon, és mindenféle 
hagyomány tagadásá-
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a templomi látványt. Átalakult az ikon képi világa is a nyomtatott nyu-
gati könyvgrafika hatására: a mennyekre utaló absztrakt térviszo-
nyokat a valóságban is megtapasztalható perspektívában ábrázolt kör-
nyezet váltotta fel. A figurák kötetlen beállítása, materiális 
megfogalmazása, fényárnyékokkal, néhol korabeli öltözet elemeivel 
jelezte, hogy az ikon üzenete megváltozott. Szokás úgy jellemezni a 
középkori ikon világát, hogy fordított perspektívában ábrázolt ele-
mei révén homorú lencseként működik, azért, hogy a fókuszában álló 
szemlélőt magához vonzza. A késő reneszánsz ikon a nyugati szent-
képek nem ennyire direkt, mégis missziós üzenetét vette át: az Evan-
gélium eseményei itt és most, a helyi kisvároskák terein, manierista 
és kora barokk házsorai között játszódnak le. Belting másik könyvében 
a hagyományos művészet és a művészettörténet végéről beszél. A mű-
vészet fogalma változik, de amíg ember él a földön — bármilyen kü-
lönös formákban is — a művészet mindig jelen lesz. Hiszen ez az, ami-
nek révén az ember reflektál a természeti világra, az általa alkotott 
környezetére, a körülötte élők közösségére, sőt önmagára, versben, 
zenében és képzőművészetben. Hasonlóképp az ikon, a szentkép, a 
szakrális művészet is élni fog a hívők közösségének szolgálatára. An-
nál is inkább, mert nem pusztán visszatükröz valamit a mennyei fény-
ből, hanem évszázadokon keresztül képes volt megőrizni ősi szerepét: 
ahogyan az ereklyék visszautalnak a mártírok, szentek valóságosságára 
és jelenvalóságuk, élő patronátusuk jelei, úgy az ikon is, hiszen kéz-
zelfogható képként veszi át ezt a szerepet. 

A kárpáti régió fogalmáról sokan elsőre a Kárpát-medencére asz-
szociálnak, így pontosítani szeretném, hogy valójában az Északke-
let-Kárpátok hegyvonulatához illeszkedő tágabb földrajzi régióról 
van szó, amelynek kisebb része Kárpátalja, Szatmár, nagyobb része 
a hegyvonulat túloldalán található. Az etnográfiai gyökerű elneve-
zés az egykori halicsi és volhíniai területek kultúrájának körülha-
tárolására született, amelybe északon Fehéroroszország ér bele, dé-
len pedig Máramaros. A soknemzetiségű területen élők kultúrájának 
számos közös szegmense volt, közös gazdálkodási formáik voltak, 
településeiken azonos jogrend uralkodott, és főképp a bizánci rítu-
sú egyházhoz való tartozásuk kötötte össze őket. A lengyel kutatók 
fontosnak tartották, hogy ezt nemzetek felett álló, összefoglaló ka-
tegóriával jelezzék, bár kétségtelen, hogy ezen a vidéken arányában 
rutén többségű népességről volt szó, a kifejezést így a mai ukrán ku-
tatás élesen bírálja, és ukrán örökség körébe vonja az itt található em-
lékeket. A meghatározás vitáját először Ruzsa György vázolta fel Iko-
nok könyve című művében, más, kimondottan nemzeti ikonfestő körök 
bemutatása mellett. Mivel általánosságban a középkori kultúrában 
más államok sem feltétlenül egyetlen nemzeti közösség mentén szer-
veződtek, számomra is egyértelmű volt, hogy későbbi nemzeti meg-
nevezést évszázadokra visszavetíteni nem volna hiteles. A földraj-
zi fogalom azért is találó, mivel e régió történelme az első fennmaradt 
művészeti emlékek idejétől kezdve számos politikai, egyházpoliti-

val. Hol lehet a helye a 
művészet palettáján eb-
ben a helyzetben az 
ikonnak? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fő kutatási területe 
az úgynevezett kár-
páti régió szakrális 
képzőművészete, azon 
belül is a görögkatoli-
kus közösségek művé-
szeti öröksége. A len-
gyel szakirodalomban 
meghonosodó fogal-
mat Ön tette ismertté 
a magyar közönség 
szá mára. Miért tartja 
találónak ezt a fogal-
mat? Mit tart a kár-
páti régió művészeti 
gyakorlata legfonto-
sabb jellemzőinek? 
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kai fordulatot hozott, mégis egyfajta találkozási pont, a szoros egy-
házművészeti kapcsolatok egy nagy közös egységgé fűzik össze. 

