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Egy nyugati származású szent 
ábrázolása ismeretlen orosz ikonon 

Adalékok Római Szent Antal ikonográfiájához

Az Orosz Pravoszláv Egyház nyugati 
származású szentjei között érdemes felfigyelnünk Római Szent Antal 
éle tére és ikonábrázolásaira – miközben feltétlenül meg kell említeni két 
magyar szentet, nevezetesen Szent Magyar Mózest (Moiszej Ugrin)1 és Szent 
Magyar Efremet (Jefrem Ugrin, Jefrem Novotorzsszkij).2

1   Ivancsó I.: Magyar Mózes liturgikus tiszteletének tükrében, Szent Atanáz Görög Katolikus 
Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, 1997. Ld. még többek között: Péterfalvy J.: Ma
gyar Mózes, Történelmi Szemle 4. 311–330; Iglói E.: Magyar Mózes legendája, in Filológiai 
Közlöny, 1962/1–2. 1–16; Ruzsa Gy.: Magyar Mózes. Sz. Usakov és G. Zinovjev egy 
ismeretlen magyar származású szentet ábrázoló ikonja, Vigilia, 1974/7. 454–455; Ruzsa, 
Gy.: Neue Daten zur Ikonographie des Moses aus Ungarn, Acta Historiae Artium, 
1978/1–4. 297–304; Ferincz I.: Magyar Mózes és Efrém – az ortodox egyház szentjei, 
Aetas, 1998/1. pp. 6771., Феринц, И.: Моисей Угрин и его братья, in Studia Slavica, 
Budapest, 1993, 19–25., Lepahin, V.: Szentéletű Magyar Mózes – a második József, in 
Az ortodoxia története Magyarországon a XVIII. századig, JATE Szláv Filológiai Tanszék, 
Szeged, 1995, 45–54; Феринц, И.: Житие преподобного Моисея Угрина, Dissertationes 
Slavicae. Sectio Linguistica, 1996/XXIV; Лепахин, В.: Образ прп. Моисея Угрина в произ
ведении XVII века «Стих о злой траве шихе» и в коментариях В. В. Розанова начала 
ХХ века, Studia Slavica Savariensa, 2001/1–2. 177–188; Vukovics K.: Szent Magyar Mózes a 
„Kijevi Paterikon”ból, in Cséfalvay P. (szerk.): A magyar kereszténység ezer éve. Hungariae 
Christianae Millenium, Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Budapest, 2002, 92–93; 
Лепахин, В.: Мойсей Угрiн  другий або iнший Йосип, in Icторiя та сучаснiть хрис
тианства, Одеса, 2002, 13–24.

2 Житие Ефрема Новоторжского. М., 1774., Д. Ружа [Gy. Ruzsa]: Руссковенгерские 
художественные отношения в средние века (XIXIV века) М., Тип.ХОЗУ Минстроя 
СССР, 1975., Ruzsa Gy.: Nouvelles données relatives á l’iconographie d’un saint d’ori gine 
hongroise, oublié, de l’église russe, Acta Historiae Artium, 1974/3–4. 297–301; Lepahin, 
V. – Polgár Gy.: Források Szentéletű és istenhordozó Magyar Efrem atyánk, torzsoki 
csotatévő Legendájához, in Lepahin, V. (szerk.): Óorosz irodalom és ikonfestészet. Óorosz 
irodalom és kultúra. Tanulmányok, források I., JATE Szláv Intézet, Szeged, 1999, 208–221; Ruzsa 
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A bemutatásra kerülő ikon3 (lásd lapunk címlapjának belső oldalán) 
2018ban bukkant fel a Nagyházi Galéria és Aukciósház árverésén. Mi előtt 
rátérnénk ennek a különleges ikonnak a bemutatására, meg kell ismerkednünk 
Római Szent Antal életével és kevéssé ismert ikonográfiájával, hogy meg
felelően ki tudjuk jelölni ikonunk helyét a néhány fennmaradt műalkotás 
között.

