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Ikonszerűség, síkszerűség

Megjegyzések egy Nyil Sztolobenszij-ikonhoz

Ismeretes, hogy az ikonkészí-
tő mindig síkszerűségre törekedett  Ritkán voltak kiemelkedő, 
domború részek az ikontáblán  Mindez ősi hagyományokhoz is 
kötődik  A szobor sokak szemében a bálványimádás veszélye-
it rejthette magában  De igazán nem ez volt a legfontosabb  Az 
ikon transzcendentális jelenségeket kíván ábrázolni, olyanokat 
tehát, amelyek az anyagtól függetlenek, de az ikonfestő kény-
telen volt mégis ábrázoláskor az anyaghoz kötődni  Ezért vá-
lasztotta a kétdimenziót, mely kevésbé kötődik a látványhoz  A 
fény-árnyék megjelenítését is kerülte  A szentek arcán sohasem 
a látványhoz kapcsolódott a fény ábrázolása, a fényt jelző vonal-
kák nem a látvány logikája szerint kerültek az arcokra  Ezzel is 
utalt a szentek nem evilági testéből jövő fényességre  A síksze-
rűség is a nem evilági látványra utal  „Az élő Isten iránti vágy 
[…] határtalan lelki térbe visz  Itt semmi sincs, csak a szeretet Is-
tene és az Ő végtelenségének megtapasztalása” – írta Szofronyij 
archimandrita 1

1 Софроний (Сахаров), архим: Видеть Бога как Он есть, Essex, 1985, 42  
Szofronyij archimandrita (Moszkva, 1896 – Essex, 1993) Sziluan Afonszkij 
tanítványa és életrajzírója volt  Festőnek készült, 1918 és 1922 között a hí-
res moszkvai Festészeti, Szobrászati és Építészeti Tanintézet hallgatója volt  
1918-ban politikai okokból kétszer is letartóztatták  1922-ben emigrált és a 
párizsi szalonokban több képkiállítása is volt  1924-ben különleges látomás-
ban részesült, és ettől kezdve Istennek szentelte életét  1925-ben az Áthoszi 
Panteleimon-kolostorba ment, ahol 1927-ben szerzetessé szentelték  1959-
ben Angliában Essexben kolostort alapított  A pravoszláv szerzetesség 
egyik legjelentősebb és legnagyobb hatású teológusa lett  2019  november 
27-én a Konstantinápolyi Ortodox Egyház szentté avatta  (Архимандрит 
Софроний: Старец Силуан, 1948; Софроний [Сахаров], архим: Видеть 
Бога как Он есть. Essex, 1985; Архимандрит Софроний: Православие – 
свидетельство Истины  Из писем к Д  Бальфуру, in Церковь и время, 
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Ezért tehát az ikonfestő a teret, a három dimenziót, csakis 
jelzi, mindenképp elvonatkoztatva, kizárólag síkban, a fordított 
perspektíva felhasználásával  A fordított vagy más néven a tágu-
ló perspektíva a klasszikus (egyenes) perspektívával ellentétben 
úgy jelenik meg, hogy a párhuzamosok itt nem összetartanak, 
hanem távolodnak  Így az ikon szemlélőjének az az érzése tá-
mad, mintha az adott térben lejátszódó szent jelenetnek szerves 
résztvevője, s nem egyszerű szemlélője lenne; mintha belőle bon-
takozna ki a látvány, a látomás 2

Ezért is meglepő a bemutatásra kerülő Szent Nyil 
Sztolobenszkijt ábrázoló ikon 3 (1. kép)

Itt a szent ábrázolása az ikontábla közepén helyezkedik el 
úgy, hogy ülő faszobrot látunk  Igaz, nagy ritkán találkozunk 
Paraszkeva-Pjatnyica és Nyikola Mozsajszkij plasztikus, az ikon-
táblához kapcsolódó festett fa féldombormű ábrázolásával is 4 
De ezek az alkotások csak templomi használatra születtek, míg 
Nyil Sztolobenszkij szoborszerű ikonjai nagyszámban készültek 
a házi ájtatosság számára  Gyakran a szépsarokban, vagyis az 
ikonsarokban helyezték el azokat 

