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BEVEZETÉS 

 

 

Dolgozatomban az orosz ikonfestészet hagyományainak egyes 20. századi avantgardista 

alkotók művészetére gyakorolt hatását vizsgálom. Az orosz avantgárd bizonyos képviselői 

organikusan beépítették a klasszikus ikonfestészet ikonográfiai elveit a művészetükbe, 

miközben saját látásmódjuk, alkotói koncepciójuk szerint jelentős mértékben át is dolgozták 

azokat. Sajátos látás- és kifejezésmódjuk nagy hatás gyakorolt a kortárs nyugat-európai 

avantgárd irányzatok több képviselőjére is. Mindemellett művészetük szűkebb kontextusa 

mellett fokozott figyelem övezte azokat a szélesebb társadalmi-kulturális összefüggéseket, 

melyek nem csak az alkotók témaválasztásában, de nagyszabású, gyakran utópisztikus hevületű 

vízióikban is megmutatkoztak. 

Művészettörténészként és vallástörténészként rendkívüli módon érdekelt, hogy mitől 

válik szakrálissá vagy spirituálissá egy adott műalkotás. Az ortodoxiában a meghatározó 

teológiai és az azokkal szoros összefüggésben álló esztétikai elveknek megfelelően az ikon-kép 

esetében nyilvánvaló, hogy az alkotó alázatossága és erkölcsi értelemben vett tisztasága nélkül 

maga a kép – legyen az bármenynyire is „művészi” – nem tekinthető a szakralitás lényegi, valós 

ábrázolásának. Az 1551-es ortodox egyházi zsinat többek között az ikonfestőkről és az ún. 

tiszteletre méltó ikonokról is határozatot hozott, amely rögzítette az ikonfestő alázatosságának, 

áhítatosságának alapvető kritériumát, illetve megkövetelte annak teljes testi és lelki tisztaságát. 

„Az ikonokon és táblákon hatalmas buzgalommal fesse és ábrázolja a mi Urunkat, Jézus 

Krisztust, az ő Tisztaságos Anyját, a szent Mennyei Hatalmakat, a szent prófétákat, apostolokat, 

vértanúkat, főpapokat, szentéletűeket és minden szentet képük, hasonlatosságuk és lényegük 

szerint.”1 De mégis, miért érezzük, mivel magyarázhatjuk Kazimir Malevics Fekete négyzet, 

Vaszilij Kandinszkij Szent György, vagy például Vajda Lajos Plasztikus fej című művében a 

szakrális tartalmak domináns megjelenését? Miért hatott a pravoszláv ikon a deklaráltan 

proletár kötődésű Uitz Bélára? Ezek a kérdések foglalkoztattak, amikor az adott témában való 

kutatásaimat elkezdtem. Meglátásom szerint az avantgárd művészek transzcendenciához és 

szakralitáshoz való viszonyát akkor értelmezhetjük differenciáltan, ha az egyes alkotók 

autonóm művészi világát vesszük szemügyre, s ennek függvényében kezeljük az adott kérdést. 

Ennek megvilágításában segít az avantgárd festők más és más megközelítésmódjának 

                                                           
1 Lepahin 1998, 158. p. 

 



3 

 

vizsgálata a kulturális örökséghez, s az orosz művészet esetében az ikonfestészet 

hagyományaihoz. 

Korszakoktól függetlenül a gondolkodó, különféle dilemmák között vívódó embernek 

mindig is alapvető szükséglete volt a világban mutatkozó összefüggések, a rend keresése. 

Önazonossága, a világban betöltött szerepének tisztázása érdekében is kutatta a természetben 

megmutatkozó rendet, és próbált választ találni az élet teljességének és értelmének végső 

kérdésére. Minderre eredendően a különféle vallások igyekeztek bizonyos válaszokat adni, 

miközben egyúttal évszázadokon át meghatározták az emberi értékrend alapjait is. Ugyanakkor 

a 18. és 19. században már a hittől egyre inkább a kritikus gondolkodás irányába elmozduló 

embert már egyre kevésbé elégítették ki a vallások adta válaszok, és tovább kutatta, mitől 

rendezett a világ, s tulajdonképpen mi is állhat a rend mögött. Mindez természetszerűleg vonta 

maga után az ember vallástól való egyre fokozódó eltávolodását. 

A művészetek történetében ez a folyamat jól nyomon követhető, és többé-kevésbé 

egyértelműen kirajzolódik az az út, ahogyan az istenfélő ember először istentagadó, majd 

istenkereső emberré válik. Dolgozatomban mindezt az ikonfestészet és a 20. század első 

évtizedeinek művészete közötti kapcsolat révén szeretném bemutatni. 

 Az ikon-kép az orosz vallás, a keleti ortodoxia meghatározó toposza. Nem „egyszerű” 

műalkotás vagy kegytárgy, hanem legfőképpen az isteni és az emberi szférák közötti spirituális 

kapcsolatrendszer vonatkozásában bír döntő jelentőséggel. Alapvető célja és lényege az Isten 

és a szentek tiszteletének lelki-szellemi tudatosítása, valamint az ábrázolt személy és az ikon-

kép előtt imádkozó ember közötti kapcsolatteremtés. 

Disszertációm első részében átfogó képet szándékozom nyújtani az orosz ikonfestészet 

újrafelfedezéséről, és annak az orosz avantgárd művészetre, majd pedig az egyetemes 

művészetre gyakorolt hatásáról. A 10. századtól, amikor a Kijevi Rusz felvette a 

kereszténységet, majd államvallássá tette, az ikonok az óorosz kultúra kulcsfontosságú, egyben 

emblematikus alkotóelemeivé váltak. A 18. század végére azonban az ikonok társadalmi és 

kulturális jelentősége egyre inkább csökkent, mind vallási, mind pedig művészeti szempontból 

kezdték egyre kevésbé értékelni őket. Az ikonok iránti figyelem újjáéledése a 19. század végén 

következett be. A 20. század elején az avantgárd művészek az ikonokban vélték felfedezni saját 

– nemzeti – hagyományaik autentikus forrását. Mivel az avantgárd mozgalom rendkívül 

sokszínű jelenség volt, az egyes alkotók művészetére különféle módon gyakoroltak hatást az 

ikonok is. Némelyeket a bennük számtalanképpen feltárulkozó folklorisztikus és költői eredők, 

másokat az esztétikai és technikai sajátosságok vonzották. Az avantgardisták a térbeli ábrázolás 

helyett gyakran a síkkompozíciós megoldásokat használták, sőt, a rayonisták (lucsisták) 
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festményeiken megidézték az ikonok fényét is. Sok művész határozottan hangsúlyozta az ikon 

társadalmi funkcióját, s voltak, akikre metafizikai dimenziói gyakoroltak mély hatást. Ez utóbbi 

kiváltképp Malevics esetében jelentős, akinek szuprematista művei mintegy átjárót képeznek 

egy másik világba, ahol minden feloldódik egy dinamikus, energiával sűrített űrben. 

Munkám során fontosnak tartottam, hogy szót ejtsek arról a közgondolkozásban és 

magában a művészetben zajló deszakralizációs folyamatról is, melyről már a 17. században is 

vitairatok szóltak, ám a legnagyobb intenzitással a 20. század elején zajlott le az avantgárd 

művészet révén. Ezzel párhuzamosan vonom részletes vizsgálat alá az orosz és a magyar 

avantgárd művészet viszonyát. Dolgozatomban mindvégig arra törekedtem, hogy 

érzékeltessem azt a tényt, miszerint az avantgárd művészek ugyan elveszítették a kapcsolatot 

az egyházi kulturális közeggel, és a szakralitás kérdése műveik esetében egészen mást jelent, 

mint a középkori ikonok vonatkozásában, mégis olyan erős szellemi kisugárzásuk van, mely 

mögött kifejezetten szakrális tartalmak húzódnak meg.  

A külföldi szakirodalomban az utóbbi évtizedekben sorban születnek az orosz 

avantgárdról szóló tanulmányok. Magyarországon az utóbbi években két mű jelent meg, az 

egyik Jevgenyij Kovtun Orosz avantgárd című könyve, a másik pedig a Magyar Nemzeti 

Galéria kiállítási katalógusa, mely az 2016-ban nyílt Művészet és forradalom című orosz 

avantgárd kiállításhoz készült. Rövidebb, de nagyon jelentős tanulmányokat Ruzsa György írt, 

például a „Magyar Iparművészet” című folyóirat egyik számában az Ikon és az avantgárd 

címmel. Ruzsa Györgynek, a hazai ikonkutatás egyik legjelentősebb kutatójának az utóbbi 

években is sorra jelennek meg könyvei (Az ikonfestészet lexikona, Az ikon, Hogyan nézzük az 

ikonokat), melyek alapvető fontosságúak az ikonok tanulmányozásához. Az avantgárd 

művészetre gyakorolt hatásukról azonban még átfotó kutatás nem született, pedig olyan jeles 

alkotókra hatottak az ikonok, mint Uitz Béla, Vajda Lajos, vagy később Kondor Béla, Országh 

Lili, Aknay János stb. Ezt erősíti a Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé is, ami 

kétévenként különböző tematika köré szerveződik. Disszertációmban a magyar alkotók közül 

most csak Uitz Béla és Vajda Lajos „ikonos” műveire fókuszálok, és azt vizsgálom, hogy az 

orosz avantgárd művészet bizonyos elveit hogyan építették be oeuvre-jükbe.  

Az orosz avantgárd művészekről szóló kismonográfiák 1957 és 1986 között jelentek 

meg A művészet kiskönyvtára sorozatban (Goncsarova, Malevics, Archipenko, El Liszickij, 

Petrov-Vodkin, Kandinszkij, Dejneka, Chagall, Larionov). A másik nívósnak mondható széria, 

ami az ikonokkal, és legfőképpen az egyes alkotók életművével foglalkozik, a magyar nyelven 

is megjelenő német alapítású „Taschen” sorozat. Itt kell megemlíteni még két jelentős 

kiadványt, German Karginov magyar nyelven megjelent Rodcsenko-monográfiáját, valamint a 
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Ludmilla Zsadova, Körner Éva és András Edit szerkesztette Tatlin című nagyszabású 

kiadványt, melyben elismert orosz művészettörténészek tanulmányai kapnak helyet.  

A külföldi szakirodalom az avantgárd és az ikonok kapcsolatát több tanulmányban 

elemzi. Ilyen nagyobb lélegzetvételű munka például Jefferson J. A. Gatrall és Douglas M. 

Greenfield Alter Icons: Russian Icons and Modernity című munkája, a Louise Hardiman és 

Nicola Kozicharow szerkesztésében megjelent Modernism and the Spiritual in Russian Art, 

Oleg Taraszov Icon and Devotion, Andrew Spira The Avant-Garde Icon: Russian Avant-Garde 

Art and the Icon Painting Tradition című művei, valamint egy háromnyelvű kiállítási katalógus 

Als Chagall das Fliegen lernte – Von der Ikone zur Avantgarde címmel. E munkákon kívül a 

dolgozatomhoz felhasználtam Vikor Bicskov Az ikon és a 20. század elejének orosz 

avantgárdja című tanulmányát is, mely véleményem szerint az orosz szerzők írásai közül a 

legátfogóbban vizsgálja az adott jelenséget.  

A magyar művészettörténet két nagy alkotója, Uitz Béla és Vajda Lajos életművében 

szintén rendkívüli jelentőségre tesz szert a hagyományos ikon-értelmezés újragondolása, és az 

adott életművön belüli hangsúlyos megjelenítése. A két különböző művészi látásmód 

bemutatása során részletesen elemzem, hogyan hatottak az orosz avantgardisták e két művész 

alkotói pályájára, illetve hogyan építették be művészetükbe az orosz és a szerb ikonművészet 

egyes jelenségeit. 

Anélkül, hogy részletesen kitérnék Uitz Béla pályaképére, dolgozatomban elsősorban 

azt a tendenciát szeretném érzékeltetni, mely a festő kezdeti, expresszionista jellegű képein, 

majd leginkább a konstruktivizmus elveit érvényesítő későbbi munkáiban rajzolódik ki.   Az 

ikonanalízisek egyértelműen mutatják azt az új szemléletmódot, melyet jórészt az orosz 

avantgárd inspirált.  

Uitz életművével kapcsolatos vizsgálódásaim alapját Bajkay Éva kutatásai jelentik. 

Bajkay évtizedeken keresztül foglalkozott Uitz Béla művészetével, több kiállítás és tanulmány, 

valamint két monográfia is született ennek eredményeként. Uitz 1921-es moszkvai tartózkodása 

során egy időben ismerkedett meg az orosz konstruktivizmussal és a régi ikonművészettel, 

ennek hatására építette be munkáiba az ikonfestészet bizonyos tényeit is, amit „ikonanalízis” 

címen határozott meg. Malevicshez és Tatlinhoz hasonlóan a középkori szentábrázolások kötött 

rendjében, tüzes színeiben vélte fellelni az esztétikai értékteremtő szándékot és művekben 

próbálta meg ezt a maga számára újrafogalmazni. Az ikonok transzcendentális lényegével 

szemben Uitznál az anyag, a forma, a szín, az erővonalak, és a felületviszonyok kérdése 

dominál. Ez a problematika határozta meg – Rodcsenko hatására – Uitz egész 1922-es 

tevékenységét Bécsben is. Bajkay egyik könyvében csupán egy rövidebb fejezetet szentel Uitz 
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Béla ikonanalízisének, viszont az orosz avantgárddal való kapcsolatára más írásai is felhívják 

a figyelmet. Korábbi kutatásaimat2 erősítette meg Andrew Spira, aki The Avant-garde Icon 

című könyvében jelentős részt szentel Uitz „ikonos” műveinek.3  

A magyar képzőművészet egyik legkiválóbb alkotója, Vajda Lajos életművének jelentős 

részét képezik azok az alkotások, melyek kompozíciós sémájukban és egyéb vonatkozásokban 

is az ikonfestészettel hozhatók kapcsolatba. Ő Uitzcal ellentétben nem Moszkvából vagy a 

Szovjetunióból hozta magával az ikonok világát, lévén már gyermekkorában megismerkedett a 

pravoszláv vallással, az ikonokkal, a szentek életével, s a Párizsban megismert orosz avantgárd 

festészet csak még inkább felszínre hozta művészetében ezt a világot. Ahogyan az orosz 

avantgardisták, úgy Vajda Lajos is a népművészetben kereste egy újfajta szemléletmódhoz 

vezető tradíciót. „Ikonos korszakában” Vajda Lajos az ikonfestészetben is meghatározó bizánci 

kánon arányrendszerét veszi alapul. 

Vajda Lajos életművével több művészettörténész is foglalkozott. Mándy Stefánia, 

Pataki Gábor, Karátson Gábor, Szabó György és a műgyűjtő Éber Miklós írásai alapján sajátos 

megközelítésben elemzem Vajda Lajos „ikonos” képeit. Faludy Anikó Vajda Lajos és az ikonok 

című cikkében felvázolja azokat a kérdéseket, amik Vajda pályafutásának ikonos korszakában 

néhány mű kapcsán felvetődnek. Faludy nemcsak az ikonos önarcképeket veszi sorra, hanem a 

csendéleteit is megemlíti, mint ikonokhoz köthető alkotásokat, de Vajda térábrázolásában és a 

bizánci mérték használatában is megtalálja a közös pontokat. Mint már szó volt róla, Uitz 

Bélával ellentétben Vajda nem Oroszországból hozta magával az ikonok világát: már 

gyermekkorában hatással volt rá a pravoszláv vallás és az ikontisztelet, amit a Párizsban 

megismert orosz avantgárd művészet még inkább felszínre hozott. Dolgozatomban elemzés 

tárgyává teszem Vajda művészetének ikonfestészettel való kapcsolatát. Ennek megfelelően 

több alkotást is részletesen megvizsgálok, és azok ikonfestészeti „előképeit” illetően 

párhuzamokat keresek az egyes ikonográfiai típusok vonatkozásában. 

Andew Spira könyve kiváló összefoglalója azon orosz avantgárd törekvéseknek, 

melyeket a középkori ikonfestészet inspirált. Spira az 1870-es évektől Sztálin haláláig tekinti 

át az ikonok szerepét az orosz művészetben. Ez alatt az idő alatt a radikális forradalmi 

szekularizmus szellemében megalapozott új gondolatok komoly kihívást jelentettek a vallási, 

hitalapú hagyományoktól áthatott társadalom értékeivel szemben. A szerző bemutatja, hogy az 

avantgárd művészek milyen szenvedélyesen fordultak szembe a hagyományos vallással 

                                                           
2 Shah Gabriella. Az ikon deszakralizálódása: Uitz Béla és az orosz avantgárd. In: Neográd 2012. A Dornyay Béla 

Múzeum Évkönyve XXXVI. Salgótarján: Dornyay Béla Múzeum, 2012. 267–289. p. 
3 Uitz Béla az egyetlen külföldi művész, akiről Spira ír. 
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(vallásossággal), miközben a vallás gyakorlóit hiszékenynek és manipulálhatónak 

aposztrofálták. Ugyanakkor Spira arra is rámutat, hogy az avantgárd mozgalom rendkívül 

sokszínű jelenség volt, s így az ikonokban egyes művészeket a népművészeti és költői 

áthallások, másokat pedig az esztétikai és technikai megoldások vonzottak. Ezt a fajta 

inspirációt találjuk meg Oroszországban például a népi fa- és rézmetszet, az ún. lubok 

műfajában, a gyermekrajzokban és a festett cégéreken. Az ikonok meghatározó jellemzője 

azonban Spira szerint metafizikai identitásukban rejlik, s talán ez utóbbi az, ami mély hatást 

gyakorolt az avantgárd művészetre. Ez a hatás kiváltképp jelentős Malevics esetében, akinek 

szuprematizmusa a művészet végtelenjének küszöbéig vezetett. Malevicset nemcsak maguk az 

ikonok befolyásolták, hanem azok alapelve, az „Abszolút” megjelenése a világban, illetve azon 

kérdés, hogy az ikonok miként lettek „átjárói” ennek a jelenlétnek. Az olyan nagy művészek, 

mint Malevics, Chagall, Goncsarova, Larionov, Kandinszkij, Tatlin és Rodcsenko, valahányan 

ambivalens választ adtak vallási örökségükre. Andrew Spira a művészek közötti paradox 

párbeszéd menetét követi nyomon, így az „Avant-Garde ikon” című munka új megvilágításba 

helyezi az ikonok mélyebb művészettörténeti jelentését és jelentőségét. Számomra Spira 

koncepciója tekinthető a téma szempontjából a leginkább relevánsnak, ezért dolgozatomban 

több tézisét is alapul veszem. 

Az „Amikor Chagall megtanult repülni” című könyv eredetileg egy kiállítási katalógus 

volt a Frankfurti Ikonmúzeumban egy ugyanilyen címmel megrendezett kiállításhoz. 

Véleményem szerint azonban a kiállítástól függetlenül is fontos szakirodalmi tételt jelent a téma 

iránt mélyebben érdeklődők számára. A többszerzős kiadvány egymásra épülő tanulmányokon 

keresztül mutatja be az ikonfestészet és az avantgardista művész kapcsolatát. A reprezentatív 

album egyes fejezeteiben az ikonok Malevics, Goncsarova, Larinov, Kandinszkij valamint 

Chagall életművében való megjelenéséről írnak a szerzők, ugyanakkor az ikon és a lubok orosz 

avantgárd művészetre gyakorolt hatását is vizsgálják: mennyiben inspirálhatták Malevicsot az 

ortodox templomok évszázados koromtól fekete ikonjai? Mennyire jelentős a lubok hatása az 

orosz avantgárdra a 20. század elején? Honnan származnak a Chagall képein látható repülő 

lények? Csak néhány olyan kérdés, amit a kötet felvet. Ezek az írások olyan töprengésekre 

sarkalltak, olyan kérdések megfogalmazásához vezettek, melyeket a disszertációmban 

igyekszem adekvát módon kifejteni, illetve megválaszolni. 
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AZ OROSZ IKON 

 

 

Az „ikon” szó görög eredetű, jelentése ábrázolás, kép, képmás, gondolati kép, 

elképzelés, látomás, hasonmás.4 Ennek fényében, mint azt Lepahin Valerij is megjegyzi, a szó 

ezen jelentéstartalmai minden bizonnyal erős hatást gyakoroltak az ikon teológiájának 

kidolgozására csakúgy, mint az ikonértelmezés és ikonfestészet meghatározott lényegi 

momentumaira, vagy magára a képtiszteletre illetve képrombolásra.5 A bizánci rítusú 

kereszténység művészetében, különösen annak korai időszakában, a vallásos kultusz 

gyakorlatának megfelelően a technikától függetlenül, mindez az üdvtörténeti események, a 

Megváltó Krisztus, az Istenanya, az angyalok, illetve az ószövetségi és újszövetségi szentek 

ábrázolásait jelenti, legyen szó akár táblaképről, falképről, vagy pedig szoborról. A mai 

szóhasználatban az „ikon” terminus legfőképpen a festett, illetve mozaikból készült vagy 

faragott egyházi táblaképet jelenti.6 

Ugyanakkor a képi ábrázolás már a kereszténységet megelőző korokban is egyfajta 

szakrális, meghatározott aktív jelenlétet feltételező jelleggel bírt. Ennek szemléletes példája, 

amikor a Római birodalomban a távoli provinciák bíróságain az igazságszolgáltatási 

alkalmakkor a császár képmását helyezték el, ezzel is mintegy azt demonstrálva, hogy a bíró 

minden egyes esetben abszolút mértékben az uralkodó nevében jár el. „A képmás biztosította a 

valós jelenlétét annak, akit a kép ábrázolt. Az ábrázolás és az ábrázolt személy közötti elismert 

egybeesés azután már az első századokban átkerült a keresztényekhez, akik azt a stílust is 

megörökölték, amelyben hitük első figurális kifejezésére törekedtek.”7 

A keleti kereszténység világértelmezési modelljének keretei között minden egyes 

(szakrális) eseményt, illetve alakot időn és téren kívüli realitásként tételeztek, mintegy az 

Egyház részeként, magát az Egyházat pedig az embereket Istennel összekapcsoló misztikus 

szervezetként értelmezték. Ebből kifolyólag „természetes, – írja Viktor Bicskov –, hogy az 

ábrázolások vizuális struktúrájának az előbbiek metafizikus lényegét kellett tükröznie, vagyis 

állandónak képzelték azt a lényeget. Ezért a bizánci (és tágabb értelemben az egész keleti 

keresztény) művészet strukturális elve az ikonográfiai kánon lett, amely a bizánci mesterek 

                                                           
4 Uszpenszkij 2003, 7. p.; Kenderesi 2015, 19. p. 
5 Lepahin 1994, 11. p. 
6 Uszpenszkij 2003, 7. p. 
7 Popova – Szmirnova – Cortesi 1998, 8. p. 
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alkotó módszere strukturális dominánsának szerepét játszotta.”8 Ez a kanonizáltság a bizánci 

(és annak folyományaként az óorosz) kultúra jellegzetes, és egyúttal egyik legfontosabb vonása, 

ami szoros összefüggésben állt a középkori bizánci és óorosz világértelmezési modellel. Mint 

arra Bicskov rámutat, „a kánon alapját alkotó képeszme (a világ bármely elemének képként, a 

lényeg jeleként való észlelése), a hierarchia elve és antinómiák statikus rendszere, amelyek azt 

követelték, hogy állandóan ugyanazon fenomének (képek, jelek, formulák, szövegek stb.) 

szemléletébe merüljenek el, a kultúrának a sztereotípia elve szerinti szerveződéséhez 

vezettek”.9 

Ugyanakkor a művészeti-kultúrtörténeti aspektusokon túl az ortodox hagyományban az 

ikon-képnek mint világnézeti és formateremtő elvnek meghatározott teológiai és liturgiai 

jelentősége van. Ennek megfelelően az ikontiszteletben testet öltő vallásos áhítat valójában nem 

a kétdimenziós szakrális ábrázolásnak, a képnek, hanem azon keresztül magának az ősképnek 

szól: „Az ikonok tisztelete közben a pravoszláv keresztények imádságos buzgalma egyáltalán 

nem a tárgyra, azaz a fatáblára és a festékre irányul, hanem arra, aki a tárgy mögött rejtőzik. 

Vagyis a képen keresztül az ősképre.”10 

Ezzel áll összefüggésben, hogy az orosz ortodox hagyományban az ikon fogalma 

valójában meglehetősen tág értelemben használatos. Mint arra Lepahin Valerij nyomatékosan 

rámutat, vallási-történeti szempontból az óorosz kultúra meghatározott „ikonarcúságáról” 

beszélhetünk. Mindez lényegében azt jelenti, hogy az elsősorban nem puszta műalkotásként 

értelmezett ikon képezi a „vallásos tiszteletnek azt a tárgyát, ami nélkül nem lehet elképzelni 

sem az ortodox templomot, sem a benne bemutatott liturgiát. (…) Ám az ortodox hagyomány 

alapján még ennél is tágabb értelemben használják az ikon fogalmát. A teremtett világról, az 

egész kozmoszról beszélnek úgy, mint Isten »ikonjáról«, ikonnak nevezik az Egyházat és a 

templomot, de a szent is »élő ikon«, a püspök (vagy a pap) pedig Krisztus ikonja a liturgián.”11 

Mindehhez hozzá lehet tenni, hogy az „ikonarcúság” kérdésköre a verbális műfajok 

vonatkozásában is hasonlóképpen értelmezhető. Ekképpen beszélhetünk az imádságról, a 

prédikációról, a különféle liturgikus énekekről, vagy éppen a hagiográfiai legendáról is mint 

verbális ikonról.12 

                                                           
8 Bicskov 1988, 171. p. 
9 Uo. 172. p. 
10 Алексеев 2001, 13. p. 
11 Lepahin 2010, 7. p. 
12 Vö: Lepahin 1994, 77-163. p. 
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Az orosz ikonfestészet története valójában akkor kezdődik, amikor az addig politeista 

államvallású Kijevi Rusz I. Vlagyimir döntésére 988-ban Bizánctól felvette a kereszténységet. 

Az óorosz irodalom legmonumentálisabb alkotása, a „Régi idők elbeszélése” keresztény 

krónikása némi elfogultsággal a következőképpen számol be Vlagyimir 987-ben Bizáncba 

küldött követeinek keresztény templomban tett látogatásáról és annak tapasztalatairól: „És 

megérkeztünk a Görögföldre, és bevezettek bennünket oda, ahol az istenüknek szolgálnak, és 

nem tudtuk, hogy az égben vagy a földön vagyunk-e: mert nincs a földön olyan látvány és olyan 

szépség, és nem is tudjuk, hogyan meséljük el, csak azt tudjuk, hogy ott az Isten jelen van az 

emberek között, és az ő istentiszteletük jobb az összes többinél. Képtelenek vagyunk feledni azt 

a szépséget, hiszen ha valaki megízleli az édes ízt, többé nem fogadja el a keserűt; így mi sem 

maradhatunk tovább pogányságban.”13 

Azáltal, hogy a kereszténység államvallás lett, idővel nem csak a világnézet és általában 

a világkép változott meg gyökeresen, hanem ennek folyományaként az óorosz kultúra egésze 

is. Ugyanakkor az új vallás kezdetben csak a két legfontosabb kulturális központ (Kijev és 

Novgorod), valamint néhány nagyobb város környékére terjedt ki, és csupán a későbbiek 

folyamán honosodott meg Rusz többi részén. Ennek megfelelően magára a keresztény 

műveltség kialakulására is csak a 11. század első felében kerül sor.14 Görögből lefordították a 

Szentírás egyes könyveit (teljes Biblia-fordítás Oroszországban csupán a 15. században 

készült), s a különféle liturgikus szövegek vagy a hagiográfiai legendák óorosz fordításainak 

egyre szélesebb körben való elterjedésével párhuzamosan a Bizánctól átvett keresztény 

művészet is mindinkább kezdett kibontakozni. Bizánci mesterek, építészek érkeztek Ruszba, 

hogy kőtemplomokat, kolostorokat építsenek, mozaikokkal és freskókkal díszítsék azokat. 

Létrejöttek az első bizánci-orosz műhelyek, majd az óorosz közeg jellegzetességeire és 

igényeire alapozva a művészetben is fokozatosan kezdtek megjelenni a nemzeti sajátosságok. 

A 11. századból nem maradt fenn klasszikus értelemben vett óorosz ikon, ám irodalmi források 

tanúskodnak arról, hogy a kijevi Rusznak már voltak többé-kevésbé jelentős ikonfestői. 

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a 11. századi novgorodi nyírfakéreg-lapok között 

fennmaradt egy kezdetleges karcolt ábrázolás, amit valójában már jellegéből és természetéből 

adódóan ikonnak lehet nevezni. Ráadásul adott esetben egy kétoldalú „ikonról” van szó, 

melynek egyik oldalán a Megváltó Krisztus, a másikon pedig a novgorodi hajósok körében 

jelentős kultusznak örvendő Szent Varvara (Barbara) ábrázolása látható. A vélhetően 

                                                           
13 Régmúlt idők elbeszélése. 89. p. 
14 H. Tóth – Ferincz 2006, 6. p. 
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talizmánként használt kisméretű ikon abban a vonatkozásban is figyelemreméltó, hogy 

készítője akkoriban szokatlan módon datálta a művét: így az egyik olvasat szerint az ikon 

keletkezési ideje 1069-re, a valószínűbbnek tartott értelmezés szerint pedig 1029-re tehető.15 

 

       
 

1-2. kép  Kétoldalú nyírfakéreg ikon (Szent Varvara és Krisztus). Novgorod, 11. század,  

nyírfakéreg, karcolással, Egyesített Állami Múzeumi Központ, Novgorod 

 

Az óorosz, majd az orosz ikonfestészet tehát a bizánci művészet egyik ágaként alakult 

ki, illetve fejlődött tovább, és mindvégig teljes mértékben az ortodox egyházművészeti 

folyamatok része maradt. Közösek voltak a keresztény ábrázolás dogmatikai és általában 

teológiai alapjai, melyek döntően meghatározták az ikonfestészet sajátos kánonjának és 

formanyelvének kialakulását. Mindez természetesen nem akadályozhatta meg, hogy az orosz 

ikonfestészetnek is kialakuljanak a sajátos nemzeti vonásai.16 Hasonló jelenséggel találkozunk 

a szintén a Kijevi Rusz művészeti örökségét tovább vivő középkori ukrán festészet esetében is, 

ami későbbi fejlődése során számtalan szállal kapcsolódott az orosz ikonfestészet egyes 

tendenciáihoz. Az évszázadok folyamán a középkori ukrán festők, a Kijevi Rusz és a Halicsi-

Volhíniai fejedelemség művészeti hagyományait folytatva, olyan független rendszert dolgoztak 

ki, ami nem csak a bibliai vagy hagiográfiai szüzsék ábrázolásmódját egységesítő és 

szabályozó, merev ikonográfiai kánonok viszonylag szabad interpretációját tette lehetővé, de a 

                                                           
15 Зализняк 2004, 276. p. 
16 Kvlividze 2011, 22. p. 
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kép egészéét is – ide értve a színkészletet és a stilisztikai sajátosságokat.17 Ennek megfelelően 

– noha az orosz ikonfestészetre mindig is jellemző volt a hagyománytisztelet és a görög 

ikonfestők tekintélyének feltétlen elismerése – az óorosz művészetben már egészen a 11. 

századtól kezdve meg lehet figyelni az önálló ikonográfia fejlődését.18 

A 13–15. századra egyre több ikonfestő központ jött létre, melyek sajátos, egyedi stílust 

képviseltek. Ezek közül egyik legjelentősebb a novgorodi iskola, melynek virágkora a 14–15. 

századra tehető. A korabeli novgorodi ikonok jellemzője az egyszerű struktúra, leginkább a fő 

mondanivalóra koncentrálnak, nincsenek másodlagos epizódok. „A novgorodi mesterek 

szívesen ábrázolnak izmos, erőteljes alakokat; kedvelik azt a jellegzetes népi arctípust, amelyet 

olykor faragatlan nyersességében tárnak elénk; szentjeik sokszor átható tekintettel fürkészik a 

nézőt.”19 Színviláguk igazán különleges: erőteljes, intenzív színeket alkalmaznak, egymás 

mellett remekül megfér az égő cinóbervörös és a ragyogó fehér. „Az ikonfestő egyéni stílusát 

pedig a varázslatos vonalritmus, a szép, kalligrafikus és nem utolsósorban a finom, apró 

nyugtalan felületek jellemzik.”20 

A novgorodi iskola egyik legjellegzetesebb 

ikonográfiai típusa a bizánci eredetű Újszövetségi 

Szentháromság-ábrázolás, az ún. Paternitas. A 

keleti kereszténység eredetileg szigorúan tiltotta a 

Szentháromság antropomorf ábrázolását, míg a 

második személy, azaz Krisztus esetében nem volt 

ilyen tilalom. Ennek következményeként az Atya 

alakját Krisztussal helyettesítették, ezzel is utalva 

János evangéliumára: „Én és az Atya egy vagyunk.” 

Így Krisztus a megszokottal ellentétben ősz hajjal, 

idős emberként jelent meg az ábrázolásokon, 

melyek alapjául Dániel próféta könyve szolgált: 

„Amint néztem, egyszer csak trónokat állítottak fel, 

és az Öregkorú leült. Ruhája fehér volt, mint a hó, 

fején a haj tiszta, mint a gyapjú. Trónja lobogó láng 

volt, kerekei meg izzó parázsból” (Dán 7,9). A 

                                                           
17 Svencic’ka – Sidor 1990, 41. p. 
18 Kvlividze 2011, 35. p. 
19 Lazarev 1975, 10. p. 
20 Ruzsa György 1981, 76. p. 

3. kép Ismeretlen mester: Újszövetségi 

Szentháromság szentekkel.  

Novgorod, 14. század vége, tempera, fa,  

28 x 21 cm, Tretyakov Képtár, Moszkva 
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Paternitas-ikonokon az Öregkorú Krisztus térdén Krisztus Emmanuel ül, általában a Szentlelket 

szimbolizáló galambbal a kezében. Mint azt Ruzsa György is kifejti, Novgorodban minden 

bizonnyal azért törekedtek a Szentháromság ilyen szemléletes ábrázolására, mert a 14–15. 

század fordulóján ott is erősen éreztette hatását az antitrinitárius eretnekmozgalom.21 

A 15. század második felében aztán Novgorodban egyre inkább elterjedtté váltak a 

sokalakos ikonok, melyek a harcos szentek életét dolgozták fel. A 16. századtól pedig a 

novgorodi ikonfestő iskola teljesen elvesztette vezető szerepét. 

A 12. század második felétől a közép-orosz területeken Vlagyimir és Szuzdal vált 

domináns kulturális központtá. Az itt létrejött vlagyimir-szuzdali ikonfestő iskola elsődleges 

szerepet játszott a kijevi iskola hagyományainak megőrzésében és továbbvitelében. A korabeli 

közép-oroszországi ikonfestészet színvilágára kifejezetten jellemző volt az ezüstös-világoskék, 

illetve az ezüst összekapcsolása a lilás, rózsaszínes és zöldes színárnyalatokkal, miközben 

összhatásuk mindvégig halványabb tónusú, könnyedén visszafogott maradt.22 A vlagyimir-

szuzdali ikonfestő iskola jelentőségét mutatja az a tény, hogy belőle fejlődött ki a tveri, illetve 

a moszkvai iskola is.23 

Az orosz földek egyesítésének és az egységes Moszkva-központú orosz állam 

létrehozásának folyamata a 15. század végére, a 16. század elejére új művészeti stílus 

kialakulásához vetetett. A 16–17. században az orosz ikonfestészet már nem csak a bizánci, de 

a nyugat-európai festészeti hagyományból is vett át különféle motívumokat, és nem pusztán 

különálló képeket olvasztott magába a pravoszláv művészeti kánonnak megfelelően, de egyes 

kompozíciós sémákat is.24 Széles körben elterjedtek a szentek életét ábrázoló, illetve az egyes 

csodatévő ikonokkal kapcsolatos legendákat megjelenítő, vagy történelmi eseményeket 

vallásos köntösben megörökítő ikonok. 

A moszkvai iskola első név szerint ismert alkotója a bizánci születésű Feofan Grek 

(1340 k. – 1410 k.), akinek munkássága mintegy sajátos kapcsot képez a bizánci, a novgorodi, 

valamint a moszkvai ikonfestészet között.25 Feofan Grek novgorodi korszakából az Urunk 

Színeváltozása-templom freskói maradtak fenn, moszkvai korszakából pedig (a jobbára neki 

tulajdonított) ikonjait ismerjük. Ugyanakkor talán Andrej Rubljov (1360 k. – 1428/30) 

munkásságában valósultak meg legtökéletesebben a moszkvai iskola esztétikai törekvései. „Az 

                                                           
21 Uo. 76. p. 
22 Владимиро-Суздальская школа // Сайт «Иконы России». 
23 Ruzsa 1981, 18. p. 
24 Kvlividze 2011, 13. p. 
25 Ruzsa 1981, 30. p. 
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emberi eszménykép fennkölt megfogalmazása, alakjainak etikus tisztasága és mély költői 

jelentése, az érzékeny zenei ritmus harmóniája, a színbeli relációk tökéletes egyensúlya terén 

Rubljov nem akadt versenytársra. Ikonjaiból valami lenyűgöző varázs árad és Szentháromsága 

a világ legnagyobb mesterművei közé tartozik.”26 

A 15. század végének – 16. század elejének vezető moszkvai ikonfestőjét, a rubljovi 

hagyományokat tovább folytató Gyionyiszijt (1440 k. – 1503/08) is vonzotta a fény ábrázolása, 

mint ahogyan a vonalainak ritmikája is hasonló Rubljovéhoz. Kettejük nevéhez kötik a 14–15. 

század fordulóján elterjedt „Megváltó mennyei erőkkel” ikonográfiai típust, ami a második 

eljövetelt ábrázolja, a trónon ülő, dicsfénnyel övezett Krisztus alakját vörös rombuszba 

helyezve, szeráfok és kerubok társaságában. A rombusz mögött egy másik négyszög 

helyezkedik el, melyen a négy evangélista szimbóluma látható. Az ilyen ábrázolások alapjául 

Ezékiel próféta szövegei (Ez 1,4-28; 10,1-22), illetve Szent János jelenései szolgálnak (Jel 4,2-

9). Mint azt Nyina Kvilividze is megállapítja, e látomások „illusztrációi már igen régi időktől 

fogva ismertek voltak Keleten és Nyugaton egyaránt. De sem Bizáncban, sem Nyugat-

Európában nem találkozunk ilyen kompozíciókkal.”27 

A legrégebbi fennmaradt tveri ikon a 14. század elejéről származik. A 14. század 

folyamán a tveri iskola ikonjaira jellemző a hangsúlyos linearitás, miközben megmarad a 

fokozott plaszticitás, és a kijevi iskolától öröklött színvilág. A 15. században aztán a 

végérvényesen kialakulnak a sajátos tveri ikonfestészeti hagyományok: jellemzővé válik a 

hideg, ragyogó koloritú háttér, az egyre kevésbé elvont, plasztikus alakok ábrázolása, illetve 

egyre inkább érezhetővé válik az alkotók dekorativitásra való törekvése.28 A tveri ikonokat 

világos, halvány színek uralják, legjellemzőbbek a világoskék és türkiz tónusok. A fehér színek 

minden esetben finomítanak az ikonok összhatásán. Az ábrázolt arcok sok esetben szándékoltan 

aszimmetrikusak, a nyak rendszerint hosszan nyújtott. 

