
A SZENT IKONFESTÕ

A szó tulajdonképpeni és pontos értelmében csak a szen-
tek lehetnek ikonfestõ mûvészek, és elképzelhetõ, hogy a
szentek többsége ebben az értelemben részt is vett a mû-
vészi alkotásban: szellemi tapasztalatával irányította az
ikonfestõk kezét, akik technikailag eléggé gyakorlottak
voltak ahhoz, hogy a mennyei jelenést megtestesítsék, és
eléggé kimûveltek ahhoz, hogy érzékenyen fogják fel ke-
gyelemmel eltelt tanítójuk sugalmazásait. Nincs semmi
csodálkoznivaló az együttes munkálkodás e lehetõségén:
régebbi korokban, az emberek sokkal erõsebb összefor-
rottsága és közösségisége mellett, a kultúrát alkotó min-
den munka együttesen folyt, amit, ha más nem, a nagy
mesterek körül kialakult, és még az individualizmus kiéle-
zõdésének idõszakában is meglévõ festõmûhelyek és
artelek jól példáznak. Nagyon tökéletesen mûködhetett a
közös ikonfestés szervezete a tudat középkori egysége
mellett és a szellemhordozóként elismert vezetõ irányítá-
sával. Miért lenne meglepõ, hogy az ecset mesterei a szen-
tek figyelõ tekintete és állandó ellenõrzése mellett ábrá-
zolták az örök szépséget, a szentektõl érkezõ megnyilat-
kozást követve, ha még az Evangélium és más Szentköny-
vek is szellemi irányítás mellett íródtak: Márk evangéliuma
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Péter apostol, Lukács evangéliuma és az Apostolok Csele-
kedetei pedig Pál apostol szellemi vezetésével.

A festés mestersége azonban nem mindig vált el magá-
tól a mennyei ideák szemlélõjétõl; a Keresztény Egyház
történetén aranyló szálként halad végig a szó szoros értel-
mében vett szent ikonfestészet tradíciója. A testté vált Ige
elsõ tanúságtevõitõl kezdve, tovább, hosszú századokon
át vonulnak a szentek, maguk az ikonfestõk, és az ikon-
festõk, akik maguk a szentek. A teljességre távolról sem
törekedve, példaként utalhatunk e szent ikonfestõk neve-
ire, élükön Lukács evangelistával.1

Õk és a hozzájuk hasonló ikonfestõk teremtették meg az
ikonmûvészetet, az új õsjelenés-ikonok az õ nevükhöz fû-
zõdnek. Ezen kívül azonban szükség volt a szellemi világ
újonnan megjelenõ bizonyságának sokszorosítására is.
Mert ahogyan a szellem szava másolókra vár, ugyanúgy a
szellem arculata is ikonfestõ-sokszorosítókat, ikonmásoló-
kat igényel. Számukra nem követelmény, hogy sastekintet-
tel szemléljék a mennyeket, de nem lehetnek annyira távol
a szellemiségtõl, hogy ne érezzék át tevékenységük fontos-
ságát és felelõsségét, ami nem más, mint a tanúságtétel,
pontosabban: közremûködés a tanúságételben. Ezek az
ikonkészítõk nem mesteremberek, akik fizetség fejében
történetesen éppen ikonokat festenek, de tudnának festeni
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1 A kéziratnak ez a része hiányzik, a szóban forgó lista Florenszkij 
hagyatékában nem maradt fönn. Az orosz kiadás gondozói a listát
Buszlajev, F. I.: Szocsinyenyija po arheologii i isztorii iszkussztva. (2. köt.
Szentpétervár, 1910. 395. skk. o.) címû mûve alapján rekonstruálták.
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egészen mást, akár az ellenkezõjét is, nem kézmûvesek,
akik akár tagjai az Egyháznak, akár nem, különleges egy-
házi szolgálatot teljesítenek. Az egyházi gondolkodás sze-
rint meghatározott rangot viselnek a kultusz szent szerve-
zetében, meghatározott helyet foglalnak el a teokráciában,
az Egyház tagjai között pedig éppen mint ikonfestõket tart-
ják õket számon. Helyük az oltár szolgái és a csak világi
emberek között van. Sajátos életmód, félig szerzetesi ma-
gatartás van számukra elõírva, és a metropolita, a helyi
püspök, illetve a kifejezetten az ikonfestést felügyelõ egy-
házi szolgálattevõk fennhatósága alá tartoznak. Az egyház
nagy tiszteletben tartja az ikonfestõket, arra ösztönözve a
világi hatalmakat is, hogy különféle elõjogokat adomá-
nyozzanak az ilyen egyházi rang viselõinek, bizonyos ese-
tekben akár egészen rendkívüli kitüntetéseket is, mint pél-
dául a XVIII. században, amikor nemesi címet adományoz-
tak a hírneves Szimon Usakovnak. Az Egyház tehát nem-
csak az ikonfestõk tevékenységét tartotta szükségesnek fi-
gyelemmel kísérni, hanem magukat az ikonfestõket is. 