Mielőtt rátérnénk magának Szent Nyil Sztolobenszkij ábrázo-
lására, vessük egy pillantást a sík fatáblán látható szentekre  Bal 
oldalt Teológus Szent Jánost (vagyis Szent János apostol és evan-
gélista Kr  e  6 körül – Kr  u  100 körül) és Szent Panteleimont 
(280–305 ) látjuk  Őket nem kell bemutatni, hiszen mind a keleti 
kereszténység, mind pedig a nyugati kereszténység körében igen 
ismert és nagyon tisztelt szentek voltak  (Szent Panteleimonnal 
kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy nevét a magyarorszá-
gi Dunapentele őrzi, ugyanis e város mellett egy dunai szigeten 
állott a szentről elnevezett középkori kolostor )

Москва, 2000, № 3[12], 226–252; Archimandrite Sophrony: La prière, expérience 
de l’éternité, Paris, 2004; Archimandrite Sophrony: Voir Dieu tel qu’Il est  Pa-
ris, 2004; Archimandrite Sophrony: Saint Silouane l’Athonite [1866–1938], 
Paris, 2010  Ld  még: M  Ходанов, священник: «Видеть Бога как Он есть» 
схимархимандрита Софрония Сахарова в свете святоотеческой традиции. 
In «Духовный мир»  Сборник работ учащихся Московских духовных 
школ, 1996, №  2  59–65; Sakharov, N : J’aime donc je suis. Paris, 2005; 
Монахиня Гавриила [Брилиот]: Бытие: Творчество и жизнь архимандрита 
Софрония, Москва, 2017 )

2 Panofsky, E : Die Perspektive als symbolische Form, in Vorträge der Bibliothek 
Warburg 1924–1925, Berlin – Leipzig, 1927, 258–330; Флоренский, П  А : 
Обратная перспектива, in Труды по знаковым системам, III. Tartu, 1967, 
381–416; Салтыков, А  А : Пространственные отношенпя в византийской 
и древнерусской живописи, in Древнерусское искусство (Зарубежные 
связи), Москва, 1975, 414–440; Романова, C : Обратная перспектива  Опыт 
интерпретации, Искусствознание, 2008, № 4  271–286 

3 Szent Nyil Sztolobenszkij szentekkel (Teológus Szent János, Szent Panteleimon, 
Szent Tveri Arszentyij [Arszenyij], Szent Mihail Jaroszlavics tveri fejedelem  
Fent: Krisztus)  Orosz ikon, 19  század közepe  Fa, 31,2 x 26,5 cm  Ltsz  76  
Magángyűjtemény 

4 Ruzsa Gy : Kelet-szibériai ikongyűjtemények  Az áhítat tárgyai és a történe-
lem, Műértő, 2011/2  8 



A jobb oldalt álló szentek, vagyis Szent Tveri Arszentyij 
[Arszenyij], Szent Mihail Jaroszlavics tveri fejedelem inkább csak 
az orosz egyház körében ismertek 

Szent Tveri Arszenyij 1409-ben hunyt el  1390-ben szentelték 
tveri püspökké  1394 megalapította, Tver közelében, a később 
igen híressé vált Zsoltyikov-kolostort az Istenszülő elszende-
redése ünnep tiszteletére  (Успенский Жёлтиков монастырь) 
Püspökként különösen nagy gondot fordított arra, hogy megfe-
lelően gondozzák az egyházi épületeket  1406-ban az ő kezdemé-
nyezésére állították össze a Kijevi Barlangkolostor Paterikonját 5 
Támogatta az évkönyvírást, azaz a krónikaírást, hogy részlete-
sen és pontosan megörökítse a tveri régió történetét  Számos – 
halála utáni – csodatételét jegyezték fel, például egyet 1594-ből  
Ekkor egy béna ember hittel fordult a szent ereklyetartójához, és 
meggyógyult  1654-ben följegyezték, hogy a szent teste romolha-
tatlan állapotba van 6

Ikonográfiai szempontból figyelemre méltó a Filimonov-
féle podlinnyik, mely a következőket írja: „[Radonyezsi 
Szent] Szergijhez hasonlóan idős, haja ősz, szakálla is hasonló 
Szergijéhez  A magasabb szerzetesi fogadalmat tettek ruhájában 
van  Palástja ősi, omophorionja a vállán, elülső részén karikák-
kal  Jobbjával áldást oszt, baljában evangéliumos könyvet tart ”7