Pszkovban eredetileg a novgorodi festészeti hagyományokat vitték tovább, ám azok a 

14. század végére már olyannyira át lettek dolgozva, hogy ekkortól egy teljesen önálló pszkovi 

ikonfestő iskoláról lehet beszélni. Az állandó háborús konfliktusok, a gyakori idegen támadások 

sok tekintetben hatással voltak a pszkovi ikonfestészet jellegére: mindez a képek fokozott 

expresszivitásában, belső dinamizmusában, a feszültségteli ábrázolásmódban és az ikonográfia 

egyéb sajátosságaiban mutatkozott meg leginkább.29 „A pszkovi ikonokat elsősorban 

                                                           
26 Lazarev 1975, 11. p. 
27 Kvilividze 2011, 28. p. 
28 Тверская школа // Сайт «Иконы России».  
29 Псковская школа // Сайт «Иконы России».  
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félreismerhetetlen népi jellegük, figyelemre méltó expresszivitásuk, a közvetlen és erőteljes 

kifejezésmód, valamint érzelmi gazdagságtól feszülő, főképpen sötétzöld és narancssárga 

színárnyalatokban bővelkedő kolorit jellemzi.”30 A felületek szépen, arányosan különülnek el 

egymástól. Az ábrázolt figurákat általában merev tartás, függőleges, szigorú ritmusok 

jellemzik, arckifejezésük időtlen ünnepélyességet sugároz. 

Az egyes ikonfestő iskoláktól függetlenül általánosságban véve elmondható, hogy nem 

csak az orosz ikonfestészetben, de magában az orosz kultúrában és a népi vallásosságban is 

kivételes jelentőséggel bírnak az Istenanya-ábrázolások. A vallási hagyomány számos orosz, 

az Istenanyát ábrázoló csodatévő ikon eredetét azzal az alaplegendával hozza összefüggésbe, 

miszerint Mária első ikonját maga Szent Lukács festette. Ennek megfelelően többek között a 

vlagyimiri, a szmolenszki, a tyihvini vagy a kazanyi Istenanya-ikont is Lukács ecsetjének 

tulajdonítja a velük kapcsolatos csodákat elbeszélő narratív hagyomány. Az ilyen legendák 

végeredményben e képek analóg jellegén, vagyis az Istenanya első ikonjaival való, számos 

ismétlésen keresztül megőrzött, sok évszázados hasonlóságán alapulnak.31  

 

 
 

4. kép Ismeretlen mester: Szent Lukács a Vlagyimiri Istenanya ikonját festi.  

Pszkov, 16. század közepe, tempera, fa, 28 x 21 cm 

Pszkov-Izborszki Egyesített Múzeumi Központ, Pszkov 

                                                           
30 Lazarev 1975, 11. p. 
31 Kvlividze 2011, 28-29. p. 
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Az Istenanya orosz ikonjai valójában bizánci mintákat követnek, ugyanakkor valahány 

ikonográfiai típusnak megvannak az orosz sajátosságai. A vlagyimiri Meghatódott Istenanya 

például az egyik legelterjedtebb, legnépszerűbb ikon, aminek egyik alaptémája a gyengéd anyai 

szeretet (Umilenyije). A szmolenszki Istenanya a Hodigitria-ábrázolások bizánci ikonográfiai 

típusát követi. Az Orans-ikontípus az orosz hagyományban a „Ledönthetetlen fal” elnevezést 

kapta. Mindezek mellett „a 16-17. századi orosz művészetben különösen széles körben 

elterjedtek azok az ikonok, amelyek ikonográfiája az Istenszülő irodalmi jelzőin alapult. Soha 

el nem hervadó virág, Áldott öl, Elhunytak megjutalmazója, Szomorkodók öröme, Bűnösökért 

közbenjáró, El nem égő csipkebokor, Kéz által nem érintett hegy, Átjárhatatlan ajtó stb. Az 

ikonográfiai típus leggyakoribb elnevezését az a város vagy helység adja, ahol az adott ikon 

található (pl. Vlagyimiri, Szmolenszki, Tolgai, Tyihvini, Kazanyi, Ahtiri Istenanya stb.).”32 

Az ikonfestészet kérdése először a 16. században vált az orosz egyházi zsinatok 

tárgyává. A 17. században az ikonfestészetben újabb fellendülés tapasztalható, hiszen a Volga-

menti városok gazdasági erősödése a művészetek felvirágzását is magával hozta. Az ikonfestők 

ekkor már az állam, a patriarchátus és a magánszemélyek megrendelésére dolgoztak. Az ikonok 

iránti érdeklődés fokozódásával, számuk jelentős növekedésével megváltozott a szentképek 

tartalma is. A szemlélődésről a narratív tartalomra, a lebilincselő, érdekes előadásmódra 

tevődött a hangsúly, minek hatására egyre életszerűbbek, realistábbak, bizonyos értelemben 

élettel telítettebbek lesznek az ábrázolások, és az ikonra jellemző szimbolikus nyelvezet egyre 

inkább kiegészülni látszik az alkalmazott esztétikai elvekből levezethető díszítő funkcióval.33 

A 17. századi ikonfestők a fény-árnyék játékkal, a természetes emberi érzelmek kifejezésével, 

az egyenes perspektíva és az anatómia szabályainak alkalmazásával teljesen eltávolodtak a 

hagyományos ikonfestészettől. Egyre inkább elterjedtek a nyugat-európai festészet által 

inspirált újdivatú ikonok. A sematizált ábrázolásmód oldódása, az ikonon megjelenített alakok 

individuálisabb vonásokkal való felruházása különösen jól nyomon követhető az ikonfestészet 

olyan, az ismert történeti okok miatt viszonylag későn kialakuló lokális tematikai csoportjainál, 

mint a szibériai ikonfestészet, ami a bizánci-pravoszláv eredetű erősen kötött kánont a helyi 

hagyományokkal ötvözi. 

 
 

 

                                                           
32 Kvlividze 2011, 31. p. 
33 Uo. 15. p. 
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5. kép Ivan Szuhih (?): Vlagyimiri Istenanya. Irkutszk, 17. század második fele, 

 tempera, fa, 35 x 49 cm, Szukacsov Regionális Művészeti Múzeum, Irkutszk 
 

 

Az elmúlt évszázadok folyamán Oroszországban több szempontból is problémát 

jelentett az ikonfestészet „tisztaságának” megőrzése. Már az 1551-es ún. „Százcikkelyes” orosz 

ortodox egyházi zsinaton megvitatott számos kérdés között ott találjuk az egyházi művészetet 

érintő problémákat is. A 43. cikkely „az ikonfestőkről és a tiszteletre méltó ikonokról” szól, 

„arról, hogy a szent szabályok szerint milyeneknek kell lenniük; és törekedjenek a mi Urunk 

Jézus Krisztusnak, az ő Tisztaságos Anyjának, a szent Mennyei Hatalmaknak és az örök időktől 

Istennek szolgáló szenteknek helyes testi ábrázolására”.34 A cikkely sarkalatosan 

megfogalmazza azt a szigorú elvárást is, miszerint az ikonfestőknek minden körülmények 

között a klasszikus kánont kell követniük, és attól személyes indíttatások alapján semmiben 

sem szabad eltérniük: „Ugyanígy a főpapok is (…) ügyeljenek és törekedjenek arra, hogy a jó 

ikonfestők és tanítványaik régi minták alapján fessenek, s az Istent ne saját elképzeléseik és 

                                                           
34 Lepahin 1998, 158. p. 
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kitalálásaik alapján ábrázolják, mert a mi Urunk Jézus Krisztus testileg ábrázolható, Istenségét 

tekintve azonban nem ábrázoljuk”.35 

A különféle zsinatokon hozott határozatok azonban nem tudták megállítani a klasszikus 

orosz ikonfestészet hanyatlását. 115 évvel a „Százcikkelyes” zsinat után a Nagy Moszkvai 

Zsinaton például újból napirendre került az ikonfestés kérdése, ám az akkori, hasonló 

határozatok sem voltak képesek gátat vetni az orosz ikonfestészet hanyatlásának. 

Avvakum protopópa, az óhitűek vezéregyénisége is foglalkozott 1673 és 1675 között írt 

munkájában a „külföldi” vagy „német” módra festett ikonokkal. Az ilyen jellegű Krisztus-

ábrázolások avvakumi leírásából is az európai barokk jellegzetes vonásait lehet felismerni. 

Nyikon pátriárka ikon-felfogása szinte teljes mértékben egyezett Avvakuméval, és az ún. 

„istenszeretők” álláspontját tükrözte, akikhez eredetileg mindketten tartoztak. Nyikon volt az, 

aki 1654 nyarán a cár távollétében elrendelte a nyugati hatást tükröző ikonok szisztematikus 

begyűjtését: „még a magas rangú állami tisztviselők házaiból is gyűjtsék össze azokat az 

ikonokat, amelyeket francia és lengyel mintára festettek, szúrják ki a szemeiket, hordják végéig 

Moszkván őket és büntetéssel fenyegessék meg azokat, akik ezentúl ilyen minták alapján 

festenek ikonokat.”36  

Nem véletlen, hogy a 17. században 

alakul ki a festészeti és formai szempontból a 

szentképekből levezethető, bizonyos értelemben 

azok modorában készült individuális portré 

műfaja, az ún. parszuna-festészet,37 ami az orosz 

világi portréfestészet korai előfutárának 

tekinthető. 

Összességében elmondható, hogy a 17. 

századi Oroszországban láthatóan egyre inkább 

felgyorsult a hagyományos ikonfestészet 

felbomlása. A meghatározó kulturális 

központokban az ikonfestészet mind a kép-

felfogás, mind pedig a technika tekintetében 

fokozatosan világi értelemben vett festészetté 

alakult át, miközben a centrumtól távol eső 

                                                           
35 Uo. 162. p. 
36 Idézi: Uszpenszkij 2003, 246. p. 
37 Onasch 1999, 97. p. 

6. kép Ismeretlen mester: IV. Iván arcmása. 

Moszkva, 17. század eleje. tempera, fa,  

31,9 x 35 cm, Nationalmuseet, Koppenhága 
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területeken a hagyományokhoz szigorúbban ragaszkodó műhelyek teljesítménye a kezdeti, 

egyházi-teológiai szempontból úgymond tökéletlen állapothoz kezdett közelíteni.38 Az 

ikonfestészetbe egyre inkább beépültek az új művészi eszközök, jellemzővé vált a fény-árnyék 

játékának, az egyenes perspektíva és anatómia szabályainak alkalmazása, és a képekkel 

szemben fokozatosan kezdett megfogalmazódni az élethű ábrázolás követelménye, valamint 

azon igény, hogy természetes emberi érzelmeket fejezzenek ki.  

A 18. század folyamán így az orosz ikon számtalan elemet átvett a nyugati festészeti 

hagyományból, többek között a díszletszerű építészeti architektúra egyes komponenseit, a 

tájképeket és az eget ábrázoló háttereket, amelyek az ikonok hagyományos, jelképes 

tartalommal felruházott arany és vörös hátterét helyettesítik. Ekkortól kezdve már nem 

beszélhetünk az orosz ikonfestészet helyi iskoláiról: a központosítás és a modellértékűnek 

tekintett nyugati kultúra paradigmarendszerének térnyerése egyre inkább megszüntette a 

korábban fennálló különbségeket. Bár megmarad a hagyományos ábrázolási módszer, 

végeredményben a nyugati művészetre jellemző narratív és naturalista elemek kerülnek 

előtérbe.39 

Általánosságban véve elmondható, hogy ekkorra már a festők egyre inkább olyan 

műfajokat és témákat kerestek, amelyek nagyobb alkotói szabadságot biztosítottak számukra, 

és lehetővé tették a nyugati kulturális hagyományok tendenciáiba való kisebb-nagyobb mértékű 

bekapcsolódást.40 A vallásos festészet iránti érdeklődés hanyatlásának, másodvonalba történt 

visszaszorulásának következtében a 18–19. század fordulójára az a különös helyzet állt elő, 

hogy a korábbiakban domináns hagyományos ikonfestészet ismerete a műveltebb társadalmi 

réteg számára már egyre kevéssé volt jellemző. A nyugati eredetű barokk stílus intenzív hatását 

mutató, annak modorában készült ikon-képek ismertsége és népszerűsége ekkorra 

egyértelműen uralkodóvá vált, és bár restauráltak (valójában gyakorta az új idők modorában 

átfestettek) jelentős régi műveket, leginkább „azokat az ikonokat részesítették előnyben, 

amelyek a barokk jegyében fogantak, s ezekkel helyettesítették a régieket, amelyeket túlságosan 

‘szegényesnek’, ‘divatjamúltnak’ ítéltek, habár a nép szemében még mindig a kegyelem és az 

isteni fény közvetítői voltak”.41  

Az ikonfestészetben tapasztalható paradigmaváltások kérdése az orosz társadalomban 

meghatározott diskurzus tárgyává vált, és a pártolók éppen úgy hallatták hangjukat, mint a 

                                                           
38 Lepahin 1998, 164. p. 
39 Popova – Szmirnova – Cortesi 1998, 167-168. p. 
40 Uo. 169. p. 
41 Uo. 171.p. 
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változásokat ellenzők. Ennek megfelelően az adott problematika egyes aspektusai, illetve 

művészi interpretációi időnként felbukkannak a klasszikus orosz prózairodalomban is. Kiváló 

példa erre Nyikolaj Leszkov A lepecsételt angyal című kisregénye (1872), melyben az egyházi 

közegben járatos, műveiben az egyházi irodalmi múltra is sokban támaszkodó szerző a régi 

hagyományokkal szakító „új” ikonfestészettel kapcsolatosan a következő negatív vélekedést 

adja az elbeszélő szájába: „…az új művészeti iskolákból kivész az érzés, az értelmet legyőzi a 

hiúság. Nincs bennük ihlet, lelkesedés, mindenkit csak földi dolgok érdekelnek, mindenkit földi 

szenvedélyek vezetnek. Új festőink azon kezdték, hogy Mihály arkangyalt Patyomkin hercegről 

festették meg, s most már ott tartanak, hogy Krisztust, a megváltót zsidónak ábrázolják. Mit 

várhatunk az ilyen emberektől? Festenek még majd mást is, és azt fogják kívánni, hogy istenként 

imádjuk: hiszen Egyiptomban bikát és bogarakat imádnak. De mi nem hajolunk meg az idegen 

istenek előtt, és nem akarjuk, hogy a Megváltót így ábrázolják. Bármilyen művésziek is ezek a 

képek, mi kegyeletlenséget látunk bennük, és elfordulunk tőlük, mert atyáink hagyománya azt 

tartja, hogy a szem gyönyörűsége megzavarja az értelem tisztaságát, mint ahogy a szökőkút 

tisztátlan csapja beszennyezi a vizet.”42 

 

7. kép Szimon Usakov: A Vlagyimiri Istenanya dicsérete, avagy Az Orosz államiság fája. 1668. 

tempera, fa, 62 x 105 cm, Tretyakov Képtár, Moszkva 

                                                           
42 Leszkov 1979, 85-86. p. 
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Mindent egybevetve Oroszországban a klasszikus ikonfestészet kora a 18. században, 

végeredményben annak is az elején ér véget, és valójában az óorosz kultúra és a középkori 

kánont követő óorosz irodalom korszakának végső lezárulásával áll összefüggésben. I. Péter 

reformjai következtében a művészetben és általában a kultúrában lezajló paradigmaváltásnak 

köszönhetően a festészetben is mindinkább a világi irányzat lesz domináns, miközben az 

egyházi festészet, vagyis maga az ikonfestészet fokozatosan a világi művészettel párhuzamos 

másodlagos jelenséggé válik. Mindeközben a továbbiakban is többé-kevésbé a középkori 

kánont követő ikonfestészet törvényszerűen jelentős változásokon megy keresztül, és eredeti, 

érintetlen formájában legfőképpen az archaikus hagyományokhoz, a régi kánonhoz minden 

körülmények között ragaszkodó óhitűség körében él tovább. 

A LUBOK. Mindezek mellett az ikonfestészeti hagyományok továbbélése kapcsán 

mindenképpen érdemes kitérni az orosz művészet egyik jellegzetes, a magas- és a népi kultúra 

határán helyet foglaló műfaja, a lubok43 jelenségére. E sokszorosított metszetek egyszerű 

grafikával készültek, és témájukat általában az orosz ikonokból, az irodalomból, a folklórból, 

vallási szövegekből vagy a politikai életből merítették. A lubok közönsége az évszázadok során 

változott: bár eredetileg a felsőbb, művelt rétegeket célozta meg, a 19. század folyamán 

leginkább a paraszti kultúrában nőtt a népszerűsége, és a falusi házak egyik legfontosabb 

díszítőelemévé vált. Ugyanakkor elmondható, hogy szerepe nem korlátozódott kizárólagosan a 

díszítő funkcióra, lévén ezek a képek „az egyszerű nép számára egyszerre szolgáltak sajátos 

enciklopédiaként, újságként, szatirikus lapként, könyvként, illetve egyfajta szórakozásként 

is”.44 Vagyis, azt lehet mondani, hogy az orosz kultúrában a lubok „az első nyomtatott anyag, 

ami belépett az egyszerű emberek otthonába”.45 A világi témák leginkább 1890-től kezdődően 

jelentek meg nagyobb számban e képeken, ezt megelőzően elsősorban a vallási tematika volt 

domináns. A lubokon sokáig kétféle kompozíciós elv érvényesült párhuzamosan: a 

színpadszerű, illetve az ikonokra jellemző komponálásmód. Az alkotók a kezdetekben a világi 

témákat is legfőképpen a hagiografikus ikon keretei között fogalmazták meg.46 Mint ezzel 

kapcsolatosan A. Szakovics írja, „az orosz rézmetszet-lubok készítői mintegy a hagiografikus 

                                                           
43 Az orosz lubok szó eredete a mai napig vita tárgyát képezi. Az egyik legvalószínűbb magyarázat szerint a lub 

‘(fa)háncs’ főnévre vezethető vissza, lévén e fametszeteket eredetileg hársfa-táblákra készítették. Más változat 

szerint a lubok kifejezés arra a háncskosárra utal, amelyből a metszeteket a piacon értékesítették. Ugyanmakkor 

ismert az a nézet is, miszerint a kifejezés a moszkvai Lubjanka utca nevével hozható összefüggésbe, ami annak a 

piacnak is helyet adott, ahol a lubokot kezdetben árulni kezdték. 
44 Балдина 1972, 3. p. 
45 Brooks 1985, 62-63. p. 
46 Szakovics 1983, 9. p. 
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ikon kompozíciójának horizontális elhelyezésével fejlesztették ki a lubok-könyvecske műfaját. 

Eleinte szabadon áthelyezték az ábrázolás centrumát, jobbra vagy balra, fölfelé vagy lefelé, s a 

fennmaradt ‘szegélyképen’ jelentek meg a szöveg sávjai. Később, amikor a központi ábrázolás 

eltűnt, valamennyi szegélykép közös keretet kapott […]. Azután minden egyes kép a 

hozzátartozó megduzzadt szöveggel együtt könyvoldallá alakult.”47 

Kezdetben a lubokot fametszéssel, a 18. századtól pedig rézmetszés eljárásával 

készítették. A 19. század végén a litográfia lett a fő reprodukciós eszköz, amely már több ezer 

példány nyomtatását tette lehetővé, miközben csökkentette az előállítás költségeit, és 

hatványozottan növelte az érdeklődők számát. 

E népszerű nyomatok első változatai a 17. század második feléből származnak, és 

vallási szüzséjükkel egyfajta „papírikonként” szolgáltak. „Falusi festők fatáblára festett olcsó 

ikonjai szolgáltak a lubok számára mintául. A vidéket járó házalók kínálták őket tojásért, 

szőrméért és prémért cserébe, és nemcsak a vegyesboltokat vagy a falusi házakat töltötték meg 

velük, hanem a templomokat és a kolostorokat is. E papírikonok nem voltak hosszú életűek, és 

napjainkra alig maradt fenn belőlük néhány. A 17. századból és a 18. század elejéről származó 

nyomtatványok (pl. Szentháromság, Krisztus Pantokrátor Zoszimával és Szavvatyijjal, Szent 

Miklós) a művészeti értéken kívül történelmi jelentőséggel is bírnak, ugyanis ezek az orosz népi 

nyomdászat legrégebbi bizonyítékai”.48 Nagy érdeklődésre tartottak számot az imaszövegekkel 

nyomtatott lapok is, melyeket gazdagon díszített kezdőbetűkkel, valamint tanulságos 

mondásokkal látták el. 

Ugyanakkor az orosz lubok története korántsem volt problémamentes: készítőik 

meglehetősen sokszor kerültek konfliktusba az egyházi és politikai hatalommal, és így magával 

a cenzúrával is. Az egyház éberen figyelte, mi kerül a nyomtatott lapokra, és minden általa 

elfogadhatatlannak ítélt tartalmat eretnekségnek bélyegzett, és akár a tettek szintjén is fellépett 

ellene. 

Mindezek mellett a lubok számos olyan stílusjegyet hordoz, ami a későbbiekben 

hatással volt egyes huszadik századi festőkre és grafikusokra. „Egyidejűleg monumentális és 

dekoratív, lakonikus és rendkívül részletes, statikus és dinamikus. A lubok ellentmondásos 

művészeti forma volt, amit nagy kontrasztú, harsány színek és szándékosan durva vonalak 

jellemeznek. A lubok térbeli kétértelműségével, az árnyékok kihagyásával és a vastag fekete 

kontúrokkal meghatározott lapított, sematikus ábrákkal a középkoriság érzetét keltette. 

                                                           
47 Uo. 
48 Sytowa 1984, 4. p. 



23 

 

Szabadon kevert több nézőpontot is, ellentétes nézőpontokból mutatva be a tárgyakat, vagy a 

különböző időkből származó epizódokat egyetlen síkba egyesítve.”49 Ennek megfelelően a 

huszadik század elejére a lubok megítélésében erőteljes változás következett be: az orosz 

művészet átalakítására törekvő fiatal alkotók felfigyeltek az értékeire, s ebben vélték felfedezni 

az autentikus, vagyis a népi, nemzeti eredőt képviselő hagyományok forrását. Valamilyen 

szinten mind a szimbolizmushoz kötődő „Mir iszkussztva”, mind pedig a radikális avantgárd 

alkotói magukévá tették a lubokot mint a nyugati művészet klasszikus hagyományainak naiv, 

primitivista alternatíváját. Így a lubok művészete olyan festőkre volt hatással, mint Mihail 

Larionov, Natalija Goncsarova, vagy pályája kezdetén Vaszilij Kandinszkij és Kazimir 

Malevics.  

 

 

 

8. kép Okhtyrkai Istenanya ikonja. (lubok), 1830-as évek,  

színezett rézkarc, papír, 34,5 x 26,5 cm, magángyűjtemény 
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AZ IKONOK ÚJRAFELFEDEZÉSE 

 

 

Az elmúlt évszázadok folyamán az ikon mint a formális keretek között zajló 

vallásgyakorlat, illetve a személyes meggyőződés által szabályozott magánáhítat tárgya, az 

orosz ember életének szerves részét képezte, az ünnepek alkalmával csakúgy, mint a 

hétköznapok során. Mindez a paraszti kultúra vonatkozásában éppen úgy igaz, mint az 

arisztokrácia vagy a 19. század, valamint a 20. század elejének polgáriasodó városi közegének 

esetében. Az emberek már kisgyermekkoruktól fogva úgy nőttek fel, hogy az egyes ünnepi 

alkalmakra – keresztelőre, menyegzőre és egyéb ünnepekre – ikont kaptak ajándékba, mint 

ahogy egy-egy betegségből való felgyógyulás elősegítésére is. Ugyanakkor a régi ikonok 

mellett a családoknak voltak új ikonjaik is. Ebből a nagy igényből adódóan számtalan helyen 

jöttek létre ikonfestő műhelyek, melyek között nagy volt a stílusbeli és minőségbeli különbség. 

Voltak ikonfestők, akik ragaszkodtak a hagyományokhoz, s voltak, akikre a népművészet 

gyakorolt nagy hatást, vagy éppen a kor divatja: az akadémizmus, a szimbolizmus vagy a 

szecesszió. Voltak olyan műhelyek is, ahol az ikonképeket már nem festették, hanem 

sokszorosítva nyomtatták. Ez utóbbiak már leginkább elveszítették eredeti szépségüket, 

autentikus jellegüket, sőt, készítésüknél gyakran olyan színeket és színkombinációkat is 

alkalmaztak, mint például a lila – sárga – rózsaszín. 

Mindezzel párhuzamosan egyre jobban megnőtt az igény a régebbi ikonok 

restaurálására is. A 19. század közepén egy új eljárásnak köszönhetően lehetővé vált a 

megsötétedett firniszréteg és az átfestések letisztítása. Emellett a fémborításokat is 

eltávolították az ikonokról. „Mintha egyszerre lehullott volna az a fátyol, amely addig eltakarta 

az orosz festészet igazi arcát” – írja Viktor Lazarev.50 Ezzel az új módszerrel Nyikolaj 

Podkljucsnyikov festő-restaurátor, az eljárás kidolgozója az asszisztenseivel együtt egy hónap 

alatt több, mint száz 13. századi ikont tisztított meg.51 

Az ikonok 20. századi újrafelfedezésének újabb lendületet adott az a tény, hogy II. 

Miklós cár védnökségével 1901-ben bizottság alakult az orosz ikonfestészet megóvására.52 A 

bizottság munkájában művészettörténészek, restaurátorok, építészek és képzőművészek vettek 

                                                           
50 Lazarev 1975, 7. p.  
51 Вздорнов 1986. 
52 2018. július 18. és szeptember 9. között a moszkvai Andrej Rubljov Múzeumban II. Miklós uralkodása alatt 

készült ikonokból kiállítást rendeztek a cár halálának 100. évfordulója alkalmából. A tárlat a múzeum 

gyűjteményének válogatott darabjai mellett magángyűjtők anyagát is bemutatta. 
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részt, de képviseltették magukat az uralkodócsalád tagja is, köztük II. Miklós cárral. A főbb 

célokat az alábbiakban határozták meg: az ikonok tömeges sokszorosításának háttérbe 

szorítása, az oktatás szerepének növelése, ikonokat árusító üzletek nyitása Szentpéterváron, 

Moszkvában és Kijevben a kézzel festett ikonok értékesítésének elősegítésére, az ikonfestésről 

szóló kézikönyvek kiadása. Mindezek ellenére az orosz ikonfestési hagyomány 

„átértékelésének”, vagy inkább esztétikai jelenségként való „felfedezésének” folyamata több 

év alatt sem lépett túl az antikvitás gyűjtőinek és szerelmeseinek – köztük az új moszkvai 

festészet néhány képviselőjének – körén, vagyis mindent egybevetve az ikonra továbbra sem 

tekintettek művészeti alkotásként.53 

Ezzel hozható összefüggésbe, hogy az 1911–1912-ben Szentpéterváron megnyílt, 

egyébként nagy sikerű ikonfestészeti kiállításról a korabeli sajtó kifejezetten szűkszavúan 

tudósított. Egy bő évvel később azonban olyan eseményre került sor, ami nem csak az 

ikonfestészet, de a modern orosz művészet történetében is fordulópontot jelentett. Ez az 

esemény nem volt más, mint a Moszkvában 1913-ban megrendezett művészeti kongresszus, 

melynek keretében rendeztek egy régi orosz festészetet bemutató kiállítást is.54 A tárlat 

kulcsfontosságú szerepet játszott az orosz ikonfestészeti örökség új értelmezésének és 

megértésének kialakításában. Ennek a kiállításnak már volt sajtóvisszhangja. „A moszkvai 

kiállítás megmutatta, hogy nagy művészeti múltunk van, amire büszkék lehetünk. Bármennyire 

is bőséges az orosz nép története, de ennek ellenére sikerült olyan művészetet alkotnia, amely 

formában és szellemi mélységben is szép!”– írja Jakov Tugendhold, a korszak elismert 

művészetkritikusa.55 

Érdemes megjegyezni, hogy a 20. század első felében a nyugati alkotók közül Henri 

Matisse volt az, akire óriási hatást gyakoroltak az orosz ikonok, attól kezdve, hogy 1911-ben 

Moszkvába látogatott. Később érdekes cikket is írt az orosz ikonokról, azok színvilágáról, és 

két ikont is vásárolt saját gyűjteménye számára. Művészetébe is beépítette az ikonok világát, s 

ezekkel a műveivel még inkább ráirányította a nyugat-európai művészbarátok figyelmét az 

orosz festészetre. Érdekes azonban, hogy kompozíciós sajátosságaik, színviláguk és 

motívumaik vonatkozásában Matisse oroszországi látogatása előtt készült művei is 

emlékeztetnek az ikonokra, ami valószínűleg azzal magyarázható, hogy a művész láthatta az 

1906-ban Párizsban, a Salon d’Automne-ban rendezett kiállítást, illetve egyéb reprodukciókat 

is ismert. Mindazonáltal az ikonok világa ekkor benne volt Párizs levegőjében, hiszen a 
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54 Uo. 
55 Тугендхольд 1913, 217. p. 
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Függetlenek Szalonjában is kiállítottak olyan művészek, akik a neobizánci és archaikus 

stílusban festettek. Matisse moszkvai tartózkodása alatt sorra járta a templomokat és a 

különböző gyűjteményeket, s teljesen lenyűgözte őt az ikonok világa. Egy interjúban így 

nyilatkozott: „Beleszerettem ebbe a mozgalmas egyszerűségbe. Ezekben az ikonokban a 

művész lelke úgy nyílik ki, mint egy csodás virág. Tőlük kell megtanulni, hogyan értelmezzük 

a művészetet.”56 

Fontos kiemelni, hogy az orosz avantgárd művészek már jóval az 1913-as moszkvai 

kiállítás előtt felfedezték az ikonokat, beépítették művészetükbe. Az ikonokban találták meg 

nemzeti sajátosságaikat is.  

 

 

 

 

 

9. kép  Natalija Goncsarova: Megváltó. 1910-1911, triptichon, olaj, vászon,  

középső rész: 132,5 x 119,5 cm, jobb oldali rész: 132 x 68 cm, bal oldali rész 132 x 69,5 cm,   

Tretyakov Képtár, Moszkva 

 

 

 

 

                                                           
56 Reid. Matisse and Russian Icons. 
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AZ AVANTGÁRD MŰVÉSZET KIBONTAKOZÁSA 

OROSZORSZÁGBAN 

 

 

A 19. és a 20. század fordulóján a világ társadalmi és szellemi forradalmak lázában 

égett, megrendültek az addig biztosnak hitt univerzális rendre épülő világfelfogás alapjai is. E 

korszak kultúrája olyan művészi univerzumot körvonalazott, melyben a gondolati rendszerek 

radikális átalakulásával párhuzamosan újfajta struktúraképző elemek formálódtak. Különösen 

érvényes ez Oroszországra, ahol „Az 1890-es évektől 1917 októberéig tartó viszonylag rövid 

időszakban annyi, az ország társadalmi rendjét alapvetően megváltoztató esemény ment végbe, 

amennyire korábban évszázadokig nem volt példa. Oroszország történelme során először lépett 

a társadalmi forradalmak korszakába. Általánossá vált az a gondolat, hogy véget ért egy teljes 

történelmi ciklus, de hogy a világtörténelem vége volt-e ez (ahogy Vlagyimir Szolovjov vélte), 

vagy egy új korszak kezdete, arról megoszlottak a vélemények”.57  E válsághelyzetben egyaránt 

teret nyertek az apokaliptikus és utópikus nézetrendszerek, melyek egyértelműen nyomon 

követhetők az élet legkülönbözőbb szféráiban, a legplasztikusabb módon azonban a művészet 

területén mutatkoznak meg. Míg azonban a századforduló uralkodó irányzatában, a 

szimbolizmusban kivételes szerepet játszanak az apokaliptikus világlátás és az azt kifejező 

bölcseleti és művészi megnyilatkozások, addig a századelő avantgárd törekvéseiben elsősorban 

az utópikus attitűd dominál. Dubravka Oraić-Tolić  Az avantgárd mint utópikus kultúra 

(Авангард как утопическая культура / Велимир Хлебников) című tanulmányában58 az 

európai avantgárd szinkronikus és diakronikus modelljét, mint az utópikus kultúra 

megnyilvánulási formáját vázolja fel. A szerző felfogása szerint az európai civilizáció 

történetében az avantgárd az első egységes utópikus kultúra, azon belül pedig az orosz 

avantgárd tekinthető elsődlegesen nemzeti jelenségnek, melyben az utópikus gondolkodás- és 

kifejezésmód két alapvetően különböző, ugyanakkor tragikusan egybefonódó szintjeit fogja 

egybe – a művészetet (az 1910-20-as években) és a politikát (az 1930-as évektől kezdődően). 

A. Hansen-Löwe az utópizmust „fordított apokalipszisként” (Antiapokalypse) értelmezi: „Az 

utópizmust úgy is felfoghatjuk, mint a vallási apokaliptika transzformációját a véges és ideális 

(immanens és szekularizált) szférák földi modelljébe, mely felülír minden történelmi 

                                                           
57 Zöldhelyi (szerk.) 1997, 192. p. 
58 Ораич Толич 2001, 287-306. p. 
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koordinátát és előfeltevést.”59 Az utópikus tudat megnyilvánulásait számba vevő értelmezések 

– a megközelítésmódok különbözősége ellenére – központi elemként hangsúlyozzák az „új 

egység” és az „új ember” fogalmát. Az avantgardisták felfogásában a „világmegváltó új ember” 

lesz a jövő, egy egységes, harmonikus új világ megteremtésének letéteményese. A mindezidáig 

önmagát elsődlegesen bináris oppozíciókban tételező európai gondolkodásmód modelljét 

felváltja az egymást kiegészítő, kiegyenlítő potenciák együttes érvényesülésének lehetséges 

változata.  

Andrej Belij, az orosz szimbolizmus kiemelkedő írója, költője, teoretikusa 1916-ban 

megjelent Határhelyzetben című tanulmányciklusában az élet, a gondolat és a művészet 

válságáról értekezik. „A modern művészet a jövőre irányul, de ez a jövő bennünk rejtőzik; az 

új ember nyugtalanságát érezzük magunkban; ugyanakkor érezzük a halált és a széthullást is; – 

halottak vagyunk, akikben felbomlott a régi élet, de azok is vagyunk, akik még nem születtünk 

az új életre: a lelkünkben a jövő érlelődik; a pusztulás és újjászületés vívja harcát.”60  

 A képzőművészek sem elégedhettek meg a látható világ leképezésével, hiszen már 

természettudományosan is igazolt volt, hogy a világ más nagyságrendekben – atomi és 

kozmikus méretekben – egész más, mint ahogy azt évezredeken át láttuk.  Európában az 

impresszionizmus forradalma után felgyorsult az útkereső művészeti mozgalmak születése. 

Egyre másra keletkeztek az „izmusok,” s az orosz művészek frissen át is vették ezeket, 

miközben keresték saját nemzeti identitásukat is.  „A festészeti törekvések megújhodási 

folyamata, mely Franciaországban évtizedeket vett igénybe, Oroszországban szinte tizenöt 

esztendő alatt lezajlott.” – írja Jevgenyij Kovtun Orosz avantgárd című könyvében.61 Az orosz 

művészet a 20. század elején egy csapásra a világ művészeti élvonalába került. Olyan új eredeti 

tudományos és művészeti koncepciók, teóriák, iskolák és műhelyek jöttek létre, melyek a 

századelő nagyszabású kísérleteinek kivételes potenciálját demonstrálták.  Az avantgárd első 

jelentkezését 1905 és 1910 közé tehetjük, fénykora a század tízes és húszas éveire esik, s a 30-

as évek a mozgalmak lezárulását jelenti. Az avantgárdhoz azokat a körülhatárolt esztétikai, 

filozófiai, sokszor politikai nézetrendszerrel, programmal rendelkező áramlatokat, irányzatokat 

soroljuk, amelyek ember és ember, ember és természet megváltozott viszonyrendszerére 

keresik a választ. A tér és idő újfajta értelmezésével az avantgárd művész a „Mindenséget”, s 

az azt „bemérni” szándékozó embert próbálja az eddigiektől eltérő művészi koordináták között 

megmutatni, új értelmet adva az emberiség távlatait feltérképező kísérleteknek. A 

                                                           
59 Uo. 289. p. 
60 Белый 1911, 242. p. 
61 Kovtun 2010, 7. p. 
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természettudományos felfedezések és az ekkoriban kialakuló filozófiai rendszerek együttesen 

mutatnak perspektívát a világ és az ember kapcsolatának újraértelmezéséhez, mind ontológiai, 

mind gnoszeológiai szinten.  

 Mindeközben az avantgárd képviselői rendszerint mozgalomszerűen alakítanak alkotó 

csoportot, amely igen gyakran összművészeti és nemzetközi is egyúttal. Az avantgárd 

törekvések rövid ideig tartó, forradalmi lendületű mozgalmakat hoztak létre, melyek közös célja 

a lázadás, a hagyományos művészeti formák felbontása és új kifejezésformák keresése. 

Leginkább nyomtatott fórumokon, többnyire saját folyóirataikban, programnyilatkozatokban és 

manifesztumokban hirdették elveiket.  Különösen jelentős az elmozdulás a formaalkotó elvek 

tekintetében.  

