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Szinopszis 

 

Az ikon mindig is lenyűgözött. Művészeti útkereséseim többnyire a közelében jártak és 

kérdéseim melyeket magamnak megfogalmaztam nem annyira az ikonalkotás 

technikájára vonatkoztak, mint inkább saját képességeimre, arra, hogy sikerülhet-e 

nekem művészi szinten, a színek anyagi behatároltságában a meg-nem alkotott fényt 

visszaadni. Idővel rájöttem, hogy e gondolatnak a megértése és megvalósítása nem csak 

a személyes művészi rátermettségemtől függ, hanem a Szentírás mély és alapos 

ismeretétől. 

A meg nem alkotott fény témája, a művészet alkalmassága arra, hogy ezt a fényt 

szimbolikusan ábrázolja vagy a nagy misztikusok tapasztalatainak szavak általi leírása 

minden idők emberi szellemiségének nagy fejezetét képezte.  

A világ és a fény egyszerre jönnek létre, mivel a világegyetem fényben jelenik meg és 

szerveződik. A Szentírásban az idő és a világ léte a teremtés (Teremtés 1,3) első 

napjának meg nem alkotott fénye és az Apokalipszis eszkatológiai fénye között terül el 

(Jelenések könyve 21,23). A fény teológiájának központi gondolata a következő: „Isten 

a fény” (János Evangéliuma 1,5) és az ember iránti szeretete által, Isten a Fiát azért 

küldi a világba, hogy mint „az Ő lényének a képmása” és „a dicsőségének ragyogása” 

(Pál apostol a zsidóknak írt levele 1,3), a “világ fénye” legyen (János Evangéliuma 

8,12) és hogy az Atya dicsőítésének részeseivé tegye mindazokat, akik a Szentségek 

által a fény és a kegyelem fiaivá válnak (Pál apostol Efezusiaknak írt levele 5,8). 

A kezdeti fény ezáltal a meg nem alkotott isteni energiák visszatükröződése. Kiindulva 

ebből az igazságból, hogy Isten felszólítására a világ szerkezetei sorra elfoglalják 

helyüket a világegyetemben, a Teremtés könyvében szereplő alkotási terv alapján, 

felismertem az analógia lehetőségét a teremtés alapító fénye és az ikonalkotás minden 

szakaszában jelenlévő fény között. A fény jelenlétét érvekkel támasztottam alá – szavak 

által szellemi síkon, illetve a kiválasztott művészeti technika által. 

A szavak szintjén egész dolgozatom egy sok igyekezettel megfogalmazott önvallomás, 

melyben a szavak értelmét az ikon és a szimbólum formájában jelenítem meg. Az Ó- és 
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Újtestamentumban található konkrét adatokból és víziókból indultam ki, amelyeket 

megőriztem, de amelyeknek a szemléltető értelmezésekor arra a közös alapra építettem, 

amely kimondja: „Legyen világosság!” (Teremtés 1,3) – Istennek a teremtés kezdetén 

kiejtett szavait idézve. Megőrizvén a fényt, mint dolgozatom vezérfonalát, rájöttem, 

hogy az ikon létrejöttének és technikai megvalósításának során visszatükrözi 

tulajdonképpen a meg nem alkotott fény jelenlétét.  

Az ikonalkotásnak valamennyi technikai szakasza: a fatábla, a fehér vászon, amellyel 

letakarjuk, az alapozás, az aranylemezke mely a színre vár, maga a festmény és a 

firnisz, megannyi megnyilvánulása a meg nem alkotott fény jelenlétének, mely elvezet 

az Ő valódi Arcának fényéhez. 

Eme analógiának az értelmét követve, festészetem két külön szerkezeti szakaszra 

bontható. Az első szakaszban az Ótestamentum szövegei ihlettek, melyek a meg nem 

alkotott fény ó-testamentumi szimbólumokban és teofániákban való jelenlétével 

kapcsolatosak. A második szakasz kiinduló és ihlető forrásaként a meg nem alkotott 

fény újtestamentumi jelentését használtam fel, illetve a Tábor-hegyi fény titkát, mely a 

Jézus Színeváltozásának nevezett ikonon jelenik meg (15. kép). A kép középpontjában 

Krisztus alakja - finom aranyerezettel átszőtt fehérbe öltözve - egy óriási mandorlában 

lebeg. A fény, amely Krisztusból árad és mely körülveszi Őt, átöleli az egész 

világegyetemet. Ez a fény az az energia, amellyel Isten teljes egészében felajánlja magát 

a világnak. Látása kifejezi azt a bizonyos „szemtől-szembe” állást, amely a Nyolcadik 

Nap titka és az ember megdicsőült állapota. Földre rogyottan fekszik lábainál Péter, 

Jákob és János Apostol. Balján és jobbján Mózes és Illés, az Ótestamentum tanúi, ők a 

törvényt és a prófétákat szimbolizálják, a holtakat és az élőket. 