Tveri Szent Arszenyijt gyakran – de nem mindig – így ábrá-
zolják az ikonokon  Bemutatott ikonunkon sötét szakállú és sötét 
hajú szentként jelenik meg püspöki ornátusban omophorionnal  
Jobbjával áldást oszt  Figyelemre méltó, hogy gyakran ábrázolják 
– miként itt is – Szent Mihail Jaroszlaviccsal  Gyakran láthatjuk a 
szent ábrázolásának hátterében Tver látképét 

Szent Mihail Jaroszlavics tveri fejedelem (1271–1308) igen sok 
és bonyolult háborút vívott az orosz földek egyesítéséért  Szultan 
Mohammed Öz Beg, az Arany Horda kánja azzal vádolta, hogy 
megmérgezte nővérét, ezért a kán halálra ítélte  Egy hónapig kel-
lett követnie a kán udvarát kalodába zárva, míg végül kivégez-

5 Конявская, Е  Л : Арсеньевская редакция Киево-Печерского патерика, 
ВМУ: Филол, 1983, № 2  3–11  Itt jegyezzük meg, hogy a Paterikon külön 
fejezetet szentel a magyar származású Szent Magyar Mózesnek  (Ruzsa, Gy : 
Neue Daten zur Ikonographie des Moses aus Ungarn, Acta Historiae Artium, 
1978  t  XXIV  f  1–4  297–304; Ivancsó I : Magyar Mózes liturgikus tiszteletének 
tükrében, Nyíregyháza, 1997 )

6 Виноградов, И  А : Св. Арсений, еп. Тверской. Тверь, 1909; Зеленина, Я  Э  
– Е  Л  Конявская: Арсений Тверской, in Православная энциклопедия. М., 
Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2001, т  III  385–387; 
Конявская, E  Л : Житие св  епископа Арсения Тверского, Древняя Русь. 
Вопросы медиевистики, 2001, № 2 (4)  66–92; Конявская, Е  Л : Святитель 
Арсений Тверской, «богоизбранный епископ», Вестник церковной 
истории, 2009, № 3–4 (15–16)  183–190; Гадалова, Г  С : Служба на 
обретение мощей святителя Арсения Тверского, Древняя Русь. Вопросы 
медиевистики, 2010, № 3 (41)  27–36 

7 Сводный иконописный подлинник XVIII века  По списку Г. Филимонова, 
Москва, 1874, 282 

100 ruzsa györgy 



ték  Testét visszavitték Tverbe, és az általa alapított templomban 
temették el  1549-ben avatták szentté 8

A szentet az ikon jobb szélén ábrázolják egész-alakban, her-
melin palástban, kezében karddal  A díszes öltözék finom és ap-
rólékos megfestése – bár a munka a 19  század közepén készült 
– egy kicsit a 18  századi ikonokat idézi  Felmerülhet a kérdés: 
miért is választották Szent Nyil Sztolobenszkij mellé e szentet? 
Szent Nyil Sztolobenszkij a tveri régió igen ismert és nagyhatá-
sú, imádságos lelkű, aszketikus szentje volt, s ugyane régióhoz 
tartozik Mihail Jaroslavics tveri fejedelem, miként a másik kivá-
lasztott szent, Tveri Arszenyij is  

Mind a négy említett szentet hagyományosan, síkfelületű 
ikontáblán ábrázolták  A polje, vagyis a szegélymező itt is határo-
zott  A polje, bár keretszerű, lényegesen különbözik a világi fest-
mény keretétől  Feladata, hogy az ikonon ábrázolt szentet vagy 
szent jelenetet határozottan elkülönítse az evilági környezettől, 
hogy érzékeltesse a transzcendens világot, s minél inkább elmél-
kedésre, imádságra buzdítson  A polje külső részéhez kapcso-
lódnak az opuska (oпушка) szegélyvonalai, pontosabban sávjai, 
melyek még jobban hangsúlyozzák az ikon evilágtól való külön-
állását  Az orosz ikonokra oly jellemző a többsávos szegélyfestés, 
gyakori a piros és a sárga  Itt is ezt figyelhetjük meg  Az otvodka 
(oтводка), a polje belső részén elhelyezkedő vonalrendszer, ezen 
az ikontáblán is hangsúlyozott, ugyancsak piros és sárga vona-
lakból áll, s még inkább jelzi a szent ábrázolás különállását  

