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Az ókeresztény szimbólumhasználat  
- Nagy Konstantin császár (Constantinus) 311-ben államvallássá teszi a 

kereszténységet. → Keresztény templomok épülnek. A hívek egész közössége részt kell 

vegyen az istentiszteleten, tehát nagy térre van szükség. Ezért az antik „bazilika” (= 

királyi csarnok, ítélkező hely és vásárcsarnok) elrendezését veszik át, nem pedig az antik 

templomét (ti. ebben csak az istenszobornak volt hely, a nép a szabadban állt). A bazilika 

fő építészeti elemei: apszis, főhajó, két oldalhajó, elválasztó oszlopok. (Gombrich, 98.) 
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Ókeresztény bazilika − Ravenna, San Apollinare in Classe, kb. 530. 

 

→ Meg kell határozni a kereszténység viszonyát a művészethez, a jelképes 

ábrázolásokhoz. Milyen legyen a templom díszítése? 

a) az istenszobrok kérdése: → Életnagyságú szobrokat nem lehet a templomban 

elhelyezni, ez ti. a bálványimádáshoz hasonlítana; különösen elképzelhetetlen a szobor 

oltárra/szentélybe helyezése. 

b) a festett kép kérdése: → Viták keletkeznek. 

 

1. Az ókeresztény kor 

Nagy Szent Gergely pápa (6. sz. vége) véleménye, hogy a képeknek didaktikai 

szerepük lehet, megismertetik a Bibliát stb., ti. a hívek nem tudnak olvasni: „Ami az 

olvasni tudóknak az írás, a tanulatlan szemlélőnek ugyanez a festészet.” (Gombrich, 99.) 

– Ezt az álláspontot előbb mind Bizáncban (itt korábban sem ismerték el a pápa 

főhatóságát!), mind Nyugaton elfogadják. 

A világosság és egyszerűség jegyében rendkívül leegyszerűsítik, „szűkszavúvá” 

teszik az ábrázolásokat, olyannyira, hogy látszólag az ókori görög-római fejlett festészeti 

technika, tradíció megsemmisül. Az új művészet mintha merev, rideg volna. Mindez 

azonban csak látszólagos: a művészet kezdetlegessége nem valódi kezdetlegesség, a 

művész ismeri a rafinált mesterfogásokat is (pl. testszín visszaadása, a test alakja a ruhák 

redői mögött, árnyékok jelzése a földön stb.). Az ábrázolás mintha az egyszerű 

világosság egyiptomi elvét újítaná fel. 

 

 

 

A csodálatos kenyérszaporítás − Ravenna, San Apollinare Nuovo, cca 500. 
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A régi (754 előtti) bizánci képhagyomány fő jellemzői: 

 A pogányságot idéző képi ábrázolásokat elvetik, a „valószerűségre”, 

„életszerűségre” nem törekednek (↔ görög-római antikvitás), hanem 

egyszerűségre, érthetőségre. 

 A didaktikus jelleg (vö. Nagy Szent Gergely érvelése) folytán jelentésszűkülés 

és merevség következik be a képi ábrázolásban: elég csak sugallni az istenség 

formáját. 

 A korai kereszténység kifejleszti saját allegorikus képrendszerét (pl. ikon-

portrék: Krisztus, Szűz Mária, szentek stb.) és történeti narrációit (ez utóbbit 

ugyancsak allegorikusan ábrázolja). (Lásd: Vanyó 2000.) 

 A jusztiniánuszi korszakban (6. század) a keleti egyházművészetet 

monumentalitás, magasztos derű jellemzi; hisznek az elvont 

ábrázolhatóságában. 