Római Szent Antal, orosz nevén Antonyij Rimljanyin (Антоний Римл
янин) 1147ben halt meg (valószínűleg 1067 körül született). Kevés írott 
forrás maradt fenn életéről, születésének pontos idejét sem ismerjük. Az 
írott források jelentős része a 16. század második feléből származik, bár 
valószínű, hogy ennek alapját jóval korábbi, nem fennmaradt hagiografikus 
szövegek képezik. Összeállítója Andrej, az Antonyijev kolostor második 
igumenje (1147–1157) lehetett, aki még személyesen ismerhette a szentet.

A források „rimljanyinnak”, azaz rómainak nevezik. Ez a jelző egyes 
vélemények szerint arra utal, hogy Rómában született. Némely kevésbé 
reális feltételezés szerint az ottani pravoszláv üldözések elől menekült. 
Ám valószínűbb, hogy nem is Rómában született, hanem valahol nyuga
ton, római katolikus környezetben. Hágiográfiájában ugyanis arról ol
vas hatunk, hogy három nap alatt jutott Novgorod földjére. Ugyancsak 
viszonylag kevés alappal feltételezték, hogy eredetileg kereskedő volt, s így 
északnémet kereskedői régióból került Novgorodba, a híres kereskedő 
városba. Ám hágiográfiája azt is megemlíti, hogy már szerzetesként ér
kezett orosz földre. Arról is olvashatunk itt, hogy éjjelnappal imádkozott 
a tengerparton, egy kövön állva. Valószínű tehát, hogy valamilyen észak
német tengerpartról lehet szó. Egyszer csak nagy vihar kerekedett, és 
a szentet a kővel együtt, mintha „hajón” lenne – miként említettük – három 
nap alatt a Volhovfolyó partjára sodorta. A megérkezés pontos dátuma is 
szerepel: 1106. szeptember 5. Miután oroszul nem beszélt, felkeresett egy 
görög kereskedőt, akitől megtudta, hogy a Novgorodi Fejedelemségbe 
érkezett. Egyébként Novgorodban ekkortájt sokan beszéltek görögül, hi
szen számos bizánci görög kereskedő élt itt, de az egyházi vezetésben is 
sok volt a görög, és számos bizánci görög ikonfestő is dolgozott itt. A ke
reskedő bemutatta a szentet Szent Nyikita Zatvornyik († 1108. január 31.) 
novgorodi püspöknek. A püspök a Volhovfolyó partjára ment, hogy 
megszemlélje a követ, és meggyőződjön a csodáról. A szent püspök ál
dásával Római Szent Antal kolostort alapított. A kolostori templomot 1119
ben szentelték föl. Híres falképei 1125ben készültek. Két évvel később 

Gy.: Magyar szentek az ortodox művészetben, in Cséfalvay P. – Kontsek I. (szerk.): Magyar 
szentek tisztelete és ereklyéi, Keresztény Múzeum, Esztergom, 2000, 89–95; Викторов, В. В.: 
Житие прп. Ефрема Новоторжского в фондах НИОР РГБ, in Зап. ОР РГБ. М., 2008. 
вып. 53. 61–68; Кузьмин, Я. Э. З.: Ефрем. In Православная энциклопедия, Москва, 
2009. т. 19. 41–45; Ruzsa Gy.: Az orosz ikon magyar kapcsolatai, Sztárstúdió Bt., Gödöllő, 
2011.

3 Római Szent Antal, Orosz ikon, 1900 körül. Hátlapján 1910es felszentelési felirat. Fára 
festett. 26,5 × 22 cm. Nagyházi Galéria és Aukciósház. 238. árverés, Nagyházi Galéria és 
Aukciósház, Budapest, 2018, No 94., 39.
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Római Szent Antal kőből kolostori étkezőt is építtetett. Nyifont († 1156) 
püspök püspökségének első évében, 1131/1132 telén nevezte ki Római 
Szent Antalt a kolostor igumenjévé. A szentet az általa alapított Istenszülő 
Születésetemplom nyugati falánál helyezték örök nyugalomra. 