„Az avantgárd nem egyszerűen csak kutatja a formaalkotás módozatait a művészetben, 

hanem hatalmas intenzitással generálja a formaképző eszméket és koncepciókat. Túl azon, hogy 

az avantgárd regenerálja a különböző kulturális rétegekből származó, mára eltűnt elemeket és 

plasztikus ideákat,  eredendően új strukturális elemek és lokalizált egységek felmutatásával nyit 

új horizontot a művészetben Megkezdődik a kölcsönreakciók felgyorsult folyamata, melynek 

következménye egy új kulturális paradigma meghatározó alap-struktúrájának kialakulása 

lesz.”62 

Ha e paradigmaváltás előzményeit vizsgáljuk, a 19. század második feléig kell 

visszatekintenünk. A 1850-es évek jelentik az orosz kultúrában a fordulópontot, ez az orosz 

vizuális művészetben az akadémizmus válságával és egy új szemlélet- és kifejezésmód, a 

realizmus kialakulásával függ össze. Az orosz realista festészetet leginkább „az orosz 

"Vándorkiállítók Társaságának" ('Товарищество передвижных художественных выставок') 

művészete reprezentálja. 1863-ban 13 fiatal festő fellázadt a cári Képzőművészeti Akadémia 

merev klasszicista szemlélete ellen és létrehozták a maguk társaságát, melynek célja a művészet 

eszközeivel ábrázolni koruk valóságát, megmutatni annak valós arculatát. Fő műfajuk a köznapi 

élet eseményeit ábrázoló kritikai jellegű zsánerkép, a tájkép és a történelmi témájú kép. 

A 19. század végén a képzőművészetben alapvetően két irány bontakozott ki: az egyik 

a leginkább keleti gyökerekből táplálkozó, a nemzeti tradíciókat újraértelmező irányzat, a másik 

pedig a nyugat-európai modernizációs mintákon alapuló vonulat. Mindkettőnek megvoltak a 

maguk zseniális művészegyéniségei, s valójában a kettő termékeny egyensúlya vezetett 

azokhoz az egyedülálló alkotói teljesítményekhez, amelyek az orosz századforduló kivételes 

művészeti innovációját eredményezték. E tekintetben külön figyelmet érdemel a szimbolizmus 
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és az avantgárd közötti paradigmaváltás. „Az avantgárd művészek tehát újszerűségre, a 

konvenciók felrúgására, a hagyomány meghaladására törekedtek. A hagyományellenesség 

azonban nem jelentette minden esetben azt, hogy teljes egészében hátat fordítottak volna a 

múltnak, sőt, igen sok esetben az történt, hogy a közeli előzményeket (pl. a realizmust, a 

romantikát, a modernizmus bizonyos eszméit) „átugorva a régebbi múltból (pl. a középkorból) 

merítettek inspirációt, vagy az olyan művészetet részesítették előnyben, amelyben a művészi 

alkotást tiszta, a modern társadalmi, politikai és ideológiai befolyásoktól mentes formájában 

vélték megtalálni (pl. a törzsi népek művészete), illetve „a régebbi, kevésbé elhasznált, 

funkcionálisabb hagyományt elevenítették föl.”63 Az orosz szimbolizmus és avantgárd 

kölcsönviszonya számos kérdést vet fel, melyek megválaszolásával kapcsolatban több, 

időnként jelentősen eltérő véleményt tükröző írás is született. E problémát érintően alapvetően 

két pozíció rajzolódik ki. Az egyik szerint az avantgárdot határozottan el kell választani a 

szimbolizmustól a művészetben bekövetkezett törés, illetve szakadás koncepciója alapján, 

melyet gyakran összekapcsolnak a nemzedékváltással. A másik pozíciót képviselők azt vallják, 

hogy elkerülhetetlen volt a szimbolizmus tradíciójának folytatódása az avantgárdban. Ennek 

indoklásául azt a tényt emelik ki, miszerint az avantgárd művészek közül többen pályájuk 

kezdeti szakaszában a szimbolizmus esztétikáját követték, a későbbiekben is megőrizve 

munkásságukban annak egyes elemeit, beépítve azokat új koncepciójuk rendszerébe. Példaként 

leginkább V. Kandinszkij, K. Malevics, P. Filonov és J. Guro művészi útkereséseire 

hivatkoznak. D. Szarabjanov Szimbolizmus az avantgárdban. A probléma néhány aspektusáról 

című írásában a következő megállapításokat teszi: „A szimbolizmus esztétikájában a 

legfontosabb követelménynek számított a realitáson való túllépés a világ metafizikai 

lényegének megértése érdekében, a jelenségek mélyére való hatolás, s a kozmosszal való 

kapcsolatteremtés. Ezt mintegy az avantgárd előtörténetének is tekinthetjük. Az avantgárd 

művésznek azonban még egy lépést kell tennie annak érdekében, hogy többre vállalkozzon, 

mint a világ konkrét képeinek felidézése (még ha azok megváltozott formában mutatkoznak is 

meg), hogy megalkothassa a saját világát, mely párhuzamosan létezik a reálissal. A szimbólum 

továbbra is összekötő kapocsként funkcionál e két világ kiválasztott elemeinek 

egybefűzésében”. 64   

  Az avantgárd művész azonban nem pusztán önkifejező, individuális alkotóként jelent 

meg a kulturális élet színterén, hanem a társadalom szellemiségének öntudatos alakítójaként. 
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Elhivatottan vállalta a korszakos (utópisztikus) feladatot, hogy a művészet eszközeivel 

emberhez méltó, új világot építsen. Az avantgárd, mint szellemi alakzat, új kultúra születését 

körvonalazta, melynek egyik kulcsmozzanata egy „új egység” ígéretében fogant 

jövőorientáltság, az erőteljes utópikus attitűd. „A művészet szabadságának antinómiáit a 

romantika után az avantgárd művészet fejezi ki mindezidáig legkövetkezetesebben, 

mindenesetre a legtürelmetlenebb és legszélsőségesebb formában.65 (…) Az avantgárd tényleg 

megelőzte azt, ami van, előreszaladt és megmutatta, ami lehetne, és aminek lennie is kéne”.66 

Az európai hatások befogadása mellett több avantgárd festő is feltöltődött az orosz 

népművészet energiájával, munkásságukkal pedig annak „titokzatos erejét” és „ősi igazságát” 

próbálták megfejteni. Talán ezt a kettősséget legjobban Natalija Goncsarova fogalmazta meg, 

mely egész művészetének a lényege is: „Alkotó utam elején főleg a francia kortársaimtól 

tanultam és ők kinyitották a szememet. Megértettem a hazám művészetének értékét és 

jelentőségét. (…) Újra megnyitom kelet felé az utat, és biztos vagyok abban, hogy sokan 

követnek majd, hiszen (…) Nyugat forrása Kelet és mi vagyunk.”67 „Nem utánozták, hanem új 

szellemiséggel töltötték meg a népi esztétikát. Ugyanakkor mindegyik művész saját utat tett 

meg, és különböző módon magyarázta a világot, tépelődtek: a forma vagy szín adja-e át a 

dolgok lényegét, mutatja meg rejtett ritmusát? Kiterítették és elmozdították a formákat, a síkból 

kimerészkedtek a térbe, bátran kísérleteztek a színekkel, megalkották a plasztikus magányt, és 

lelket leheltek a tárgyakba. Harcoltak egymással és saját magukkal”68  

 

 

 

                                                           
65 Szilágyi 1989, 5. p. 
66 Uo. 8. p. 
67 Natalija Goncsarova 1913. augusztusában, Moszkvában nyílt önálló kiállításához készített katalógusának 

bevezetőjében olvasható.  Forrás: https://arthistoryproject.com/artists/natalia-goncharova/the-rise-of-russian-art/ 
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AZ AVANTGÁRD MŰVÉSZET ÉS A VALLÁS 

 

 

Az avantgárd-jelenségekben megmutatkozó, mindenekelőtt a spirituális és materiális 

minőségek bonyolult összefüggésrendszerét reprezentáló sajátosságokat feltárni szándékozó 

koncepciók egyik központi kérdése a valláshoz, illetve tágabb értelemben a transzcendenshez 

való viszony.  Az avantgárd művészet és a vallás kapcsolatát vizsgáló írások közül kiemelkedik 

Mihail Epstejn „Az avantgárd és a vallás” (Авангард и религия) című tanulmánya69, melyben 

a szerző, akit az „experimentális mitológia” képviselőjének tartanak, több, újszerű nézőpontból 

is vizsgálja az adott jelenséget. Megközelítésmódjának egyik központi eleme a „vallási 

tudattalan” érvényesülésének kimutatása a művészeti alkotásokban.   „Az avantgárd hit 

általában nem, vagy vajmi kevéssé rendelkezik tudatos vallási tartalommal. Ez 

konfesszionálisan nem kötött, s általában nem tudatosított vallásosság, melynek erejét nem 

csökkenti az a tény, hogy rejtett formában van jelen, mivel ezzel együtt megőrződik a benne 

rejlő paradoxon éle és feloldhatatlansága. A vallási tudat a hit eredendő paradoxonának 

kiegyensúlyozásával és racionalizálásával igyekszik megszabadulni saját 

ellentmondásosságától. Az avantgárdban megmutatkozó vallási tudattalan veszélyeket is 

hordoz – az amorffá válás, a szent predikátumok világi tárgyakra való alkalmazásának 

veszélyét. Ugyanakkor biztosítja a vallásosság egyéb minőségeinek megőrzését, melyek 

gyakran elsikkadnak az egyes vallásokban, ezek mindenekelőtt: a Lélek szabad kiáramlása, az 

individuális tehetség értéke (a hit karizmatikus aspektusa), a titokhoz és a csodához fűződő 

eleven kapcsolat, s az abszurdnak, mint a hit bizonyosságának értelmezési képessége. A hit 

mélyebb a vallásnál, s az avantgárd hozzásegít érintkezésbe kerülni e hit kínzó 

ellentmondásaival”.70 

Epstein tanulmányában kitér az orosz kulturális hagyományokra, mindenekelőtt a keleti 

kereszténység azon elemeire, melyek kapcsolatba hozhatók az avantgárd jelenségekkel. Az 

avantgárdot a „szent együgyűséghez” hasonlítja, mert véleménye szerint mindkettő tudatosan 

törekszik esztétikai arculatának eltorzítására, lealacsonyítására. Kapcsolódási pontként 

elsősorban az „antiesztétika” fogalmát emeli ki.  Mint közismert, az avantgárd esztétikai 

nézetrendszerében éppen ez az egyik kulcsmozzanat, mely csaknem minden irányzat 

programjában és képviselőinek művészi gyakorlatában fellelhető. Epstein érvelése szerint „A 
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szent együgyűség antiesztétikai, pozitív megközelítésben azonban vallási jelenség”.71  A szerző 

A. M. Pancsenkót is idézi, aki szerint „a szent együgyűségben megjelenő rút elsődlegességének 

oka az esztétikai mozzanat etikainak való alárendelése. Ez a korakeresztény eszményekhez való 

visszatérést jelenti, melyek szerint a testi szépség az ördög műve. A szent együgyűségben e kor 

lenyomatát fedezhetjük fel, mikor is a kereszténység és a szépművészetek antagonisztikus 

kategóriáknak számítottak”.72 

  Epstein ebben az összefüggésben értelmezi a nonfigurativitás elvét is, mint az avantgárd 

egyik alapelvét, mely a különféle áramlatokra egyaránt érvényes – az élethűségről, a valóság 

formáinak művészi követéséről való lemondást. „Az avantgárd művészet általában 

nonfiguratív, s ebben manapság nem látnak mást, mint morális és esztétikai romlást, menekülést 

a szolipszizmusba és agnoszticizmusba, eligazodási képtelenséget a realitásban, s lemondást 

annak megértéséről és ábrázolásáról. Nem kell azonban messzire mennünk érvekért, hogy az 

avantgárd antimimetikus jellegében a valóság másolását és megkettőzését – mint a 

pénzhamisítást – elítélő szakrális művészet sajátosságát ismerjük fel. Az élethűség veszélyes 

dolog, mivel az ábrázolt formák állandóságának és befejezettségének illúzióját adja, s a 

bálványozás kísértését rejti magában. Ezért mondja a második parancsolat: ‘Ne csinálj 

magadnak istenszobrot, semmiféle képmását azoknak, akik fenn az égben, lenn a földön, vagy 

a föld alatt a vízben vannak’ (Mózes második könyve, 20:4). A későbbiekben még pontosabban 

fogalmazódik meg ez a parancs: ‘azért ne fajuljatok el, ne készítsetek magatoknak istenszobrot, 

és semmiféle bálványszobrot férfi vagy nő formájára, sem a földi állatok formájára, sem az 

égen repkedő madarak formájára, sem a földön csúszó-mászók formájára, sem a föld alatt a 

vizekben levő halak formájára… Ha…elfajultok, és istenszobrot csináltok bárminek a 

képmására, és azt teszitek, amit rossznak lát Istenetek, az ÚR, bosszantván őt, … nagyon hamar 

kivesztek arról a földről, ahova átkeltetek a Jordánon, hogy birtokba vegyétek. Nem éltek rajta 

sokáig, hanem menthetetlenül kipusztultok’ (Mózes ötödik könyve, 4:16, 25-27). Ily módon az 

ábrázolás Isten előtti vétek… S a szigorúan monoteista vallások, mint a judaizmus és a 

muzulmán vallás elsősorban az élőlények ábrázolásának tiltásával hűek e parancsolathoz”73.  

Számos évezredes kultúra nem követi a figurativitás elvét, s képzőművészetükben 

elsősorban csak ornamentális, dekoratív motívumokat alkalmaznak. „Ebben a vonatkozásban 

az avantgárd a nonfigurativitás ősi elvének továbbvitelét és fejlesztését jelenti. Miután azonban 

az avantgárd az európai kultúra talaján születik, melynek igen erőteljes hagyományai vannak 

                                                           
71 Uo. 176. p. 
72 Uo.  
73 Uo. 197. p. 



34 

 

az ábrázolás terén az ikonfestészetből, az Isten emberi alakban való megjelenítéséből, az 

emberré lett Isten arculatának megragadási kísérleteiből adódóan –  az avantgárd a figurativitást 

olyan alapnak, előfeltételnek tekinti, melyet látványosan el kell törölni, meg kell 

semmisíteni”.74  

  A különböző avantgárd irányzatokban és az egyes művészek alkotásaiban a figurativitás 

más és más szintjeivel találkozhatunk. „Az avantgardizmus egészét véve azonban az alak 

fokozatos széthullásának vagyunk tanúi, de hogy e széthullás látható legyen, a figura halvány 

körvonalakban megőrződni látszik. Csak annyiban törlődik, illetve halványul el, ameddig még 

világosan érzékelhető, mi az, ami elmosódik”.75  

Epstein a vallásos és a világi művészet különbségtételénél a következőket 

hangsúlyozza: „Az avantgárdban csak azért olyan nehéz felfedezni a vallásos művészet 

vonásait, mivel az nem megelőzi, hanem követi a világi művészetet. Az avantgárd közelebb áll 

az ikonhoz, mint a festményhez, s még közelebb a monoteizmus templomainak írásjegyeihez 

és jeleihez, mivel tárgya az összetekert és lepecsételt világ pusztulása a nagy átalakulás 

hajnalán. ‘Mert evilág arculata elmúlik’, mondja Pál apostol (1 Kor. 7:31), s lehet-e másként 

megjeleníteni e világot, ha nem pusztulásában, arculatának eltűnésében? Az avantgárd a Kép 

felépítésének művészete a dekonstrukció, a világ látható, vélt felszínétől való eltávolítás 

módszerével. Ez az apokaliptikus század realizmusa, mely felismerte mindenféle, önmagának 

és önmagáért történő világépítés illuzórikus voltát – ez az apokaliptikus realizmus”.76  

Epstein különbséget tesz az „avantgárd hitből” fakadó művészi megoldások és a 

vallásos művészet között. „A modern vallásos művészet nem használ vallási tárgyakat, nem 

objektiválja a szentséget, hanem abban foglaltatik. Malevics Fekete négyzete vagy Kandinszkij 

kompozíciói nem kevésbé sűrítik magukba az érzékelhető világ határain túllépni vágyó vallásos 

érzést, mint egy vallási tárgy által kiváltott érzelem, amit idősebb kortársaik, Vasznyecov és 

Nyesztyerov képei fejeznek ki. Nem a tárgy a szent, hanem a tárgyhoz való hasonlatosság elől 

menekülő Lélek. A Fekete négyzet – az elutasítás fehér hátterén történő mélybe veszés, a 

pusztuló világ látható képe, a más világokba való átlépés számunkra felkínált útja. Mi váltja ki 

mégis néhány vallásosan gondolkodó emberben azt a gyanút, hogy az avantgardizmus 

közvetlen összefüggésben van napjaink ördögi világával, hogy a démoniság jeges fuvallatát és 

romlottságát árasztja? Az, hogy az avantgárd művekben az abszurd uralkodik az értelem felett, 

hogy az arc elidegenedett formákban, széthulló darabokban és torz kontúrokban jelenik meg, 
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az individuum ellenséges önmagával szemben, s tulajdonságaiban jobban hasonlít növényekre, 

molekulákra és lyukakra, semmint emberre. Az ember által elsajátítható formákba nem illő 

realitás válságban van, feloldódik, eltűnik, egyre kevésbé lesz érzékelhető és felfogható… Igen, 

az avantgárd segítségével a művészet magába foglalja és hasonítja a megformálatlan és 

megformálhatatlan lényeget, olyan energiákat, melyek minden plasztikus formát részekre 

szaggatnak”.77  

Egyetértve Epstein „téziseinek” többségével, melyek azonban időnként túlságosan is 

általánosítónak tűnnek, az a véleményem, hogy az avantgárd művészek transzendenciához és 

szakralitáshoz való viszonyát akkor értelmezhetjük differenciáltan, ha az egyes alkotók 

autonóm művészi világát vesszük szemügyre, s ennek függvényében kezeljük az adott kérdést. 

Ennek megvilágításában segít az avantgárd festők más és más megközelítésmódjának 

vizsgálata a kulturális örökséghez, s az orosz művészet esetében az ikonfestészet 

hagyományaihoz.  

 

 

 

10. kép  Kazimir Malevics: Fekete négyzet. 1929, olaj, vászon, 79,5×79,5 cm 

Tretyakov Képtár, Moszkva 
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AZ OROSZ AVANTGÁRD ÉS AZ IKONFESTÉSZET 

 

 

Az avantgárd szellemiségéhez kötődő kisebb-nagyobb művészcsoportok és önálló 

művészegyéniségek arra törekedtek, hogy ne csak megértsék a nyugati művészeti irányzatok 

által felvetett ábrázolási és stílusalkotási kérdéseket, hanem új szempontokkal is gazdagítsák 

azok megoldását. Avantgardizmusuk, amely lázadó volt mindazzal szemben, amit „elavultnak” 

minősítettek, nem feltétlenül párosult a múlt értékeinek tagadásával. Ezek az alkotók benne 

éltek szenvedélyes és izzó koruk forrongó szellemi életében, együtt dolgoztak újat kereső 

koreográfusokkal, zeneszerzőkkel és irodalmárokkal, összhangban az „összművészet” 

koncepciójának újfajta értelmezésével.  Felfedezték a modern művészet számára az orosz 

kultúra legmélyebb gyökereit, s a maguk egyéni látásmódja szerint beépítették azokat 

művészetükbe. Néhányan tudatosan fordultak az ikonfestészethez, többen, ha áttételesen is, 

bizonyos fokig a hatása alá kerültek. Az ikonfestészetnek az orosz avantgárd művészetre való 

hatását jeles orosz művészettörténészek írták már meg, többek között D. Szarabjanov, V. 

Bicskov, J. Kovtun, J. Petrova.  

V. Bicskov Az ikon és a 20. század elejének orosz avantgárdja78 című írásában sorra 

veszi az ikonfestészet és az avantgárd művészet találkozási pontjait, ezen belül is két alkotó, 

Vaszilij Kandinszkij és Kazimir Malevics művészi törekvéseinek egyezéseit. A középkori ikon 

sajátosságinak és az orosz avantgárd kiemelkedő alkotói által megfogalmazott elméleti 

tételeknek, valamint egyes festők művészi nyelvének az összehasonlító elemzése Bicskov 

szerint fontos eredményekkel járul hozzá a kortárs művészet megértéséhez, valamint segítséget 

nyújt az ikonokkal kapcsolatos teóriák, koncepciók kialakításában. Bevezetőjében áttekintést 

nyújt az ikonok sajátosságairól, majd felsorakoztatja az alapvető szellemi és esztétikai 

különbségeket az ikonképek és avantgárd művészet között. Legelső ilyen különbségként azt 

említi, hogy míg az ikonfestő névtelen, a személye nem számít, addig az avantgárd a 

gyakorlatában folytatja az új európai művészet legextrémebb individualista 

megnyilvánulásának hagyományait. Ebből következik, hogy az avantgárd egyáltalán nem 

fogadja el a kanonitás elvét, amely az általánosított tapasztalatot és nem az individuálist fejezi 

ki.  Az avantgárd – ahogy a modern európai művészetek egyike sem – nem  tart igényt az alkotás 

szakrális voltára (azaz egy őskép reális megjelenítésére),  a csodatévő jellegre és az ezekből 
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következő funkcióra. 

Az avantgárd tagadja az ábrázolóművészeti elvet vagy az irodalmi elbeszélő jelleget, 

melyet sok bizánci teológus az ikon követelményének tart, melyeket azonban az ikonfestészet 

a későbbiekben már nem követett.  

Az avantgárd összekapcsolta saját művészeti útkeresését a modern tudományos 

eredményekkel. Ez természetesen teljesen idegen volt a középkori kultúrától. Még azok az 

avantgárd mesterek is, akiknél találunk tipológiai hasonlóságot az ikonfestők szellemi 

beállítottságával és művészi gondolkodásával – mint például Kandinszkij vagy Malevics – nagy 

tisztelettel adóztak koruk tudományos, technikai haladásának, valamint a művészet területén 

jelentkezett kísérleteknek és tudományos (vagy tudományosnak mondott) tapasztalatoknak. 

A század elejét különböző filozófiai és teológiai, misztikus, ezoterikus útkeresések 

megjelenése jellemzi, amelytől nem maradt távol több avantgardista sem. Ezen az alapon 

egyértelműen megállapítható, hogy az avantgárd nem törekedett arra, hogy minden tekintetben 

a középkori ikonokhoz „hasonlót” hozzon létre. Az ikon a középkori kultúra egyedülálló 

jelensége maradt. Ugyanakkor a különböző szellemi és esztétikai megnyilvánulások egész sora 

alapján az avantgárd a középkori ikonmagyarázókra jellemző művészetértelmezés tendenciáit 

keltette életre.  (Elsősorban ösztönösen és nem tudatosan, mivel az avantgardisták aligha 

olvasták az egyházalapító atyák írásait, vagy aligha volt elképzelésük a pravoszláv 

ikonteológiáról). 

Az orosz avantgárd jeles képviselői közül többen fordultak az ikon hagyományaihoz, 

köztük Goncsarova, Larionov, Filonov, Malevics, Javlenszkij és mások.  

Natalija Goncsarova rendkívül sokrétű művészetében kiemelkedő szerepet kap a 

szakrális téma, annak különböző ábrázolási szintjei, többek között szent- és angyalábrázolásai. 

(lsd. 9.kép) „Mindenkinél erősebben hatott rá az ikonok világa. Innen származnak élénk 

lokálszínei, az erős kontúrú síkformák, geometrikus törések. Az ikonok tartalmi oldalát, 

kontemplatív életideálját is kifejezte és feldolgozta”.79 

  Pavel Filonov is azok közé az avantgárd művészek közé tartozik, akiknek egyes művei 

egyértelműen mutatják az ikonokkal való hasonlóságukat, erről tanúskodik például Szent 

Katalin ikonja. Bár Filonov a festőtársainál radikálisabb kísérletezőnek számított, a korabeli 

avantgárd mozgalmak szándékaitól eltérően élete végéig hű maradt a figuratív ábrázoláshoz. 

„Művészetem a maga ‘tökéletes kidolgozottságában’ annyira különbözik mindenki más 

festészetétől, mint az élő virág a mű narancsvirágtól” – mondotta egyszer önmagáról a festő, s 
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valóban, szigorú elméleti alapokon nyugvó festői munkásságának organikus energiája, kaotikus 

látomásossága olyan megmagyarázhatatlan hatást kelt, mintha a vászon minden részecskéje 

eleven volna.80  

 

 

11. kép Pavel Filonov: Szent Katalin ikonja. 1908-1910,  

tempera, fa, vászon, 27 x 18 cm, magángyűjtemény 

 

 

A térszemlélet és térábrázolás vonatkozásában a kozmikus egységélményből fakadó 

szemléletmód sok alkotónál megjelenik: Vaszilij Kandinszkijnál, Marc Chagallnál, Kazimir 

Malevicsnél, Pavel Filonovnál és több más avantgárd művésznél. Itt is lehetségesnek tűnik 

bizonyos rokoníthatóság a középkori pravoszláv művészettel. Nem annyira a szűkebb 

értelemben vett ikonokkal, hanem a bizánci, vagy az óorosz templomok teljes 

freskórendszerével, amelyek önmagukban az egész világegyetemet jelképezik, kezdve a szent 

történetekkel a templom falain, bezárva a lelki erő megtestesítőivel, élükön a kupolában 

ábrázolt Megváltó-Krisztussal. Míg azonban a templomi freskók és mozaikok rendszerében a 
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figuratív-képi elem játszott nagy szerepet, az orosz avantgárd festményeken a szellemi 

kozmoszt szinte kizárólag ritmussal, vonalakkal és kompozícióvá szervezett színes formákkal 

jelenítik meg. Az avantgárd művekben és az ikonon, s általában a középkori művészetben az 

univerzális kozmikusság lényegének megalkotását aktívan segítette a művészi szimbolizmus, 

amely a befogadó pszichikumára kizárólag tudatalatti szinten gyakorol hatást. Ha ilyen 

értelemben beszélünk a szimbolizmusról, akkor mindenekelőtt a tiszta formákról és a színekről 

van szó. E tekintetben számos avantgárd mű sokkal közelebb áll a klasszikus ikonhoz, mint a 

19. század realista, naturalista vagy akadémista művészetéhez. Az ikonfestészetben 

érvényesülő eme szempont – a legmagasabb művészi és esztétikai szint elérésének szándéka 

(fokozott érdeklődés a színek és formák iránt) – vonta magára a század elején Henri Matisse 

figyelmét is, majd őt követve, sok orosz és nyugati avantgárd művész érdeklődését.  

Az ikonfestészet, csakúgy, mint az avantgárd különböző irányzatai (különösen az 

absztrakt művészet, a szuprematizmus, részben a kubo-futurizmus és a lucsizmus) a lét szellemi 

lényegének ábrázolását kizárólag a művészileg szervezett kompozíció, szín, forma, vonal 

segítségével érik el. Míg azonban az ikon esetében az esztétikai szempontok érvényesítése terén 

segítséget jelentett az ikonográfiai kánon, az avantgardistáknál az egyes festők kivételes 

művészi érzéke volt a meghatározó. 

Mind az ikon, mind pedig az avantgardista műalkotások olyan művészeti szimbólumok, 

amelyek hasonló funkcióval rendelkeznek – átvezetni a szemlélőt az anyagi világból a lelki 

mélységek más térségeibe. Tovább menve, az ikon konkrét fényforrás nélküli fénnyel van 

átitatva. A fény fő forrásai az aranyozott háttér és a ragyogóan fénylő színek. Több avantgardista 

esetében (Kandinszkij, Malevics, Filonov, Larionov és mások) a színek ugyancsak 

fényhordozók, és a kép struktúrájában fő szerepet játszanak. Az ikon művészi terét többszintű 

tér-idő egység alkotja (különböző időben bekövetkezett események ábrázolása, különböző 

nézőpont stb.). Hasonlóan alkalmazzák az avantgardisták is (a kubo-futuristák, Filonov, 

Kandinszkij, a korai Malevics, Chagall) a többdimenziós teret. A bizánci ikonfestők viszonylag 

korán elálltak a már az antik időkből ismert lineáris perspektíva alkalmazásától, amely a mély, 

háromdimenziós tér érzését adta. Az avantgardisták sem alkalmazták a tér ilyen módon történő 

érzékeltetését, hanem az ikonfestők módszerét, valamint a primitív művészet bizonyos elemeit 

vették át. Az ikonfestők sok építészeti kulisszáját a 20. század avantgardistáinak képi 

rendszerében is láthatjuk, Filonov, Lentulov és Chagall pedig az ikonok néhány hagyományos 

tárgyi elemét is átvitték saját alkotásaikba. 

A kompozíció megszervezésének feszült oppozíciós jellege jellemző mind az ikonra, 

mind a legtöbb avantgardista festményre. Az ikonon azonban általában valamennyi oppozíció 
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(a művészeti elemek ellentéte) nem észlelhető, mert bizonyos kompozíciós eszközök 

alkalmazásával azok harmóniában oldódnak fel. Több avantgardista viszont ezzel ellentétben 

arra törekedett, hogy nyitva hagyja ezt a hatalmas disszonanciát, erősítve ezáltal saját 

alkotásának dinamizmusát, dramatizmusát és apokaliptikus szellemét. 

 

 

12. kép Marc Chagall: Repülő kocsi. 1913, olaj, vászon, 106,7 x 120 cm, 

Solomon R. Guggenheim Museum, New York 

 

Ugyanakkor a hasonlóságok mellett több különbséget is érzékelhetünk az ikon és az 

avantgárd művek megkomponálásában. Így például az a törekvés, hogy a lét időn kívüli 

állapotát kifejezzék, az ikon alakjainak statikus és hieratikus (megmerevedett, hagyományosan 

megszabott) megjelenítési szintjén érvényesült. Ezzel ellentétben, a 20. század kezdete 

avantgardistáinak dramatikus-apokaliptikus vagy forradalmi-utópisztikus világnézete (világról 

való elképzelése) – többek között Kandinszkij, Chagall és a korai Filonov számos festményén 

– felfokozott dinamizmushoz vezetett. Ugyanakkor az avantgárd – ellentétben az ikonnal – 
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jellemzőit tekintve messze nem egysíkú. Ugyanaz a Malevics, aki szuprematizmusával rést 

nyitott az abszolút Semmibe, olyan végletekig statikus és hierarchikus képeket is készített, 

amelyek hierarchikusságukat tekintve igen közel állnak a klasszikus ikonhoz, és szinte átvezetik 

azt a 20. század művészeti gondolkodásával megegyező új szintre. Malevics geometrikus 

szupremetizmusát pedig csaknem tiszta formában fedezhetjük fel a bizánci templomok 

apszisában látható szentek ruháján vagy az orosz ikonokon.81 

Az egyes avantgárd művészekre különbözőképpen hatottak az ikonok, más és más 

módon építették be azok elveit és formavilágát művészetükbe. Ruzsa György egy 

tanulmányában82 elemezte ezt jelenséget, minek alapján az avantgárd műveket különböző 

típusokba sorolta. Rámutatott, hogy számos, az avantgárd festészethez közel álló művész 

jelenítette meg csendéleteken, több más tárgy között, a csillogó fémborítású ikonokat vagy az 

Istenanyát a gyermek Jézussal ábrázoló ikont. Kiemelkedő és nagyon gyakori volt az 

ikonfestészetnek a művek figurális kompozíciójára való hatása. Olyan esetekben is 

megfigyelhetjük ezt, amikor nem vallásos témákat jelenítettek meg. Petrov-Vodkinnak 1928-

ban készült A komisszár halála című műve az ikonosztázisok ünnepsorában elhelyezkedő, s a 

15-16. században kialakult Krisztus levétele a keresztről ikon-kompozícióknak, az alakok 

összekapcsolását tekintve, szinte pontos mása. Ruzsa György ide sorolja Tatlin híres 1912-es 

Matróz képét, mely a kompozíció vonatkozásában a 13. századi korai Szent Miklós ikonokra 

emlékeztet, a háttér két kis figurája pontosan úgy helyezkedik el, ahogy a Szent Miklós 

ikonokon Krisztus az Evangéliumos könyvvel, illetve az Istenanya az omoforionnal. Lényeges 

a négyszög és a kör sajátos kompozicionális értéke. Tatlin itt a klasszikus orosz ikonfestészeti 

kompozíciós hagyományokhoz kapcsolódott, ellentétben Larinovval és Goncsarovával, akiket 

az orosz ikon egyszerűbb, kevésbé szabályos népies variánsai, valamint a lubok ihletett meg. 

„A kutatás alig figyelt fel arra, hogy a geometrikus absztrakt kompozíciók kialakításban is mily 

fontos szerepet játszott az orosz ikonfestészet. A hatás talán itt a legmélyebb és a 

legmegkapóbb. Ismeretesek az orosz ikonfestészet szigorú kompozíciós arányai.”83 – írja Ruzsa 

György az említett tanulmányában.  „A nimbuszok és a fejek elhelyezkedése és nagysága 

gondosan meghatározott. Az ikontábla magasságának és szélességének viszonyától több más 

méret is függ. A szuprematista formák és a szuprematista szemlélet kialakulásában, mely a 

tárgyi világtól való eltávolodást, a világ szerkezetének legtökéletesebb képét kívánta 

érzékeltetni, a geometriai szerkesztést gyakran fölhasználó, időtlenségre, tökéletességre 
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törekvő ikonfestészet sok támpontot nyújtott. Mindezek Malevics művein, ahol a misztikus 

jelek is fölbukkannak, jól megfigyelhetők. A Tretyakov Képtár raktárában őrzött, 1915-ben 

készült híres művén, a Fekete négyzeten és főleg az egy évvel későbbi, a New York-i Museum 

of Modern Art-ban lévő Fehér alapon fehér négyzeten, ahol az egyik négyzet sarkára állított, 

határozottan érezhető az  Istenanya – Az eléghetetlen Csipkebokor ikonográfiai típus két 

négyszögre épülő kompozíciója. Malevics 1920 után készült Orosz ortodox kereszt és mandorla 

című szuprematista festménye még világosabban mutatja a keresztény szimbolika és az 

ikonfestészet szerkezetének ihletését.”84   

Dolgozatom témájának megfelelően külön kitérek három festő munkásságára, akik 

jelentős hatást gyakoroltak a magyar avantgárd képviselőinek – elsősorban Uitz Béla és Vajda 

Lajos – művészetére. 

 

  
 

13. kép  Kuzma Petrov-Vodkin: Petrográdi Madonna. 1920,  

olaj, vászon, 73 x 92 cm, Tretyakov Képtár, Moszkva 
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VASZILIJ KANDINSZKIJ. Vaszilij Kandinszkij, akit a nonfiguratív festészet 

megteremtőjeként tart számon a művészettörténet, „A szellemiség a művészetben” címmel 

1910-ben  írott művében85, illetve egyéb tanulmányaiban és könyveiben egyértelműen 

megfogalmazta művészetének alapelveit A materialistákkal és a pozitivistákkal ellentétben 

Kandinszkij felismerni vélte az objektíven létező lelket, mely áthatja az egész világegyetemet.  

Azt vallotta, hogy az igazi művész minden tárgy spirituális hangzását meghallja, és 

művészetének segítségével próbálja ezt kifejezni – azaz maga a szellem az alkotóművészeten 

keresztül materializálódik.  A művész tudatosan vagy öntudatlanul is arra törekszik, hogy a 

szellemi szinten megjelenő új értékeket anyagi formába öntse. Az igazi művész elsősorban nem 

külső motívumok alapján alkot, hanem kizárólag egy határozott parancsszónak 

engedelmeskedve  – nem ő irányítja a teremtő erőt, hanem maga a teremtő erő hajtja őt, arra 

ösztönözve, hogy keresse meg saját teremtő szubjektivitásának legmegfelelőbb kifejezési 

formáját.   

Kandinszkij azt tartotta, hogy az emberiség elmerült a materializmusban, a 

pozitivizmusban, az anyagi gazdagságban és ezekre irányuló törekvéseiben, még nem áll 

készen, hogy befogadja a Lelket (Szellemet) sem a világban, sem a vallásban, sem pedig a 

művészetben.  De valami változik az univerzumban, és megjelennek annak szükséges feltételei, 

hogy az „ember megtalálja először az anyagi dolgokban, majd később az elvont dolgokban is a 

szellemi lényeget.  S ezeken az új képességeken keresztül, mely a Szellem jegyében fogan majd 

meg, megszületik az absztrakt-abszolút művészetben való gyönyörködés képessége”.86  

Az absztrakt művészet célja jelentősen gazdagítani a lelki útra, egy új korszakba, az 

emberiség történek egyéni korszakába – lépett emberek lelkét; végtelenre tágítani azok lelki 

horizontját az új realitások iránti fogékonyság kialakítására. Ennek megfelelően Kandinszkij 

szerint a festmény úgy értendő, mint egy univerzum, egy új szellemi világ létrehozása. A 

festmény különböző világok ütközésének színtere, s e küzdelem, illetve ezeknek a világoknak 

az egymással való harca révén egy új kozmosz  születik,  melyet műalkotásnak neveznek. 

Minden műalkotás technikailag is úgy keletkezik, mint maga a kozmosz – katasztrófákon 

keresztül megy végbe a zenekar kaotikus hangkavalkádjához hasonlóan, mely végül egy 

szimfóniává áll össze, – amelynek a neve a szférák zenéje. Így a műalkotás a világalkotás."87 

Kandinszkij több alkalommal hivatkozik a festészet és a zene organikus kapcsolatára, mivel 

mindkettő alapja a belső lényeg megnyilatkozásának kifejezési igénye. „A zene és Kandinszkij 
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festészete közvetlenül hat az érzelmekre, a lélek eseményeinek megfoghatatlanul közvetlen 

kifejeződései ezek, mellettük eltűnik a fogalmak elvont világa – ezért állnak egymáshoz oly 

közel”.88 

Bár Kandinszkij sehol nem mondja, hogy számára az ideális lelki művészet az ikon, 

ugyanakkor a szellemi alkotás lényegéről szóló több nyilatkozata alapján fenntartás nélkül az 

ikontisztelők teoretikusának tartják.89  

Vaszilij Kandinszkij művészetének különös jellegét nagyrészt a keleti ortodoxiának köszönheti. 

Az absztrakció atyjaként elismert Kandinszkij sokak számára egy olyan avantgárd művész 

ideális megtestesítője, aki szakított a hagyományos normákkal, ideértve azt a művészetet is, 

ami a vallás szolgálatában áll. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni Kandinszkij 

vallásosságát, ha életművét elemezzük. Felesége, Nina Kandinky Kandinszkij és én című 

könyvében90 férjéről mint vallásos emberről ír. A művész hagyatékában fennmaradt egy fotó 

is, mely murnaui otthonát ábrázolja91, s a háttérben láthatók fémborítású ikonjai is.  

Kandinszkij  az orosz ortodox egyház gyakorló tagja volt, ugyanakkor érdeklődött az 

észak-oroszországi és szibériai sámánizmus iránt. Nehezményezte is azt a módot, ahogyan az 

egyház megpróbálta erőszakkal a kereszténységet rákényszeríteni az itt élő népekre. 1889-ben 

néprajzi expedíción vett részt a vologdai kormányzóság északi részén, utazása során 

benyomásokat szerzett az orosz népi kultúráról. Egy harminc évvel későbbi 

visszaemlékezésében írja le, hogy egy parasztházba belépve ámulatba ejtette őt a szent sarok, 

amit festett és nyomtatott ikonok borítottak, előtte büszke csillagként egy piros ikonlámpa fénye 

világított.92  

Kandinszkijt azonban csak később kezdte el érdekelni az ikonok felépítése, amikor 

1895-ben Moszkvában egy kiállításon megismerkedett a francia impresszionisták munkáival: 

„Ettől a pillanattól kezdve más szemmel néztem az ikonok művészetét; Új szemet kaptam az 

absztrakt művészethez.”93 Ezt az új „szemet” tükrözik azok az alkotásai, amelyekből néhányat 

a következőkben mutatok be.  