A bemutatott, síkszerűen és ikonszerűen ábrázolt négy szent 
között helyezkedik el ikonunk főalakja, Szent Nyil Sztolobenszkij, 
akit – meglepően – faszobor formában jelenítettek meg 

Szent Nyil Sztolobenszkij (Nyil Sztolbenszkij, Sztolobnij-
szigeti Szent Nílus, oroszul Нил Столобенский, Нил 
Столбенский) Nagy Novgorod területén, a Gyerevszkaja 
pjatyinán született a 15  század végén, és a Szeliger-tó Sztolobnij-
szigetén 1554  december 7-én halt meg  Hagiografiáját már a 16  
század végén Filofej Pirogov állította össze  

Nyil Sztolobenszkij fiatal korában árvaságra jutott és kolos-
torba vonult  Szerzetesi névként a Nyilt választotta Ankürai 
(Sinai) Szent Nilus (†430 körül) tiszteletére, aki Aranyszájú 
Szent János tanítványainak és védelmezőinek egyike volt  Nyil 
Sztolobenszkij 1515-ben elhagyta a kolostort, és remete lett  Ek-
kor sokat imádkozott, füvekkel és makkal táplálkozott  

1528-ban költözött a Szeliger-tó Sztolobnij-szigetére  E szige-
ten remetelakot alakított ki és csaszovnyját, vagyis oltár nélküli 
kápolnát, „imaóra-kápolnát” épített  Itt is aszketikus életet élt, élel-
miszerét maga termelte meg, s néha halat fogadott el ajándék-
ba az arra járó halászoktól  Aszketikus életének különös vonása 
volt, hogy nem akart fekve aludni  Cellájának falába kampókat 

8 Кучкин, B  A : Повести о Михаиле Тверском: Историко-текстологическое 
исследование, Москва, 1974 
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vert, és ezekre támaszkodva, állva aludt  Halála előtt nem sokkal 
meghagyta, hogy remeteségének helyére kolostort építsenek  Ez 
később több részletben 1671 és 1833 között meg is valósult  

A szentről az első ikont a tveri Orsin-kolostor szerzetesei, 
Iov és Nyifont festették 1595-ben  Az ikon ezüst borítóval volt 
díszítve 9 Szent Nyil Sztolobenszkij ikonográfiájának vonatko-
zásában említésre méltó a Filimonov-féle podlinnyik leírása  
„Nyil Sztolbenszkij, novgorodi csodatévő szent szerzetes atyánk 
Makarij Zseltovodszikijhoz hasonlóan idős és ősz hajú, szakálla 
kissé keskenyebb, öltözéke olyan, mint a szent szerzeteseké ”10 

Bemutatott ikonunkon is lényegében így látjuk, ám a sík ikon-
táblához kapcsolódva faragott, festett, majdnem teljes körplaszti-
kájú faszoborként van előttünk  A szentet epitrakhélionnal (ülve, 
a latin egyházban ehhez hasonló a stóla), előrehajtott fejjel, kissé 
meggörnyedve ábrázolják, utalva arra, hogy ima közben ilyen 
testtartásban halt meg, és így találtak rá  A faszobor talapzatán 
néhány cirill betűt is látunk, amelyek nevére utalnak (N Sz és az 
O fölött T [H C тѠ]) 

Nyil Sztolobenszkijt igen sok különálló faszobron is megörö-
kítették 11 Ezeket a kisméretű faszobrocskákat – kb  10 és 40 cm 
közöttiek – nagy mennyiségben készítették a zarándokok számá-
ra  Meglepő és igen szokatlan, hogy ikontáblához kapcsolódva és 
önálló körplasztikaként is találkozunk Szent Nyil Sztolobenszkij 
ábrázolásával  Ez utóbbiakat is ikonszerűen tisztelték 