Miután a szenthez intézett imák hatására számos gyógyításos csoda 
történt, 1597ben kanonizálták. Később is történtek csodás gyógyulások 
a szent hamvainál és a kőnél. 1666ban például az őrjöngős Fevronyija 
Ivanova gyógyult meg, 1675ben pedig egy Ioann nevű megszállott. Római 
Szent Antal híres köve ma is megvan. Az Istenszülő Születésetemplom 
nyugati mellékoltárában található. Ez a szürke, ovális alakú görgelékkő 
126 cm hosszú, 94 cm széles és 37 cm magas. A kommunista diktatúra 
alatt a hisztérikus egyház és vallásellenes propaganda keretében 1927
ben a szent koporsóját feltörték, és a hamvak eltűntek. A hamvak egy kis 
részét 2000 tavaszán a petrozavodszki helytörténeti múzeumban meg
találták, és átadták a Szent Alekszandr Nyevszkij (Névai Sándor) városi 
székesegyháznak. 2016ban pedig mintegy két évtizedes kutatás után 
Gyenyisz Pezsemszkij4 biológusnak a novgorodi kreml Szent Szófia
székesegyházában több szent földi maradványai között sikerült Római 
Szent Antal hamvainak jelentős részét azonosítania. A hamvakat Lev 
novgorodi metropolitának adták át. (Talán érdemes megemlíteni, hogy 
Római Szent Antal hamvainak 1927es elrablása éppen 330 évvel 1597
es kanonizációja után történt. Ismert, hogy a 330as év Konstantinápoly 
megalapításának éve. Ez a város később a keleti kereszténység nagy 
központja lett.) 

Ikonográfiai vonatkozásban figyelemre méltó, hogy a szent első 
ábrázolása a híres kőre került még Venyijamen igumen (1547–1552) ide
jében. Ekkor szállították el a követ a Volhovfolyó partjáról, és építették 
be a templom falába. Kirill igumen idejében (1580–1594) a kő fölé kis 
kápolnát emeltek. A nagyrészt tönkrement első ábrázolás helyére újat 
készítettek. Itt a szent egy „Istenszülő a gyermek Jézussal” ábrázolás mellett 
je lent meg, kezében az általa alapított Istenszülő Születésetemplom 
makettjével. Ehhez az ábrázoláshoz különleges történet is fűződik. Kirill 
igumen szándékos mérgezés következtében súlyosan megbetegedett. 
A kolostorban sétálva észrevette a követ a szent igen sérült ábrázolásával. 
Imádkozott Római Szent Antalhoz, és meggyógyult. Ezért építtette a kis 
kápolnát és újította fel az ábrázolást. 

Így alakult ki Római Szent Antal első ikonográfiai típusa, amelyen 
egészalakban ábrázolják a szentet szerzetesi csuhában, fején csuklyával 
az úszó kövön állva jobb kezében a templom makettjét tartva. Fent, balra 
pedig az Istenszülő ikonja jelenik meg. 

4 Gyenyisz Valerjevics Pezsemszkij (Денис Валерьевич Пежемский) (Irkutszk, 1975. 
május 12.) a biológiai tudományok kandidátusa, antropológus, régész részt vett többek 
között a kommunisták által meggyilkolt II. Miklós orosz cár és családja hamvainak azo
nosításában is.
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A másik típus Római Szent Antalt makett nélkül az Istenszülőhöz 
széttárt karokkal imádkozva ábrázolja ugyancsak a kövön állva. Erre példát 
a moszkvai Állami Tretykov Képtár gyűjteményéből említhetünk.5 Ezen a 
16. század végi, Volga vidéki ikonon egyébként nagyon hangsúlyozottan, 
nagyméretben, részletesen mutatják be az általa alapított kolostort a ké
sőbbi hagymakupolákkal. Figyelemre méltó a deszkából készült védőfal 
és kapu különös félhordó formájú felső része. A 16. század végén számos 
Római Szent Antalt ábrázoló ikont festettek, hiszen hagiográfiájának nagy 
részét – miként említettük – a 16. század második felében állították össze.  

Egy viszonylag ritkább, harmadik típusú ábrázoláson Római Szent 
An tal kezében írástekercset tart, s még ritkább, amikor kezében pálmaág 
látható. Ez utóbbihoz kapcsolódik bemutatott ikonunk is.