Az ikonfestõk nem egyszerû emberek: helyzetük a töb-
bi világi személyhez képest magasabb rendû. Alázatosnak
és szelídnek kell lenniük, ügyelniük kell mind lelki, mind
testi tisztaságukra, böjtölniük, imádkozniuk kell, s gyakran
meg kell jelenniük tanácsokért lelki atyjuknál. Az ilyen éle-
tet élõ ikonfestõket a cár megjutalmazza, a püspökök pe-
dig „a többi közrendûeknél nagyobb” védelemben és tisz-
teletben részesítik. Ha azonban az ikonfestõ nem tartja be
a fentebbi követelményeket, akkor tevékenységétõl eltilt-
ják, és az eljövendõben örökké tartó kínokra lesz kárhoz-
tatva. Ezek azonban pusztán kötelezõ elõírások, az ikon-
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festõk valójában jóval szigorúbb követelményeket állítanak
önmaguk elé, a szó szoros értelmében aszkétákká válva.

Az Egyház, ahogy mondani szokás, nem „a rend kedvé-
ért” ösztönzi, hogy az ikonfestõ magas rendû és szent szol-
gálatnak tekintse tevékenységét: arra törekszik, hogy bizto-
sítsa a tanúságtevõk láncolatának folytonosságát, amely ma-
gától az Elsõ Tanúságtevõtõl, Krisztustól egészen a megtes-
tesült Egyház sûrûjébe vezet. Az Egyház testét mennyei
nedvekkel tápláló véredény sehol sem szennyezõdhet be,
az egyházi szabályok pedig éppen arra hivatottak, hogy biz-
tosítsák a kegyelem szabad áramlását az Egyház fejétõl egé-
szen a legkisebb szervéig. Igaz ugyan, hogy minél több
irányban árad szét a tanúságtevõ vére, annál kevésbé veszé-
lyes az Egyház testének egésze szempontjából, ha egy kapil-
láris beszennyezõdik. Ennek ellenére minden egyes ikon-
nak, az ikonfestõk által milliószámra készített másolatok
mindegyikének a lehetõ legelevenebben kell bizonyságot
adnia a másik világ igazi realitásáról, s ha az ikon által adott
bizonyság érthetetlen, netán félrevezetõ, sõt hamis, az hely-
rehozhatatlan kárt okozhat a keresztény léleknek vagy lel-
kek sokaságának, szellemi igazsága viszont egyeseket meg-
segíthet, másokat megerõsíthet.

Az ikonoknak a szellemi lét szentesített képeinek meg-
felelõen Isten „képére, hasonlatosságára és lényege sze-
rint” kell készülniük. Az Egyház másképp nem lehet nyu-
godt, nem indul-e sorvadásnak valamelyik szerve. Ebbõl a
szempontból érthetõ az a gondos felügyelet, amellyel az
egyház külön erre a feladatra rendelt szolgálattevõi kísérik
az ikonok készültét, elismerve vagy elutasítva az eltérése-
ket. Az ikon tulajdonképpen csak akkor válik ikonná, ha
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az Egyház elismerte, hogy az ábrázolt kép megfelel annak,
amit az õskép ábrázolt, azaz, másképpen fogalmazva, ha
megnevezte a képet. A megnevezés joga, tehát az ikonon
ábrázolt személy kilétének megerõsítése csak az Egyházat
illeti meg, s ha az ikonfestõ mégis arra vetemedik, hogy ne-
vet ad az ikonnak, föliratozza a képet – ami nélkül ugyan-
is, az Egyház tanítása szerint, az ábrázolt kép még nem
ikon –, akkor ez lényegében ugyanolyan cselekedet, mint
amikor a polgári életben valaki aláír egy hivatalos doku-
mentumot egy másik ember helyett. Értelmezésem szerint
az ikonfelügyelõk ténykedése éppen azzal zárul le, hogy a
püspök felhatalmazása alapján fölírják az ikonra a szentek
nevét: több ikonon megmaradt egy-egy odaszegezett fém-
lap, amire sebtében olajos korommal odavetették a szent
nevét, s ez nyilvánvalóan nem magának az ikonfestõnek a
kézjegye, hanem mintha egy elöljáró aláírta volna a titkár
vagy másoló kezébõl kikerült hivatalos iratokat. Magától
adódik a következtetés, hogy az ikonfelügyelõ épp ezáltal
hitelesíti vagy hagyja jóvá az ikonokat.2

Persze nem elegendõ csak utólag ellenõrizni az ikono-
kat: ha közvetlenül az ikonokban kell látni az örökkévaló-
ság szemlélhetõ bizonyságát, akkor hogyan járhatja át ez
a bizonyság az olyan embert, aki lényegénél fogva idegen
a szellemitõl? Nos, épp ezért tart az Egyház a kultusz tel-
jességének összeomlásától, ha az ikonfestõ megszeg egy
bizonyos életszabályt. Így jönnek létre azok a követelmé-
nyek, amelyeket az ikonfestõvel szemben személyes éle-
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2 A kéziratban ezen a helyen kihagyás van. 5
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