Ahogy az első általam rendezett nemzetközi kiállítás címével is 
jelezni akartam — Kelet és Nyugat között (Magyar Nemzeti Galéria, 
1991) —, itt találkozik össze a 14–15. századtól a bizánci ikonográ-
fia és a közép-európai gótikus festészet, a helyi építészet is szinte-
tizálja a nyugati és a bizánci templommodellt és teret. Hihetetlenül 
izgalmas és tanulságos megfigyelni, kutatni, hogyan fejlődik a he-
lyi bizánci egyház és alakítja ki saját, helyi középkori hagyományát, 
majd hogyan nyit a polgári reneszánsz hatások felé, később a barokk 
irányában. Miközben ebben a határrégióban a 17. század elejétől ter-
jed az egyházi unió is, megszületik a helyi görögkatolikus egyház, 
nem szabad elfelejteni, hogy az európai kultúra felé való nyitottság 
itt már korábban megjelent, majd távolabbi ortodox központokban, 
így Kijevben is jellemző lett. 

A szerves fejlődés illusztrálására — mivel beszélgetésünk az iko-
nok körül forog — három, számomra emlékezetes, illetve fontos pél-
dát emelnék ki. Az egyikkel a lembergi Nemzeti Múzeum Restau-
rátori Kutató Központjában találkoztam. A kollégák nem sokkal előtte 
szállítottak be egy a felismerhetetlenségig elszennyeződött vá-
szondarabot, amely egy nagyméretű, asztallapnyi Hodigitria-ábrá-
zolás körvonala mentén volt kivágva. Az arcába óvatosan beletisz-
títottak, a kutatóablakból egy átható tekintet, szinte túlméretezett 
szempár tekintett ki, olyan, amelyhez hasonlót korábban nem lát-
tunk. Mint utóbb kiderült, egy 13. századi ikonról van szó, mely a 
dorohobuzsi Hodigitria néven a tatárjárás idejének néhány fenn-
maradt ikonja közé tartozik. Egy teljes mértékben bizáncias, de he-
lyi festésű ikon. A következő Hodigitriát Kárpátalján, az uzsoki fa-
templom szentélyében egy szekrény tetején láttam — akkor még a 
szakirodalomban ismeretlen volt, alakját a tábla oldalmezőibe fes-
tett ószövetségi alakok vették körül, festésmódja, fatáblája alapján 
látszott, hogy a Kárpátalján igen ritka, 400 éves ikonok egyike, amely-
nek festett ábrázolását az alapozóanyagból formázott gótikus kú-
szólevél minta keretezi. Harmadikként egy késő reneszánsz, kora ba-
rokk jegyeket mutató Hodigitriát szeretnék említeni, a második 
máriapócsi kegyképet, amelyhez gyerekkoromtól zarándokoltunk. 
Mivel 2005-ben Máriapócs Nemzeti kegyhellyé emelésével új, Ozs-
vári Csaba által készített dicsfény-koronát kapott, ezt megelőzően 
korábbi munkahelyemen, a Magyar Nemzeti Galériában történt meg-
tisztítása, így alkalmam volt egészen a közelébe kerülnöm. Vissza-
térve a kárpáti régió kérdésére, e három ikon is jól példázza, hogyan 
alakult e vidék szakrális művészete. A perifériahelyzetből fakadt e 
régió kultúrájának sajátossága: különféle hatások találkoztak itt, eze-
ket befogadta és adaptálta saját rítusához, sőt, szerves egységgé volt 
képes szintetizálni. Helyi, saját késő bizánci és posztbizánci művé-
szeti hagyomány született, erre a tapasztalatra, úgy gondolom, ér-
demes építeni a jövőben is.
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