A Színeváltozás Tábor-hegyi fénye mintegy előjátéka Krisztus második eljövetele 

dicsőségének, a Paruziának.  

Festészetemben a két szakasz egymásba fonódik. Az első szakasz előkészíti, 

alátámasztja és gazdagítja a másodikat. Az írott dolgozat egész kibontakozásában 

végigvezettem azt az analóg dialógust, amely az alkotás áldott fénye és a fény minden 

ikonalkotó szakaszra jellemző metamorfózisa között fennáll.  Tehát, a szemléltető 

képek megvalósítása során követtem a bibliai szövegeket, de ugyanakkor saját 



 3 

személyes tapasztalataimra hagyatkoztam, állandóan szem előtt tartva a dogma és a 

lelkipásztorok tanításait. 

Tulajdonképpen rájöttem, hogy maga az ikon, létrejöttének és technikai 

megvalósulásának szakaszaiban visszatükrözheti a meg nem alkotott fény átalakulását. 

Mindegyik technikai szakasznak megfelelhet a Teremtés egy-egy napja. Ebből az 

értelmezésből kiindulva, minden egyes szakaszhoz az átalakító fény egy bizonyos 

intenzitását társítottam; ezt a lépcsőzetességet Az ikonalkotás szakaszai, mint a meg nem 

alkotott fény fokozatai című fejezetben írtam le részletesen.  

 

Első szakasz 

Az első szakasz munkáihoz az Ótestamentum szimbólumai és teofániái közül 

mindössze a következő néhány ábrázolást választottam ki, amelyek az eljövendő ikon 

tartalmát előrevetítik (sejtetik): A Találkozás sátra, Mózes táblái, az Égő Csipkebokor, 

valamint a Szeráfok és Kerubok. Ezeknél a szövegtől a kép felé haladtam, saját 

értelmezésemben arra törekedvén, hogy a születő alkotás kifejezőképessége megragadja 

az ótestamentumi teofániák még nem teljesen megmutatkozó titkos fényét. Ezt a fényt 

úgy ábrázoltam mint a fény hiposztázisait, mely összeköti a két világot, mint valami 

titkos eljövendő képeket hordozó pecsét. Mert itt, az Ótestamentumban, a fény egy 

külső jelenség marad, egy olyan Istennek a jelképe, aki az ember számára egyelőre 

megközelíthetetlen övezetben lakozik. Eme valóság plasztikus megjelenítésére az 

ikonalkotás technikájának egy köztes szakaszát választottam, éspedig az alapozó 

réteget. 

Amikor az ikonalkotó festeni kezdi az ikonját és elérkezik az alapozó réteghez, akkor 

belevési a támpontul szolgáló legfontosabb kontúrvonalakat, amelyek majd 

kiteljesednek és összekapcsolódnak a megfestett arc formájában.  

E kezdeti szakaszból kiindulva, amely felvázolja az eljövendő formát, arra használtam e 

technika kifejezőkészségét, hogy az Ótestamentum szimbólumát ábrázoljam. Az, hogy 

ezt pontosan az alapozóréteggel kezdtem, nem véletlen. Ahhoz, hogy a szimbólum még 

fel nem fedett titkát ábrázoljam, elegendő volt, hogy a bevésett alapozó réteg által 

felkínált technikai fortélyokhoz nyúljak. A titkos forma egyszerre felfedett és nem is 
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teljesen felfedett. Tudatában voltam annak, hogy átmeneti szakaszban vagyok, 

átmenetben egy másik, sokkal mélyebb és átfogóbb felé, ugyanúgy ahogyan az 

ótestamentumi szimbólum és a teofániái kiteljesednek majd az ikon képében. Egyetlen 

pillanat állhatatossága a puha alapozórétegbe mélyedő vonalban foglyul ejtve elegendő 

volt számomra és technikailag alátámasztotta azt a gondolatomat, hogy a szimbólum 

áthatolhatatlansága és titkossága leplezetlen kinyilatkoztatásként majd csak az 

Újtestamentum ikonjában mutatkozik meg és nyer teljes kiteljesedést. 

Az Ótestamentum és az Újtestamentum képei közt létező élő kapcsolat és folytonosság 

arra késztetett, hogy a plasztikai alkotás során, úgy a szimbólum, mint az ikon esetében 

az alapozó réteg azonos konzisztenciáját alkalmazzam. 

Az alapozó réteg képezi alkotásaim közös alapját, mint élő kapcsolat és folytonosság. 