 

2. Az ikonoklazmus (754 után) 

A görög nyelvű Bizáncban (Keletrómai Birodalom) kezdetben sem ismerik el a latin 

pápa főhatóságát. Később itt vita keletkezik a képek kapcsán. A képrombolók 

(ikonoklaszták) az istenség profanizálását látják a képekben. Ez a párt 754-ben 

felülkerekedik, így minden képet eltávolítanak a templomokból (ikonoklazmus). 
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Bizánci képromboló lemeszeli a Krisztus-képet. Illusztráció a Hlodovi 

Zsoltároskönyvnek nevezett bizánci kódexben. Kb. 900. – Moszkva, Történeti Múzeum 
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3. A képtisztelők: az ikon mint hierophánia 

A képek körüli hosszadalmas teológiai viták lényege: az istenség szentsége benne 

rejlik-e a képekben? 

A kb. 100 évig tartó képrombolás után a 9. században a képtisztelők kerekednek felül, 

de nem a Nagy Szent Gergely által meghírdetett alapokon: nem az képek didaktikus 

jellegét hangsúlyozzák, hanem a kép szentségét: az ikonban az istenség nyilatkozik meg. 

A keleti képtisztelők felfogása tehát még távolabb áll Gergely pápa eszméitől: ők nem az 

oktatás hasznos eszközét, hanem a szentséget látják a képben. Érvelésük: ha Krisztus 

megjelent ember alakjában, miért ne nyilatkoztathatná ki magát a képben is? → A kép a 

földöntúli világ misztikus tükörképe lesz.  

Az ortodox képtisztelet teológiai alapvetése egy 843-as zsinati határozat: „mindenki, 

aki egy képet tisztel, abban a kép által ábrázolt valóságot tiszteli.” (Schlett, 28.) Az ikon 

maga a csoda: egyszerre teofánia (megjelenés) és epifánia (jelenvalóság). Az ábrázolt 

valamilyen titokzatos módon ott van az ábrázolatban tehát az ikon a titokzatos jelenlét, az 

isteni kegyelem helye. A vallásos érzelem konkrétságának igénye igen erős: az ikon az 

istenség boldogító jelenlétét valósítja meg, a csoda kézzelfogható lehetőségét jelenti. (Uo. 

29.) 

Az ikon nem kép. Pl. csókolgatják, gyógyulást remélnek tőlük, ördögöt távol tart, 

nem földi kéz alkotat őket stb. Az ikont nem foglalták képkeretbe: az ikon az előfordulási 

helyén létező reális tárgy, tehát nem ábrázolat. 

Akárhogyan nem lehet ábrázolni az istenséget: ikonnak (szentképnek) csak egy adott 

ábrázolási módot fogadnak el. 

 

A bizánci újjászületés korában (10–12. század) a keleti egyházművészet jobban 

alkalmazkodik az emberi léptékhez, kevésbé monumentális, hanem inkább életszerű: 
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A Paradicsomba vezető létra, 12. század − Sínai-félsziget, Sínai/Hóreb-hegy,  

(Egyiptom) a Szent Katalin kolostor. 

(Megjegyzések: 1. St. John Klimax/St. John Climacus a 7. században élt a 

kolostorban. 2. Bővebben a kolostorról: https://www.youtube.com/watch?v=wg9w-

wKLf4c ) 

 

Mi az ikon? Az ortodox ikon teológiája 
1. Alaptétel: az ikonban jelen van a Szent, az ikon nem egyszerű ábrázolás, hanem 

teophánia. Az ikon „festett teológia”, a Szentírás tökéletes megfelelője. − Az ikon Isten 

megtestesülésének („És az Ige testté lett...”) következménye. − Szerves kapcsolat van az 

ikontisztelet és a szenttisztelet között: az ember maga élő ikon, Isten hasonmása. „Az 

ikon egy meghatározott spirituális valóság józan, lelki tapasztalaton alapuló 

megjelenítése, mindenféle érzelmi túlfűtöttségtől mentesen. Amikor a egész embert 

megvilágosítja a kegyelem, teljes lelki, szellemi és fizikai valóját imádság hatja át és 

isteni fény ragyogja be, akkor örökíti meg az ikon az embert, aki élő ikonná, Isten 

hasonmásává lett. Az ikon nem az istenséget ábrázolja, hanem az ember részesedését 

mutatja meg az isteni létben.” (Uszpenszkij, 112.) → A szent ember tehát Isten 
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hasonmása. Ott, ahol nem ismerik el a szentek tiszteletét, ikonok sincsenek (pl. 

protestantizmus).  