Oroszországot és egész Európát a 19-20. század fordulóján apokaliptikus hangulat járta 

át. 1908-ban Moszkva történelmének legpusztítóbb áradása, a tunguszkai események94, és 1910 

                                                           
88 Székely 1979, 59. p.  
89 Бычков 1988. 
90 Kandinsky 1976, 233. p. 
91 Fotó: Gabriele Münter, 1913. 
92 Idézi: Spira 2008, 129. p.  
93 Vezin – Vezin 1992, 37. p.  
94 Máig vita tárgya, hogy valóban meteorit csapódott-e be és robbant fel Közép-Szibériában. 
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telén a Halley üstökös megjelenése komoly zavart keltett. Az apokalipszis-várást 

megerősítették az I. világháború, a bolsevik forradalom és a németországi polgárháború 

pusztító eseményei. Sok író és képzőművész a maga látomásaiban reflektált a közeledő 

végzetre. Kandinszkijt is megérintette a világvége hangulat, s a Jelenések könyvének olvasása 

alapján kialakította saját képét az apokalipszisről. 1910-1914 között művészetében megjelentek 

az apokaliptikus témák.95   Ortodox hívőként ő is „harmadik Rómának” tekintette szülővárosát, 

és meg volt győződve arról, hogy Moszkva lesz Krisztus második eljövetelének a helyszíne. 

Erről tanúskodnak az ekkor született olajfestményei, például a Mindenszentek című alkotása, 

amely a szentek feltámadását ábrázolja. A kép orosz motívumokkal teli, köztük egy fallal 

körülvett várost is látunk a dombtetőn, valószínűleg Moszkvát, és egy lovas katonaszentet, 

Szent Györgyöt, Moszkva védőszentjét. Az első világháború kezdetét megelőző négy évben 

Kandinszkij számos képet készített az Utolsó Ítéletről, különböző absztrakciós fokozatokkal. 

Kandinszkij orosz periódusában (1914-1921) Moszkva-ábrázolásai különleges jelentést 

hordoznak. Ebben az az időszakban többször jelenik meg e város Kandinszkij festményének 

hátterében, például az 1915-1916-ban készült a Lovas Szent György című alkotáson. Tekintettel 

Oroszország első világháborús részvételére, Szent György személyesíti meg Moszkva isteni 

védelmét. Kandinszkij pályafutása kezdetétől fogva gyakran ábrázolta Szent György és sárkány 

harcát, mely több képének meghatározó motívuma lett.   

 

 

25. kép  Vaszilij Kandinszkij: Lovas, Szent György. 1915-1916,  

olaj, karton, 61,4 х 91 cm, Tretyakov Képtár, Moszkva 

                                                           
95 Heller 1983, 19-26. p. 
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A „Szent György és a sárkány” ikonok alapvető fontosságúak az ortodox 

ikonográfiában, s több kutató szerint 96 a festő saját gyűjteményében is volt egy ilyen témájú 

ikon. Bár eredetileg Szent György alakjának folklorisztikus vonásai vonzották a művészt 

(hagyományosan a Napisten mitikus alakjához kötődve), mégis művészetében mint katonaszent 

jelenik meg. Az ilyen ikonok gyakran szemléltetik a dinamikus egyensúly állapotát – sötét és 

világos, pozitív és negatív, aktív és passzív, férfias és nőies princípiumokat, amiket Kandinszkij 

is alkalmazott saját munkájában.  

 

26. kép  Vaszilij Kandinszkij: Szent György. 1911,  

olaj, vászon, 107 x 95 cm, Orosz Múzeum, Szentpétervár 

 

Az 1911-ben készített Szent György képén a legnagyobb hangsúlyt az átlósan lefelé 

irányuló dárda kapja, mely egészen a jobb alsó sarokban látható sárkány torkáig ér. A képpel a 

művész nem a csata naturalista bemutatását tűzte ki célul, inkább az érzelmekre helyezte a 

hangsúlyt, a párbaj feszültségére, a győzelem örömére. A színfoltok zeneiséget árasztanak. A 

színes foltok káoszából jól felismerhetők a sziklák körvonalai, a hercegnő és a sárkányt megölő 

lovas alakja. Ahogy a hagyományos ikonokon, Kandinszkij képén is Szent György lova átlós 

                                                           
96 Lásd pl. Spira 2008, 130. p. 
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irányban ugrik, miközben fejét a kép középpontja felé fordítja,  ami tovább erősíti a kompozíció 

dinamikáját. A ló ívelt sziluettje a sárkány kígyóvonalban tekergő alakjában tükröződik. Bár 

Kandinszkij Szent Györgyről és a sárkányról készített képe végül a teljes absztrakcióval 

határos, mégis egyértelmű az ikonikus elbeszélés jelenléte.97 Ennek a képnek méltó párja lesz 

majd a későbbiekben bemutatásra kerülő Uitz Béla alkotás98, amely szintén Szent György és a 

sárkány harcát mutatja be.99  

Kandinszkij apokaliptikus korszakát az ún. Bauhaus periódus követte (1922-1933), 

mikor is megjelennek a „mennyei felemelkedés” képei. Legjellemzőbb motívumai ennek az 

időszaknak az ortodox kereszt, a létra vagy a lépcső.  

Az isteni felemelkedés létrája ikon szinte 

minden orosz templomban megtalálható. 

Az ún. lélekmentő létrát ábrázolja, amiről a 

7. században írt a Sínai-hegyen, a Szent 

Katalin kolostorban Climacus Szent János. 

A szerzetes traktátusát Jákob álmának 

történetére alapozza, amelyben Jákob látta, 

ahogy angyalok ereszkednek le a létrán.  Az 

ikon azt ábrázolja, hogy a szerzetesek 

Climacusz Jánossal együtt felemelkednek a 

létrán Jézus felé a mennybe. A kép jobb 

felső sarkában Jézus üdvözli őket.  A létra 

30 foka az aszkéta élet 30 szakaszát 

jelképezi. A szerzetesek felemelkedését az 

angyalok, a szentek és a közösség imája 

segíti, míg a démonok megpróbálják a 

szerzeteseket lelökni a létráról. Az 

ábrázolás az angyalok és démonok 

harcának fontosságát szimbolizálja a keleti 

ortodox szellemiségben. Az ikonon egy 

                                                           
97 Spira 2008, 130. p. 
98 Vö. Uitz Béla: Ikonanalízis I.  

 

27. kép  Az isteni felemelkedés létrája. 12. század, 

tempera, fa, Szent Katalin kolostor, Sínai-félsziget 
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tátogó pofát is láthatunk, ily módon megjelenítve magát az ördögöt, aki a létráról leesett 

szerzetest emészti. 

Minden bizonnyal Kandinszkij ismerte mind a traktátust, mind pedig az ikont. Aligha 

véletlen, hogy több festményén is együtt ábrázolja a keresztet és a létrát, tehát a felemelkedés 

témája vallási jelentőséggel bír. A Létraforma, a Vidám szerkezet, vagy a Lefelé című alkotások 

mellett több művének témája a felemelkedés. A Vidám szerkezet című képen nemcsak a 

mennyet látjuk a jobb felső sarokban, hanem a létra alatt a pokol tornácát is. Kandinszkij egy 

embert is ábrázol a létra lábánál, a kép jobb oldalán, és egy másikаt, valószínűleg Szent Jánost, 

aki egy bal oldali vízszintes pallón áll, mellette kereszt. Vannak ugyanebből az időszakból más 

művek, amelyek az isteni felemelkedést a létra motívumával szimbolizálják. A Stabil formák 

összetétele című alkotás képsíkját egy hatalmas nyílforma uralja, ami a menny felé mutat, és 

fekete felhőt érint. Ortodox kereszt jelöli a nyíl közepét, míg az előtérben a lépcsők mentén 

háromszög alakú kis alakok mozognak. A Létraformá-ban Kandinszkij Krisztust világító kör 

alakkal ábrázolja, amely az ortodox „Színeváltozás” ikonjának Tábor-hegy fényére emlékeztet.  

Kandinszkij számtalan egyéb művét lehetne még összefüggésbe hozni az ikonokkal – például 

a Rózsaszín kiemelést az „El nem égő csipkebokorral”, a Festmény fehér kerettel a „Menekülés 

Egyiptomba” ikonnal, – de a fentebb említett példák különlegessége is mutatja Kandinszkij 

kötődését az ortodox hagyományokhoz.  

 

28. kép  Vaszilij Kandinszkij: Létraforma. 1929, 

akvarell, papír, 30 x 30 cm, Kunstmuseum, Winterthur 
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KAZIMIR MALEVICS. Kandinszkijtől eltérően jóval összetettebb és ellentmondásosabb volt 

a valláshoz és a szellemiséghez való hozzáállása a szuprematizmus megalapítójának, Kazimir 

Malevicsnak. Egyrészt elég szkeptikusan állt az egyházhoz és a hagyományos művészethez is, 

amit „divatjamúlt” dolognak tekintett.100 Másrészt viszont megérezte a művészetben azt a 

megfoghatatlan erőt és energiát, ami az ecsetét vezette, s amit megpróbált verbálisan is 

meghatározni.  

Malevics festészetére kezdetben a posztimpresszionizmus, majd a fauves-ok és 

hamarosan az ebből az irányzatból kinövő kubisták hatottak, s adva volt számára a népművészet 

és az ikonfestészet motívumvilága. „Bár gyermekkorától lázasan rajzolt, képzőművészeti 

élményei eleinte egyáltalán nem voltak, s noha szobájuk falán ikonok sorakoztak, akkoriban 

soha nem nézte meg sem a színeiket, sem az ábrázolt alakok arcát, kezeit. Emlékei szerint 

Kijevben látta az első festményt életében, valamilyen 19. századi életképet. (…) 1910 körül 

már olyan érett, felkészült festő volt, aki jól ismerte és egyéni módon dolgozta fel mind az 

orosz, mind a nyugat-európai festészet egykorú, illetve egy-két évtizeddel korábbi 

irányzatainak tanulságait.”101  

Pályája kezdetén az orosz parasztművészet érdekelte: a paraszti élet jeleneteit örökítette 

meg. Figuráit a kép tengelyébe állította, éles kontúrral határolta, plasztikus modellálás révén 

emeli ki őket a környezetükből. Testüket különböző idomokból építette fel: hengerek, gömbök 

szigorúan tagolt formáiból álltak össze alakjai. Színei rokonok az ikonok színeivel. „A vöröset, 

a kéket, a sárgát, tehát a tiszta világító szimbolikus jelentésű színeket a fénnyel és az árnyékkal 

modellált, sztereometrikus hatású felületeken élvezettel és biztos tudással helyezte el. A 

festményeket a fénylő, fehér, s árnyékos, színes felületeket korábban teljesen racionálisan, majd 

egyre irracionálisabb módon alkalmazta a festő”.102  

Csakúgy, mint az ikonfestők, ő sem alkalmazta képein a természetes, egy forrásból jövő 

fényt. Érdemes megfigyelni az 1912-ben készült Favágó című alkotást. A favágót és a 

fahasábokat fekete és fehér színnel ábrázolja a festő, a sárga, kék, rózsaszín, piros, zöld színeket 

pedig hozzákeverte úgy, hogy a kép maga is fényforrássá válik, miáltal a nap sárga színe a képet 

átragyogja. Malevics a perspektivikus ábrázolást is teljesen elhagyta, s nem az érdekelte, hogy 

adja vissza a vásznon az ábrázolt témát, hanem egy újfajta ábrázolási módra törekedett a teljes 

                                                           
100 A múlt művészetének, amely (legalábbis kívülről nézve) a vallás és az állam szolgálatában állt, új életre kell 

ébrednie a szuprematizmus tiszta (nem alkalmazott) művészetében és új világot kell felépítenie: az érzet világát… 

In: Kazimir Malevics: A tárgynélküli világ. Bp.: Corvina, 66. p.   
101 Szabó 1984, 8. p.  
102 Uo.  



50 

 

képi térben. Az idő még mindig a térhez kötődik: úgy tűnik, mintha a favágó egy meghatározott 

pózban merevedett volna meg. 

 

 

14. kép  Kazimir Malevics: Favágó. 1912,  

olaj, vászon, 94 x 71,5 cm, Stedelijk Museum, Amszterdam 

 

 

MALEVCS IKONOS ÖNARCKÉPEI. Malevics 30 év körül járt, amikor új művészi kifejezési 

formát keresett. Az 1907 és 1909 között készült önarcképei az én-keresés festői lenyomatai. 

Ahogy figyelte az orosz képalkotás hagyományait, Malevics az alapszínekkel festett ikonokban 

olyan teológiát talált, amely meghaladta a természet reális ábrázolását. Amikor 1907-ben 

találkozott a moszkvai szimbolisták műveivel a "Kék rózsa" kiállításon, lelkes rajongójukká 

vált, s még a freskófestészetet is elkezdte tanulni.  

„A huszadik század elején az orosz kultúrában a spirituális útkeresés időszaka 

következett el. Ekkor jelentkeztek az ortodox vallásfilozófiai reneszánsz (Vlagyimir Szolovjov, 

Pavel Florenszkij, Szergej Bulgakov), a teozófia és az antropozófia különleges formái (Jelena 

Blavatszkaja, Andrej Belij, Nyikolaj Rörih, Vaszilij Kandinszij), tibeti és indiai eredetű keleti 

doktrínák hatása (Pjotr Uszpenszkij, Georgij Gurgyijev), istenkeresők, istenépítők és mások. 

Malevics sem vonta ki magát ezekből az áramlatokból. Bár nem könnyű meghatározni, milyen 

álláspontot tett magáévá, úgy tűnik, egyfelől tagadta Isten létezését, másfelől a helyére 
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az ’istenembert’ helyezte, aki saját nézetei szerint rendezi el a világot.”103 

Malevics egy freskóvázlatán a saját portréját örökítette meg. (15. kép) A szakállas férfi 

a kép középtengelyében helyezkedik el, szigorúan néz ránk. A művész mögött az erdőben 

ruhátlan szentek alakjai látszódnak.  A művész óriásinak tűnik az előtérben, mintha ő lenne a 

panaszos háttéralakok vallási megváltója. A portrét és a hátteret egy színárnyalattal festette 

meg, s e színeket a hangulati érzések kiváltásához használta fel. Ebből az önmagát istenítő 

alkotásból, mely Isten helyére az istenembert teszi, megérthetjük Malevics világképét, mely 

szerint az elhibázott teremtést az embernek kell helyrehoznia.  

 

 

Az egy évvel később készített önarcképen (16. kép) a művész már eltávolodik a földtől, 

a fekete kontúrvonallal erősen kiemelkedik vörös háttérből, ahol az előző képpel ellentétben a 

szentek helyett már vörös női aktok jelennek meg.  A piros optikailag előreugrik, a sötét színű 

területek hátrafelé viszik a tekintetet, ami egyfajta dinamizmust ad a képnek.  A fekete haj által 

keretezett világos arc és az ing gallérja világos felületeket hoz létre a képen. Ezekből a szögletes 

formákból már a geometrikus kompozíciók előérzete sugárzik. Mindkét említett kép esetében 

a frontális beállítás, a szigorú szembenéző tekintet, az erőteljes körvonalak az ún. 

Akheiropoietosz ikon (Obraz Nyerukotvornij)104 mintájára készültek. (17. kép) 

                                                           
103 Kovtun 2010, 51. p.  
104 A hagyomány szerint az első ikon Krisztusról még életében készült. A pestisben szenvedő Abgár edesszai király 

azzal a kéréssel küldte el szolgáját a Megváltóhoz, hogy látogassa meg, és gyógyítsa meg őt. Abban az esetben, 

ha nem tudja meglátogatni, arra kéri, hogy engedje magát lefestetni (a szolga ugyanis festő volt). Krisztus, miután 

15. kép Kazimir Malevics: Önarckép. Egy freskó 

vázlata. 1907, tempera, karton, 69,3 x 70 cm,  

Orosz Múzeum, Szentpétervár 

 

16. kép Kazimir Malevics: Önarckép. 1908-1909 

körül, vegyes technika, papír, 27 x 26,8 cm,  

Tretyakov Képtár, Moszkva 
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17. kép  Arkheiropoietosz, azaz a „Megváltó nem kézzel alkotott képmása.” 12. század, 

tempera, fa, Tretyakov Képtár, Moszkva 

 

                                                           
megkapta a király levelét, vett egy tiszta fehér kendőt, megmosta az arcát, és megtörölte a kendőben, és megmaradt 

rajta a képmása. Krisztus nem kézzel alkotott képmását hosszú ideig őrizték Edesszában. Evagriosz is említést tesz 

róla Egyháztörténetében, de Damaszkuszi Szent János és a VII. egyetemes zsinat atyái is. 944-ben a nem kézzel 

alkotott képmást átvitték Konstantinápolyba. Ennek az eseménynek a tiszteletére VII. Konstantin bizánci császár 

elrendelte, hogy minden év augusztus 16-án tartsák meg az ikon ünnepét. Konstantinápolynak a keresztesek által 

történt 1204. évi kifosztásakor a képmás, úgy tűnik, elveszett, mert ettől fogva semmilyen forrás nem szól róla. A 

torinói lepel nem lehet az edesszai képmás, mert annak más az eredete: azon a sírban fekvő Krisztus egészalakos 

képmása maradt fenn. 
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Ugyancsak szembeszökő a hasonlóság ezzel az 

ikontípussal az Ortodox parasztfej című alkotás 

esetében. Ennek az olajfestménynek van egy 

ceruzarajz változata (18. kép) is, melyet a 

Stedelijk Museum őriz Amszterdamban. A kép 

terét egy hatalmas portré uralja, a homlok, az arc 

és a szakáll már több ellentétes irányú 

fényforrást feltételezve tagolódik világos és 

sötét részekre. A szempár és az orr vonala 

keresztet formál, ami rendkívül határozottá teszi 

a karaktert. Malevics képén az árnyék és a fény 

ábrázolása ritmikusan váltja egymást.  Az 

ikonfestészetben sem fényforrás nincs, sem 

árnyék. Az árnyék és a fényvisszaverődés 

ábrázolását lehetővé tevő természetes fényforrás 

helyett az ikonon mindent egyenletes aranyszínű 

fény világít meg. Még ha a háttér nem is 

aranyszínű, hanem okkersárga, vörös, zöld vagy 

fehér, az örök mennyei fény egyformán 

elárasztja az ikon terét és minden tárgyat megvilágít. Az ikon kompozíciójában az árnyékos és 

a világos részek egyfajta belső logikának felelnek meg, nem pedig fizikai törvényeknek. Az 

ikonok fényességét úgy érik el, hogy az ikont aranyfüstlemezzel készült finom vonalhálóval 

vonják be (assziszt). Ezt gyakran a világot elárasztó isteni fény és energia jelzéseként 

értelmezik.  

Az ikonfestészet színhierarchiájában az arany/sárga szín áll a legmagasabb fokon. Ezért 

a színek nem a valósághoz igazodnak, hanem egy hierarchikusan rendezett szemantikai 

tulajdonsághoz. „Az ikonfestészet ennélfogva hét  színt ismer: három földöntúlit, az aranyat 

mint az isteni színt, a kéket mint a szellem színét, és a vöröset, a szépség színét. A két földi szín 

a világos pirosat mint a tavasz színe, a zöld pedig az élet vitalitásának a színe. Ezeket fogja 

össze a fehér és a fekete, mint a kezdet és a vég, melyek között a világ bontakozik ki.”105 Tehát 

Krisztust aranyban, Malevics figuráját pedig feketében és fehérben láthatjuk.106Az ikonfestők 

                                                           
105 Smolik 2014, 208. p.  
106 Amikor Malevics 1928 körül a tárgynélküli képét, a szuprematista színek konstrukcióját festette, az említett hét 

ikonszínt alkalmazta. De nemcsak a 1915 utáni tárgynélküli képein használta ezeket a színeket, hanem korábbi 

18. kép Kazimir Malevics: Kompozíció 4. 1919, 

ceruza, papír, 15,3 x 11,8 cm,  

Stedelijk Museum, Amszterdam 
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kerülték a fekete szín használatát, hiszen az a pokol és a halál színe. Ha esetleg a poklot is 

ábrázolták, akkor egy kevés kéket vagy barnát kevertek bele. Malevics Ortodox fej című 

alkotása tehát csak felépítésében hordozza az ikonok hatását. Színeiben és témájában 

egyértelműen elszakad a szakrálistól.  

Parasztábrázolásainál is a föld színei 

jelennek meg, a feketék uralják a kevesebb 

fehéret, tehát az isteni tisztaság némely nyoma is 

elsötétedni látszik Malevics életművében óriási 

hangsúlyt kap a keresztforma. Figyeljük meg 

ezen az alkotásán is, hogy a kereszt az emberi 

arcon határozottan kivehető. Az 1927-1929-ben 

készült Parasztfej is megismétli Krisztus 

ikonjának léptékét és frontalitását. A parasztfej 

mögötti képrészlet közvetlenül utal az ikonokon 

látható Krisztus kereszt alakú glóriájára. A 

paraszt figurájának központi elhelyezkedése, a 

hosszú bizánci orr, a barázdált szemöldök, 

szuggesztív szemek, a hosszú szakáll és a 

hangsúlyos száj mind ikonikus jellemzők. Sőt, 

ellentétben Malevics ebben az időszakban 

készült festményeivel, az ikonokhoz hasonlóan a Parasztfej fára van festve.  

Malevics egy viszonylag kései önarcképe (20. kép) 1933-ból viszont a Hodigitria 

Istenanya ikonját idézi elénk.  Az Istenszülő-ikonok egyik legelterjedtebb fajtáját képezik az 

ún. „hodigitria” (útmutató) ikonok; ezek közé tartoznak azok is, amelyek a Szent Lukácstól 

származó ősképre107 vezethetők vissza. A hodigitria ikonok kezdetben teljes alakban, ma már 

félalakosan, általában állva vagy trónon ülve ábrázolják a kifelé néző Istenszülőt, aki minden 

esetben (többnyire bal) karján tartja a gyermek Jézust, miközben kezével rámutat: Ő az út. A 

gyermek Jézus általában egyik kezével áldást ad, a másikban tekercset tart. A maphorion, azaz 

az Istenszülő felsőruházata vörös, az aranyszegők és rojtok a Szentlélekre utalnak. A három 

                                                           
parasztábrázolásain is.  
107 A legenda szerint Szent Lukács még az Istenszülő földi életében képet festett róla, amelyet Mária maga áldott 

meg. A hagyomány elbeszéli továbbá, hogy Szent Lukács ezt az ikont és az általa írott evangéliumot tanítványának, 

Theophilosznak küldte el, Alexandriába. Az 5. században az ikont onnan Eudoxia császárné Konstantinápolyba 

vitette. 

19. kép Kazimir Malevics: Parasztfej.  

1928-1929, olaj, farost, 69 x 55 cm,  

Orosz Múzeum, Szentpétervár 
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csillag, amelyek a ruházat felső részén, valamint kétoldalt a vállakon láthatók, az Istenszülő 

örök szüzességére utalnak: a szülés előtt, a szülés alatt és a szülést követően is tiszta maradt. 

Az alsóruházat kék színe a teremtettnek, azaz az Ő emberi mivoltának a kifejezése, tehát arra 

utal, hogy Isten Szülője ember, akit a Szentlélek ereje árnyékolt be. (A Krisztus-ikonokon e két 

szín az alsó- és a felsőruházaton éppen fordítva figyelhető meg. Krisztus vörös színű 

alsóruházatot visel, felette pedig kék köpenyt, ami annyit jelent: Isten, aki emberi természetbe 

öltözött.) A gyermek Jézus ezeken az ikonokon bíbor és aranyszínű ruházatot visel – mint 

öröktől fogva való Isten. Ezen ikonok mély nyugalmat és fennkölt nemességet sugároznak. Az 

Istenszülő jóságosan fia felé mutat, ezzel jelzi az utat az örökkévaló Istenhez. Malevics 

önarcképén a művész nem tart gyermeket a kezében, csak az „útmutató” kézmozdulat, és a 

testtartás hasonlít az említett ikonra. A vörös ing és a köpenyszerű felsőruházat szintén idézi az 

említett ikonográfiát. Meg kell azonban jegyezni, hogy Malevics nem törekedett nyomatékosan 

arra, hogy mindenképpen sugallja az Útmutató ikonokkal való hasonlóságot.   

 

 

 

20. kép Kazimir Malevics: Önarckép. 1933,       21. kép Szmolenszki Istenanya ikon.  

              olaj, vászon, 73 x 66 cm,                                      16. század tempera, fa, 34,5 x 29 cm, 

                 Orosz Múzeum, Szentpétervár                                               Ermitázs, Szentpétervár  
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A SZUPREMATIZMUS. Malevics 1913-ban Mihail Matyusin zeneszerzőtől és két 

alkotótársától Velimir Hlebnyikovtól és Alekszej Krucsonihtól felkérést kapott a Győzelem a 

nap felett című futurista opera108 jelmez- és díszletterveinek megalkotására. Az opera egyik 

jelenetében már feltűnik Malevics híres szuprematista négyzete, amelyet átlósan egy fekete és 

egy fehér háromszögre tagolt. „A négyzet 1913-as megjelenése után majdnem két évnek kellett 

eltelnie ahhoz, hogy Malevics előálljon a szuprematizmus művészetelméleti rendszerével és az 

első szuprematista képeivel.”109  

Egy régi fénykép megőrizte az 1915-ben nyílt „0-10” című kiállítás egy részletét 

Malevics harmincnyolc festményével, ahol már jól látszik a teljesen új közlésmód. A Fekete 

négyzet című korszakalkotó művét az ún. szép sarokban helyezte el a művész. Ezt a 

sarokpozíciót az orosz házakban hagyományosan az ikonok számára tartották fenn, így a mű 

ilyen módon történő felfüggesztésével a festő ikonként mutatta be azt, minden felesleges vallási 

és művészi jellemzőtől megfosztva. Ezen a 

kiállításon is már többször megjelentek a fehér 

alapra festett fekete négyszögek, vagy 

négyzetek és az egyenlő szárú keresztek. 

Mindegyik fehér kerettel határolt. „Ezek a 

sötét, szabályos formájú jelek örökérvényű 

axiómákat megtestesítő formációk. Oldalaik, 

szögeik, mérhető szimmetriáik 

változtathatatlan összefüggéseket közölnek. A 

négyzet átlójának egész számokban 

kifejezhetetlen aránya az oldalakhoz az 

irracionalitás felé nyit kaput, az emberi 

gondolkodás számára definiálhatatlan létezésével, megrajzolásával a megfejthetetleneket a 

megfejthetőkkel integráló emberi tudatnak hódol.”- írja Szabó Júlia Malevics életművét 

feldolgozó könyvében.110  

Malevics 1915 során részletesen kidolgozta a szuprematizmus elméletét és a decemberi 

                                                           
108 A zenemű témája az ember térhódítása a világűrben. A darab a futurista szereplői foglyul ejtik és legyőzik a 

Napot, mesterséges fényforrásokat alkalmaznak és átalakítják a világegyetemet. A fennmaradt fényképeken színes 

jelmezekben Malevics kubo-futurista festményeihez hasonló mechanikus gépemberei jelennek meg geometrikus 

formaelemekkel applikált öltözékekben, erős tiszta színekkel megfestve. A függönyterveken többnyire egymásba 

hasító alakzatok zsúfolt kavarodása látszik.  
109 Gergely – Gornung – Kun 2016, 44. p. 
110 Szabó 1984, 17. p. 

22. kép Az Utolsó Futurista Festészeti Kiállítás 0.10 

enteriőr részlete. Kazimir Malevics szuprematista 

műveivel, Petrográd,  

1915. december 19. és 1916. január 17. között 
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petrográdi kiállításhoz kapcsolódva kiadta A kubizmustól és futurizmustól a szuprematizmusig 

címmel, melyben a következőket olvashatjuk: „Nullává alakultam, és kimentettem magamat az 

akadémikus művészet piszkos örvényéből. […] A tárgyak füstként foszlanak szét az új 

művészetben, s a művészet saját célja, az alkotás, a természeti formák feletti uralom felé halad. 

[…] Korunk technikája egyre előrébb tör, a művészetet pedig vissza akarják tartani. […] A 

természet formáinak ismétlése és másolása a művészet hazug értelmezésére nevelte a tudatot. 

[…]A művész akkor lehet alkotó művész, ha képének formái semmilyen tekintetben sem 

azonosak a természettel. […] A festészet: festék, szín. Forrása mélyen bennünk van. […] A 

megfestett felület eleven valóságos forma. […] A festőknek el kell vetniük a témát és a 

tárgyakat, ha valódi festők akarnak lenni. […] A négyzet nem tudat alatti forma. Az intuitív 

értelem alkotása. ... a négyzet eleven, fejedelmi kisded.”111 

Malevics szuprematista festészetét „új festői realizmuskén” definiálta. Víziója szerint a 

szuprematista képek kultikus ábrázolások, a modern világ festett ikonjai, amelyek a vallásos 

ábrázolásokhoz hasonlóan az ember univerzális létezését mutatják fel. Művészetében a tárgy 

nélküli, a minimalizált festészet elméletéhez jut el, amely lényegében tagadja a festészet 

tradicionális létezését, és amely egy speciális transzcendentális „dimenzió” felé halad, és 

megnyitja a Semmi, az abszolút „nulla”  felé az utat. Bicskov a már fentebb említett 

tanulmányában Malevics szuprematista művészetét is összevetette az ikonfestészettel: 

„Malevics lényegében eljut a művészi apofatizmusig, ameddig a középkor hagyományos ikonja 

nem jutott el, ugyan létezett apofatista (tagadó) teológia, amely el is terjedt a Bizánci 

Birodalomban, és részben az óorosz államban is. A szuprematizmus megalapítója azonban nem 

ebből a teológiából indult ki, hanem kizárólag a művészi gyakorlatból, amely elvezette az 

apofatizmushoz.112 „Az ikon ebben a tekintetben hasonló a katafatizmus teológiájához, míg a 

Malevics szuprematizmusa tudatosan a „tárgyias ábrázolás” teljes elutasításán alapul. A 

művészet lényegének legmagasabb foka (= szuprematizmus) az ő véleménye szerint az, ha a 

művészet kilép a hagyományos keretből és behatol a látható és érzékelhető, azaz ésszel 

felfogható világból az abszolút Semmibe, ami azonban egyáltalán nem az üresség, hanem 

Valami, amely nem ábrázolható.  Valójában Malevics ösztönösen egyfajta transzcendentális 

lelki abszolútum átérzéséhez jutott el, és ezt absztrakt színes, fekete vagy fehér geometrikus 

formákkal próbálta kifejezni, amelyek minimalista hangzását a Fekete kör, Fekete kereszt, 

                                                           
111 Malevics 1979, 53-60. p. 
112 Gör. apophaszisz, apophatikosz = tagadás, tagadás által – az apofatikus teológia vagy a negatív út (via 

negativa/via negationis) abból indul ki, hogy a teremtő felette áll minden pozitív és negatív meghatározásnak, 

inkább azt tudjuk róla, hogy mi nem, mint azt, hogy valójában mi. Az ettől eltérő megközelítésmód a katafatizmus. 
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Fekete négyzet és a Fehér négyzet fehér alapon című minimalista hangú műveiben el is ért. 

Malevicsben élete végéig nem tudatosodott, hogy az ikon fejlődésének utolsó logikus lépését 

tette meg: elvezette az ikont a művészi-szimbolikus apofatizmus fokára. Ilyen ikonokat talán 

még a bizánci képrombolók is elfogadtak volna.” 113 

Malevics szuprematista festményein, vagyis a fehér háttér előtt megjelenő feketével, 

vörössel, egyéb színekkel, majd később fehérrel egyenletesen befestett síkidomok nem csupán 

látható szín és forma mennyiségek, hanem mindezeken, sőt még a kép térbeli és időbeli 

létezésének határain is túlmutató világokra utalnak. A Fekete négyzet ma már töredezetten, 

roncsolt felületté, bepiszkolódott öreg képpé kopott első változata, amelyet a Tretyakov Képtár 

raktára őriz, mulandóságában is olyan hatást kelt, mintha az abszolút örökkévalóság fatáblára 

festett ikonja lenne – írja Szabó Júlia. Malevics és a Fekete ikonok című cikkben Snejanka 

Dobrianowa-Bauer114 is erre az örökkévalóságra helyezi a hangsúlyt. Irina Majorova restaurátor 

élményét is idézi művében, amikor egy észtországi falu egy kis templomában járva,  egy 

restaurálatlan ikont pillantott meg: „A gyertyák éveken át közvetlen közel voltak az ikonokhoz 

és az ikon felületét megperzselték. (…)A lecsöppenő viasz és a felszálló fekete korom bevonatot 

képzett az ikon felületén és kémiai reakcióba lépett a firnisszel, s ettől az ikon befeketedett.115 

Malevics, akire óriási hatást gyakoroltak az ikonok, valószínűleg ismerhette ezeket a fekete 

ikonokat, s talán fel is használhatta a Fekete négyzet című művéhez (10. kép) ezeket az 

emlékeket.  

A szuprematizmus első kiáltványában több szó esik a színekről is, mint 

energiamennyiségekről. A legnagyobb energiát a vörös hordozza, a fehér egyszerre jelenti a 

semmit, a még nem létezőt és mindent, mint lehetőséget, a minden színt elnyelő, de így színként 

felfogott fekete pedig egyszerre jelenthet halált és életet, a létezés zárt és nyitott lehetőségű 

formációját.  „A semmi és az érzet, a foglalat és a befoglalt kettősége tehát elérve a képsík 

abszolútumát, az első pillanattól kezdve a térbeliség igényével lép fel, mely első közelítésben 

imaginárius jellegű. S így fürkészve kémlelek misztikus fekete terébe, mely egy szuprematista 

világ valamiféle új arcává válik, külső megjelenésévé és szellemévé. Olyasmit látok benne, amit 

az emberek Isten arcában láttak egykor. (…)  A Fekete négyzet – ikon, a jelentés körvonala, 

                                                           
113 Бычков 1998. 
114 Dobrianowa-Bauer 2004, 42. p. 
115 A Szent Szinódus Oroszországban 1744-ben egy dekrétumot adott ki a fekete ikonokról. Olga Lelekova neves 

restaurátor véleménye szerint az ikonok elsötétedéséért paradox módon egy festészeti eljárás a felelős, ami 

megemeli az ikonok fényerejét. Az orosz ikon minden más ortodox ország ikonjaitól különbözik, nemcsak 

stílusában, hanem a festészeti módszerében is. A különbséget a kész képre felvitt lenolajalapú védőréteg, az olif 

jelenti.  
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küszöb, átjáró egy másik világba, ahol minden feloldódik egy dinamikus, energiával sűrített 

űrben. A tágabb fehér keret az ortodox ikon arcképét övező arany mező átfestésének bizonyul, 

melyből minden létező keletkezik, míg az ikonikus fekete négyzet formális végtelensége egy 

rejtett arc sötétje, melyben tárgy és vég nélkül vész el a tekintett.”116 

 

 

 

 

23. kép Kazimir Malevics: Szuprematizmus. 1915, olaj, vászon,  

101,5 x 62 cm, Stedelijk Museum, Amszterdam 

 

                                                           
116 Gassner 2007, 2. p.  
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AZ ARCNÉLKÜLISÉG ÉS AZ IKONOK. Míg a hagyományos ikonokon a lényeg maga az 

arckép, addig Malevics tudatosan az arcnélküli szuprematista ábrázolásra (ahogy a 

hagyományos ikonrombolók is) összpontosít, feltételezve, hogy semmilyen tárgyiasult 

ábrázolás nem képes kifejezni metafizikai lét ésszel felfoghatatlan lényegét. Az emberi arc 

Malevics számára merev, megszilárdult maszkos, álarcos, a lényeget elrejtő. Ezért a tisztán 

szuprematista munkákban ennek a megtagadása, s minden látható formának (alak, ábra, arc) 

elutasítása, tagadása a jellemző. Az ún. második, népi időszakában, az 1920-as évek végén, és 

az 1930-as évek elején  megjelent az emberi alakoknak (parasztoknak) az arc nélküli, 

viszonylag általános, sematikus ábrázolása. Ezekre az "üres arcokra" vagy arcok helyett színes 

vagy fehér foltokat festett. Nyilvánvaló, hogy ezek az "arcnélküli" figurák a "a szuprematizmus 

szellemét", talán még nagyobb mértékben tükrözik, mint a tényleges geometriai 

szuprematizmus. A nemlét pusztaságának, a határtalan Semminek, a metafizikai ürességnek az 

érzete itt nem kevesebb erővel jelenik meg, mint a „Fekete” vagy a „Fehér” négyszögekben” 

És a szín (gyakran világos, helyi, ünnepélyes) itt csak erősíti ezen ábrázolásoknak a félelmetes 

irrealitását. A globális szuprematista apofatizmus hatalmas erővel jelenik meg az 1928 és 1932 

között a „Parasztokban” Az ikonnal Malevics szuprematista munkáit, mint Kandinszkij sok más 

absztrakt festményét is (különösen a párizsi geometriai periódus képeit) a szemlélődő, 

meditatív jelleg köti össze. A minimumig viszik a tárgyiasságot, a testiséget, az ábrázolást. 

Malevics festészetében csak bizonyos fokig üres, ugyanakkor energiával teli elemeket hagy 

meg, – tulajdonképpen művészi ürességet, (fekete vagy fehér), amely szinte hív a végtelen 

belemerülésre, a Nullába, a Semmibe, azaz önmagába. 

Jevgenyij Kovtun rámutat arra, hová fut ki Malevics művészete és művészetelmélete: 

„Akárcsak Jákob az Ótestamentumban, Malevics is küzd Istennel és Isten győzedelmeskedik. 