Ugyanúgy, ahogyan Gábriel Arkangyal az Angyali üdvözlet ikonján, melyet én 

festettem (12. kép) és melyre az Angyali üdvözlet ikonja ihletett (11. kép) üzenete által 

összekötő kapocs az Ó- és Újtestamentum között az ígéret beváltása, az Ige Testet 

öltése által. Mert az Ige Testet öltése által a kép és az értelem, az anyag és a szellem 

közötti összhang az ikon formájában az átlényegítő kiteljesedés érvényességében 

részesül. 

A művészet Krisztusban támad fel, a Misztérium liturgiai víziója képpé válik, és 

értelmet nyer.  

Plasztikai eszközként egy visszafogott színskálát használtam, amelyen arany-fény 

hangsúlyok villannak át, a forma még hiányos rajzában. A fény misztériumának 

megőrzésében és ábrázolásában segítségemre volt a hit és hitetlenség, az ígéret és 

várakozás, a sötétség és fény szellemi harca, mely sajátja az általam választott fény-

árnynak, mint plasztikai eszköznek. Itt és most az Ótestamentum fénye csak részben 

felfedett. A domborulatok játékából adódó félhomályos környezetben, a formákat 

mintha a fény-arany csillámlásában sejtenénk meg. A forma, a szín és a fény, egyelőre 

titkot őrzőn láttatják magukat, mintegy talányosak maradnak. 

A kompozíció és a teofániák plasztikai kifejezőereje sajátjaim. Ezek nem képviselik 

még az ikont, pedig ábrázolásukhoz azonos összetételű alapozó réteget használok. Az 

az út, amelyen végighaladtam a szöveg megértésében a saját művészi felfogásom 



 5 

kialakulásáig, a visszafogott kromatika, és a fény-arany hangsúlyok, előkészítik az 

ikonjaimon majd megjelenő szín és fényáradatot. 

 

A második szakasz  

A sötétséget legyőző fény csak a második szakasz munkáiban kezd termést bontani és 

kiteljesedni. Ezekben az a lecke szolgált ihletként, amelyet az ikonográfia művészete, 

mint egy hosszasan és türelmesen kidolgozott hagyomány eredménye nyújtott 

számomra. És amelyben minden elemnek megvan a maga pontosan meghatározott 

aránya, formája, jelentése, helye és értéke, egy rejtett grammatika szabályai szerint. A 

két világ – a földi-anyagi és az égi-szellemi – találkozása által kialakul, és szükségessé 

válik egy olyan festészeti nyelvezet, amely képes a misztikus nyelvezet 

paradoxonjainak plasztikus megjelenítésére. 

Ezzel kapcsolatosan különösen foglalkoztatott alkotói képességem, az hogy mennyire 

tudom a „meg nem alkotott” fény formáját és mindenütt jelenvalóságát plasztikai síkon 

ábrázolni. Kiindulópontként a mandorla formája és fénye szolgált, amelyet az 

ikonfestők a Jézus Színeváltozása ikonján festettek meg, és amely a meg nem alkotott 

fényt határolja el. (16. kép) 

Evdochimov szerint „Régebben minden ikonfestő szerzetes úgy látott hozzá isteni 

művészi munkájához, hogy kezdetben a Jézus Színeváltozása ikonját festette meg. Ez 

az élő és közvetlen beavattatás mindenek előtt rámutat arra, hogy az ikont nem annyira 

színekkel, mint inkább Tábor-hegyi fénnyel festik. 

Ebben a megközelítésben, a fény, mint téma valóságos szoláris misztikává alakítja az 

ikonográfiát, amely kiindulópontként is szolgál meglátásaimhoz. Mély belső érzés által 

vezérelve használtam ikonjaimon az aranylemezt, mert ez a legalkalmasabb arra, hogy 

az égi fény látványát szuggerálja.
1
  

E fénynek a megjelenési formája finom aranyvonalkázás, mely mindent átfog, mert a 

Tábor-hegyről való, magából a fények Fényéből fakad, és az egész világra kiterjed. Ez a 

finom aranyvonalkázás, melyet az ikonfestők „asziszt”-nek neveznek, mintegy 

                                                           
1
 Evdochimov, P., 1993, 251. o. 
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aranyozott tanúsága a Krisztus által századokon átörökített megváltásnak, Jézus 

Színeváltozása ikonján található meg teljes pompájában. Az arany az, amely úgy 

technikai, mint szellemi síkon jelzi az átmenetet: a sötétből a fény felé, az előzetesen 

felvázoltból (a sejtetéstől) a valóságos felé, az életbe. 

Festészetemben, az arany-fény mindenütt jelenlévő szövete összefonódik a színek teljes 

áradatával. Az általam alkalmazott kromatikai robbanás a szivárvány valamennyi színét 

felidézi, mert a szivárvány hét színe és harmóniája az isteni rendről tanúskodik. A 

bibliában a szivárvány (Teremtés 9,12-13) mintegy az ég és föld megbékélésének 

jeleként jelenik meg, Jákob lajtorjájaként, melynek fokait az angyalok lépései alatt, 

éppen a szivárvány színei alkotják.  