Szent Ireneusz írja, hogy amikor az Ige testté lett „a képmást teljes valójában 

megmutatta, hiszen Ő Maga lett azzá, ami az ő képmása volt... és helyreállította a 

hasonlatosságot, az embert egészen a láthatatlan Atyához téve hasonlóvá”. (Uszpenszkij, 

351.)  

- Az ikon (kép) az eucharisztia valóságának látható oldala. Az ikon a látható, 

megtapasztalható csoda. (Uszpenszkij, 188.) Ezért ugyanolyan tisztelet övezi, mint az 

eucharisztiát. (pl. csók) 

= Az ortodox ikonban megszűnik a platóni dualizmus, úgy hogy megvalósul a 

tökéletes egység: az Ige valóban testté lesz, az ikon szemlélője (tisztelője!) valóban eggyé 

lesz a Másik Világgal. 

 

2. Az ortodox ikon antropomorf: az ember az egyedüli téma. Egyetlen művészet sem 

emeli ilyen magaslatokba az embert. Miért? ← A lét hierarchiájában az ember szentsége 

áll az élen: az ikonon egy őskép (ember!) isteni létben való részesedése látható. Ez az 

őskép szent: az ikonon az ember színeváltozott állapotban jelenik meg. Az embert 

körülvevő világ olyan, amilyenné az ember szentsége alakítja. (Uszpenszkij, 259) ↔ 

világi művészetek: az ember maga is egy a világ dolgai között, elvész a dolgok 

bőségében. (Pl. a reneszánsz és barokk allegóriákban, hasonlatokban Krisztus képe vesz 

el, később az ember eredendően isteni képe elvész a művészetek „életszerűségében”.)  

Az ikon időszerűsége a modern korban: az emberközpontú ikon az ember ősképéhez 

való hasonlatossága mellett tesz hitet, tehát az ember győzelmét bizonyítja az összeomlás 

és széthullás felett. (Uszpenszkij, 347−349.)  

 

3. Az ortodox ikonfestészetben nem a szépség, hanem az örök igazság a kérdés: az 

egyház rendelkezik az örök igazság kifejezésének hagyományos eszközeivel: a „régi 

mintaképek” jelentik a helyesség egyetlen kritériumát. (Uszpenszkij, 228.) (Ti. a képek 

festésekor is ugyanúgy lehet tévedni, mint a gondolatok írásban történő 

megfogalmazásakor!) → Később, a nagy egyházszakadás után (1054: formális és 

kölcsönös kiátkozás IX. Leó pápa és a konstantinápolyi pátriárka között) elkülönül a 

keleti és a nyugati álláspont a képekkel kapcsolatban is: a képeket az egész kereszténység 

elfogadja, de a keleti bizánci ikonográfiai doktrína sokkal merevebb lesz: pl. szigorúan 

szabályozzák a görögkeleti templomok, kolostorok díszítéseit, amelyek máig érvényben 

vannak. (pl. moldvai kolostorok ikonográfiája) (Białostocki 230.) → Az orosz 

ikonfestészet is ezen a hagyományon alapul.(Az ikonfestészet tradíciója teljes 

folytonosságában csak Romániában maradt fenn!) 

Meghatározott az ikonográfiai ábrázolás teljes rendszere, ideértve a felhasználható 

anyagokat és technikákat is. (Uszpenszkij, 365.) 