Ikonunkon a szent középen, teljesen szembe fordulva áll a vízben úszó 
kövön, szerzetesi ruhában, középen jól látható kék színű apitrakhélionja. 
Háttérben az általa alapított kolostor kisméretű, ám részletesen megfestett 
kőépülete hagymakupolás templomaival. Fent Novgorod ősi ikonja az Is
tenszülő „a Jel” (Знамение Богородицы). A polje, vagyis a keretmező 
sokszínű, régi rekeszzománcot utánzó historizálószecessziós elemei is 
határozottá teszik az 1900 körüli datálást. Az arany hátteret vésést után
zó gazdag díszítő elemeivel „pszeudookládnak” is tekinthetjük. (Pszeu
dookladnak – nem egészen hivatalos elnevezéssel – az ikonok hátterében 
lévő, fémborítást utánzó festett felületet szokták nevezni.)

Sajnos a szent arcának egy részéről a festék lekopott, s így láthatóvá 
vált az arany alapozás. Az arany alapra való festést sok ikonfestő ke
rülte, mert ezen a festék nem mindig marad meg hiánytalanul. Ám ne 
feledjük, hogy ezt fontos volt alkalmazni, hiszen az ikont fényre festik, 
amit oly érzékletesen és teológiailag igen megalapozottan fejtett ki Pavel 
Florenszkij atya.6

5 Антонова, В. И. – Н. Е. Мнева: Каталог древнерусской живописи. Опыт исто ри
ко художественной классификации. Том второй. XVI – начало XVIII века. Госу
дарственная Третьяковская галлерея. М., Издательство «Искусство», 1963/ 611. 
200. (inv. no. 12082); Мнева, Н. Е.: Местные школы живописи ХVI века. 584–599, in 
История русского искусства. т. 3. М., АН СССР, 1955, 597–599. 

6 Pavel Alekszandrovics Florenszkij (Jevlah, 1882. január 22. – Leningrád megye, 1937.
december 8.) atya 1908 és 1918 között a Hittudományi Akadémia filozófiatörténeti 
tanszékén tartott előadásokat. 1911ben szentelték pappá. 1921től a VHUTEMASZ 
(Felsőfokú Képzőművészeti és Technikai Tanműhelyek) professzora lett.

 Alkotóerejének teljében, 1933. február 25én letartóztatták mint a tudós papok képvi
selőjét, akiktől különösen tartott a szovjet kommunista rendszer, koncentrációs bünte
tő táborokba küldték, majd formális tárgyalás után kivégezték. Pavel Florenszkij tudo
mányos tevékenysége a szó legjobb értelmében kettős jellegű volt. Példamutató lehet 
a művészettörténészek számára is. Egyrészt a műtárgyak alapos, közvetlen vizsgálatával 
foglalkozott, például az olifa, vagyis a firnisz finom változatait is gondosan megfigyelte, 
másrészt a művekre közvetlenül építve fogalmazta meg teológiai, filozófiai, esztétikai 
állításait. Ez az a szemlélet, amely muzeológiai alapokra támaszkodva valóban hiteles 
elméletet bontakoztat ki. Florenszkijnek nemcsak művészettörténeti munkássága volt 
jelentős, hanem filozófiai és vallásbölcseleti is. 
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Az ikont fényre festik – s ezzel […] kimondtam az ikonfestészet ontológiájának 
lényegét. Az ikonfestészeti hagyománynak leginkább megfelelő fény aranyo
zással készül, tehát nem szín, hanem fény, maga a tiszta fény. Más szóval, az 
ikon minden képe az aranyló kegyelem tengerében keletkezik, az isteni fény 
áradatától körülfogva. Az isteni fény ölében „élünk, mozgunk és vagyunk” 
[ApCsel 17, 28], ez alkotja az igazi realitás terét. És ez magyarázza, miért 
normatív az arany fénye az ikon szempontjából: mindenféle festék a földhöz 
közelítené az ikont, és tompítaná benne a jelenést.7 

Különleges figyelmet érdemel az ikon hátlapján lévő 1910es felszentelési 
felirat. 