Festészetem tiszteletben tartja a klasszikus ikon egész szerkezetét és a technikai eljárás 

valamennyi szakaszát, melyekbe beletartozik a fatábla előkészítése, a vászon 

felragasztása, az alapozás és az aranyozás elkészítése, a proplazma felvitele és maga a 

tulajdonképpeni festés folyamata. Az egész ikonfestési technikát az Ermineiákból és 

festészeti kézikönyvekből vettem át. Plasztikai megközelítésem újdonsága az, hogy arra 

vállalkozik, hogy megjelenítse, láthatóvá tegye a meg nem alkotott fény 

megnyilvánulását a mindent befogadó arany által. Ez a fény az, amely Krisztusból árad 

és meghaladja a nimbusz, a mandorla és a ruházat széleit. (19. kép) 

Festészetemben az arany kirobbanó örömmé válik és közvetíti találkozásomat az 

égiekkel lelki szemeim előtt. Ahhoz, hogy az érzékeny világ valóságait érzékelhessük, 

lelki szemeink nyitottak kell, hogy legyenek a láthatatlan valóság szemlélésére, és az 

égiekhez való felmagasodáshoz szükségünk van lelki és hitbéli szemünkre. A megértés 

e fényében, a festészeti nyelvezet potenciálja a titok leleplező közlésévé alakul át.  

Az én festészetem visszautasítja az olcsó látványosságot, mert minden ikon a belső 

látást fejleszti, amely szeretetet ébreszt a láthatatlan Prototípus iránt. Az apofatikus 

megismerés az egyetlen, mely ennek megértéséhez elvezet. 

A hetvenes évek vége felé, Romániában egy sor képzőművész (Paul Gherasim, Horia 

Bernea, Sorin Dumitrescu, Horia Paştina, Ioan Grigorescu) teljes tevékenysége irányul 
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a nagy keresztény-ortodox szimbólumok felé
2
, műveik az egyszerűség és érzékenység 

által hatnak a szemlélőre. Idővel kialakul egy valódi esztétikai irányzat, melyet 

„neobizantinizmusnak” neveznek, illetve 1989 után „neoortodoxizmusnak”. E 

művészek folyamatos ihlető forrásaként megmarad a vallásos bizantin jellegű fonal. A 

szakmai kritika vakmerően bátor művészi cselekvésként értelmezte ezt az esztétikai 

irányzatot, tekintve a művészet nemzetközi piacán uralkodó szinte inflációs jellegű 

látványváltozatosságot. Magda Cârneci művészetkritikus szerint: „szellemi 

hozzáállásuk előbb diszkréten, majd egyre nyíltabban tanúskodik az ortodox hit 

újrafelfedezéséről. Az egyházon belüli aktív cselekvés megnyilvánult a kommunista 

propagandához és az ideológiai megszorításokhoz való viszonyulásban, úgy, mint egy 

bátor erkölcsi szellemileg független gesztus.”
3
 

Jellemző az egész román kulturális közegre, hogy azok a művészek, akik csatlakoztak 

ehhez az irányzathoz, a szakralitás jegyében fejlődtek, festészetük egy emelkedett 

vallási esztetizmus irányában alakult, munkáikban a bizantin és postbizantin ikonográfia 

elemeit szintetizálták, amelyek az ikon szférájából vagy a hagyományos vallás 

fogalomtárából származtak. Az ő művészetük, az akkori társadalmi-kulturális háttérrel 

ellentétben avantgárd művészet, úgynevezett „a rebours, valamiképpen forradalmi”.
4
 

Az ő tapogatózó, a szent kép metafizikai dimenzióját kutató művészetük stafétabotját 

vették át és vitték tovább a fiatal művészek, mint Dan Mohanu, Cristian Paraschiv, 

Mihai Sârbulescu, Vlad Ciobanu és mások. 

Bár dolgozatom témájául olyan témát választottam, amelynek feltétele a komoly 

teológiai felkészültség és az elmélyülés az ortodox misztika ma is eleven világában, 

ugyanakkor művészként értelmezem és fogalmazom meg az ábrázolásokat. Ennek 

tanújele a képeken látható művészi szabadság, amelyet hangsúlyosan gyakoroltam az 

egyházi kánonokkal szemben. Úgy érzem, hogy művészi munkamódszerem valóban 

újat hoz az ikonalkotás területén és az ikon általam való értelmezése is eredeti.  

                                                           
2
 Dumitrescu, S., Beke, L., 1998, 18. o. 

3
 Cârneci, Magda, 2000, 156. o. 

4
 I.m., 157. o. 