 

4. Az ortodoxia elutasítja az egyházművészet elvilágiasodását 

Az ortodox egyház, amikor az ikontiszteletet dogmáját kimondta, semmilyen műfajt, 

„stílust” stb. nem kanonizált. Ugyanakkor a dogma szerint a kanonikus ikon lényege 

változatlan, független  a koroktól. Az ikon nem illeszthető be az egyetemes művészet 

fejlődési folyamatába, nem szakítható el az egyháztól. (Uszpenszkij, 229−340.) Az ikon 
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több mint egyszerű művészeti tárgy vagy kegytárgy: csak a kanonikus ikon fejezi ki az 

igazságot. Az igazságérték független a művészi értéktől. 

Az ortodox egyházban is van ikonon kívüli egyházművészet is, ún. „realista festészeti 

stílus”. Az egyházművészetnek ez a formája is elfogadott, de ez nem fejezi ki a megváltás 

igazságának teljességét. (uo. 345.) Ezek lehetnek csodatevő ábrázolások is, maguk is 

ábrázolhatnak csodát, de  a csoda nem lehet norma. Az Isten méltatlan emberek által is 

tehet csodát. (uo. 346.)  

 

Az elutasítás néhány iránya, példák: 

1. Az ortodox értelmezés szerint a reneszánsz vallásos festészet 

„emberiesítése” az isteni transzcendenciának a lealacsonyítása, a mindennaposság 

szintjére való hozatala. (uo. 355.) Hasonlóképpen a barokk allegória, a modern 

vallásos ábrázolások stb. eltérések a kánontól, voltaképpen profanizálások. 

2. A katolikus képértelmezés az egyházművészetet a művésztől teszi függővé. 

A művész pedig a kor művészeti stílusának megfelelően alkot. A katolicizmus 

minden korszak kifejezési formáit befogadja, tehát a katolicizmusban voltaképpen 

nincsen vallásos stílus, illetve egyházi stílus. (uo. 357.) − A katolicizmus Istent az 

emberi tapasztalatban, a világban keresi, tehát „emberiesíti” a szentet. Pl. 

elfogadja a reneszánsz „életszerűségét” és a modern művészetet is. (U. 358.) 

3. Az ortodoxia elutasítja a protestantizmus ikonoklazmusát is, ugyanis a 

protestantizmus a képi ábrázolás elvetésével a teológiai és lelki tartalom helyett 

egy intellektualizmust állított a vallásosság középpontjába. A protestantizmusban 

a figyelem az ábrázolt személy és tény helyett az elvont eszmére irányul. (U. 

215.) A racionalizmus az isteni igazságokat – ezek hordozója a szó és a kép – a 

filozófia szintjére alacsonyítja. (uo. 355.) 
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Az orosz ikonfestészet aranykora 

Az ikon második újjászületése a reneszánsz korában következett be (14–15. század), 

ez volt az orosz ikonfestészet aranykora. 

 

Andrej Rubljov: Troica (1411) 

 

 
 

- Az alkotó nem egyszerű mesterember. Az ikonfestő isteni sugallatra alkot. Andrej 

Rubljovot (1430) pl. az ortodox egyház szentként tiszteli.   

 

- A Szentháromság-dogma lényege: 

 1. egyazon isteni természetet három, egymástól független személy 

birtokol, akik egyenlők;  

 2. mindhárom személy végtelen mértékben tökéletes; 

 3. eredetüket tekintve különböznek egymástól 

  a) A Fiú is Isten és különbözik az Atyától (325, Nicea) 
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  b) A Fiú az Atyától születik (öröktől fogva), a Szentlélek pedig az 

Atyától származik. (381, Konstantinápoly)  

  c) A filioque-vita a VI. századtól: Nyugaton azt kezdik tanítani, 

hogy a Szentlélek a Fiútól is származik (Filius = fiú, que = is) − 1054-ben is döntő 

jelentőségű 

- Az ikon teológiai értelme: - látható dogma → szigorúan kanonizált 

hagyományok az ikonfestészetben: az ikonok hasonlók századokon át. 