1910 г. декабря 21 дня
„Освящена сiя икона при мощах
пр. Антонiя, и возложена въ
раку пр. на время” 

Fent a felszentelés dátuma: 1910. december 21. Alatta a felszentelési szö
veg: „Ezt az ikont Szent Antonyij [Antal] hamvainál szentelték fel, és egy 
időre a szent ereklyetartójába helyezték.” 

 Florenszkij – bár kitűnő természettudományos felkészültséggel rendelkezett – val
lás bölcseleti nézeteiben nem nagyon kívánta a hitet az egzakt tudományokkal össze
kapcsolni. Sajátos morális és intuitív alapokra építette filozófiáját, s mindezt gyakran 
összekötötte ezek képi megjelenítésével, vagyis az ikonfestészettel. Az igazság oszlopa 
és erőssége című munkájában az ortodox kereszténységre alapozva fejtette ki misztikus 
gondolatait, míg Az ikonosztáz című könyvében – nem is annyira az ikonosztázról, 
hanem inkább – az ikon teológiájáról írt.

 Irodalom: П. А. Флоренский: Иконостас. М. Искусство, 1994. (Florenszkij, P.: Az 
iko nosztáz, Typotex, Budapest, 2005); Флоренский, П. свящ.: Столп и утверждение 
истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах. М., Издательство 
«Путь», 1914. (Reprint: М., Лепта, 2002) (Florensky, P.: The Pillar and Ground of the Truth: 
An Essay in Orthodox Theodicy in Twelve Letters, Princeton University Press, Princeton, 
New Jersey, 2004.); Флоренский, П. А.: Философия культа, М., «Академический 
проект», 2014. (Florenszkij, P.: A kultusz filozófiája, Typotex, Budapest, 2015.) Voir 
aussi: Slesinski, R.: Pavel Florensky: A Metaphysics of Love (Dissertatio ad Doctoratum in 
Facultate Philosophiae Pontificiae Universitatis Gregorianae) St. Vladimir’s Seminary 
Press, Crestwood, New York, 1984; Флоренский, К. П.: Священник Павел Флоренский 
в воспоминаниях своих детей Кирилла и Ольги, М., Ваш полиграфический партнёр, 
2011. 

7 Florenszkij: Az ikonosztáz, i. m. 143. „...икона пишется на свету и этим […] высказанався 
оннтология иконописания. Свет если он наиболее соответствует иконной традиции, 
золотится, т. е. является именно светом, не цветом. Иначе говоря все изображения 
возникают в море золотой благодати, омываемые потоками Божественного света. 
В лоне его «живём и движемся и существуем» это он есть пространство подлинной 
реальности. И потому понятна нормативность для иконы света золотого: свякая 
краска приближала бы икону к земле и ослябляла бы в ней видение.» (Флоренский, 
П.: Иконостас, in Богословские труды. М., 1972, Сборник девятый, 83–148. 134.
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Ekkor még senki sem gondolta, hogy hamarosan, 17 év múlva, szer
vezett vallásellenes tevékenység keretében a szent koporsóját feltörik, és 
a hamvakat eltüntetik.8

8 Római Szent Antalról jelentőségéhez képest kevés tanulmány jelent meg. Житие прп. 
Антония Римлянина, in Православный собеседник, 1858. № 5. 151–171; № 6. 310–324; 
Димитрий (Сперовский), еп. Рязанский: О внутреннем устройстве и убранстве 
храмов Новгородского Антониева монастыря в XVII в. по сравнению с настоящим 
их состоянием, in Тр. XV Археол. съезда в Новгороде. М., 1911. т. 1.; Onasch, K.: Zur 
Vita Antonij «des Römers», in Orbis scriptus: D. Tschižewskij zum 70. Geburtstag, München, 
1966. 581–585; Макаров, H. A.: Камень Антония Римлянина // НИС. Л., 1984. № 2 
(12). 203–207; Андреев, В. Ф. – Е. А. Фет: Житие Антония Римлянина, in Словарь 
книжников и книжности Древней Руси (СККДР). Л., 1988–1989. вып. 2. ч. 1. 245–247; 
Мильчик, М. И. – Л. А Секретарь: Новгородский Антониев монастырь на иконах 
XVIXVIII вв, in Памятники культуры. Новые открытия. (ПКНО), 1999. М., 2000, 
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