Nyil Sztolobenszkij alakját megtalálhatjuk alacsony dombor-
műveken, vagyis fémikonokon, pontosabban szólva rézalapú 
ötvözetből öntött ikonokon  Itt rendszerint két-két szent, vagyis 
Szent Modesztus, Nagy Szent Vazul, Szent Flor és Szent Lavr tár-
saságában áll  Ennek a típusnak 18  századi, szép példányát őrzi 
az esztergomi Keresztény Múzeum 12

Szent Nyil Sztolobenszkijt egy különleges Szűz Mária-ikon-
nal is szokták ábrázolni 13 (2. kép) Itt tehát ikonon látunk ikont  

A Sztolobnij-sziget kolostorában a zarándokok részére ugyan-
is nemcsak kis faszobrokat, hanem számos, kisméretű, tíz cm-nél 
nem sokkal nagyobb ikont is készítettek  Ezeken az ábrázoláso-
kon rendszerint az epitrakhéliont viselő, ősz szakállú Szent Nyil 
Sztolobenszkij álló alakját láthatjuk  A háttérben, a Sztolobnij-
szigeten később felépült nagy kolostor helyezkedik el  Jól felis-
merhető a hatalmas templom széles kupoladobja és nagy kupo-
lája  Az előtérben a szent által épített kis csaszovnyát festették 

  9  Буркин,  А.  И.: Образ  преподобного  Нила  Столобенского  в  иконографии  и 
русской  деревянной  скульптуре  (по  материалам  частной  коллекции  А.  И. 
Буркина), Древняя Русь. Вопросы медиевистики, 2002, № 1(7). 43–46, 45.

10 Сводный иконописный подлинник XVIII века. По списку Г  Филимонова  
Москва, 1874, 208 

11 Буркин, i  m  43–46 
12 Ltsz  61 519  14,2 x 110,5 cm  Gnutova, S  – Gy  Ruzsa – E  Zotova: Prayers 

Locked in Bronze: Russian Metal Icons, Budapest, 2005, 220, № 78 
13 Szent Nyil Sztolobenszkij  Orosz ikon  19  század utolsó harmada  Fa, 10,7 x 85 

cm  Ltsz  27  Magángyűjtemény, Budapest 
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meg  Ennél az ikonnál az ikon jobb felső részén megfestett Isten-
szülő-ikonra is fel kell figyelnünk, amelyet Szeligeri Istenszülő-
ikonnak neveznek  Egy kissé hasonlít a Vlagyimiri Istenszülő-
ikonra,14 amelyen Szűz Mária jobbjában tartja a kis Jézust, arcuk 
érzelmesen, szeretetteljesen összeér  (Ez egyébként a gyermeki 
és az anyai szeretet finom kifejezése, de teológiai vonatkozásban 
utal az evilági és a túlvilági találkozására ) Így speciális, különös 
elnevezéssel Cella-Vlagyimiri Istenszülő ikonnak is nevezik 

Ennek az ikonnak különleges története van, s mint oly sok 
más esetben, a történet itt is morális kérdésekhez kötődik  A cel-
la megnevezésre is itt kapunk választ  A történet szerint egyszer 
Szent Nyil Sztolobenszkijra rablók támadtak, és követelték, hogy 
adja át kincseit a cellájából  A szent beengedte őket a cellába, és 
közölte velük, hogy a kincsek a cellájában az ikonsarokban ta-
láltatnak  Itt volt az Istenszülő-ikonja  Ám amikor a rablók a cel-
lába léptek, büntetésből azonnal megvakultak  E sötétség azon-
ban „megvilágította” szívüket  Könnyek között kérték a szentet, 
hogy bocsássa meg bűnös cselekedetüket  A szent buzgón imád-
kozott az Úrhoz, s a bűnözők visszanyerték látásukat  Ezután 
a szent még sokáig beszélgetett a rablókkal, s meggyőzte őket, 
hogy örökre el kell hagyni e bűnös dolgokat, és munkaszerető 
életet kell élni  

14 Ruzsa, Gy : Remarques sur l’icone de la Vièrge de Vladimir, Acta Historiae 
Artium, 1994–95  t  XXXVII, 105–112 .
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