 

- Az ábrázolás problémái: 

Az Atya ábrázolhatatlan: a keleti kereszténységben sem az Atya, sem a Szentlélek 

nem ölthet antropomorf alakot.  Csak Krisztus élt földi életet, tehát csak neki van 

emberi természete, amit ábrázolni lehet. Krisztus isteni természete is ábrázolhatatlan. 

↔ A bogumil és a kathar eretnekség tagadja a Szentháromság személyeinek 

egylényegűségét. A bogumilok pl. azt hirdetik, hogy a Sátán is Isten fia, akárcsak 

Krisztus. Krisztus angyal, Logosz, de nem egylényegű az Atyával, a Fiú fölé van 

rendelve a Szentléleknek stb. Az eretnek tanokkal szembeni küzdelem megköveteli, 

hogy szemléltetéssel is segítsék a veszedelmes tanok leküzdését. Megoldási 

lehetőség: az öreg korú és a fiatal korú Krisztus egyidejű ábrázolása („Én és az Atya 

egy vagyunk.” „az Atya énbennem van, és én őbenne vagyok”. „És aki engem lát, azt 

látja, aki küldött engem.” − Lazarev, 118.) → Krisztus aggastyán képében, ősz hajjal. 

 

- A művészi egyéniség lehetőségei: 

- másoló kézműves (= kanonizált típusok) ~ művész (egyéni interpretációk) → kis 

eltérés is fontos jelentésbeli különbséget hordoz, az alkotó egyéni tud lenni a 

kompozícióban, a színekben stb. 

 

- Bibliai téma:  

- A százéves Ábrahámnak és feleségének, Sárának Mamré tölgyesében 

megjelenik három ifjú (angyal), és közli, hogy Sára fiat fog szülni. A teológiai 

értelmezés szerint a hátrom angyal a Szentháromság. → Az egyházművészetben: 

teljes részletességgel történik az angyalokkal való találkozás majd megvendégelésük 

ábrázolása. 

- Rubljov ikonja: Nincsen jelen Ábrahám és Sára, csak a Szentháromság: a három 

személy oszthatatlansága ↔ Szentháromság-tagadó eretnek mozgalmak: Ábrahám 

Istent látta két angyallal. → Rubljov a művészet nyelvén fejez ki intellektuális 

tartalmat, meg akarja értetni az ikon dogmáját. Nincs rajta mozgás, cselekmény, a 

megvendégelés részletei elmaradnak: elmélyedni kell benne. Mindhárom angyal 

gondolataiba mélyed, alázatos. 

 

- A jelentés művészi kifejezése: 

- a láthatatlan kör: az angyalok egyenlők! (↔ létezett Bizáncban olyan ábrázolás 

is, amelyeken a középső angyal kiemelkedett) A kör jelentése: ég, egység, nyugalom, 

fény, istenség. Az Isten leginkább a napkoronghoz hasonlítható, a Szentháromság 

titkát csak akkor értjük meg, ha bekapcsolódunk az angyalok titokzatos 

körmozgásába. (Lazarev, 130−131.)   
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 - a méretek egyformák: Ábrahámnak a Szentháromság három egylényegű 

személye jelent meg. 

- a képzeletbeli oktaéderbe (lent: taburettek, lábzsámolyok, fent architektonikus 

részek, dombhát) keretezett kép: a nyolcszög az örökkévalóság szimbóluma. 

- szimmetria: a bal  oldal ismétli a jobb oldalt, de a kezek, a szárnyak és a fejek 

nem tökéletesen szimmetrikusak − lent szimmetrikus a kompozíció, fent nem.  