Nem sikerült helyrehoznia a teremtés hibáit. Érezte-e ezt vajon Malevics? Nemcsak hogy 

érezte, hanem vásznain egyre erőteljesebben megjelentek a keresztény szimbólumok, főként a 

kereszt ábrázolása 1920-tól fogva egészen haláláig. Továbbra is fehér arcú parasztokat festett, 

néha a keresztelés rítusának részeseiként, keresztet festett a homlokukra, a kezükre vagy a 

lábfejükre, ahogyan az a rítus során is történik.”117  

Nem véletlen, hogy Malevics, aki alapvetően messze állt a hagyományos 

kereszténységtől, szívhez szólónak tartotta Krisztus egyik legérdekesebb beszédét. „Krisztus 

mindent megértett, amikor azt mondta, hogy a mennyek országa bennünk van.”118  Nem a 

                                                           
117 Kovtun 2010, 53. p. 
118 Idézi: Bicskov 1988 
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külvilágban kellene keresni az értéket, mert az nem ott van. Minden jó bennünk van és az ezt 

átérzőknek a szuprematizmus lehetővé teszi a szellemi koncentrációt a saját lelke mélyéig.   

Mint majd látni fogjuk, a magyar művészetre is óriási hatással volt Kazimir Malevics. 

Uitz Béla és Vajda Lajos is beépítették festészeti programjukba Malevics rendszerét, ám 

teljesen egyénivé tették azt. 

 

 

 

 

24. kép  Kazimir Malevics: Nők a mezőn. 1928-1930, olaj, vászon, 106 x 125 cm, 

 Orosz Múzeum, Szentpétervár 
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ALEKSZANDR RODCSENKO. Malevics szuprematizmusa nagyon sok követőre talált, ám az 

ehhez az irányzathoz kötődő művészeket elsősorban a formális eszközökben rejlő esztétikai 

gazdagság érdekelte. Míg azonban Malevics képein a színek az egyes síkfelületek 

elhatárolására szolgáltak, addig a csoport más művészei számára állandó, központi probléma 

maradt, hogy nyomatékosan  hangsúlyt helyezzenek a színre, mint az absztrakt alkotás legfőbb 

elemére.  

Rodcsenko – hasonlóan szuprematista 

elődeihez – a síkbeli mértani alakzatokat vizsgálta.  

1918-ból származó vázlatai között viszonylag sok a 

sávokból álló kompozíció. A sávok különböző 

helyzetekben különbözőképpen hatnak, néhol 

statikusak, néhol dinamikusak vagy ritmikusakká 

válnak. A következő formája a kör volt, amit a 

műveiben alkalmazott, majd a kört kombinálta a 

gyűrűformával, aztán a háromszögekkel és a 

téglalapokkal.  „Az egyszerű geometriai formákat 

variálva Rodcsenko arra törekedett, hogy a bennük 

rejlő művészi, illetve struktúraképző lehetőségeket 

feltárja.119 A későbbiekben az egyszerű formákat 

felváltották a bonyolultabbak, például a tojásdad 

vagy a torzított négyszögletes formák, s ezeknek 

már mélységük is lett, és szigorú szerkesztésről 

tanúskodtak. A színek esetében is ugyanez a 

fokozatosság figyelhető meg: kezdetben a feketét a 

pirossal, majd a kékkel és a sárgával kombinálta, 

majd később már a fekete mellett a kék és a piros is 

megjelent egyidejűleg. Ahogy a struktúra 

bonyolultabbá vált, úgy nőtt meg a színek szerepe is. 

A színskála gazdagodott, de a fekete mindig 

megmaradt: Rodcsenko egyes esetekben a színek tompítására és semlegesítésére használja, 

máskor épp ellenkezőleg, azért, hogy a fekete háttér segítségével maximális telítettséget adjon 

                                                           
119 Karginov 1975, 27. p.  

29. kép  Alekszandr Rodcsenko:  

Két figura. (Kompozíció).  

1918, olaj, farost, 93 x 51,5 cm  

Art Gallery of  South Wales, Sydney 
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egyik vagy másik színnek, illetve színcsoportnak. Említésre méltó, hogy Rodcsenko ebben az 

időben kezdett mechanikai felületmegmunkáló eszközöket alkalmazni képei kidolgozásában: 

ecset helyett hengerrel és sablonnal dolgozott.120 

1919-ben szóba kerül egy Festészeti Kultúra Múzeum létrehozása. Egyik vita során 

Rodcsenko (aki ekkor még szuprematista stílusban dolgozott) rámutatott arra, hogy míg a 

nyugati festészet elsősorban a fény, a forma és a mélység illúzióival foglalkozott, addig az orosz 

festészet inkább a kép felületének vizuális potenciáljával, ami valójában csak két dimenzióban 

(vízszintes és függőleges) működik. Ennek a sajátosságnak a forrását az ikonokban kell keresni, 

tehát az új múzeumban az ikonoknak is képviseltetniük kell magukat. Rodcsenko szerint az 

ikon az orosz festészet forrásának tekinthető, amit a nyugati befolyás miatt korábban nem 

értékeltek megfelelőképpen. 

         Rodcsenko korai művészetében a félig figuratív elemek egyértelműen tükrözik az ikonok 

iránti érdeklődését, amelyekben a perspektíva és a térbeliség hiánya a vonalakat és a síkokat a 

kép felületébe kényszeríti. Az 1916-ban készült Két figura című képe például „az ikonok 

érzékenységét, visszafogott földes tónusát és íves felépítését idézi meg, csakúgy, mint Vladimir 

Tatlin és Naum Gabo korai ikonszerű művei”121.  

Egy másik képe, ami a Kompozíció (1916) címet viseli, töredezett, áttetsző, 

téglalapokból és néhol elhomályosuló vagy egymásba hatoló körökből áll, erősen utal az 

„Istenanya Krisztussal” ikonra. Krisztus glóriája és hosszú ernyedt karjai, valamint a Szűzanya 

fiát átölelő mozdulata mind jelen vannak a műben, e formák elvont visszatükröződésével. 

Rodcsenko ezt a művét az ikonokhoz hasonlóan falapra festette.  

Az 1919-ben készült Tárgynélküli kompozíció című alkotása a Szent György ikonokat 

idézi. Szent Dmitrij 15. századi ikonja (Pszkov, fa, tempera, 88 x 67 cm Szentpétervár, Orosz 

Múzeum) és Rodcsenko Tárgynélküli kompozíció (1918, fa, olaj, 53 x 25 cm, Szentpétervár, 

Orosz Múzeum) kiváló példája ennek a párhuzamnak. A szentpétervári Orosz Múzeumban 

őrzött ikonon jól kivehetőek azok az egyszerű mértani formák, amelyek akár geometriai 

absztrakcióval is leírhatók. A kör, a háromszög, a négyszög egymásmellettisége Rodcsenko 

művével folytathat párbeszédet, mintha annak a mértani formákra redukált váza lenne. A „Szent 

Dmitrij" ikon rendkívül hiearatikus. A háromszög a teljes figurát fogja körbe, a két kör a glóriát 

és a pajzsot, a téglalap pedig a kereszt és a kard markolata által körülhatárolt részt. Ezek 
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egyébként párhuzamosak az ikon széleivel. Ugyanezeket az elemeket látjuk Rodcsenko színnel 

telített képén is.  Rodcsenko számtalan más művét lehetne még az ikonokkal párhuzamba 

állítani, de talán ez a három alkotás is meggyőzően bemutatta ezt. Annak ellenére, hogy 

Rodcsenko nagyra értékelte az ikonokat, azt hangoztatta, hogy őt a múlt önmagában nem 

érdekli. Sőt, a képei és az ikonok közötti esetleges hasonlóságoknak sem tulajdonított 

jelentőséget.  Larinovtól és Malevicstől eltérően – akik az ikonszerű műveik szimbolikus és 

filozófiai vonatkozásait erősítették – Rodcsenkónál az ikonra való utalás tisztán formális volt.  

 

 

 30. kép Alekszandr Rodcsenko:                                  31. kép  Szent Dmitrij. 15. század, Pszkov, tempera, fa,   

   Tárgynélküli kompozíció. 1918,             88 x 67 cm, Orosz Múzeum, Szentpétervár 

    olaj, fa, 53 x 25 cm, 

     Orosz Múzeum, Szentpétervár 

 

Rodcsenko textúra iránti érdeklődését szintén az ikonok ösztönözhették. Az 1918-tól 

készült vonalkonstrukciós munkáiban használt vonalak szabályos képződményei mind 

formájukban, mind esztétikai funkciójukban némi hasonlóságot mutatnak az ikonokban 

használt mintázatokkal, amelyek bizonyos felületek nem modulált részeinek díszítésére 

szolgáltak. 
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Későbbi alkotásai azonban már teljesen elszakadnak az ikonoktól és azok 

ikonográfiájától. Bár tárgynélküli művein a geometriai formák vizuális nyelve, a visszafogott 

színhasználat, a vertikális komponálás, a falapra való festés mind utalnak az ikonokra, ami a 

művész  tudatosságát tükrözi. Andrew Spira az ezirányú gondolatmenet kapcsán emlékeztet 

Vladimir Markov Az új művészet alapelvei című, 1912-ben megjelent művében 

megfogalmazottakra, miszerint a kortárs művészek által keresett spontán és szabad kreativitás 

már létezett – bár az ikonográfia álcázta – a primitív vallásos művészetben, és hogy „még a 

legszabadabb művészet is a másoláson alapszik, mert a lélek arra ösztönöz, hogy a kedvelt 

forma öntudatlanul ismételje önmagát.”122   
  Annak ellenére, hogy Rodcsenko ragaszkodott a függetlenséghez, az ikonok tisztán 

kompozíciós és konstruktív elemeinek alkalmazását nemcsak saját munkája sugallja, hanem  ez 

tükröződik a VHUTEMASZ-nál folytatott oktatási munkájában is, ahol 1920-tól tanított. Az 

általa kifejlesztett programokban a festészet alapelemeinek – a szín, a vonal, a kontraszt, a 

faktúra és az anyagok – elemzésével, valamint a műalkotásokban alkalmazott elemekkel 

foglalkoztak.   

  A VHUTEMASZ tanárai között volt Ilja Goloszov, aki az orosz templomépítészet 

nagyszerűségére hívta fel hallgatói figyelmét, és Nikolaj Tarabukin művészettörténész, aki 

pedig Az ikonok filozófiája címmel írt egy könyvet, amit csak az 1980-as években adtak ki. E 

művében arra mutat rá, hogy az ikonok kompozíciói az alapvető geometriai alakzatokból állnak, 

a különböző elemeik közötti kapcsolat pedig ritmikus, sőt zenei, ugyanakkor az ikonok dallama 

a csend. A perspektíva hiánya és inverziója e világ végességére és a szellem magasabb 

dimenziójára utal. A kompozíciók dinamikája megalapozza a narratív irányt. Tanítványainak 

egy könnyen elsajátítható elemzést adott az ikonokkal kapcsolatosan, melyek más műtárgyak 

értelmezésekor is kiválóan hasznosíthatók. Az ikonok ilyen irányú vizsgálata (mértani formákra 

bontása, helyzetmeghatározásokkal) kiváló kiindulási pontja volt az absztrakt műveknek is.  

Rodcsenko 1918-ban fogott hozzá a vonalkísérleteihez, melyet linearizmusnak nevezett 

el.  Rodcsenko linearizmusával szokták párba állítani Kandinszkij vonalait is, ugyanakkor a 

koncepciójuk teljesen ellentétes. Kandinszkij „a vonalat korlátlan kifejezési lehetőségekkel 

rendelkező grafikai anyagnak, illetve olyan eszköznek tartja, amely az emberi lélek mélyéről a 

legfinomabb rezdüléseket képes elővarázsolni. Kandinszkij a szabad grafika világáért száll 

síkra, olyan világért, ahol a primitív eszközöknek, a vonalzónak és a körzőnek nincs helye. A 

vonal meghajlik, megtörik, a legváltozatosabb irányba tart és átalakul, egyetlen szerszám sem 
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képes lépést tartani vele.”123 Rodcsenko azonban körzővel és vonalzóval dolgozott. Az 1921-

ben megjelent, A vonal című tanulmányában a következőket írta: „Mind a festészetnek, mind 

pedig általában valamennyi konstrukciónak a vonal első és az utolsó tényezője. A vonal az 

előrehaladás, a mozgás, az összeütközés útja, határ, kapocs, metszet, stb. A vonal tehát mindent 

legyőzött, és megsemmisítette a festészet utolsó bástyáit is: a színt, a tónust, a faktúrát és a 

síkot. Mikor a vonalat mint egyetlen olyan elemet állítjuk középpontba, amellyel konstruálni és 

alkotni lehet, akkor egyúttal elutasítjuk a szín esztétikáját, a faktúrát és a stílust, mert minden, 

ami a konstrukciót elfedi – stílus (pl. Malevics négyzete)… A forma, a szín, és a faktúra 

anyaggá válnak, és a szerkezet egész rendszerét adó vonalakhoz képest alárendelt helyzetbe 

kerülnek.”124 

Rodcsenko tehát nem törekedett arra, hogy a művei egyértelműen tükrözzék az ikonok hatását. 

Ez még jobban igaz Uitz Béla műveire – még az Ikonanalízis sorozatára is – melyek Rodcsenko 

hatása alatt születtek. Uitz 1921-ben Moszkvában találkozott Rodcsenkóval, és nagy hatást 

gyakorolt rá az, ahogy az orosz művész elemeire bontja és redukálja az ikonok kompozícióját.  

                                                           
123 Karginov 1975, 59. p. 
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AZ AVANTGÁRD MAGYARORSZÁGON 

 

 

Az avantgárd Magyarországon, mozgalomszerű formában, az 1910-es években tudatos 

programmal és radikális politikai elvekkel jelent meg. Az alkotók, hogy európai kortársaik egy 

része, a technika évszázadához méltó művészetet szándékoztak megteremteni, a magas 

művészet és a tömegművészet közötti különbséget feloldva, a legszélesebb közönséghez 

akartak szólni. Ez volt az az időszak, amikor Oroszországban Malevics kidolgozta a minden 

tárgyi vonatkozást elvető geometrikus absztrakciót, a szuprematizmust, megjelentek Tatlin és 

Rodcsenko konstruktivista művei.  1917-re, amikor győz a forradalom, már kiforrott 

programokkal támasztották alá elméleteiket, és ezzel az európai művészet élvonalába kerültek 

a modern művészeti irányzatok jeles képviselőiként. Ezt a hitet és lendületet akkor is 

megőrizték, amikor 1920 után Európában telepedtek le, s elsősorban Berlinben kapcsolódtak 

be a kulturális életbe.  

A magyar művészek is hasonló utat jártak be, a baloldali alkotók képviselték a 

legfrissebb áramlatokat, de az absztrakcióig – egy-két kivételtől eltekintve – nem jutottak el. 

„Konstruktív felfogású műveiknek a forradalmi tudat adott lendületet, de bátor 

kezdeményezésüknek éppen a társadalmi háttere veszett el, 1919 bukása után nemcsak 

elképzeléseikről kellett lemondaniuk, hanem megszokott környezetükről is.”125 Nagyon sok 

alkotó értelmiségi hagyta el az országot, ami megtörte a hazai művészet fejlődését is. Ezzel 

párhuzamosan azonban kitárult számukra a kulturális világ, s a magyar diaszpórában lehetővé 

vált, hogy a nemzetközi avantgárd áramlatába kerüljenek. „Az oroszok a győztes forradalom 

tudatát hozták magukkal, a magyarok a vesztesét, de mégis egy olyanféle létező és átélt 

forradalomét, amelyben a többieknek nem volt részük. A magyarokat éppen ez a politikai 

kudarc arra ösztönözte, hogy energiájukat most már elsődlegesen művészi téren, s minél 

teljesebben bontakoztassák ki.”126  

A magyar avantgárd idehaza születik meg, de már külföldön bontakozik ki. Az első 

magyar avantgárd csoport, a Nyolcak törekvései adták a hátteret a Fiatalok 1910-es évek elején 

alakuló művészeti mozgalmához. A társaság központi alakjai Kmetty János, Uitz Béla, Nemes 

Lampérth József voltak, de hosszabb időt töltött a művészekkel Dobrovics Péter, Diener-Dénes 
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Rudolf.127 „Világlátásukban egyaránt megjelent a hűvös objektivitás és az érzelmektől átfűtött, 

féktelenebb attitűd, műveikben egy modern Árkádia utáni utópisztikus vágyakozás éppúgy 

felfedezhető, mint a háború borzalmai.”128 Kassák Lajos 1916-ban csatlakozott a Fiatalok 

köréhez, s az ő szerepe később komolyan befolyásolta a társaság művészeti irányultságát 

azáltal, hogy a Fiatalok alapítóit a saját mozgalmához vonzotta, s egy új "izmus" alapjait 

teremtett meg. Kassák Lajos a magyar aktivista irányzat fő szervezője és elkötelezett híve lett, 

és képzőművészeti, illetve irodalmi munkásságával is jelentős szerepe volt a 20. század első 

húsz évének művészeti életében. Az aktivistákkal „egy olyan radikális avantgárdnak nevezhető 

attitűd jelent meg, amelyben összekapcsolódott a társadalmi és a művészeti forradalom. 

Programjuk eleve túllépett a nemzeti kereteken, s tevékenységük nyomán szoros kapcsolatok 

szövődtek mind a nyugati, mind a kelet-közép-európai rokon törekvésekkel, a magyar 

mozgalom, az aktivizmus az európai avantgárd szerves, integráns részévé vált.”129  

Manifesztumaik és képzőművészeti alkotásaik jól mutatják, hogy az aktivizmus nem egységes 

stílus, hanem politikai irányultsággal is rendelkező művészeti mozgalom. A Kassák Lajos körül 

csoportosuló aktivista festők, Perlrott Csaba Vilmos, Dénes Valéria, Galimberti Sándor, Réth 

Alfréd, Csáky József, Uitz Béla, Nemes Lampérth József, Tihanyi Lajos, Bernáth Aurél, 

Kmetty János, Mattis Teutsch János és Bortnyik Sándor tartoztak ehhez a csoporthoz, amelyet 

a francia fauve-okkal és a német expresszionistákkal rokon útkeresés jellemzett.  

A TETT ÉS A MA. Kassák két folyóiratot is indított, Tett és Ma címmel, amelyekben 

művészeti tárgyú cikkek, vélemények és kritikák is helyet kaptak. „A harc, amit folytatunk, s 

amit mennél szélesebb körben általánosítani szeretnénk – írta Kassák – az nem az anarchiát 

akarja felidézni, hanem egy új, a mainál kollektívebb társadalmi állapot kialakítását készíti elő. 

Elszigeteltségünk csak Magyarországra vonatkozik. Kint külföldön vannak már társaink, 

művészetben is, politikában is.”130  Kassák két nagy berlini expresszionista újságot, a Sturm és 

az Aktion folyóiratot tartotta példaképének. A Sturm főszerkesztőjének elsődleges célja az „új” 

keresése, az Aktion a világ eseményeiről leplezés nélkül mindenről tudósítani akart. „Az Aktion 

maximális kritikára törekedett a politikában és a művészetben is. Csatatereket, holttetemeket, 

szenvedőket ábrázoló rajzai, a tudatosan aktualizált nagypénteki számok Passió-ábrázolásai, 

halottsiratásai, apokalipszisei ítéletalkotó programját hitelesítették olvasói és munkatársai felé 

                                                           
127 Gulácsy Lajos is részt vett a kör alkotó munkájában, őt azonban csak baráti kapcsolat fűzte a Fiatalokhoz, 

hiszen stilárisan más irányzatot képviselt.  
128 Zwickl 1999, 60. p. 
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egyaránt.”131  Az Aktion 1917-től kezdve rendszeresen és részletesen közölt híreket az orosz 

forradalomról és elemző anyagokat Magyar Tanácsköztársaságról. A Kassák által alapított Tett 

és a Ma több vonatkozásban is ötvözte a Sturm és az Aktion szerkesztési elveit. Néhány cikk 

átvételén és a tipográfiai rokonságon kívül felfedezhetjük a konkrét ikonográfiai kapcsolatot az 

Aktion és a Ma grafikái között (Pl.: Perlrott Csaba Vilmos Krisztus levétele a keresztről, 

Derkovits Halottsiratása és Uitz Béla háborús grafikái) A két folyóirattal való kapcsolat 

természetesen mélyebb és általánosabb, mint amit a grafikai megoldások összefüggései 

mutatnak.  

A Tanácsköztársaság alatt úgy tűnt, hogy a Ma programja megtestesítheti az új politikai 

vezetés kulturális elképzeléseit. A Ma szerkesztői, Kassák és Uitz Béla szerepet is vállaltak az 

írói és művészeti direktóriumban. Kassákék bíztak abban, hogy a proletárforradalmat követő 

„új világ” művészetének lírai és vizuális formanyelvét az aktivisták teremtik majd meg. A Ma 

mégsem vált a proletárkultúra hirdetőjévé. Az aktivisták a változásokat ígérő kommunista 

forradalomra bizakodva tekintettek, de nem álltak be a pártpolitika szolgálatába. Kassák 

számára azonban nem a politikai hatalom és a párt elveinek érvényesítése jelentette a végső célt 

a művészetben, hanem az új, felszabadult, minden kötöttségektől mentes „Emberért” küzdött. 

Kun Béla a „burzsoá dekadencia” termékének bélyegezte Kassákék művészetét. 

1919 őszén Kassák Lajos és művésztársai is emigrációba kényszerültek, néhányan egy-egy 

magyar kisvárosban, többen viszont a környező országokban próbálták megtalálni a helyüket. 

Mattis Teusch János  Erdélyben, Ruttkay György és Mácza János egy ideig Kassán, Dobrovits 

Péter Zágrábban telepedett le. Kassák Lajos 1926-ig Bécsben élt és dolgozott, ott adta ki a Ma 

folyóirat első számát 1920 májusában. Helyettes szerkesztői Uitz Béla és Barta Sándor voltak. 

A lap szinte észrevétlenül alakult át nemzetközi jelentőségű folyóirattá. Az újabb nemzetközi 

művészeti irányok megismerését követően Kassák az expresszionizmus formakincsét a dada és 

a konstruktivizmus megoldásaira cserélte, amellyel a Ma folyóirat még inkább eltávolodott 

1919-es forradalmi programjától. A korábbi, Budapesten még egységes aktivista csoport viták 

és kiválások következtében 1922-re teljesen felbomlott. „Az expresszionista és dada folyóiratok 

mellett a MA rövidesen kapcsolatba került az új művészeket és újabb izmusokat képviselő 

lapokkal is, hálózata az 1920-as évek elején Amerikától Európán át Japánig terjedt. (…) 1921 

és 1925 között megjelent számaiban az izmusok egyfajta kollázsaként a nemzetközi avantgárd 

szinte teljes spektrumát meg tudta jeleníteni”132 

                                                           
131 Szabó 1971, 18. p. 
132 Sasvári – Szeredi 2017, 18. p. 
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32. kép Kassák Lajos: Képarchitektúra. 1922, akvarell, papír, 26 x 20 cm, magántulajdon 

 

Ebben az összefüggésben érdemes felidézni Kassák A berlini orosz kiállításhoz című 

írását, melyben a szuprematizmus és konstruktivizmus újító törekvéseit hangsúlyozza. „Az új 

orosz művészek első öntudatos továbblépése a szuprematizmussal kezdődik. Az európai erők 

mellé ezzel a mozgalommal áll először hozzá, mint föltétlen érték, mint szorzó érték az orosz, 

az ázsiai erő. És őtet jellemzőn, nem halmozással, hanem egyszerűséggel jön, levetkőzi magáról 

mindazt, ami a dolgok civilizatorikus és esztétikai külsősége, és visszaás a lényegig, mint festők 

visszamennek végső következtetésükkel formában a minden alapformájához, a mértani 

formához, és színben a két alapszínhez, a fehérhez és feketéhez. Az ő kilépésük forradalmi 

cselekvés volt. És az ő egyszerű törvényeikből indult ki (1917-ben) az egész új orosz generáció. 



71 

 

A szuprematizmus levonta a festészet végső következtetéseit, és kapukat nyitott a fejlődés elé. 

A lehetőségek útjai egyszerre kitágultak, és rohamosan ágazott szét ez az iskola, hogy emberek 

és értékek szerint felgazdagodjanak. A szuprematizmus legtisztább mestere Malevics. És az ő 

gyökeréből indultak el a konstruktivisták és objektivisták. Ezeknek a csoportoknak 

reprezentánsai: Tatlin, El Liszickij, Rodcsenko, Kljun, Drevin stb.”.133  

A dadaizmus az 1920-as években még jelentős irányzatnak számított. Központja ekkor 

Berlin volt, folyóiratok születtek, kiállítások jöttek lére. A Ma berlini munkatársára, Moholy 

Nagy Lászlóra óriási hatást gyakorolt a dadaizmus. Műveiben számos dadaista motívumot 

találunk, valamint a Ma folyóiratban is több cikke jelent meg a dadaizmusról.  

1920 előtt az orosz avantgárd művészetről Európában viszonylag keveset tudtak. A 

Kazimir Malevics által létrehozott, a futurizmus és kubizmus formakísérleteit egyaránt 

meghaladó szuprematizmus, valamint az a folyamat, amely során Vlagyimir Tatlin, Alexandr 

Rodcsenko, El Liszickij és társaik a geometrikus absztrakt formanyelvet a szocialista 

forradalom szolgálatába állították, a Tanácsköztársaság idején kialakult szoros orosz 

kapcsolatok ellenére, Kassák és a Ma köre számára is teljesen ismeretlen maradt. Az első 

híradásokat Moszkvából a fiatal művészettörténész, Konstantin Umanszkij hozta, aki 1920-ban 

érkezett Németországba. Umanszkij Gépművészet avagy a Tatlinizmus címmel jelentetett meg 

cikket, illetve nagy sikerű könyvet írt az modern orosz művészetről.  Az újságcikk óriási hatást 

gyakorolt a berlini dadaista művészekre.  Umanszkij 1920 telén Bécsbe érkezett, ahol a Radó 

Sándor térképész által vezetett helyi Orosz Távirati Ügynökség (ROSZTA) munkatársa lett. A 

Ma meghívására Umanszkij vetített képes előadásban mutatta be az orosz avantgárd fejlődését 

1919-ig. Uitz Béla, Kassák sógora és a Ma társszerkesztője, 1921 tavaszán a Bécsben 

újjáalakult Kommunisták Magyarországi Pártjának delegációjával Moszkvába utazott, ahol 

részt vett a Kommunista Internacionálé III. kongresszusán. Az eseményhez kapcsolódóan orosz 

avantgárd művészek alkotásait bemutató kiállítások nyíltak, megjelentek különböző 

kiáltványok, s ekkor mutatták be Tatlin tervezett III. Internacionálé emlékművének makettjét 

is. Uitz már korábban az orosz avantgárd művészet bűvkörébe került, így rengeteg kiadványt, 

albumot, manifesztumot, és fotóreprodukciót gyűjtött össze, amiket eljuttatott Kassáknak. „Így 

Európában elsőként a Ma szerkesztőségének birtokába kerültek az orosz konstruktivizmus 

legfrissebb eredményeinek dokumentumai. Kassáknak tehát lehetősége lett volna arra, hogy az 

orosz konstruktivizmus első európai közvetítőjévé tegye folyóiratát, azonban mégsem 

publikálta ezeket a műveket. Figyelme a nyugat-európai művészet felé fordult, lapjában 

                                                           
133 Kassák 1979, 261. p.  
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elsődlegesen a német és francia dada művészeknek adott teret. Orosz anyagokat először csak a 

MA 1922. májusi, jubileumi duplaszámában jelentetett meg. Az itt közölt reprodukciókkal 

azonban nem csupán az orosz művészeket, hanem nagyon tudatosan a kortárs konstruktív 

törekvések reprezentatív keresztmetszetét akarta megmutatni. Ezért is szerepelhetett együtt 

Raoul Hausmann, Oskar Schlemmer, Francis Picabia, Willi Baumeister, El Liszickij és Man 

Ray is a lapszámban.134 

Az orosz művészet mellett a weimari Bauhaus-szal is igen erősek voltak a Ma 

kapcsolatai. A Bauhaust 1919-ben alapították Weimarban, s nagyon hamar a közép-európai 

művészet egyik legjelentősebb iskolája lett. „A Bauhaus rendszerezi és összefoglalja az 

avantgarde művészet korábbi felfedezéseit, s ezeket egy autonóm összművészeti rend keretei 

közé illeszti.”135 

1920-tól kezdve a Ma szerkesztői szembe fordulnak az expresszionizmussal, elvetik 

annak elveit, az egyetlen kivételt Chagall művei képezik. Az expresszionizmus legnagyobb 

kritikusa Kállai Ernő volt, akire szintén nagy hatást gyakorolt a Bauhaus szellemisége.  

„Fékevesztett egyéni indulatok mai káosza fölött egyszerű, tiszta, tér- és 

formaviszonyok tartják a jövőt. – olvashatjuk a VI. évfolyam 10. számában. Ez a gondolat 

közös a Bauhausban, a Mában, az orosz konstruktivisták elvontabb szuprematista és ’realista’ 

ágában, valamint a Ma harmadik nagy rokonában, a holland konstruktivizmusban. Az eredet 

közös: a kubizmus hite a matematika és a geometria igazságaiban, mint abszolút 

viszonylatokban.”136 Az 1910-es években a Ma-kör alkotóinak műveiben felfedezhetők a 

kubista jellegzetességek és hatások. Kassák 1921-ben elméletben és a gyakorlatban is 

megteremtette a magyar konstruktivizmust, melyet képarchitektúrának nevezett el. Ennek 

jelrendszerét is Kassák dolgozta ki, viszont meg kell jegyezni, hogy a csoportban az első 

geometrikus absztrakt kompozíciókat Bornyik és Moholy Nagy készítette. Szabó Júlia kutatásai 

során azt hangsúlyozza, hogy a képarchitektúra valószínűleg nem jött volna létre a Bauhaus, az 

orosz és a holland konstruktivizmus nélkül, de mégsem azonos egyikkel sem. „Érdekes és a 

Ma-kör hagyományaira utal, hogy a képarchitektúra lényegében expresszionizmus-ellenes 

programja a szabadvershez közel álló expresszív prózában ölt formát. Kassák dinamikus 

manifesztuma nem filozofál, nem hivatkozik metafizikus elméletekre, mint a holland 

konstruktivizmus, nem elvont szimbolika, mint Malevics írásai, nem fizikai, technikai 

                                                           
134 Uo. 26-27. p. 
135 Szabó 1971, 65. p. 
136 Uo. 66. p. 
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felfedezések közlései, mint az orosz konstruktivisták kiáltványai. Képarchitektúráinak 

eredménye: egyszerűség, biztonság, igazság.”137  

Hevesy Iván és Passuth Krisztina ezzel szemben nagyobb szerepet tulajdonít a 

képarchitektúra kifejlesztésében a szuprematizmusnak, mint Szabó Júlia. Hevesy azt írja, hogy 

a szuprematizmus a kubizmuson túllépő formarendszerként jött létre és alakult ki, még 

tisztábban és tejesebben képviseli a kubizmusban jelentkezett korszerű vágyat az egyszerűség, 

a monumentalitás és az organizáltság után. A képarchitektúra kiindulópontja szintén a 

kubizmushoz kapcsolódik, de a szuprematizmussal is rokonságot tart, egyrészt a közös eredet 

révén, másrészt pedig a hasonló formaterület miatt. A képarchitektúra is a síkon marad, a 

papíron való térábrázolást hamis illúziónak tartja, és ezért módszere: síkon síkkal. De éppen 

úgy, mint a szuprematizmus, nem a megadott és körülhatárolt síkot akarja kitölteni formákkal, 

hanem a végtelen fehér síkon, a formákból kiindulva konstruálja azokat képszerű 

szerkezetekké. A képarchitektúra is tónustalan, keresi az egyszerűséget és a tisztaságot, 

azonban túllép a szuprematizmus eszközeinek puritánságán, felhasználja a fehéren és feketén 

kívül a színek egész gazdagságát, és formaanyagában is jóval szabadabb, és ezért 

eredményeiben is jóval gazdagabb. Nem ’uniformák’ elemeiből épül, hanem a kubizmuson 

keresztül kitermelődött absztrakt síkformák sokaságából. Formái határozottak, geometrikusak, 

éles körülzárással különülnek el, színei is tiszták és egyszerűek, minden szétfolyó tétovaság és 

minden emanáló líraiság nélkül. A képarchitektúrának legkedveltebb formái a nyugodt és 

egyensúlyozott derékszögű négyszög, a tökéletes zártságú kör, a lendületes és előretörő egyenlő 

szárú háromszög. Belevonja azonban formakincsébe azokat a határozott, élesen körülhatárolt 

komplikált formákat is, amelyeknek hosszú evolúció adta meg tökéletesre csiszoltságát. Ilyenek 

a nyomtatott betűk és számjegyek.138  

Passuth Krisztina szerint a képarchitektúra „valójában ugyanaz a műfaj, amit a többiek 

egyszerűen geometrikus absztrakciónak neveznek. Nem tér el tőle, s ha nem ismernénk a 

képarchitektúrára vonatkozó manifesztum jellegű szövegeket, akkor nem is tekintenénk önálló 

műfajnak.”139  

A nemzetközi avantgárd művészet új fejleményei 1920-tól arra késztették Kassákot, 

hogy ő maga is képzőművészeti kísérletezésbe kezdjen. Célja az volt, hogy a számozott 

versekkel azonos vizuális világot hozzon létre, amit a geometrikus absztrakció formavilágában 

talált meg. Kassák korai műveinek forrásait Schwitters dadaista műveiben, a Der Sturm 

                                                           
137 Uo. 
138 Hevesy 1978, 110-111. p.  
139 Passuth 1974, 118. p. 
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absztrakt expresszionizmusában és az Umanszkij által a „maistáknak” bemutatott orosz 

avantgárdban találjuk meg. Kassák saját munkáit képarchitektúraként határozta meg: célja a sík 

felületen egy új világ „teremtése” volt. A képarchitektúra „a legsűrítettebb és legegyszerűbb 

formába redukált cselekvő művészet: TETT. Teremtés, mely az eljövendő közösség 

határköveit, diadalmas előrejelzéseit cövekeli a végtelen és alaktalan térbe” – írta róla Kállai 

Ernő műkritikus.140 

KÉPARCHITEKTÚRA. 1924-ben Kassák művészete is kilépett a síkból a térbe. 

Egyrészt „dinamikus”  képarchitektúráival, másrészt a Malevics architektonjaihoz és a weimari 

Bauhaus hallgatóinak anyagkísérleteihez hasonló, kisméretű, az építőkockákhoz hasonlatos 

elemekből felépülő szobraival. Kassák a képarchitektúra gyakorlati felhasználásáról is 

gondolkodni kezdett: így született meg konstruktivista reklámkioszk-terve, valamint kollázs 

technikával készített színpadkép-tervei. Több mint negyven műből álló kollekcióját 1924 

tavaszán a bécsi Würthle galériában, majd a berlini Der Sturm galériában mutatta be, kevés 

sikerrel. Képzőművészeti debütálásával elkésett: a legtöbb kritikus El Liszickij, Malevics, és a 

többi konstruktivista epigonjaként írt róla, holott Kassák szinte velük egy időben kezdte meg 

saját kísérleteit. Kassáknak e korai festményei és kollázsai közül alig néhány maradt fenn, 

legtöbb képe elveszett vagy megsemmisült.  

Kassák Lajos, Bortnyik Sándor és Moholy Nagy László művészetében szinte egyszerre 

bontakozott ki a geometrikus absztrakció. Mindhármukra erősen hatott a holland és az orosz 

avantgárd, Moholy művészetére pedig még a dadaizmus is. Bortnyik Sándor mindezek hatására 

készítette el a Kassák Lajossal együtt kiérlelt képarchitektúra elméletnek megfelelően azt a hat 

lapból álló sablonnyomat sorozatát, mely 1921 áprilisában Kassák előszavával jelent meg 

Bécsben. Bortnyik Sándor még Budapesten foglalkozott a geometrikus absztrakcióval. 

Alkotásain a betűk mellett a gépek alkatrészei, tengelyek még a dada gépparafrázisát jelenítik 

meg. A síkidomok nála nem jelennek meg térben, ugyanakkor architektúrát formálnak, nem 

ritka a látszat-architekturális ábrázolás sem. Az új élet építésének absztrakt ideája, amellyel a 

bécsi emigráns avantgardisták a vizuális nyelv alapformáit magyarázták, Bortnyikot nem 

elégítette ki tartósan. Mindvégig kitartott a valóság realista ábrázolása mellett. 1922-ben az 

élesedő világnézeti és művészeti ellentétek miatt kivált a Ma-körből. A Bauhausban tanuló 

Molnár Farkas hívására Weimarba utazott, s bár nem lett a Bauhaus tagja, tanulmányozta az új 

típusú főiskola munkáját és kapcsolatba került a holland De Stijl csoport tagjaival.  

                                                           
140 Idézi: Sasvári – Szeredi, 2017. 
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33. kép Bortnyik Sándor: Színes kompozíció. 1922-1923, szitanyomat, olaj,  

56,8 x 34,5 cm, Dornyay Béla Múzeum, Salgótarján  

 

1925-26 döntő fontosságú időszak az avantgárd elveket valló modern magyar plakát 

megszületése kapcsán. A Tanácsköztársaság megdöntése után emigrációban élő magyar 

alkotók közül Bortnyik Sándor, Berény Róbert és Kassák Lajos hazatért Budapestre. A 

köztudottan baloldali elveket valló, a korabeli művészeti élet perifériáján mozgó művészek 

főként alkalmazott grafikai munkákból biztosíthatták megélhetésüket. E jelenségnek 

köszönhető, hogy a magyar plakát kiemelkedő művészi értékekkel bíró produktumokkal 

gazdagodott. Kassák Lajos reklámmal kapcsolatos gondolatait az 1926-ban megjelent A 
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tisztaság könyve című írásában olvashatjuk. Kassák Lajos és Bortnyik Sándor szerint a redukció 

jegyében alkalmazott geometriai formák, a kép és a ligatúra között fennálló egyensúly, valamint 

színkontrasztokra fordított figyelem nevezhető a modern (grafikai) képalkotás legfontosabb 

alapelveinek.  

Kassák és Bortnyik hatása nem maradt el az alkalmazott grafika területén sem. 

„Budapest Székesfőváros Hirdető Vállalata” 1934-ben kiadta A helyes plakát tízparancsolata 

elnevezésű segédletet. Az autodidakta művész, Bortnyik Sándor a weimari Bauhaus magyar 

alkotóival is közvetlen kapcsolatban állt.  1928-38 között Budapesten magániskolát tartott fenn, 

1933-tól Plakát néven saját folyóiratot indított. 

Moholy-Nagy László 1919-ben, fiatal egyetemistaként csatlakozott Kassák aktivista 

csoportjához. 1920 telén Berlinbe költözött, ahol több éven át a MA tudósítójaként dolgozott. 

Hosszas kísérletezést követően a Der Sturm galériában mutatta be konstruktív-dada 

kompozícióit, a szintén Kassák mellől induló szobrásszal, Péri Lászlóval közösen rendezett 

kiállításán. Moholy Nagy László Berlinben megismerkedett a dadaizmus mellett az orosz 

konsturktivizmus legfontosabb műveivel és alkotóival. Baráti körébe tartozott többek között 

Raoul Hausmman, Hannah Höch, El Liszickij, Ivan Punyi. 1921-ben jelentek meg az ún. „ipari 

tájképei”. A Kassák-kör konstruktivizmusának egyéni irányát, a képarchitektúrát az 1922. 

májusi Ma szám borítóján Moholy Nagy négyszínnyomású Üvegarchitektúrája demonstrálta. 

1923-ban Walter Gropius meghívta a weimari Bauhausba tanítani, s ott többek között a 

fémműhely vezetésével bízták meg. „Moholy-Nagy ízig-vérig avantgárde festő volt; sőt, 

nemcsak művészetében, de egész egyéniségében, minden egyes megnyilvánulásában, rövid 

nyilatkozataiban, elemző írásaiban, ötleteinek frissességében, nemzetközi 

kapcsolatrendszerének bonyolult szövevényében is benne rejlett az egész korabeli avantgárdé 

mentalitása, attitűdje.”141 Moholy Nagy tehát a nemzetközi avantgárd mellett döntött. 

„Művészetében a statikusabb kassáki elképzelésekkel szemben nagyobb szerepe van 

a mozgásnak, az általa dinamikus-konstruktív erőrendszernek nevezett, a kinetika lehetőségeit 

is magában foglaló, az alkotást organikus, szabad, ám a ráció által szabályozott feladatként 

felfogó koncepciónak.”142  Moholy Nagy életművének nagyon fontos szegmensét képviselik a 

fotóművészeti alkotások. Ez témánk szempontjából azért fontos, mert ennek forrása részben az 

orosz konstruktivista művészet. Moholy Nagy nemcsak elméletben foglalkozott a fotóval, 

hanem ő maga is rengeteg fényképet készített. A fotogram, azaz a kamera nélkül, fényérzékeny 
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papírra készült lenyomatainak, fotómontázsainak előzményeként tekinthetünk többek között 

Alexandr Rodcsenko konstruktivista műveire, fotóira. Ugyanakkor Moholy-Nagy kísérleti 

fotótechnikája Rodcsenkora is nagy hatással volt, aki a hagyományos formai elemeket 

innovatív perspektívákkal ötvözte: szokatlan látószög szerint komponált, békaperspektívából 

és madártávlatból felvett képeket készített. Mindkét művészre jellemző a vetett árnyékok 

hangsúlyozása is. Míg Rodcsenko elválasztotta egymástól a festészetet és fotóművészetet, 

Moholy Nagy kidolgozta a fotóplasztika elméletét és gyakorlatát, mely során műveit a festői 

geometrikus terekből, s a bennük elhelyezett fotórészletekből alkotta meg. Moholy Nagy László 

fotóival, festményeivel, grafikáival az egyetemes művészettörténet kiváló alkotói közé vonult 

be. 

 

Moholy-Nagy László: From the radio tower, Berlin. 1928,  

fotó, papír, 24,6 x 19,1 cm,  magángyűjtemény 
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UITZ BÉLA, AZ OROSZ AVANTGÁRD ÉS AZ 

IKONFESTÉSZET 

 

 

Uitz Béla, a magyar aktivizmus egyik legnagyobb tehetségű festőművésze 1887-ben 

született Mehalán, egy kis faluban Temesvár mellett, a mai Románia területén. Szülei néhány 

hold földön gazdálkodó parasztok voltak. Uitz a gyermekkori rajzolgatás és a gimnáziumi 

rajzleckék után a festészetet választotta élethivatásul.  A budapesti Képzőművészeti Főiskolán 

tanult. 1914-ben állított ki először, s mindjárt jelentős sikert aratott az Ifjú Művészek 

Egyesületének kollektív kiállításán. Uitz művészete a költő és művészetszervező, Kassák Lajos 

folyóiratainak, a Tettnek és a Mának  megtermékenyítő hatású légkörében alakult ki. Szénnel, 

majd tussal rajzolt kompozícióit szenvedélyes hangvétel, kötött, racionális jellegű képépítés, az 

expresszív és konstruktív elemek sajátos szintézise jellemezte. Rézkarcaival a san francisco-i 

világkiállításon aranyérmet nyert. A Ma aktivista művészeti folyóirat 1916. évi 1. számában 

erről a következő rövid hír olvasható: „Regisztráljuk, hogy Uitz Bélát, a ’MA’ belső 

munkatársát a san-franciscoi kiállításon a grafikai nagy aranyéremmel tüntették ki. Ehhez az 

örvendetes hírhez csak annyit jegyzünk meg, hogy szegényes kísérletek után elsőnek ő 

fordította grafikánkra a külföld figyelmét.”143 Uitznak nem az aktivista és formabontó kísérletek 

eredményeként létrejött remekművek, hanem a családi élet nyugalmát és az anyaság csodáját 

megragadó intim hangulatú alkotásokkal sikerült kivívnia a nemzetközi elismerést 1915-ben. E 

művek ihletőjét, Kassák Terézt, Kassák Lajos testvérét 1912-ben vette feleségül, akitől két 

fiúgyermeke született. A tízes évektől kezdve a húszas évek elejéig Uitz számos munkáján 

szerepel közvetlen családja. A feleségét ábrázoló művek leginkább a mindennapok 

egyszerűségét mutatják be, gyakran apró, egyáltalán nem magasztos pillanatokat ragadnak meg. 

Kmetty János szerint az intim témákhoz Uitz azért választotta gyakran a rézkarcolást, mert egy 

kis tűvel fémbe karcolni olyan intimitás, amit az ábrázoló művészetben más anyag nem 

nyújthat. Összesűrítheti egy élet munkáját és mondani valóját egy tenyérnyi rézlemezen.144 Az 

Uitz által választott témák, talán az ”anya gyermekével” kompozíciót leszámítva, egyáltalán 

nem tekinthetők klasszikus témának. E képek újszerűségét fokozza az expresszionisztikus 
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megformálás, ugyanakkor ezek a művek legalább annyira kötődnek a klasszikus elődökhöz, 

mint amennyire illeszkednek az avantgárdhoz.  

Uitz 1915-től művészétében és politikai hozzáállásában is mind radikálisabb lett. A 

kezdeti háborúellenességet mindinkább a kommunista forradalmiság váltotta fel, aktív részese 

lett a Tanácsköztársaság kultúrpolitikájának. Az 1919-es magyar forradalom eseményei 

politikai radikalizálódásra és felfokozott művészeti tevékenységre ösztönözték. A magyar 

kommün bukása után emigrációba kényszerült, Bécsben (1919-1923), majd Párizsban (1923-

1926) élt. Sorsát végérvényesen a kommunista mozgalomhoz kötötte. 1926-ban a 

Szovjetunióban telepedett le. A moszkvai képzőművészeti főiskola, a VHUTEMASZ tanára, 

majd a forradalmár művészek nemzetközi irodájának titkára (1931-1935) lett. Elsősorban 

nagyszabású festői dekorációs feladatokkal bízták meg.   Frunzéban, Kirgizia fővárosában 

Okszana Pavlenko festőnővel élt együtt, aki állandó munkatársává vált. 1936 és1938 között a 

Kormányzósági Palota murális feladatain dolgozott. 1938-1939-ben koholt vádak alapján 

börtönbe került, majd 1940-ben visszatérhetett Moszkvába. Uitz 1968-as budapesti 

gyűjteményes kiállításának sikere után végleg hazatért Magyarországra. 1972-ben hunyt el. 

Műveit 1970-ben Berlinben és Prágában is bemutatták. 

UITZ BÉLA ÉS AZ OROSZ AVANTGÁRD. Uitz Béla 1919-es múltja és politika tevékenysége 

hozzájárult ahhoz, hogy 1921 januárjában kiküldjék Moszkvába. A Komintern III. 

Kongresszusa, amelyet a pártegység megszilárdításának jegyében tartottak, segítette Uitz 

világnézetének, politikai meggyőződésének kikristályosodását. „Uitz Béla megismerkedett 

Moszkvában a szovjet művészeti élettel: a proletárkulttal és annak gyakorlatával, a 

konstruktivistákkal – írta Antonov Miért proletárművész Uitz Béla című cikkében145 1930-ban 

a festő első moszkvai tartózkodásáról. Témánkhoz nem kötődik ugyan Uitz Béla 

proletárművészetének elemzése, de mindenképpen szólni kell róla, hiszen fő alkotói 

tevékenysége ebből az eszméből kristályosodott ki, s ez nyomta rá bélyegét az egész 

életművére.  Értekezésemben a festő moszkvai éveinek csupán a szakrális vonásokat hordozó 

műveit mutatom be. Bajkay Éva az Artmagazinban146 megjelent írásában azt a kérdéskört 

tanulmányozza, hogy ki hozta az orosz konstruktivizmus hírét Berlinbe, Bécsbe és aztán 

Budapestre? Honnan tudhatták, akik nem jártak akkoriban Oroszországban, hogy néz ki 

mondjuk egy szuprematista kép? Bajkay egyértelműsíti írásában, hogy ebben Uitz Bélának volt 

meghatározó szerepe. Többek között azt a levélrészletet hozza bizonyítékként, melyet Uitz írt 
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1925-ben Bécsből Genton Istvánnak:  „Ha valaki a konstruktivizmust a Ma kebelén és 

Berlinben Kállai- és Moholynál megindította, úgy… én vagyok az. Én voltam, aki életét 

kockáztatva átmentem Oroszországba, összeszedtem egy csomó fényképet, és elküldtem 

Kassáknak… 1920-1921-ben. Ott kezdődött a legpimaszabb expropriálás – Kassák egyszerűen 

ezen fényképek elhallgatásával saját képarchitektúráját kezdte ezen fényképekből csinálni. Még 

eddig konstruktivizmusról szó nem volt. 1921 őszén, visszajövet Berlinben találkoztam 

Moholy-, Kállaival. Két teljes éjjel-nappal gyúrtam mindkettőt, hogy ne legyenek marhák, mert 

a konstruktivizmus magja a centrális művészeteknek. Nagy kínnal elfogadták (ha Kállaiban és 

Moholyban van bátorság, úgy bevallják ezt). Haza – illetőleg Bécsbe – jövet sorra került 

Kassák, de kisült az időközbeni munka, ők a polgári radikalizmussal, anarchizmussal szakítani 

nem akartak, otthagytam őket. Konstruktivizmusról még szó sem volt. (Közben csináltam az 

Analízist.) 1922-ben indult meg az Egység, ott jöttek az első orosz konstrukciók, és Kassákék 

ferde játéka kisült. A konstruktivistákat én hoztam. Magam is csináltam azokat a nagy 

konstrukciókat, amelyek később a bécsi Kunstgewerbe Museumban voltak kiállítva.”147 Ezt a 

történetet idézi Szegedi András is A család és Uitz Béla művészetének korai szakasza (1916-

1922) című tanulmányában.148 Szegedi Uitz Béla és Kassák Lajos viszonyát részletezve rámutat 

arra, hogy bár Uitz tervezte Kassák első novelláskötetének borítóját, ahogy fentebb már 

olvashattuk, rendszeresen publikált a Tett című lapban, Kassákkal együtt szerkesztették a 

magyar avantgárd legjelentősebb folyóiratát, a Má-t, együtt éltek az emigrációban, de az 

ellentétek legalább annyira jellemezték a kapcsolatukat, mint a közös célok és munkák. S a 

sérelem nyilván fájdalmasabb akkor, ha egy „harcostárs”, hovatovább rokon részéről történik a 

vélt árulás. „A fentiek alapján leszögezhető, hogy Uitz Béla abban a furcsa (talán szerencsés, 

talán szerencsétlen) helyzetben alkothatott pályája első szakaszában, hogy az ehhez szükséges 

harmóniát is és feszültséget is a saját családja garantálta számára.”149  

Uitz az orosz művészettel legelőször Bécsben találkozott. 1920 októberében nyílt meg 

a kiállítása, melyre eljött Konsztantyin Umanszkij, a TASZSZ bécsi kiküldöttje, s a feleségével 

megvásárolták Uitz Emberiség című képét. A fentebb már említett 1920 novemberében 

Umanszkij által tartott előadás az orosz művészetről nagy hatással volt Uitz Bélára, csakúgy, 

mint Umanszkij Neue Kunst in Russland 1914–1919150 című összegző könyve is. A diplomata 

a fotókat Moszkvából hozhatta magával, s állítólag ajándékozott is belőlük Uitznak egyet, ami 
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egy csendélet volt a Cézanne-t követő Maszkovtól. Umanszkij könyvének utószavából kiderül, 

hogy ekkor az Orosz Művészek Nemzetközi Irodája Kandinszkij és Tatlin vezetésével 

elsődleges feladatának tekintette az orosz avantgárd külföldi propagálását; előadások, 

információs anyagok, fotók és nyomtatványok segítségével, azzal a céllal, hogy felújítsák az I. 

világháborúban megszakadt kapcsolatokat. Umanszkij bécsi előadásáról Uitz Jegyzetek a MA 

orosz estélyéhez címmel beszámolt a Ma 1921. február 15-i számában: „Nevek, amelyek ma 

már fogalmak – Marc Chagall – Kandinskij – Archipenko – Malevitsch – Tatlin. Minden név 

egy stáció a szellemi forradalomban és hogy ezek a művészek valamennyien Oroszországban 

élnek, nem véletlenség. Az idők méhükben hordták őket, és ők ma az események szükségszerű 

következményei. Ezeket az embereket a „kultúra megölője” (jól sejtik: Oroszország) termelte 

a világnak. A szellemi forradalomban a művészet maximumát adták, de ezen túl a 

továbbfejlődés lehetőségeit is mutatják – a művészeten át a teljesebb élet felé. Kandinszkij a 

„jelen” legnagyobb és legtisztább művésze. Malevics az Én teremtő erőinek vizuális értékeit 

egy nevezőre állítja. A legelvontabb formában, a mértani formában. Ez a legtisztább 

anyagtagadás. Rodcsenko a fekete-fehér színspektrumaiban a színproblémát hozza össze. A 

szuprematisták teljes anyagtagadása belőle kiváltotta az ellenhatást: a nyersanyag problémát. A 

nyersanyag itt nem egy anyag, hanem a minden anyag, összes lehetőségeiben. Tatlin is ezt a 

problémát feszegeti. A perspektívák itt is az anyag összes fejlődési problémáit vetik fel (az 

anyag későbbi tagadásával). Tatlin anyaga az ősanyag: fa, kő, víz, vas, üveg, stb. Rodcsenko 

tágítja ki a szuprematisták egy síkban mozgó lehetőségeit a papírmaséval és ennek térbeli 

síkproblémájával Ez átmenet a realitáshoz, amennyiben két precíz realitást: a teret és a papír 

nyersanyagát használja. (…) Oroszországban az anyag forradalmában a szellem forradalma 

párhuzamosan fejlődik. És ennek a fejlődésnek csak egyetlen időbeli gátja van: a proletkult. Ez 

a felfogás úgy akarja az új művészet ügyét szolgálni, hogy a ma világszemléletét hangsúlyozva 

régi, kiélt formába próbája visszaszorítani az alkotóművészt. Megfeledkezve arról, hogy a 

művészet formáit mindenkor a kor világnézete determinálta. (Lásd a görög és keresztény korok 

művészetét.) Kétségtelen, hogy az Oroszországban harcoló művészek sem egyenként, sem 

összességükben nem adják még az új kollektív művészetet, de az bizonyos, hogy a megkezdett 

harc úgy lényegében, mint anyagában már magában hordja egy teljesebb élet megkívánását és 

az új világ megteremtésének szellemi lehetőségét.”151 
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Az új orosz művészet teljesen magával ragadta Uitzot. Malevicstól a képsíkban 

kísérletező legelvontabb vizuális értékkeresést emelte ki, s ennek ellenhatásaként Rodcsenko 

fekete-fehér anyagkísérleteit, Tatlin térkompozícióit. A „bolsevik pszeudokultúrával” 

szembeállítva Umanszkij azt hangsúlyozta, hogy a gazdasági nehézségek ellenére az orosz 

állam támogatja az új szellemiséget a művészetben. Uitz rengeteg fotót gyűjtött az orosz 

alkotásokról, Rodcsenko, Rozanova, Udalcova, Malevics, Kandinszkij, Klun, Tatlin, Konobu, 

Manebar, Liszickij legújabb műveiről. Jóval többet, mint amennyit Kassáknak elküldött. 

Amikor kenyértörésre került a sor közte és Kassák Lajos között, s nem publikálták a Mában az 

Uitz által küldött fotókat, akkor a költő és újságíró Komját Aladárral Bécsben másik lapot 

indított Egység címmel, amelyben ő közölte legelőször külföldön a Moszkvából magával hozott 

manifesztumokat.  

Az 1922. májusi első számban Uitz hosszan beszámol oroszországi élményiről A 

moszkvai nagy ünnep címmel. Uitz kimondott célja volt az orosz képzőművészet egyes 

fejlődési szakaszait képviselő iskolák programjainak és legjellegzetesebb alkotásainak a 

közlése. Két részben publikált írást Az orosz művészet helyzete152 címmel és hat fotót csatolt az 

általa Moszkvában gyűjtött reprodukciókból. „Úgyszólván minden idegen és Oroszországban 

is sokan, kevésnek szidják az orosz művészet forradalom-alatti eredményeit. Csodáljuk ezeket 

a könnyű kritikusokat! Kritika – önkritika. Soha kritika felületesebben nem hangzott. Ők egy 

átmeneti kor küzdő embereitől végleges eredményeket követelnek. Más kultúrák századokon 

át verekedtek egy teljes eredményért, - itt még csak négy éve. Kérdjük: micsoda eredményt 

adott a „tisztelt” cinquecento a quattrocentohoz mérten? Nem olyan nagy a plusz, száz év alatt, 

jólét, munkalehetőség és megértettség mellett. És mit adtak az orosz művészek négy év alatt 

éhségben, kétségbeesésben, extázisban, szenvedésben, lemondásban, anyag-és munkalehetőség 

hiányának dacára? Tízezernyi tömegben tudatosan túllépték a festészetet, vagyis egy pozitív 

lépést tettek előre a centralizált összművészetek felé.  

Az orosz művészet sorsa egy az orosz életnek a sorsával. A cári-egyházi-feudál-burzsoá-

keverék hatalmának megdöntése volt egyúttal a tiszta individuális demokráciának is. Itt a kulcsa 

az élet és a művészet káoszának.  

Az individuális művészet egy törvényszerű fejlődési fok. Méhe, szülőanyja a kollektív 

művészetnek. Az individuális művészet elérte a maximumát, de csak igen kis tömegben, 

úgyszólván csak egyesekben. Úgy a magyar, mint az orosz diktatúra kultúr-fejlődésének káosza 

itt gyökeredzik. A tömeg a cári-császári-feudál-burzsoá-keverékből – az individuális polgári 
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életszakasz átugrásával – egyszerre a kollektív perspektívába sodródott. Ez azt jelenti, hogy az 

individuális művészet maximuma, amely bizonyos fokig gyökértelen, a feudális négyes-

keverékben, egyelőre csak kevesek számára volt érthető. Vagyis: a történelmi helyzetből 

folyóan, érthetetlen maradt a tömeg előtt, - annak dacára, hogy máris túl kellett lépnie rajta. 

Innét a zűrzavar. Innét van az, hogy legszélsőbb individualisták kollektivistákkal tévesztik 

össze magukat. Bizonyos, hogy ahol az anyag analízisében állanak, ahol az összcentrális 

művészetek anyagát megközelítették, megközelítették az összcentrális művészethez való 

felfejlődésnek a lehetőségét: formában. Lényegben, ideológiában ezt a lehetőséget a proletkult 

közelítette meg.  Oroszországban és az egész világon két erő áll egymással szemben 

világnézetben és kultúrában: a proletariátus és a burzsoázia. Vagyis kétféle az egész világon a 

kulturproduktumot felhasználó emberrétegek belső szerkezete. A proletariátusnak kényszerből 

kollektív az életszükséglete és így kollektív a világnézete. A burzsoáziáé: individuális, 

anarchikus. Ezért szükségkép gyökeresen különböző a kultúrájuk. A proletariátus 

kultúrfejlődése: politikai. Jelenti a folyó életkonstrukció valódi szerkezetének az ismeretét. 

Vagyis: reális. A burzsoázia kultúrfejlődése inkább az élettől elvonatkoztatott, tisztára 

önmagára irányított. Vagyis: irreális. Mindkét osztály kultúrfejlődését a szükségszerűség 

hajtotta. A proletariátusnak a nyilvánvaló kiéheztetés ellen gyakorlatban kellett védekeznie: a 

szervezkedésen, az organizáción keresztül. A burzsoáziának minden kultúrát fel kellett szívnia, 

hogy életét saját kereteiben biztosítsa, mert munkás lenni nem akart.  

Oroszországban: az inkább politikai fejlettségű proletariátus a kultúr-termékeket felhasználó 

réteg – egyebütt, Oroszországon kívül, az inkább kulturálisan, mint politikailag fejlett 

burzsoázia. Ez a tény az oka annak, hogy éppen Oroszországban nem értették meg a nagy 

tömegek az individuális kultúra legfejlettebb forma-eredményeit. Ami sokkal szomorúbb, mint 

első pillanatra látszik. Mert Oroszországban, a volt gazdasági helyzete folytán elmaradt tömeg 

a parasztság mérhetetlen tömegével megsokszorozódott s ez hozza magával azt, hogy saját 

érdekeit fel nem ismerve, fizikailag küzd a kultúra ellen. Ez irtózatos véráldozatokba kerül és 

kerül. Ha a proletariátus nem tudja a diktatúra alatt a burzsoázia kultúráját elsajátítani, mindég 

aláásódik a proletáriátus hatalma. Azaz: a történelmileg alámerülésre ítélt réteg, a burzsoázia, 

aláássa a történelmileg feltörekvő, felkényszerülő osztályt: a proletariátus és mindkét réteg 

elpusztul.  

Az orosz művészet szétbonthatatlan egységet képez az európaival és a következő rétegekre 

oszlik: Realisták: ma már kis számmal. Naturalisták: szintén. Impresszionisták: valamivel 

többen. Posztimpresszionisták: itten is nagy tömegek csoportosulnak Cézanne körül. 

Futuristák, kubisták: ők képezik a centrumot, az új iskolák konzervatív felét. A művészek 
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többsége hozzájuk tartozik. Minden eredmény ezen túl: orosz eredmény, a diktatúra eredménye, 

amely öntudatlanul a bizáncot (pravosláv) vetíti ki, nem külső, hanem belső konstrukcióban: a 

kollektivitás, materialitás, összcentralitás jelzésével. Miként Európában, itt is a szó a zene 

voltak a futurizmusig és a kubizmusig a vezető művészetek. Ettől kezdve, történeti okok miatt, 

a festészeté a vezető szerep. A következő mozgalom: a szupermatizmus. Mozgató lelke: 

Malevics. Ellenpólusa: a térbeni kubizmus. Tatlin, a festő, a III. Internacionál emléktervében, 

mint vak tyúk rátapintott az elkövetkezendő vezető művészetre: az építészetre. (Ez sem 

véletlen, hanem törvényszerűség, amire egy későbbi cikkben, a művészet dialektikus 

fejlődésének az elemzésénél kitérünk.)  

A további irányzatok törvényszerű módon szigorúan egymásbakapcsoltak: (konstruktivisták, 

objektivisták, obmohu, unovis). Szembetűnő közös értékük: hogy bár mind a festészetből 

fejlődött, - a festészeten túl áll: a terben, a kollektív fizikális, nyers matériában. Még más 

szembetűnő vonásuk az, hogy közösen oldják meg a „prokektjeiket”, ami pld. az 

expresszionizmusban elképzelhetetlen. Hogy a fejlődésnek ez az útja a művészetek 

összcentralizációján át a kollektív perspektívákhoz vezet: sok tény igazolja. Vegyük pld. azt a 

feltűnő azonosságot, amely a magyar és orosz diktatúra alatt felvetődött problémák, kísérletek, 

bukások, tévedések között van, a százezer vérsztnyi távolság és minden összeköttetés 

hiányának dacára. Ez nem véletlenség! Ez az ellentétes társadalmi erők törvényszerű belső-

külső megnyilvánulási formája ugyanazon helyzetben: a proletárdiktatúrában. Vannak szélső 

individualistákból álló csoportok amelyek még az „Én+ univerzalitásáért küzdenek s 

kollektivistáknak nevezik magukat. (Magyarországon a „Ma”, Oroszországban a futuristák, 

expresszionisták, kubisták, térbeni kubisták, szuprematisták, stb.) És van csoport: a proletkult 

köré csoportosulók, akik szintén kollektivistáknak nevezik magukat és legélesebb ellenfelei az 

előbbieknek, mert szerintük amazok individuális művészetet teremtenek, tehát lerombolandók. 

Kollektív művészetet kell teremteni. (…) Összegezve: anarchiát hirdetnek a forradalmi 

művészek és megteremtik az összcentrális formát. Kollektív ideológiát hirdet a proletkult és 

formai anarchiát teremt. Ez az a folyamat, amely már az egész világon megindult politikailag, 

a művészetben alig-alig, viszont Oroszországban a tisztánlátók előtt már gyors iramban 

fejlődik. Mert mi a helyzet Oroszországban? A cárizmusban, a nagy elnyomatás dacára, igen 

erősen kifejlődött az individuális-arnarchikus kultúra: a cári, egyházi, feudális, burzsoá 

keverékkel szemben, forradalmi jelenségek között: az abszolút tiszta művészetért – az Én 

totalitásáért; azaz a nagypolgári művészetért, amelyet a fenti négyes keverék kifejlődésében 

akadályozott. Mégis ellentmondásképp itt fejlődik ki a legteljesebben az individuális művészet 

II. III. és IV. szakasza: az expresszionizmusban (Kandinszki, Chagall), a szuprematizmusban 



85 

 

(Malevics), és a térbeni konstrukciókban. De jött a polgári forradalmat rögtön követő szociális 

forradalom. A nagypolgári forradalmi művészet még önmagában ki sem fejlődhetett, 

konzervatívvá sem válhatott s máris szemben találta magát a szociális forradalommal, szociális 

világnézettel és a kollektív művészet igénylésével. Ezt a helyzetet még súlyosbította az, hogy 

az egész világon a kispolgári, az individuális-anarchikus művészet volt a legforradalmibb 

művészet, s így a forradalmi művészek sokszor kommunistáknak tartották magukat, - holott 

„ideális” anarchisták: kultúrpolgárok.”153  

Uitz 1920 novemberében érkezett a moszkvai VHUTEMASZ (Felsőfokú Művészeti-

Technikai Műhelyek) főiskolára. Itt látta Malevicsnek és követőinek, az 1920-ban 

Vityebszkben alakult UNOVISZ (Az Új Művészet Hívei) csoport fiataljainak geometrikus 

absztrakt kompozícióit. Uitz három enteriőrfotót is megőrzött a kubista csoport tanmunkáinak 

moszkvai kiállítási faláról, de a szuprematista részleg két sorban bemutatott képei még 

jobban érdekelték (ezekből öt enteriőrfotót őrzött).  

Uitz személyesen is megismerkedett Maleviccsel, aki mély benyomást tett rá, és aki 

neki ajándékozott egyet az 1921 januárjában frissen megjelent, kis litografált Szuprematizmus 

34 rajz című mappából. Ennek első európai hírvivője lett Uitz egy év múlva Bécsben. Malevics 

rajzaiból ötöt közölt, anyagi nehézségek miatt saját linómetszet átiratában (az orosz művész 

elnézését kérve) és a Malevics-szöveg magyar fordítását némileg rövidítve. Az ábrákat saját 

magyarázó szövegével látta el, ami a két művész ritka együtthatását bizonyítja. Uitz megértette, 

hogy Malevics fekete négyzetében érte el az eddigi művészet a 0 pontot, s tovább magyarázta 

saját elképzelését, hogy a fehér a fehéren vagy a fekete a feketén legtisztább bizonyítása az 

„uni-színnek”, ami a négyzet „uniformájához” társul.  

Moszkvában az INHUK (Művészeti Kultúra Intézete) előadásait is látogatta, melynek 

Kandinszkij volt 1920–21-ben az első vezetője, programjának kidolgozója. Uitznak a 

legközvetlenebb kapcsolata Rodcsenkóval alakult ki, aki 1920–21-ben a VHUTEMASZ 

festészeti fakultásának vezetője volt, majd 1930-ig a Fémműhelyé, így 1926 végétől együtt 

dolgozott Uitzcal az immár átszervezett VHUTEMASZ-ban. Amikor az INHUK-ban 

Kandinszkij utóda Rodcsenko lett, aki anyag- és szerkezetközpontú konstruktivista elveket 

vallott, megalakította az objektív analízis csoportot. Ennek keretében 1920-ban kiadták elméleti 

cikkét a vonal szerepéről, ami Uitzra a művekkel együtt nagy hatást gyakorolt. Rodcsenko 

szögezte le Uitz számára példaadóan, hogy nem az izmusok összefoglalása, azaz „Nem a 

                                                           
153 Uo. 
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szintézis, hanem az analízis a motor” (X. Állami kiállítás katalógusa, Moszkva, 1919. 

január).154  

Uitz 1921-ben belekezdett egy nonfiguratív sorozat megalkotásába. Az Analízis sorozat 

nemcsak nevét kapta Rodcsenko elveiről, hanem az ő 1919-es grafikai mappája nyomán 

készült; ezt Uitz jól ismerte, az orosz művész ajándékaként két linómetszettel is rendelkezett. 

Rodcsenko éppen Uitz moszkvai tartózkodásakor publikált híres 1921-es manifesztumában 

fordult a vonal felé. Úgy tartotta akkor, hogy a vonal a képfelület fő építőeleme, mely legyőzi 

a színt és a faktúrát, és semmi feleslegeset nem enged érvényesülni a kép lényegi felépítésében. 

Uitz professzionálisan, kiváló grafikusi tehetségével alkotta meg a Rodcsenkóénál hat-

nyolcszor nagyobb méretű linómetszeteit. Számára is a grafika volt a formakísérletek egyedül 

lehetséges és adekvát módja. Az olcsó, önerővel könnyen alakítható linóleummetszés a 

körülményeknek megfelelő sokszorosító eljárásnak mutatkozott Uitz számára is. A kör- és 

négyszögformákban meglelhető egyensúlytól a különböző erőhatások, széthúzás, csúsztatás, 

áthatás és változatos metszésvonalak intenzív festői képletekként nyertek Uitznál 

megfogalmazást. Legszebb lapjain egyensúlyba került az intellektuális vonal- és az érzelemmel 

teli faktúraalakítás. Lapjain a művészi formaképzés legalapvetőbb elemeit vizsgálta: a 

tömegek, anyagok, irányok, erők egymáshoz való viszonyát. Konstruktivista hatásra akkori 

szóhasználattal „uniszínről” (fekete-fehér) és „uniformáról” (négyszög) beszélt.  

 „Fehérnek a legsötétebbje a fekete; a feketének a legvilágosabbja a fehér. A diagonális 

kompozíció önmagában is váltakozó. A négyszög uniformájának rendszere föloszlik 

függőleges, vízszintes és átlós rendszerre. A négyszögnek háromféle helyzetmegjelenést a 

mindig szemben álló négyszög határozza meg. Leggazdagabb változatok: világos-sötét, 

faktúrában, mozgásban, erőben, súlyban, formafeszülésben, anyagban. Anyagokban: sima-

érdes, puha-kemény, csillogó-tompa, durva -bársonyos, üveg-fal…”155 

„Az Analízis sorozat darabjain Uitz gazdagon variálja a szuprematista, végsőkig 

letisztult alapformákat. A fekete-fehér geometriai alakzatok nála dinamikus mozgásba lépnek, 

a vonalak tömegeket és tereket átható kompozíciós elemekké válnak.” 156 Uitz sorozata Bajkay 

Éva megállapítása szerint szintézist jelöl a malevicsi művészet és a kassáki képarchitektúrák 

között.  

                                                           
154 Bajkay 2016, 58-64. p. 
155 Uitz 1921, 52. p.  
156 Bajkay 1974, 117. p. 
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35. kép  Uitz Béla: Analízis VII. 1922, linómetszet, papír, 20 x 32, cm, MNG, Budapest 

 

Az orosz hatás bécsi átértelmezése terén a legfőbb eredmény 1922-ben Uitz öt, 

szintetizáló, 1,5x1,5 m-es olajképe, melyeket többnyire (néhány hasonló akvarell-

kompozícióhoz hasonlóan) Ikonanalíziseknek nevezett. Ezek részben az orosz ikonművészet, 

részben az avantgárd bűvöletében születtek, de nem elemzések, hanem expresszív, öntörvényű 

átiratok voltak. Így lett Uitz Béla a nagy olajképeivel 1921–22-ben a keleti tradíció ritka, 

nyugati továbbvivője. Ezeket az absztrakt műveit maga a művész is csak 1970-ben látta viszont, 

mert amikor 1938-ban formalizmus vádjával börtönbe került (mint korábban Malevics is 

rövidebb időre), társa megmentette, a család pedig elrejtette a képeket, melyek csak 1970-ben, 

hazaköltöztetésekor kerültek elő.  

Uitz Béla a művészileg legizgalmasabb időszakban volt Moszkvában. Távozása után, 

1921 őszén megkezdődtek az avantgárd elleni politikai fellépések. Bezárták a Pevsner testvérek 

„kapitalista kultúraként” elítélt műtermét, utánuk Kandinszkij és Liszickij is elhagyták az 

országot az aggasztó előjelek miatt. Liszickij és Ehrenburg még orosz állami propaganda 

pénzen indíthatták meg a Vescs/Objet/ Gegenstand című folyóiratot Berlinben három 

nyelven.157 Uitz Bélára nemcsak a Komintern III. Kongresszus alkalmával megnyílt 

konstruktivista kiállítás volt nagy hatással, hanem a műveken kívül a város és az épületek 

                                                           
157 Bajkay 2016, 58-64. p. 
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szépsége, a régi orosz építészet emlékei, elsősorban a Vörös téren álló Vaszilij Blazsennij 

székesegyház is rajzolásra késztette.  

 A templomot Rettegett Iván orosz cár építtette hálaként a kazanyi tatár kánság felett 

1552-ben aratott győzelem és Kazany bevétele emlékére. Az eredetileg Mária Oltalma-

templom a mai nevét a 16. század végén kapta, amikor itt helyezték örök nyugalomra a 

moszkvaiak kedvelt szent bolondját, Boldog Vazult (Vaszilij Blazsennij).158 Az aszimmetriát 

és a szimmetriát váltogató, egyedülálló szerkezetű templomról, melynek a központi, kis kupolás 

tornyát körülvevő nyolc kupolája Kazany nyolc ostromát szimbolizálja, rengeteg rajzot 

készített Uitz.  

 

 

36. kép Uitz Béla: A moszkvai Vaszilij Blazsennij 

székesegyház. 1921, színes tus, papír,  

58 x 44 cm, magántulajdon 

 

                                                           
158 Vazul 1469-ben született a ma már Moszkva belső részén lévő Jelohovóban. Parasztcsaládból származott, és 

csizmadiának tanult, de 16 éves korában egyszerre csak felfedezték látnoki képességeit, és azt követően a mélyen 

tisztelt moszkvai félkegyelműek egyikeként élte életét. Meztelenül, csupán önsanyargató láncokban mászkált, nem 

volt hajléka, a szabad ég alatt aludt telente is, és megtartott minden böjtöt. Meglátta és leleplezte a hazugságot és 

a képmutatást, és a rettegett cárt sem kímélte prédikációiban. A kortársak szerint Vazul volt szinte az egyetlen 

ember, akitől félt Rettegett Iván cár (1530-1584). Erre utal az is, hogy Iván Vazult közvetlenül a Kreml mellett 

temettette el, teljes udvartartásával megjelent a temetésen, sőt bojárjaival maga is vitte koporsóját, amikor a szent 

ember 1552-ben meghalt.  

37. kép Uitz Béla: Vaszilij Blazsennij 

székesegyház. 1921, akvarell, papír,   

24 x 21 cm, Dornyay Béla Múzeum, Salgótarján 
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A Moszkvában és Moszkváról készült színes tusrajzai kiemelkedő jelentőségűek. A 

városrészletek és a régi orosz templomok formarendjét dolgozta fel és alakította át saját 

művészi elképzelései szerint. „A számtalan templom aranyban, vörösben, kékben és fehérben 

ragyog” – írja Uitz moszkvai eposzában, s kifinomult művészi érzékenységgel reagált az idegen 

táj megkapó részleteire.159 Három alapszínnel, áthatások és sűrítések révén a hagymakupolák 

lobogni látszanak. A Vaszilij Blazsennij székesegyház annyira megihlette, hogy hat változatot 

is készített róla, melyből kettőt a Dornyay Béla Múzeum Mihályfi-gyűjteménye is őriz. 

Ellentétben az impresszionistákkal, akik egy-egy témát többször is feldolgoztak, Uitz nem a 

napszakonként változó fényhatásokban örökítette meg a Kremlt és környékét, hanem más-más 

hangulattól ihletve, expresszív rajzok formájába ültette át vizuális élményét. Megfigyeléseiről 

kis vázlatokat is készített, igyekezett elraktározni magában a látottakat, hogy később – Bécsbe 

visszatérve – a vázlatok nagyméretű formában elevenedjenek meg. Tiszta színekből hozta létre 

kompozícióit, de nem a fauves-ok hagyományát követte, hanem a színt mindig alárendelte a 

vonalnak, a toll vagy ecset lendületes vezetésének. A moszkvai képeken hol csak egyetlen 

színnel, hol a három alapszínnel, néha az 

arany és ezüst lehetőségeivel dolgozott.  

„Az orosz kortárs művészek közül 

csak kevesen (pl. Lentulov. lsd: 38. kép) 

voltak, akik olyan erővel – leegyszerűsítve és 

ezáltal fokozottabban hangsúlyozva – 

lényegítették képpé a moszkvai architektúrát, 

mint Uitz.”160  

Az orosz templomok, házak, utcák 

szintén alkotásra késztették Uitzot. Egy 

tusrajzot őriz a Janus Pannonius Múzeum 

Moszkvai utca címmel, de ehhez a 

tematikához tartozik a Magyar Nemzeti 

Galéria gyűjteményének jeles darabjai A 

Kreml bástyája I.-II.   

 

 

                                                           
159 Bajkay 1974. 112. p. 
160 Uo. 

38. kép Aristarkh Lentulov: Szent Bazil katedrális.  