  

- Az alakok azonosítása: 

- A Hiszekegy szövege: mivel a középső személy megtestesült, szemben van 

velünk és a legteljesebben mutatja magát. Színe: bíborvörös khitón (a felkent, 

hatalommal rendelkező uralkodó színe Bizáncban) és sötétkék köpeny (a kék 

mennyei szín). Vállán aranyos omofórion, ez a főpapi rend jelvénye. Mögötte fa égbe 

nyúló ágakkal: a kereszt fájának jelképe, ami egyszerre utal Mamré tölgyfájára is. 

Arcvonásai is a Megváltóra emlékeztetnek. 

- A bal oldali alak (Atya) háromnegyedrészt fordul felénk. Az Atyáról keveset 

tudunk. A ruha színe halvány, áttetsző, világoskék khitónban, rózsaszín köpenyben. Ő 

a Logosz, Isten Igéje. Csöndes, szomorú, de mintha mindjárt megszólalna. 

- A Szentlélek szintén csak háromnegyed részben fordul felénk: tevékenysége 

mindig misztikus. A köpeny zöld színe az életet, az ifjúságot, a megújító erőt 

jelképezi. Már-már ájulásba zuhan, ő a Vigasztaló.  

  

- A kehely: az újszövetségi áldozat protoeucharisztikus jelkép. Benne annak a 

borjúnak a feje, amivel Ábrahám megvendégelte az antípusa. − A három alak 

beszélgetése: az Atya a Fiúhoz fordul, rámutatva a keresztáldozat szükségességére: 

felkérés az áldozatra, a misszió teljesítésére. Ők ketten áldják meg a kelyhet, a 

Szentlélek nem vesz részt a beszélgetésben. A kehely közelebb van a  középső 

angyalhoz. − A beszélgetés misztikus: magukba mélyednek, szótlanok. Az 

átszellemültség, a légiesség feltűnő. Nyoma sincs az aszkézisnek, inkább a görög 

szépséget idézik. (Lazarev, 133.) 

 

- A középső angyal feje balra, teste jobbra hajlik: egyesíti a két másik személyt. 

Minden mozdulat légies, misztikus. Anyagtalanság: nem ragaszkodnak földi 

dolgokhoz. 

- A belső fényforrások: a fény az ábrázolt lényekre, tárgyakra hol jobbról, hol 

balról, hol kissé fentről érkezik, tehát belső fényforrásuk van. Rubjlov a képet az ún. 

„fordított perspektíva” rendszerében készítette: az alkotó belülre helyezi magát. 

 

- Az ikon misztikus jelentése: 1. felhívás a testvéri egyesülésre, szeretetre: ez 

egység és az egyesülés jelképe; 2. a dolgok igazi lényegének feltárása; 3. a tökéletes 

világról alkotott vágyálom. 

 

- Technológiai kérdések: 

- A festék drága. A lenolajból készült bevonat (firnisz) óv, de megbarnul, végül a 

kép miatta már nem látható. → Átfestik az ikonokat. 

- Az ikont drágakövekből, aranyból, ezüstből készült ötvös borítókkal fedték be. 

Ezeket előbb el kell távolítani, hogy az ikon láthatóvá váljon. 
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- Az ikon mai helye, 1929 óta: a moszkvai Tretyakov képtár. 

 

- A jelentés „lebegtetett”: 

- A fenti jelentések azonban nem egyértelműek. Pl. a bal oldali alak az 

Istenanyával is rokonítható: „De takarjuk csak le a jobb oldali angyal szárnyát, 

borítsunk vállára és fejére kendőt: máris az Istenanya áll előttünk, amint épp a »halál 

hírét« fogadja. A bal oldali angyal pedig Gábriel lesz, a Teremtőtől érkező hírhozó.” 

A jelentés tehát „lebegtetett”: „Ha a szimbólumok olvasatai közül csak egyetlen 

jelentést veszünk figyelembe, könnyen oda juthatunk, ahova Mohamed: az Atya, Az 

Anya és a Fiú hármasát pogány triásznak minősítjük, s a keresztényeket sokisten-

hittel vádoljuk.” (Pomeranc, 93.) 

 