1913, olaj, vászon, 163 x 170 cm, 

Tretyakov Képtár, Moszkva 
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IKONANALÍZISEK. Uitz Béla nemcsak a régi orosz építészet remekeit rajzolta szívesen, 

hanem a régi orosz ikonok szépsége is magával ragadta. Az elsők között volt, akik az 

ikonfestészetet a maguk számára felfedezték, s annak elemeit művészetükbe beépítették. Uitz 

ugyanis abban az időszakban érkezett Moszkvába, amikor megnőtt az ikonok iránti tudományos 

érdeklődés. A Kreml templomaiban megcsodált ikonosztázok Uitznak természetesen nem 

egyszerű úti élményt jelentettek. Ez ugyanis számos, korábban Oroszországban járt magyar 

festőnek megadatott, művészetükre azonban nem volt hatással. Uitzot analitikus, teoretizáló 

hajlandóságán, valamint az élmény újszerűségén túl még egy tényező késztette erre, s ez nem 

volt más, mint a már korábban említett orosz avantgárd. Mint köztudott, az avantgardisták a 

múlt látszólagos tagadása ellenére kimutathatóan tanultak a középkor mestereitől, és a 

kanonikus középkori formarendből levonható tanulságok felhasználásával hozták létre új, 

ikonszerű kompozícióikat.  

Uitz ily módon született ún. ikonanalízisei tehát nem egy-egy korábbi mű expresszív 

átiratai, hanem az ikonművészetből levonható tanulságok nyomán kipróbált egyéni szintézis 

konstruktivista ihletésű megvalósulásai. Nem a tudományos-esztétikai megközelítés igényével, 

„hanem inkább a Nyugatról érkező, számára ismeretlen művészet szuggesztív hatása alatt 

fordult az ikonok felé. Pszeudo-ikonanalízisei nem merülnek ki adott ikonok konkrét 

elemzésében, hanem a látottak egyéni átköltésén alapszanak. Az ikoninspirációjú nagy 

olajképek mint átélt és megküzdött eredmények valóban unikális darabok. Olyasmiről 

tanúskodnak, ami az orosz avantgárde számára mint festészetük nemzeti öröksége kézenfekvő 

volt, de Uitz Béla művészetébe kívülről épült bele.161  

Bajkay tehát úgy véli, Uitz Ikonanalízisei nem vezethetők vissza egy-egy konkrét 

ikonra, vagy ikonográfiai típusra, én azonban úgy gondolom, rátaláltam az egyes műveknek az 

ikonkép-párhuzamaira. 

Ahogy fentebb rámutattam, Uitz Bélára Malevics szuprematizmusa nagy hatással volt. 

Malevics úgy vélte, hogy a vászon vagy a papír síkján elhelyezett szabályos mértani formákkal 

a dolgok lényegének, a világ szerkezetének legtökéletesebb képét adja. Malevics rendszerével 

és az ikonok analízisével sajátos módon mintegy leképezte az orosz művészet egy lényeges 

szegmensét. Uitz az ikonokat geometrikus formákkal írja le. Az Ikonanalízis című művei közül 

a Magyar Nemzeti Galéria és a moszkvai Puskin Múzeum is őriz néhányat. Ezeken az 

                                                           
161 Bajkay 1978, 205-207. p. 
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alkotásokon sajátos forma- és színelemek jelennek meg, nem pedig konkrétan ábrázolt szentek. 

A Puskin Múzeumban őrzött Orosz ikon analízise I. című alkotás  ikonográfiája alapján 

megállapíthatjuk, hogy annak közvetlen forrása a Szent György és a sárkány ikonja lehet.  

 

 

 

Uitz munkájában a kicsi, kerek fejű figuraként  ábrázolt szent lóháton ül, a ló fejének a 

nagy, koncentrikus körök felelnek meg. Az alak kék ruháját egy vörös köpeny övezi, amely 

erősen stilizált. Szent György éppen a lándzsáját döfi a sárkány fejébe, a kép jobb alsó sarkában 

lévő körbe. A sárkány a legenda szerint Silena városának közelében lévő tóban élt, amelyet Uitz 

képén egy egyenetlen és sötét forma szimbolizál. A szent mögött Silena városának épületei 

láthatók, háztetőkre emlékeztető romboidokkal. A város lakóit a sárkány éveken át rettegésben 

tartotta, mielőtt Szent György, a kappadókiai vitéz Jézus Krisztus segítésével legyőzte. Annak 

ellenére, hogy a kép egyértelműen és szorosan egy ikonikus prototípuson alapul, Uitz kivonta 

magát az ikonok szakralitása alól, redukálta azt a statikus formákra és a közöttük lévő 

dinamikára. De Uitz műve mögött több is van, minthogy csak a formákra bontást és a 

mozgalmasságot ábrázolná. A színek használatával épp a Szent György legenda szimbolikus 

39. kép Uitz Béla: Ikonanalízis I. 1921,  

tempera, papír, 39,7 x 30 cm,  

Puskin Szépművészeti Múzeum, Moszkva 

 

40. kép Szent György és a sárkány.  

16. század eleje, Novgorodi iskola, 

 tempera, fa, 52,7 x 41,3 cm,  

Clarence Woodard Collection, Orinda 
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jelentését erősíti, vagyis, amikor a fény legyőzi a sötétséget162. Közismert, hogy Szent Györgyöt 

a korai mítoszok naphőseként azonosítja a hagyomány. A sárkány a sötét erőket jelképezi, 

amelyek az ekkor végérvényesen véget értő téllel is kapcsolatban vannak. Vagyis a sárkány 

lefejezése a tél és a gonosz felett aratott győzelem szimbóluma. Uitz alkotásán a sárga, 

aranyszerű színek dominálnak, míg a sárkányt és a meggyötört várost feketével jelzi.  

A temperával papírra festett Ikonanalízis III. című alkotás kevésbé dinamikus, inkább 

hieratikusabb, kiegyensúlyozottabb és stabilabb. A kép központi részén egy vörös körből egy 

hatalmas sárga háromszög emelkedik ki. Ettől balra egy épület látható, egyenes vonalú 

tetőszerkezettel. A jobb oldalon egy fa, vagy sziklaképződmény, az előtérben pedig egy 

sokszögzáródású kút látható. A vörös kör, mely fenn a kép tetején még arannyal övezett, lefelé 

szállva a földre, egyre inkább felveszi az anyagi lét atributumait, azaz megjelenik benne a 

fekete, hogy a földi emberek számára is láthatóvá váljék. A felső részt beragyogja a sárga, az 

arany szín, azaz az Isteni bölcsesség hatja át a világot. A képet átlósan egy vörös vonal szeli 

ketté, ami elválasztja egymástól az égi és a földi világot. A jobb oldali háromszögben a föld 

színei jelennek meg, egy keresztelőmedencével.  

 

 

41. kép  Uitz Béla: Ikonanalízis III. 1921, 

tempera, papír 39,7 x 29,8 cm, MNG, Budapest 

 

                                                           
162 Szent György ünnepe április 24-én van, e napot Európa szerte a tavasz kezdeteként tartották számon.   
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Véleményem szerint Uitznak ez az ikonanalízise nagyon közel áll a „pünkösdi 

ikonokhoz”. Pünkösd ikonja az ígéret beteljesülését ábrázolja: a Szentlélek kiáradását az 

apostolokra, akik elindulnak, hogy tanítsák a népeket, és megkereszteljék őket a Szentháromság 

nevében. Erre utalhat a keresztelőmedence ábrázolása is, mely fölé egy alak hajol, hogy 

szenteltvizet merítsen. Az alak teste négyszögletes, azaz a földi világhoz kötődik, valószínűleg 

egy apostolt jelképez.  

Az Ikonanalízis IV. hasonló statikus felépítést mutat, mint az előző. Ebben az esetben is 

a kompozíció felső részén, középen egy kör és egy háromszög kombinációját látjuk, amely alatt 

szintén geometrikus formák, körök, négyszögek és háromszögek kapcsolódnak össze. 

Meglátásom szerint egyértelműsíthető, hogy az Istenszülő oltalma ikon az alapja Uitz Béla 

akvarelljének.  Az oltalom vagy más néven közbenjárás ikonokon a Szűz kinyújtott karral a 

templom gyülekezete fölött lebeg; az angyalok tartják a vörös fátylat a szentek felett, akik szinte 

szimmetrikusan állnak egymással szemben egy-egy csoportban. A kompozíció tetején levő 

három kör meggyőződésem szerint az ószövetségi Szentháromságra vonatkozik. 

 

                

            
  42. kép   Uitz Béla: Ikonanalízis IV.                            43. kép  Istenszülő oltalma (Pokrov) ikon.                                               

1921.  akvarell, papír  30 x 40 cm,                                      15-16. század, tempera, fa, 17 x 26 cm,  

                                MNG, Budapest                                                          Tretyakov Képtár, Moszkva    
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Uitz legjobban ismert, legtöbbet publikált műve, a Magyar Nemzeti Galériában őrzött 

Ikonanalízis Szentháromsággal és két szenttel. Ennek az alkotásnak több figyelmet fogok 

szentelni, elemzésem kiterjed Uitz színszimbolikájára és természetesen a formaelemekre is a 

tartalmi üzenet mellett. Segíti elemzésem, hogy Uitz kibővített címet adott ennek a művének.  

 

 

 

 
 44. kép  Uitz Béla: Ikonanalízis Szentháromsággal és két szenttel. 1921,   

olaj, vászon, 156 x 143 cm,  MNG, Budapest 
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A kép felső sorában három körformát látunk, a Szentháromság szimbólumát. A központi 

alak: két szent. Az egyik, a kékkel ábrázolt már eltávolodott a földi valóságtól, nem áll a talajon, 

míg a másik, valószínűleg egy angyal lehet, akinek szüksége van a föld színére, hogy ennek 

segítségével az égi szférából leereszkedjen a látható földi világba. A szellemiség szintjén 

azonban megmarad a sárgás, arany szín, tehát az isteni küldött valamiféle szentséges üzenettel 

érkezik. Az üzenetet a vörös erővonalak jelképezik. A kép másik szereplője kék ruhát visel. A 

kék a keresztény ikonográfiában Máriát hivatott szimbolizálni. Látjuk, hogy ebben az esetben 

az „Angyali üdvözlet” ikontípusról lehet szó. A háttérben építészeti elemek sorakoznak. Az 

angyali üdvözlet ikonokon gyakran megjelenik egy piros függöny, olyan, mellyel fentebb, az 

Istenanya oltalmánál már találkozhattunk. Uitz Béla alkotásán ez a skarlátvörös függöny az 

angyal és Szűz Mária között látható. Az ortodox hit szerint az Angyali üdvözlet akkor történt, 

amikor a Szűz a templom függönyét készítette. Uitz számára a színek az évek folyamán mind 

fontosabbá váltak. Korai lapjain elsősorban a hideg-meleg színek dinamikus egymásra hatása, 

kontrasztja foglalkoztatta. Legfeljebb egy-két szín jelenik meg: a keveretlen vörös-sárga és kék. 

Moszkvában azonban színkultúráját gazdagította a régi orosz művészet tanulmányozásával, 

elképzeléseit rendszerré dolgozta, melyet először 1925-ben vetett papírra, és élete végéig 

dolgozott elméletén.163 

  A színt nem tekinthetjük egyszerű díszítőelemnek, ez mindig a művészi nyelv része. A 

középkori művészetben hangsúlyos fény-szimbolikát Pszeudo-Dionüsziosz (Areopagita) 

nevével jelzett, neoplatonikus és keresztény tanokat ötvöző ókeresztény misztikus iratok 

inspirálták. A színszimbolikát is az ő tanaira támaszkodva használom az elemzésemhez. A fény 

„a jótól ered, és a jóság képe.” Az égi kartól a földi szféra felé a fény formájában közvetítődik 

„az isteni boldogság kegye”, s ez határozza meg az égi hierarchia struktúráját is.  

 Az ikon sohasem törekszik arra, hogy a valóság látszatát adja, melyet a fény és árnyék ellentéte 

vált ki. Az ikonon a kép a nézőre fénylik, aki csak annyit tehet, hogy megnyitja magát ez előtt 

a másik világból származó fény előtt.  A keresztény világban a színeknek meghatározott 

szimbolikája van. Uitz képén a fehér, a kék, a piros, a sárga és a fekete szín dominál. Az arany 

ellentétben a sárgával, nem rendelkezik semmilyen anyagi színezettel; a fény, a csillogás tiszta 

visszatükröződése. Az aranynak megvan a saját fénylő ereje, tehát az isteni fény szimbóluma. 

A keresztény hagyományban is megjelenik a sárga szín többértékűsége: lehet a szentség, a 

                                                           
163 Bonyolult színelméletében három alaprendszert különböztetett meg, melyeket többek között művészettörténeti 

korszakokhoz is rendelt. Uitz a színeket térbeli koordináta rendszerben helyezte el,  melynek metszéspontján a 

szürke állt. A két végpont a fekete és a fehér. Ezek között helyezkednek el a különböző színek. 
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felfedett igazság kifejezője. Pszeudo-Dionisziosz ezt a színt a „létezők misztériumának” 

nevezte, „titokzatos jellemvonásnak”. A kereszténységben, az ikonfestészetben és a román kor 

nyugati festészetében az arany háttér a transzcendens szférára, a mennyei birodalomra utal, az 

arany dicsfény, a glória pedig a megdicsőült szentekre. Nem véletlen hát, hogy Uitz az aranyat 

vagy aranysárgát éppen a Szentháromságon alkalmazta. Uitz képén az absztrahált egyik szent, 

Szűz Mária színe a kék. A kék a transzcendencia szimbóluma. Az égi istenekre utalva az 

emberfeletti, mennyei hatalom kifejezője, ebben az értelemben a földi szenvedélyeket jelző 

vörös ellentéte. Az ikonográfiában sötétkéket nagyrészt csak a Mindenható palástján, a Szűz, 

és az apostolok ruházatán láthatunk. E szín szimbolikája az isteni élet titokzatosságát jelenti. A 

másik szent barna színben jelenik meg, mégpedig angyalszárnyakat idézve. A fentiek alapján 

is valószínűsíthetjük, hogy Gábriel arkangyalról van szó, akit általában szárnnyal és kezében 

liliommal vagy karddal ábrázolnak, ő az, aki hírül adja Máriának, hogy fiút fog szülni, akit 

Jézusnak nevez el. Az Angyali üdvözlet témájával a következő részben is foglalkozom 

bővebben, amikor Uitz Béla nőábrázolásait vetem össze a pravoszláv ikonok Istenanya-

ikonográfiájával. 

 

 

45. kép  Angyali üdvözlet ikon.  16. század közepe, tempera, fa, 25,5 x 20,5 cm,  

Szentháromság–Szergij-kolostor, Szergijev Poszad 
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  Uitz Béla 1922-ben készített Harc című olajképe, melyet a Magyar Nemzeti Galéria 

őriz, már nem ennyire absztrahált, mint a korábban említettek. Itt a figurák jobban 

értelmezhetőek. Vélhetően itt is egy angyali üdvözlet interpretáció látható. Uitz fehér színt 

korábban nem a központi figurákon, hanem inkább héttérszínként alkalmazott. Ezen a képén 

már a fő figurák lesznek fehérek, melyeket erős fekete kontúrral emel ki. A fehér ugyanakkor 

az ártatlanság színe is, mert azoknak, akik megtértek, Isten azt ígéri, hogy bűneik „fehérek 

lesznek, mint a hó”.164 Így az sem meglepő, hogy a fehér a nagy liturgiai ünnepek örömét is 

kifejezi. A keresztény hagyományban az öröm és a vigasság hordozója. A szentséghez, Istenhez 

tartozó szín, valamint a feltámadás színe. 

 

 

46. kép  Uitz Béla: Harc.   1922,  

olaj, vászon, 155,5 x 144,5 cm, MNG, Budapest 

 

 

                                                           
164 „Ha olyanok volnának is bűneitek, mint a skarlát, fehérek lesznek, mint a hó; és ha olyan vörösek is, mint a 

bíbor, olyanok lesznek, mint a gyapjú” (Iz. 1,18).   
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A Magyar Nemzeti Galériában őrzik a nagyméretű Analízis lila alapon című Uitz 

alkotást is, ami analógiát mutat a Csodatévő Szent Miklós-ikonokkal. Már az is 

egyértelműsítheti, hogy a püspököt ábrázoló ikonok között kell keresnünk Uitz képének 

forrását, hogy a művész a címadás révén is hangsúlyozza a lila színt, hiszen a keresztény 

színszimbolikában a lila az egyházi rend, a papság és a püspökök színe. A festmény közepén 

hatalmas glóriával Szent Miklós165 püspök áll. A körformák alatt egy fekete alapon fehér 

rovátkákkal ellátott négyszög látható, ami könyvként értelmezhető, az egyházi személyek 

attribútumaként. Tőle jobbra és balra egy-egy körforma látszik, ami szintén arra utal, hogy Uitz 

nagy valószínűséggel a novgorodi Szent Miklós-ikon analízisét készítette el. A szegélyképeket 

néhány helyen hosszúkás téglalapok jelölik. Az Uitz kép „eredetijének” vélt 15. század utolsó 

negyedéből származó novgorodi ikon Szent Miklóst ábrázolja úgy, hogy a szent központi 

ábrázolását életének jeleneteivel veszi körül. Szent Miklós püspöki ornátusban van, melynek 

fontos része az a széles, hosszú, sálszerű textília (omophorion), amely a nyakat körbevéve a 

vállat borítja be. Szent Miklós karját szélesre tárja: jobb kezével áldást oszt, míg balján a nyitott 

evangéliumot és egy kendőt tart. Arany glóriájától balra és jobbra kis körök láthatók, amelyeken 

Krisztus és a Szűz képe van. A központi képet szegélyképek övezik a szent életének fő 

eseményeit felsorakoztatva: a keresztséget és az általa végrehajtott csodákat. 

 Oroszországban Szent Miklósnak jelentős kultusza van, Moszkva védőszentjeként 

tartják számon. Szent Miklóst ábrázolják az ikonokon az Istenanya és Krisztus után a 

leggyakrabban. A novgorodi festészet hagyományai érzékelhetők a kis jelenetek 

ikonográfiájában, az arctípusokban és az élénk színezésben. A Szent Miklós-ábrázolásokon két 

oldalt megjelenik Krisztus és az Istenanya is, ami a 325-ös niceai egyetemes zsinaton történt 

csodára utal. Itt ugyanis Szent Miklós a Jézus Istennel való egylényegűségéről szóló vita 

hevében felpofozta vitapartnerét, az ariánus eretnekségnek nevet adó Ariust, s ezért a püspököt 

megfosztották egyházi méltóságától. Éjjel azonban megjelent nála Krisztus és az Istenanya. Az 

Istenanya visszaadta neki az omophoriont, s ezzel visszahelyezte őt püspöki méltóságába, 

Krisztus pedig az Evangéliumot nyújtotta át neki, hogy továbbra is tanítson. Jóságos segítőként, 

                                                           
165 Szent Miklós a hagyomány szerint a 3. században született a kis-ázsiai Patarában, gazdag kereskedőcsaládban. 

Szüleit kiskorában elvesztette, egyik rokona nevelte, s ő ismertette meg a kereszténységgel. Megtérése után Miklós 

jótékony célokra szétosztogatta örökségét, a hívők pedig égi jelre megválasztották Myra püspökévé. Diocletianus 

és Galerius császár keresztényüldözése (303-311) idején börtönbe került, de életben maradt. Az emberek tiszteletét 

és szeretetét jótékonykodásával vívta ki, s tettei miatt már életében szentnek tartották. 343. december 6-án halt 

meg püspöki székhelyén, sírja ezután zarándokhellyé vált. Amikor Mürát 1087-ben elfoglalták a szeldzsuk 

törökök, maradványait tisztelői az itáliai Bariba vitték, ahol bazilikát építettek a tiszteletére, s ereklyéit Orbán pápa 

helyezte el a főoltáron. 
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az üldözöttek védelmezőjeként a falusi emberek legkedveltebb szentje volt. Úgy gondolták, 

hogy ő az a szentéletű férfi, aki legközelebb áll Istenhez, s hogy kapcsolatban áll a szárazföldi 

vizekkel, gyógyít, képes a kígyó fejét eltaposni, és elkíséri az ember lelkét utolsó útjára. 

Nemcsak a parasztság, hanem az egész nép védőszentjeként tartották számon. „Nyikolaj, azaz 

Miklós demokratizmusa, mint személyiségének lényegi vonása nemcsak az orosz változatban 

figyelhető meg, hanem a róla szóló görög történetekben is. Amikor például a görög verzióban 

egy hajósnak segít, az orosz variánsban egy paraszt segítségére siet, s ‘férfias pártfogónak’, 

máskor ‘parasztnak’, közrendű embernek nevezik. A pogány korban a Szt. Miklóséhoz hasonló 

fogadtatásban Volosznak volt része, aki a szárazföld vizeivel és a gyógyvizekkel is 

kapcsolatban állt. Az ég vizei, a csapadékok Peruntói jöttek, ezért néhány legendában Szent 

Miklós alakja a varázslóéval fonódik össze, aki meggyógyítja az embert.”166    

Az Analízis lila alapon című alkotás már az absztrahált formakísérleteken túlra, a 

Rodcsenko-féle fakturális anyagérzékeltetés irányába mutat, ami programként az Analízis-

sorozat lapjain mutatkozik meg.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
166 Vinogradova 1999, 552. p. 

47. kép Uitz Béla: Analízis lila alapon, 1922,  

olaj, vászon, 158 x 141 cm,  

MNG, Budapest 

48. kép Szent Miklós ikon,  

Novgorodi iskola, 15. század utolsó negyede, 

fa, tempera, 165 x 115 cm, Ermitázs, 

Szentpétervár 
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Mindezek alapján is látható, hogy moszkvai tartózkodása igen nagy hatással volt Uitz 

művészetére. De ha korai alkotói periódusának darabjait vizsgáljuk, akkor is felfedezhetők 

műveiben a középkori ikonok sajátosságai. Bár Uitz indulásakor nem az óorosz ikonok, hanem 

a nyugat-európai festészet jelentette a kiindulási alapot, mégis érdemes megfigyelni bizonyos 

hasonlóságokat. Ezeket ugyan nem tudatosan építette művészetébe, hanem a kor társadalmi 

változásaira reagált azokkal a témákkal, melyek archetípusa a bibliai hagyományból 

eredeztethető. Bár Uitz világszemlélete élete végéig inkább a proletárművészet által ihletett, 

mégis vannak konkrétan a Bibliára utaló alkotásai is (Ádám és Éva a paradicsomban, Utolsó 

ítélet, Krisztus-kompozíció, Levétel a keresztről stb.). Ebben a részben végigkísérem Uitz Béla 

főbb témáinak ikonográfiai típusait, visszavezetem ezeket az óorosz, illetve bizánci ikonok 

hagyományaira.  

Ugyanakkor, annak ellenére, hogy nem célom Uitz teljes pályaképének felrajzolása, 

fontos kitekinteni bizonyos ikonográfiai  szempontból figyelemre méltó előzményekre, 

mindenekelőtt a Madonna-képekre.  

A MADONNA-KÉPEK. Uitz Béla művészetében nagy hangsúlyt kap az anyaság 

ábrázolása. Feleségét, Kassák Terézt számtalan helyzetben megfestette: gondolataiba 

mélyedve, olvasás vagy varrás közben, kezében virágot tartva és gyermekével együtt. Ezek a 

gyöngédséggel átitatott művek a nőt, az anyát Madonnává avatják.  

„A csönd kedvesei”. „Tejjel tápláló Istenanya, avagy a csönd kedvesei” ikontípushoz sorolható 

Uitz Béla Szoptató anya című alkotása. Uitz anyaság-képeivel az élet folytatásának, mint az 

emberi lét egyik alappillérének szimbolikáját fogalmazza meg. „A hagyományos 

alapmotívumot a középkori és kortárs művészet átértékelésével, a maga köznapi világának 

egyedülálló átlényegítésével vetette papírra. Eszménye a nyugalom, a szeretet és a boldogság 

volt.”167 

Uitz Béla 1912-ben kötött házasságot Kassák Terézzel, Kassák Lajos testvérével. 

Felesége és családtagjai gyakran álltak modellt Uitznak, s számtalan művének szereplőivé 

váltak. Uitz művészetében az anyaság témája 1913-tól, fia születésétől kapott meghatározó 

szerepet. A főként grafikai műfajokban működő Uitz életművében ritkaságnak számítanak az 

olajképek. Ezek közé tartozik profán Madonnája, melyen feleségét és másodszülött fiát 

örökítette meg a keresztény művészet ábrázolási hagyományát követve. Az anya–gyermek 

                                                           
167 Bajkay 1987, 12. p.  
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kettőse szinte szobrászi módon összefogott tömegben jelenik meg. Időtlen és mégis bensőséges 

jelképe a háborús időkben felértékelődő szeretetnek, az összetartozás érzésének, az erős érzelmi 

kötődésnek. Uitz e műveiben egy sok évszázados ikonográfiai típust vett alapul. Lírai 

felfogásban készült anya–gyermek ábrázolásain a „szent” és a „profán” egyszerre van jelen az 

egyszerű, s örök harmóniát sugárzó nőalakjaiban.  Nemes Marcell műgyűjtő figyelt fel először 

e rajzokra, s a gyűjteményébe bekerült darabokat 1915-ban kiküldte a San Francisco-i 

Világkiállításra, ahol Uitz elnyerte a grafikai aranyérmet. Kezdetben ábrázolásaiban azt az 

expresszivitást használta ki, melyet a fekete-fehér vonalak dinamikája tud nyújtani a fehér 

papíron. Sűrű vonalai később, az 1910-es évek második felében meglágyultak és a szénrajzok 

után áttért a tusrajzra, illetve a hidegtű technikára, mely letisztultságot és határozott szerkezetet 

biztosít a kompozícióknak.  A réznél lágyabb cinkalapot erőteljes tűkarcolással munkálta meg. 

A hidegtű technikával készített grafikái közül a Dornyay Béla Múzeum Mihályfi-gyűjteménye 

őrzi a Szoptató anya című alkotást, amelyen gyermekét a sötétruhás asszony gyengéden 

magához ölelve táplálja.  

E művét párhuzamba állíthatjuk az ún. Szoptató vagy más néven Gyermekét tejével 

tápláló Istenanya ikontípussal. (or. Mлекопитательница, gör. Panagia Galaktotrophousa).  

 

49. kép Uitz Béla: Szoptató anya. 1916, hidegtű, 

papír, 24 x 17,7 cm  

Dornyay Béla Múzeum, Salgótarján 

50. kép Gyermekét tejével tápláló Istenanya. 

16. század második fele, tempera, fa, 

31,7 x 25,2 cm, Krétai iskola 
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Ennek a típusnak a legrégebbi nyugati ábrázolását a római Priscilla katakomba 2. századból 

származó freskóján fedezték fel, ahol a meztelen csecsemő félig fekvő helyzetben látható. A 

Galaktotrophousa ábrázolása a 12. században terjedt el a Közép-Keleten, a Balkánon, 

Európán belül pedig főleg Itáliában, ahol a 14. századtól datálódik gyakori megjelenése és a 

típuson belül számos variációja tűnik fel; ilyen új típus az Alázatosság Madonnája, melynek 

eredete az egyiptomi szobrászathoz kötődik, de alapvetően Itáliából származik. A Szoptató 

Istenanya ábrázolásai Szerbián keresztül elérték az Athosz-hegy kolostorait is. A 14–15. 

századi Görögországban és Oroszországban az ábrázolás elszakad a keleti naturalizmustól, 

visszakapva ezzel szent jellegét és jelentését. A téma a 19. századi Oroszországban is ismertté 

vált, bár az orosz ikonfestészetben nem túl gyakori ez az ábrázolás. 1650-ben Minszk 

közelében egy magas fa odvából csodás körülmények között került elő egy, a Szoptató 

Istenanyát ábrázoló ikon, mely a hagyomány szerint betegségektől védte meg a hozzá 

érkezőket, valamint a svédek betörésétől is megóvta a várost. 

Uitz Béla szoptató anyát ábrázoló képén ugyanúgy az anyai szeretet érezhető, mint a 

középkori ikonokon. Az Istenanya arca átszellemült és szomorú, arcvonásaiban benne van az 

egész üdvtörténet. Tisztában van azzal, hogy Fia az emberek megváltásáért jött a világra, s 

feláldozza magát értünk. Uitz Béla alkotásában is benne van az anyai szomorúság, mert 

születése után nem sokkal elveszítették fiukat. 

„Meghatódott Istenanya”. Az Ülő nő ölében gyermekkel, mely Uitz Béla másik alkotása, ami 

feleségét és másodszülött kisfiát ábrázolja, az orosz ikonfestészetben a Jaroszlávli Istenanya-

ikonnal állítható párhuzamba. A jaroszlavli ikon az ún. Eleusza, azaz a Meghatódott Istenanya 

(Икона Богоматери Умиление) típushoz tartozik, mégpedig az Istenanyaság ábrázolásában a 

megtestesülés emberi oldalát, anya és gyermeke kapcsolatát hangsúlyozza. A karján ülő 

Gyermek arcával anyja arcához simul. A jaroszlávli típus jellegzetessége az a bensőséges 

atmoszféra, ami még inkább jellemző, mint a korábban említett ábrázolások esetében: a 

Gyermek gyengéden megérinti édesanyja állát. Ennek egy szép példája az itt közölt 15. századi 

ikon. Ugyancsak párhuzamot mutat Uitz képe egy másik ikontípussal, az Istenanya a játszó 

Gyermekkel-ikonokkal. Ennek jellegzetessége, hogy az Istenanya ölében ülő Gyermek kezeit 

„S” alakban tartja, és gyengéden édesanyja arcához ér.  Uitz Béla műveinek anyáit Kassák Lajos 

„a csönd kedveseinek” nevezte. Bajkay Éva szerint életvigyázó nőalakok ők, akik „érző és 

akaró, erős és fogékony anyák, az új korszak, egy áhított jövő típusai, a művész heroizált 

emberideáljának kifejezői. Az élni-akarás szimbolikus hírnökei, a tűnő létben is sziklaerős 
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»világanyák«”.168 Valóban Madonnák, ahogy Uitz maga is nevezte egyik rajzán. Uitz képén a 

kisfiú jobb kezében egy labdát tart, mely szimbolizálhatja magát a glóbuszt is. A képet 1918-

ban készítette, a háborús évek létbizonytalanságában, mely az egymáshoz való ragaszkodás, az 

oltalom jelképe is. Az anya gyengéden tartja ölében fiát, aki pedig édesanyja arcát érinti 

vigasztalásképpen. Jelen esetben, amikor a fiúban a gyermek Jézus Krisztust látjuk, akkor a 

kezében a „labda” sem játékszer: maga a világegyetem, mely jó, védelmező kezekben van a 

háború évei alatt is. Az anyai szeretet és a fiúi ragaszkodás az összetartozás szimbólumává 

válik.      

 

 

 

                                

„Üdvözlégy, kegyelemmel teljes”. Uitz Béla Olvasó nő illetve Varró asszony képe az „Angyali 

üdvözletekkel” hozható párhuzamba. Uitz képén egy nő köpenyébe burkolózva könyvet olvas. 

Ugyanebben a témában Uitz több művet festett (pl.: Ülő nő oldalnézetben, Madonna). Ezek a 

művek deszakralizált, profanizált változatai az Angyali üdvözletnek, és maga az angyal alakja 

sem jelenik meg. A Varró asszony című kép Jakab apokrif protoevangéliumával hozható 

összefüggésbe, mely szerint Mária skarlátvörös és mélybíbor fonalból szövi a templomi 

függönyt, melyre a főpap választotta ki sorshúzással nyolc szűz közül. Mária más leányokkal 

                                                           
168 Bajkay 1987, 38. p. 

52. kép  Jaroslavli Istenanya.  

17. század, tempera, fa, 44 x 34,5 cm, 

Jaroszlavli Művészeti Múzeum, Jaroszlavl 

 

 

51. kép Uitz Béla: Ülő nő ölében gyermekkel. 

1918, tus, akvarell, papír, 70 x 65 cm 

MNG, Budapest 
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együtt a templomban élt, a feladatuk a templomi függöny megszövése volt, amely a jeruzsálemi 

templom legfontosabb részét, a Szentek Szentjét választotta le. Ott őrizték a szövetség ládáját, 

ahová kizárólag a főpap léphetett be egy évben egyszer. Ez a függöny az, amely Jézus 

kereszthalálának pillanatában kettéhasadt (Mk 15,38; Mt 27,51a), jelezve, hogy Jézus egyszer 

s mindenkorra belépett az Istent és embert elválasztó függöny mögé, ám nem a földi, tapintható, 

hanem a tökéletes, mennyei szentélybe. A Jakab-féle apokrif evangélium folytatásában Mária 

szövését Isten angyalának látogatása szakítja félbe. A Lukács evangéliumából ismert köszöntés 

(Üdvözlégy, kegyelemmel teljes!) zavarba hozza a kúttól visszatérő Máriát. „Mária körülnézett, 

jobbra is, balra is, honnan jön a hang, aztán minden ízében reszketve ment vissza a szobájába. 

Letette a korsót, elővette a mélybíbor anyagot, és újra a székére ült, hogy a bíbort is megfonja. 

Egyszerre csak elébe állt az Úr angyala: – Ne félj, Mária – bátorította –, mert kegyelmet találtál 

a mindenség Ura előtt: foganni fogsz az Ő Igéjétől!”169   

Ha az Angyali üdvözletek ikonográfiájával vetjük össze Uitz alkotásait, elmondható, 

hogy ez a Gábriel arkangyal megjelenése előtti időszakot mutatja be. Még nem jött el az angyal, 

„Mária” könyvébe mélyed, illetve a másik képén a varrással van elfoglalva.   Csupán sejthetjük, 

hogy az angyal rövidesen megérkezik a hírrel, ami reményt nyújthat az emberiség számára. El 

kell, hogy jöjjön az a pillanat, melyről az izajási prófécia szól: „Ezért az Úr maga ad nektek 

jelet: Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el” (Iz. 7,14). Ezzel az ígérettel kell, 

hogy eljöjjön Gábriel Máriához hétszáz évvel az ígéret után. Az óorosz ikonon meg is érkezett, 

belépett hozzá, itt Mária orsót tart a kezében.170 Ugyanakkor a 11. századtól kezdve a nyugati 

ábrázolásokon Mária orsó helyett legfőképpen könyvvel a kezében jelenik meg. Mindez 

valójában arra a középkori felfogásra utal, miszerint Máriát tekintették a salamoni bölcsesség 

megtestesítőjének, egyúttal pedig őt tartották az isteni Ige, vagyis Krisztus legfőbb 

ismerőjének.171 „Ezzel szemben a nyugatinál archaikusabb pravoszláv hagyományban a 

kereszténység előtti időkből eredeztethető sorsistennői attribútum, azaz az orsó és fonál a mai 

napig is az Angyali üdvözlet ikonok korántsem kötelező, ám gyakori ikonográfiai kelléke 

                                                           
169 Jakab protoevangéliuma XI, 2. 
170 A 19. században nyugati hatásra a polgárosodó Oroszországban (valójában inkább Nyugat-Oroszországban, 

aminek nagy része akkoriban a nyugati és keleti kereszténység hagyományait bizonyos mértékben ötvöző Ukrajnát 

jelenti) is felbukkannak az olyan "Angyali üdvözlet" ábrázolások, melyeken fonál helyett könyvet találunk, ezek 

azonban már nem a klasszikus kánon képviselői, hanem a tömegesen megjelenő, a kisebb pénztárcájú alsó és 

középréteg otthonaiba kerülő, tucatjával festett (vagy sokszorosított!), kevésbé kvalitásos kivitelezésű "vásári" 

ikonok.  
171 Seibert 1986, 22. p. 
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maradt. Mindez jól látszik a minden bizonnyal legismertebb ilyen ikonon, Andrej Rubljov 

Angyali üdvözletén is.”172  

Uitz Béla a Magyar Nemzeti Galériában őrzött Madonna című grafikáján már erősebben 

érezzük a szakralitást. Lehetséges, hogy ez már az a pillanat, amikor az angyal eltávozott és 

Szűz Mária egyedül maradt a gondolataival. Képzeletében végig kell élnie még egyszer a 

történteket, hiszen ennek a jelenetnek az üdvtörténeti jelentősége sorsfordító erejű. Az angyali 

üdvözlet témáját már az Ikonanalízis két szenttel és Szentháromsággal című képnél is 

említettük, különös jelentőséget tulajdonítva a varró, vagy szövő, illetve olvasó Máriának.  

 

 

 

 

 

 

 

„Nincs határa bánatának,  a jó anya fájdalmának, amíg nézi magzatát”. Több avantgárd 

művész, elsősorban az expresszionisták nagyon érzékenyen reagáltak koruk tragikus 

eseményeire, a világháborúra, a vérengzésekre, a szegények szenvedéseire. Személyes 

                                                           
172 Sarnyai 2015, 245. p. 

54. kép  Angyali üdvözlet ikon. Rostov-

szuzdali iskola,  

14. század vége - 15. század eleje, 

tojástempera, fa, 76 × 60 cm,   

Palehi Művészet Múzeuma, Paleh 

 

 

53. kép Uitz Béla: Madonna. 

1918-1919, tus, papír, 60,5 x 44 cm 

MNG, Budapest 
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élményeik és a benyomásaik kifejezésére nemegyszer a keresztény motívumokat használták fel, 

és avatták azokat a háború általános és aktuális jelképévé. A tízes évektől kezdve széles körben 

elterjedtek a szenvedő embert, élettelen testet, illetve a halott-siratást ábrázoló jelenetek.  Így 

vált például a keresztrefeszítés, a Krisztus siratása és a Pietà motívuma a háborúban elesettek 

szimbólumává. „Közép-Európában az expresszionizmus messianisztikus, lázadó, menekülő és 

reménykedően prófétikus megfogalmazásainak kedvezett a kereszténység és a szocialista 

eszmék egymásra vetülése.”173 

Uitz Béla művészetét is befolyásolták a világháború borzalmai. „A háború csak 

annyiban lehet fontos a piktúrára, amennyiben az egyéneket komolyabbá, szomorúbbá, tehát 

mélyebbé és emberibbé teszi” – fogalmazta meg a művész. Vagyis nem a romantikus 

heroizmust, hanem az embert próbáló, bátor kiállás ábrázolását kell erősíteni az alkotásokban. 

Bár Uitz nem járt a harcmezőn, drámaian fogalmazta meg rajzaiban a harcot, a szenvedést, a 

sebesülést és a halált. Sötét vonalaiban a félelem, a fájdalom, a gyász és az aggodalom érzése 

jut kifejezésre.  Képeit nem véletlenül nevezik antimilitarista alkotásoknak. A Dornyay Béla 

Múzeumban őrzött Siratás174 tusrajza 1916-ból, és a Gyászolók175 című rézkarca 1919-ből 

hasonló felépítést mutat a középkori Krisztus siratása vagy levétel a keresztről jelenetekkel. A 

Jézus siratása ikonográfia a 11. században, bizánci területeken tűnt fel először, majd a 13. 

század végétől Itáliában is gyakorivá vált. A hagyományos ábrázolásokon Krisztus teste Mária 

ölében van, körülöttük általában Mária Magdolna, Mária, Jakab és János anyja, Nikodémus és 

Arimathiai József látható. A 14. századtól kezdve drámai erővel ábrázolták a jelenetet. Ebből a 

képtípusból alakult ki a Fájdalmak férfija és a Pietà ábrázolás. Krisztus testét János vagy más 

férfiak tartják, Mária térden állva imádkozik. Uitz képén a háborúban elesett fiatal fiú holtteste 

felett szülei fájdalomtól megtörten zokognak. Az anya itt is, csakúgy, mint a már korábban 

említett anya gyermekével kompozíciókon, különös rokonságot mutat a keresztény Mária 

ábrázolásával, még a szent szűz öltözetében is. A Fájdalmas Anya a szenvedésben egyesül 

fiával, a megfeszített Krisztussal. A középkori ábrázolásokon is gyakran jelenik meg a passió 

egyes mozzanatainak szereplőjeként, elsősorban a kereszt alatt és fia siratása közben.  

 

 

 

 

                                                           
173 Bajkay 1987, 23. p.  
174 Uitz Béla: Siratás, 1916. Tus, papír, 5 x 28,5 cm. DBM ,Salgótarján. 
175 Uitz Béla: Gyászolók, 1919. Rézkarc, papír, 19 x 24 cm. DBM, Salgótarján. 
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A fentiekből is kitűnhet, hogy Uitz oly módon idézi fel a kulturális hagyományt, hogy 

nem a szakrális vonatkozásokat emeli ki, közvetíti műveiben, hanem számára a művészi kép 

elsősorban formateremtő elvei, kompozíciós sajátosságai és színhasználata alapján válik 

példaértékűvé. Erről tanúskodik az a tény is, hogy ismert sorozatának az Ikonanalízis címet 

adta.  Ennek alapján a korai korszak nyugat-európai ihletésű művei, majd a későbbiekben az 

avantgárd kísérletekkel egybecsengő alkotásai logikusan kapcsolódnak egymáshoz.  

 

56. kép Andrej Rubljov:  

Krisztus siratása. 1425-1427, 

tempera, fa, méret nélkül  

Szentháromság – Szergij-kolostor, 

Szergijev Poszad 

55. kép Uitz Béla: Siratás. 1916,   

tus, papír  15 x 28,5 cm,  

Dornyay Béla Múzeum, Salgótarján 
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AZ IKONFESTÉSZET HATÁSA VAJDA LAJOS 

MŰVÉSZETÉRE 

 

A magyar képzőművészet egyik legkiválóbb alkotója, Vajda Lajos életművében jelentős 

helyet foglalnak el azok az alkotások, melyek hol tematikus, hol pedig motivikus szinten a 

pravoszláv ikonfestészettel hozhatók összefüggésbe. Uitz Bélával ellentétben Vajda nem a 

Szovjetunióból hozta magával az ikonok világát: már gyermekkorában hatással volt rá a 

pravoszláv vallás, az ikontisztelet és a szentek élete. A Párizsban megismert orosz avantgárd 

művészet még jobban felszínre hozta a művészetében ezt a világot. Ahogyan az orosz 

avantgardisták, úgy Vajda Lajos is a népművészetben kereste az új szemlélethez vezető 

hagyományt: „…tradíció nélkül nem lehet semmit sem csinálni és ez a magyar körülmények 

között csak a magyar népművészet lehet.”176 

Vajda Lajos 1908-ban született Zalaegerszegen egy zsidó család ötödik gyermekeként. 

A nehéz megélhetési körülmények miatt a bírósági irodaszolga édesapa a családjával együtt 

egy jobb élet reményében az osztrák katonai megszállás alatt álló Szerbiába költözött. Ez a 

döntés Vajda Lajos pályafutására később óriási hatással volt, hiszen már gyermekkorában 

megismerkedett a (poszt)bizánci ortodox kultúrával. „Az ikonok világa, az isteni képmást 

megörökítő – sokszor névtelen – alkotók nemzedékről nemzedékre hagyományozott, szigorú 

szabályok szerinti tevékenysége fontos hatást gyakorolt elképzeléseire”– írta Pataki Gábor 

Vajda Lajos életművét feldolgozó könyvében.177 1923-ban a család visszaköltözött 

Magyarországra. Budapesten beiratkozott az Országos Magyar Izraelita Közművelődési 

Egyesület által szervezett rajztanfolyamra, s már korai rajzai érett stílusról és kimagasló 

tehetségéről árulkodnak. „Ígéretes pályakezdését a tuberkulózis első jelentkezése szakította 

meg. Betegsége miatt majdnem egy évig alkotói tétlenségre volt ítélve, s bár felgyógyult, ettől 

kezdve megtalálható gondolkodásában a félelem a gyors, idő előtti elmúlástól, attól, hogy a rá 

szabott feladatokat netán nem tudja teljesíteni.”178  

1927-ben Vajda elkezdte a Képzőművészeti Főiskolát, ahol csoporttársa lett többek 

között Korniss Dezső, akivel később közös művészeti programon dolgoztak. A fiatal 

művészekre nagy hatást gyakorolt Kassák Lajos Munka-köre, és az avantgárd művészet, mely 

a hagyományos művészetfelfogás ellen lépett fel. 1928-ban és 1930-ban részt vett az Új 

                                                           
176 Vajda Lajos levele, Szentendre, 1936. augusztus 11. In: Zsámboki (szerk.) 1972, 11. p. 
177 Pataki 2009, 8. p. 
178 Uo. 
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Progresszív Művészek csoportos kiállításán a Nemzeti Szalonban és a Tamás Galériában. A 

fiatal főiskolások friss szemlélete – a korabeli sajtóban megjelent kritikákból ítélve – felkavarta 

a magyar képzőművészet állóvizét, és tevékenységük hamar ellenszenvet váltott ki a hivatalos 

körökben, ezért 1929-ben eltanácsolták őket a főiskoláról. A csoport minden tagja külföldre 

ment. Vajda Párizsba utazott, ahol 1930 és 1934 között élt, és elsősorban kollázsokat készített. 

Már a párizsi fotómontázsain megjelentek a szürrealista képszerkesztés jellemző megoldásai és 

a kor egyre embertelenebb arculatát leleplező képi elemek. Nagy hatással voltak rá a régi 

szakrális kultúrák alkotásai, valamint a franciaországi román és gótikus katedrálisok, illetve az 

orosz avantgardisták, Malevics, Kandinszkij és El Liszickij művészeti programjai. Erről 

tanúskodnak Vajda Lajos füzetei is, melyekbe kijegyzetelte El Liszickij „K. und Pangeometrie” 

című cikkét és Kazimir Malevics egy, a szuprematizmusról szóló írásának német fordítását, 

mindkettőt az 1925-ben németül kiadott „Europa Almanachból”. Mindezek mellett Vajda külön 

füzetet szentelt annak, hogy lefordítsa Marc Chagall „Ma Vie” című önéletrajzát. Vajda a 

valószínűleg Párizsban vásárolt 1931-es francia kiadást kezdte el fordítani 1936 tavaszán. 

1934-ben hosszú nyomorgás után fizikailag megviselten, de művészileg feltöltődve tért 

vissza Magyarországra. Ettől kezdve Szentendrén dolgozott. 1935-ben megismerkedett leendő 

feleségével, Richter (Vajda) Júliával, aki később példaértékű módon óvta és gondozta Vajda 

Lajos halála után a művész hagyatékát. 

Vajda 1935–1936-ban Korniss Dezsővel Szentendrén, Szigetmonostoron és több 

környező településen etnológiai gyűjtőmunkát folytatott. Az egykorú népi használatban lévő 

tárgyak, épületek és ornamentális díszítések motívumait gyűjtötték. Vajda mindebből azt 

ragadta meg, amiről tudta, hogy menthetetlenül pusztulásra van ítélve: leginkább a korabeli 

Szentendre utcái hatnak rá. „Kornissal gyakran szoktunk este, napszállta után kószálni a város 

tekervényes utcáin, ilyenkor minden csöndes, nyugodt. A házak szorosan összebújni látszanak, 

minden szilhouette-szerűen jelenik meg és az ég smaragdzöldben játszik, teleszórva apró 

gyémántokkal. Ahogy lépkedünk lassan a szűk sikátorokban, egy láthatatlan fényforrása velünk 

szemközt lévő falra misztikus árnyékot vetít; megdöbbenünk a csodálkozástól s érezzük azt, 

amit csak vizuálisan lehet kifejezni, olyan az egész hangulata, mintha a mesében járnánk, ahol  

minden lehetséges. Álomba borult, régi, ódon szobákat látni, melyekben sejtelmes árnyak 

mozognak. Minden olyan vagy hasonló, mint Chagall képein.”179 Ez utóbbi megjegyzés szerint 

                                                           
179 Vajda feleségéhez írt, 1936. augusztus 18-i leveléből. In: Zsámboki (szerk.) 1972, 15. p.  
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itt a művész minden bizonnyal Chagall 1910–1920-as évekből származó, Vityebszk házait és a 

város felett lebegő polgárait ábrázoló képeire gondolhatott. 

„Mi is visszanézünk a múltba, – írja feleségének Vajda Lajos 1936-ban, – de egészen 

más célzattal, azért, hogy még jobban megerősödjünk, s hogy a múlt értékeit mentsük (ami még 

nem pusztult el), és a jövő számára adjuk át. Az egész mai népművészet is már sajnos 

pusztulásnak indult, a városi polgári ‘kultúra és civilizáció’ általános hatásának következtében. 

Mindenféle falvakban tervszerűen pusztítják ki, ami régi és ‘elavult’, ami a ‘mai időknek nem 

felel meg’.” Vajda népművészet iránti elkötelezett érdeklődését Natalija Goncsarova korábban 

már idézett gondolatával állíthatjuk párhuzamba: „A fejlődésem kezdetén legtöbbet a francia 

kortársaimtól tanultam. Felkeltették a figyelmemet és észrevettem hazám művészetének nagy 

jelentőségét és értékét – és ez által a Kelet művészetének nagy értékét.” Vajda Lajos azonban 

nem elégedett meg ennyivel. Ugyancsak egy 1936-ban írt levelében az alábbi célkitűzéseket 

fogalmazta meg: Kornissal „törekvéseink arra irányulnak, hogy egy sajátos kelet-közép-európai 

új művészetet kialakítsunk a két nagy európai kultúrcentrum (francia és orosz) behatásain 

keresztül. Magyarország helyzete (földrajzi) Európában olyan, hogy predesztinálva van arra, 

hogy összekötő kapocs legyen Nyugat (francia) és Kelet (orosz) között; össze akarjuk 

forrasztani azt, ami e két póluson kulturálisan (művészetben) a kétfajta európai embertípus 

kifejeződését jelenti, hídépítők akarunk lenni. (…) be kellene kapcsolni a szlovenszkóiakat 

[szlovákiaiakat – S.G.], erdélyieket és a jugoszlávokat, éspedig nemcsak festőket, hanem 

építészeket, írókat, zenészeket, akikkel együtt egy kicsi középkelet-európai nemzetközi 

munkaközösséget lehetne alakítani.”180 Motívumgyűjtéseik során felmérték Szentendre és 

környékének sokféle (barokk, szerb ortodox, sváb, magyar népi) hatást összegző arculatát. 

Vajda vonalas rajzokban örökítette meg az általa fontosnak vélt motívumokat, amelyeket 

festményein is felhasznált, más környezetbe helyezve azokat. Mindeközben tempera és 

olajfestményei mellett magas színvonalra emelte a kollázstechnikát. 

Vajdáék Szentendre régi életformájából fennmaradt tárgyi emlékeit rögzítették: 

ablakrácsokat, érdekes kutakat, hímzéseket, petróleumlámpákat, ajtóvereteket, kapudíszeket, 

templomtornyokat, sírkövek díszeit (fűzfamotívumos, halálfejes keresztbe tett csontokkal, 

virágmotívumos, cirill betűs feliratok stb.). Ezeket a motívumokat építi be képeibe saját 

látásmódjának megfelelően más, első ránézésre nem összefüggő tárgyak mellé. Vajda keze 

nyomán a formák végsőkig letisztult egyetlen kontúrrá állnak össze, jelekké egyszerűsödnek. 

                                                           
180 Pataki 2009, 30. p. 
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Vajda Lajos képein bátran megférnek egymás mellett a zsidó és a keresztény vallás 

jelképei, a zsidótojás a pléhkrisztussal, a szerb templomokkal, sőt, még az ikonokkal is. „Vajda 

nem volt szerb, sőt szorosan véve vallásos sem volt – írja Passuth Krisztina Vajdáról szóló 

tanulmányában, – számára tehát ezek az élmények mást jelentenek, mást mondanak, mint a 

hívőknek és a nemzetiségeknek. Vajda nem örökölte ezeket a szimbólumokat, nem nőtt fel 

velük együtt, legfeljebb látta őket gyermekkorában, hogy azután ismét rájuk találjon, már mint 

érett művész, Párizs hatása után. Chagallhoz a zsidó jelképek családról családra szállva jutottak 

el – a vérében voltak, amikor megelevenítette őket. Vajda viszont tudatosan vállalta ezt a szerb-

vallásos örökséget és szimbólum-kincset, vállalta, mert egészen közel érezte magához. S hogy 

éppen a vallásra talált rá, annak nyilván az lehetett az oka, hogy közösséget keresett magának, 

a közösségben hitt, de ezt a közösséget már a harmincas évek közepén nem találta meg sehol. 

Létező, eleven, meleg kapcsolatok és közös célokért feszülő társaság helyett egy már 

lényegében elmúló közös hit bensőséges emlékeire talált rá a szerb templomokban, ikonokban, 

a temetőbeli sírkeresztekben és a falusi bádog feszületekben. Mindezek az elemek – ha külön-

külön rajzokon tűnnek is fel – lényegében egy körré fonódnak össze, ugyanannak az érzésnek, 

s őt ugyanannak a közös, már kipusztuló életformának a látható, érinthet ő maradványai.”181 

Vajda is, Chagall is zsidó származásúak voltak, s mindketten a pravoszláv, azaz a szerb, 

illetőleg orosz hagyományokhoz kapcsolódtak, gondolatviláguk, fantáziájuk abban 

gyökerezett. György Péter szerint Vajda ugyan túllép a zsidó hagyomány keretein, hiszen az 

egész világ megváltásában bízik, gondolatvilága mégis a zsidó messianizmusban gyökerezik, 

és később mindinkább vissza is tér e valláshoz. „Képei gyakran afféle ‘kulturális montázsok’, 

eltérő, egymástól távoli hagyományokból (szerb ortodoxia, magyar folklór, zsidó motívumok) 

próbálja összegyúrni a darabjaira hullott világ valamiféle ‘életegységét’ párizsi tartózkodásának 

évei alatt éppen úgy, mint később a „modern magyar képzőművészet egyik alternatív 

fővárosában, Szentendrén.”182 Bár Chagall a legszegényebb, legelhanyagoltabb orosz falvak 

mesevilágát festette meg, művészete is onnan táplálkozott, sorsa mégis elvált az orosz falvak 

sorsától. Festményein a hagyományosabb tájképformában megjelenő kisváros, Vityebszk 

Vajda Szentendréjének vidámabb, mozgalmasabb, szorongásoktól mentesebb előzménye. Míg 

Chagallnál a figurák, állatok, házak a kép atmoszférájának lágy ködében úsznak, sokszor 

anélkül, hogy érintenék egymást vagy egyáltalán valamilyen közük lenne egymáshoz, addig 

Vajdánál egymásra, egymásba épülnek a motívumok, hogy organikus összetartozásuk annál 

                                                           
181 Passuth 1967, 768-769. p. 
182 A magyar avantgárd magányos óriása 
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szembeszökőbb legyen. Vajdát alkata visszatartotta attól, hogy saját sorsából formáljon 

legendát – gondolatait, érzelmeit személytelenné tisztult portrékba és szentendrei motívumokba 

vetítette bele.183 

Chagall néhány 1910-es években készült művén is feltűnik a keresztre feszített Krisztus 

alakja. Ezek a jelképek ugyanakkor Vajdánál alapmotívumokká váltak. A pléhkrisztus több 

alkotásán is megjelenik különböző helyzetekben, különböző helyeken. A pléhkrisztus 

ábrázolásával Vajda egyetlen tárgyba sűríti azokat az asszociációkat, amelyeket Krisztus alakja 

benne kelt. Vajda tudatosan a népi vallásossághoz nyúlik vissza, amikor éppen ezt a motívumot 

választja ki. Azt szeretné elérni, mint Bartók és Kodály a zenében (írja 1936. évi, feleségéhez 

intézett levelében) – azaz visszanyúlni az ősi, tiszta forrásokhoz. Körner Éva 

művészettörténész, Vajda Lajos életművének egyik legavatottabb kutatója ugyanakkor arra 

hívta fel a figyelmet, hogy míg Bartók és Kodály az ősi motívumkincset és az ősi sajátosságokat 

kutatták, velük ellentétben Vajdánál a motívum ősiségének kérdése nem volt mindig elsőrendű 

fontosságú. Őt nem annyira a motívumok eredete érdekelte, mint az, hogy egy-egy motívum 

mivé vált, milyen új értelmet kapott egy sajátos életkereten belül. Vajda nem rendszerezte 

anyagát, hanem szürrealista montázsokká formálta a motívumokat. 

Az 1910-es évek európai művészetben az alkotók gyakran az ősihez, a primitívhez 

nyúltak vissza, s elszakadtak az éppen akkor érvényben lévő szépségeszménytől. A művészeten 

keresztül rátaláltak a tömegekre s azok problémáira, műveik megteltek feszültséggel és 

dinamikával. Ilyen módon az ősi és primitív elemekkel telített művészi forma egyúttal a kor 

forradalmiságának a kifejező formája is lett. Amikor Vajda felfedezte a szerb kisváros népi 

motívumait, s belőlük építette fel képeit, lényegileg ehhez a tradícióhoz, az 1910-es évek 

forradalmi hagyományaihoz csatlakozott. Nála a tárgyak megszelídültek, elvesztették barbár 

jellegüket, hiszen Vajda nem ismert el olyan társadalmi dinamikát, amelynek a művészi 

feszültség kifejezője, hordozója lehetett volna. Így nála a kezdetleges formák egyrészt egy 

eltűnő világ, egy „elveszett paradicsom” utáni vágyakozás kézzelfogható emlékeivé váltak, 

másrészt viszont a civilizációval való szembefordulás szimbólumaivá is. 

Ilyenek lényegében Vajda szentendrei motívumai, például a pléhkrisztus-motívum is. 

Ez utóbbi azonban jelentősen el is tér az összes többitől. S hogy miben is tér el, azt legszebben, 

legplasztikusabban Bálint Endre fogalmazta meg: „Mint ahogy jelen korunk példázza, egy 

évszázadokig eleven, élő hitnek szétmart jelenléte, talán leghazugságmentesebben, az útszéli 
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rozsdás bádogfeszület jelképében.”184 S vajon mit képviselhetett Vajda számára a feszület? A 

megtestesült hitet, egy tiszta, de nem elvont szépséget, az emberekben jelenlévő, a 

mindennapokban benne rejlő, de mégis azok fölé emelkedő életérzést, amely értelmet ad a 

hétköznapoknak, és áhítattal tölti meg a rozsdás, elnagyoltan megfestett pléhdarabot. Vagyis 

Vajda a pléhkrisztus alakjában meghatározott elevenséget vélt felfedezni: ő még látta a feszület 

tövében a hit virágait, s Krisztus kitárt karjaiban mintegy megérezte az eleven jelenlétet. Ezzel 

ellentétben Bálint Endre számára a feszület csupán jelkép – egy letűnt világ jelképe, amelyről 

nosztalgikus álmokat szőni ugyan lehet, de megérinteni, megtapintani már nem. Természetesen 

a feszület motívuma Vajdánál sem őrzi meg minden esetben a maga kézzelfogható 

konkrétságát. Legérettebb, legszebb Krisztusos kompozíciójában, a Szentendrei házak 

feszülettel című festményen a korpusz belemosódik, beleolvad a házakba, egyszerre van 

felettük és ugyanakkor bennük is.  

Akárcsak a pléhkrisztus, a zsidótojás motívuma is több Vajda-művön megjelenik mint 

valamilyen ismétlődő szertartás, ünnep szimbóluma. A tojás rendkívül összetett jelkép 

Vajdánál, s ebbe az egy elembe belesűrűsödik a zsidó, a keresztény és akár a magyar népi vallási 

hagyomány. A zsidóságnál a tojás a gyász szimbóluma, ami egyrészt a jeruzsálemi templom 

lerombolására emlékeztet, másrészt pedig arra, hogy Egyiptomban a fáraó uralkodása alatt 

sokan elpusztultak. A kereszténységben a tojás a sírjából feltámadó Krisztus jelképe. A magyar 

néphagyományban pedig fontos szerepet játszik a tavaszi termékenységi és szerelmi 

varázslásoknál. Ugyanakkor, ha megfigyeljük, a tojás Vajdánál már nem pusztán tradicionális 

vallási szimbólum, hanem sokkal inkább a valláshoz fűződő szokáshagyománynak, és az abban 

kifejeződő közösség-hitnek univerzális jelképe. Vajda a vallásban azt kereste, ami emberi, az 

emberben viszont azt, ami vallásos. Azt hántja ki mindkét vallás motívumaiból, ami bennük 

közös, és ami bennük a legemberközelibb. A tojás és a pléhkrisztus ábrázolásából így valójában 

Krisztus halála és feltámadása, azaz az egész emberiség pusztulásra kárhozottságának és 

megválthatóságának dilemmája olvasható ki. 

A házak, valamint a pléhkrisztus és templom motívumköréhez még egy harmadik is 

csatlakozik: a temetőé. A szentendrei sírkövekre vésett archaikus ábrák Vajda képein 

megelevenednek, és sajátos jelentéssel telítődnek. Itt már a temető toposzának szemantikailag 

nincs közvetlen köze a halálhoz, s az egyes elemek, még a látszólag riasztó keresztbe tett 

csontok motívumai sem a borzalmat, az elmúlás dermedtségét árasztják magukból. A két csont 

Vajdánál valójában lágy motívummá szelídül, ami a kereszttel és esetleg a bárkaorral vagy 
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koponyával együtt jelenik meg, mint visszatérő szimbólum. Vajda így ír egyik levelében: „Most 

azzal kísérletezem, hogy különböző tárgyak másmás környezetből kiemelve hogy hatnak 

(Konstruktív szürrealista sematika), ezenkívül próbálkozom azzal is, amivel eddig az orosz 

filmteoretikusok foglalkoztak: az, hogy hogyan hat egy tárgy, ha azt behelyezzük egy más, 

‘idegen’ objektumba. Például van egy szomorúfűzfa-motívumom (melyet az itteni temetőben 

az egyik sírkeresztről rajzoltam), és ezt vagy 12 különféle rajzon keresztül kopíroztam, és az 

eredmény egészen érdekes, mert mindenütt mást és mást fejez ki, mert mindig más tárgy mellé 

másképpen van rárajzolva. Természetesen ezt csak tiszta kontúrrajzzal lehet elérni, és így 

egyetlen témából a rajzok végtelen sorozata válik lehetővé.”185 Mind a tizenkét rajzot nem 

ismerjük – s így nem tudjuk pontosan nyomon követni, hogyan változott a motívum és hogyan 

tisztult, nemesedett jellé – mert a szomorúfűz is, akárcsak a két csont, jellé vált Vajda 

művészetében. A temetőből ellesett sírkődíszítés, a féloldalas, ágait lefelé lógató, 

összecsavarodó törzsű szomorúfűz egyszer a pléhkrisztus alatt tűnik fel – egy meglehetősen 

zsúfolt kompozícióban, máskor egy ház belsejében jelenik meg mint központi jelentőségű elem, 

s megint másutt, a Házak szomorúfűz- és kerékmotívumokkal című rajzon pedig teljes 

szépségében bontakozik ki. A fa két lendületesen összecsavarodó törzsének fekete kontúrja a 

kompozíció centruma, s kócos lombja – mint egyfajta női hajzuhatag úszik más motívumok 

fölött. A fűzfa-szimbólum mind a zsidó, mind pedig a keresztény vallásban fontos jelentést 

hordoz. A fűz – lefelé hajló ágai révén – a gyász, a szomorúság jelképe. A zsidó hagyomány 

szerint a babiloni fogságba hurcolt zsidók sírva emlékeztek hazájukra, s hárfáikat fűzfákra 

akasztották (Zsolt 137,2). Ugyanakkor a Szentírásban Ézsaiás könyvében a viruló fűzfa az erős, 

új nemzedék jelképe.186 

Vajda művészetében azt figyelhetjük meg, hogy rajzaiban az eleven emberi testbe – egy 

emberi fejbe rajzolja a keresztet, az ablakot, a koponya- és lábszárcsontokat vagy a 

bárkamotívumot. Közös ezekben a rajzokban, hogy az emberi fejben ábrázolt élet- és halál-

szimbólumok ezzel az alkotói fogással metaforikus értelemben véve az emberi értelem, 

általában véve pedig a szellemiség szintjéhez rendelődnek hozzá. Az ablak a belső és külső 

világ, valamint a földi lét és a túlvilág közötti kapcsolat kifejezője, ami határvonalat képez a 

fizikai és a szellemi világ között, mint a fizikai és metafizikai értelemben vett fény, az isteni 

                                                           
185 Vajda Lajos levele Vajda Júliának, 1936. szeptember 3. In: Mándy 1983, 186. p. 
186 „Most mégis halld, szolgám, Jákob, Izrael, akit kiválasztottam! Ezt mondja az Úr, aki teremtett, aki anyád 

méhében alkotott, a gyámolod: Ne félj szolgám, Jákob, Jesurun, akit kiválasztottam. Mert elárasztom vízzel a 

tikkadt mezőt, és bővízű patakokkal a kiaszott földet. Kiárasztom lelkemet utódaidra, és áldásomat gyermekeidre. 

Úgy sarjadzanak majd, mint a fű a forrás közelében, mint a fűzfák a vízfolyások mellett” (Ézs 44,1-4). 
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üdvösség közvetítője. A koponya, időnként csontokkal társítva, nemcsak a halál jelképe, hanem 

az öröklét és újjászületés szimbóluma is, lévén a hagyományos keresztény ikonográfiában 

Krisztus halál felett aratott győzelmét fejezi ki. A bárka a keresztény szimbolikában magát a 

(vallási) közösséget jelenti, ugyanakkor egyetemesebb jelentésben az életen való biztonságos 

átjutást is jelképezheti, illetve esetenként megjelenhet a holtak lelkét a „túlpartra” átvivő hajóra 

való utalásként is. 

Témánk mélyebb megértése szempontjából különösen fontos lehet Vajda Lajos 

önarcképeinek vizsgálata. Mándy Stefánia Vajda-monográfiájában összesen 54 önarcképet 

találunk.187 Éppen emiatt tekintette Vajdát – több művészettörténészhez hasonlóan – Mezei 

Árpád pszichológus és művészeti író nárcisztikus személyiségnek.188 Ám ha jobban 

megismerkedünk ezekkel a képekkel, akkor inkább azokkal a művészettörténészekkel értünk 

egyet, akik nem osztják ezt a véleményt. Ezek az arcképek sokkal mélyebb és fontosabb 

üzenetet közvetítenek annál, hogy pusztán egy önimádó festő alkotásait lássuk bennük.  

Véleményem szerint Vajda önarcképei szimbolikus szerepet töltenek be. Mindez igaz 

vonalas rajz önarcképeire, valamint az ikonos önarcképeire is. Éber Miklós a következőket írja 

tanulmányában ezzel kapcsolatban: „Nem tévedhetünk nagyot, ha hódolatot, avagy áhítatot 

sejtünk e ‘szentképek’ keletkezésekor. Ennek ellenére és ettől függetlenül, úgy érezzük, hogy 

ki kell mondanunk: itt az ikon – azaz szentkép – profanizálásával, egyfajta szentségtöréssel és 

hübrisszel állunk szemben. Itt nem másról és nem kevesebbről van látszólag szó, mint arról, 

hogy Vajda quasi önmagát szentté avatja.”189 Az én olvasatomban azonban adott esetben éppen 

az ellenkezőjéről van szó: efféle szentségtörés itt nem lehet a cél, hiszen valójában az egyetemes 

hit hatja át ezeket a műveket. Az ószövetségi hagyomány szerint Isten a saját képmására, azaz 

saját „modellje” szerint teremtette meg az embert. Eszerint az ember Isten „képmása”, tehát 

maga az elevenen testet öltött „arckép”. Isten azonban a hagyományos felfogás szerint a maga 

teljességében ábrázolhatatlan, ám a képmásra teremtett ember alkothat önarcképeket, ami által 

bizonyos értelemben Istent kísérli meg újrateremteni. Ezt erősíti meg az a szimbólumrendszer, 

amit Vajda a portréban alkalmazott, s amiről korábban már szót ejtettünk. A halál, a pusztulás, 

a földöntúli lét és a megváltás reménye – mindez egy portréba sűrítve, amely lehet akár Jézus 

Krisztusé, akár Vajda Lajosé vagy bármelyikünké, lévén a hagyományos felfogás szerint az 

egyetemes megváltás mindannyiunknak szól. Így adott esetben a művész egyfajta 

átlényegüléséről lehet szó, ami valójában rárímeltethető a Pál apostol korinthusiakhoz szóló 

                                                           
187 Mándy 1983. 
188 Mezei 1972, 115. p.  
189 Éber 2004. 
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második levelében foglaltakra: Mi pedig mindnyájan, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az 

Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át, az Úr Lelke által. 

(2Kor 3,18) E gondolat lírai megfogalmazásával találkozunk Reményik Sándor „Istenarc” című 

versében is: Egy istenarc van eltemetve bennem, / Tán lét-előtti létem emlék-képe! / Fölibe ezer 

réteg tornyosul, / De érzem ezer rétegen alul, / Csak nem tudom, mikép került a mélybe. / Egy 

istenarc van eltemetve bennem, / Néha magamban látom, néha másban. / Néha állok, mint 

fosztott ág, szegényen, / Ha rossz órámban eltűnik egészen / Alter-egóm az örök vándorlásban. 

/ Egy istenarc van eltemetve bennem, / A rárakódott világ-szenny alatt. / A rámrakódott világ-

szenny alól, / Kihűlt csillagok hamuja alól / Akarom kibányászni magamat. / Egy istenarc van 

eltemetve bennem, / S most ásót, kapát, csákányt ragadok, / Testvéreim, jertek, segítsetek, / Egy 

kapavágást ti is tegyetek, / Mert az az arc igazán én vagyok. / Egy istenarc van eltemetve 

bennem: / Antik szobor, tiszta, nyugodt erő. / Nem nyugszom, amíg nem hívom elő. / S bár világ-

szennye rakódott reája, / Nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza.190 

Ily módon az ember önmagán és másokon is felfedezheti Krisztus arcvonásait, a Fiú 

istenemberi arcát, ami mindenkor figyelmet, megértést, együttérzést és szeretetet sugároz felé. 

Az emberi arcnál nincs semmi, ami „emberibb” és beszédesebb lenne, mivel a lélek minden 

rezdülését képes elénk tárni, egyfajta eleven transzparensként láthatóvá tenni. Ilyen értelemben 

Vajda önarcképeit, de akár egész életművét is párhuzamba lehet állítani a krisztusi tanítással. 

Másképpen fogalmazva, Vajda műveivel tanítani akart. Felhívni a figyelmet az emberi 

gyarlóságra, ami kölcsönös odafigyeléssel jóra fordítható, olyan közösségek megteremtésére 

biztatni, ahol az emberek nem gyűlölködnek, főként nem a felekezeti különbségekre 

hivatkozva. Látjuk, hogy Vajda képein milyen természetes módon férnek meg egymás mellett 

a különböző vallások, népek szimbólumai: a festő ugyanezt a toleranciát várta el a világtól, az 

emberektől is. Művészetét mégsem becsülték, „megvetéssel viszonozták”, műveit nem 

állították ki, képeit nem tudta eladni. Csak jóval később figyeltek fel Vajda Lajos valódi 

nagyságára, művészetének rendkívüli értékére. 

Vajda Lajost az orosz vallásfilozófus, Nyikolaj Bergyajev (1874–1948) műveivel 

barátja, Szabó Lajos filozófus ismertette meg. Vajdára erősen hatottak Bergyajev nézetei. Ezt 

erősíti meg Petőcz György tanulmánya191, amiben Bergyajev Vajda Lajos művészetére 

gyakorolt hatására mutat rá, s kimondottan a Felmutató ikonos önarcképet elemzi részletesen. 

Ugyanakkor fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy Vajda más, korábbi műveiben is 

                                                           
190 Reményik Sándor: Istenarc // https://sese.web.elte.hu/versek/rs_istenarc.html (letöltés ideje: 2020.02.19.)  
191 Petőcz. 

https://sese.web.elte.hu/versek/rs_istenarc.html
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felfedezhető Bergyajev vallásfilozófiájának hatása, illetve értelmezése. A szentendrei 

motívumgyűjtést követően született művei esetében is érződik ez a hatás. „Az emberben van 

isteni elem, – írja Bergyajev, – benne akárhogyan is két természet van, benne két világ 

metszőpontja van, olyan képet hordoz magában, amely emberi kép is, meg isten képe is, s annak 

a mértékében emberi kép, ahogyan megvalósítja Isten képét. Az embernek ezt az igazságát sem 

fedik a dogmatikus formulák. Ez annak az egzisztenciális, szellemi tapasztalásnak az igazsága, 

amelyet csak szimbólumokban lehet kifejezni, nem pedig fogalmakban. (…) Az ember 

szimbólum, mert csak egy másiknak a jegyét viseli magában, s ő egy másiknak a jele.”192 

Vajda Önarckép koponyával című műve lényegét tekintve Bergyajev eme sorait idézi 

fel: a kép szerkesztési elveinek megfelelően az emberben itt a vizualitás szintjén is megjelenik 

az „isteni elem”, a „két világ metszőpontja”. Látjuk az emberit, magát Vajdát, s látjuk a 

koponyát a lábszárcsontokkal. Az emberi koponya, mint a halálra vagy mulandóságra utaló 

szimbólum, a hagyományos keresztény ikonográfiában a 9. század óta jelenik a Golgota-

ábrázolásokon a megfeszített Krisztus keresztje alatt. Az adott szimbólum eredete (illetve 

magának a Golgota-, azaz Koponya-hegynek az elnevezése is) arra az Origenésztől származó 

elképzelésre vezethető vissza, miszerint Ádám koponyáját a Golgotán temették el, s ily módon 

tulajdonképpen Ádám csontmaradványain állították fel Krisztus keresztjét. A keresztény 

szimbolikában így végeredményben a koponya és a kereszt motívumának összekapcsolódása 

azt az alapvető gondolatot fejezi ki, hogy a megváltó Krisztus a második Ádám, aki magára 

vette és legyőzte az első Ádám bűnét, a halált.193 Ebben az olvasatban tehát Vajda e képében – 

egyfajta organikus egységként – egyszerre jelenik meg az emberi és az isteni lét. Ugyanez a 

megállapítás vonatkoztatható Vajda „ikonos” képeire is. Vagyis Vajda, csakúgy, mint 

Bergyajev, Isten és Ember egyszerre egyedi és általános értelemben vett találkozását kölcsönös 

és dinamikus, állandó mozgásban lévő kapcsolatnak tételezi, melynek valódi lényege, mintegy 

misztériuma – Isten születése az emberben, és ezzel egyidejűleg – az ember születése Istenben. 

„A személy létezése – mondja Bergyajev, – feltételezi a személy-feletti értékek létezését. Az 

embernek nincs személye, ha nem létezik az, ami felette áll, ha nincs az a mennyei világ, ahova 

fel kell emelkednie. Nincs személy, ha ő csak eszköze a személy-feletti értékeknek.”194 

Éber Miklós, miután sorra vette Vajda Lajos önarcképeit egyik tanulmányában,195 a 

halálfejes önarcképek mondanivalójaként egyértelműen a „memento mori” dilemmáját 

                                                           
192 Török (szerk.) 1988, 216. p. 
193 Vö.:  Seibert (szerk.) 1986, 178. p. 
194 Török (szerk.) 1988, 208. p. 
195 Éber 2004. 
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fogalmazta meg. Egyetértünk azzal a megállapítással, hogy ezek a grafikák – különösképpen 

az Önarckép koponyával című – azt bizonyítják, Vajda tudatában volt annak, de legalábbis 

érezte, hogy kevés idő áll rendelkezésére. Életművét a halál fenyegető árnyékában hozta létre, 

a halál állandó kísérője volt gondolatainak. Ennek tükrében tudjuk a maga teljességében 

értékelni ránk hagyott életművét, hiszen szinte emberfeletti fegyelemmel és önfeláldozással 

sikerült – a halált mintegy kijátszva, megelőzve – egy halhatatlan életművet létrehoznia, és 

ezáltal művei révén halhatatlanná válnia. 

 

 

57. kép  Vajda Lajos: Önarckép koponyával, 1936, ceruza, papír, kollázs,  

32 x 25,5 cm, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre 
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Vajda négy önarcképén is fekete félszem-ábrázolást 

találunk. Érdekes megvizsgálni ennek jelentését, 

hiszen a fentebb már említett Önarckép koponyával 

című képén is megjelenik a fekete félszem 

motívuma. Éber Miklós lényegre törően dekódolja 

az adott motívum szimbolikáját: szerinte Vajda a 

látás, sőt nagyobb általánosságban magának az 

embernek a korlátaira utalt ezzel196 Ezt az 

elképzelést látszik alátámasztani az a körülmény is, 

hogy Vajda mind a négy „félszemes” képén 

fontosnak tetsző, alapvető emberi problémákról 

nyilatkozik meg a vizualitás nyelvén: a 

diszkriminációról, a félelem kiváltotta elrejtőzésről, 

a halálos fenyegetettségről, a reménytelenségről, 

avagy az elbátortalanodásról. 

A szem mint szimbólum spirituális jelentéssel bír a 

legtöbb kultúrában. A szem ugyanis az az érzékszerv, ami kitárja az ember számára a 

horizontot, és hozzásegíti, hogy egyedi módon érzékelje az őt körülvevő univerzumot. Ezzel 

párhuzamosan a félszem motívuma a befelé fordulást, a belső látást, vagy akár az önismeretet 

is jelentheti. Vagyis az ember egyik szemével a világot szemléli, a másikkal önmaga belső 

világa felé fordul, hogy ezáltal bepillantást nyerjen rejtett Énjébe, megmérkőzzön saját 

árnyaival, félelmeivel és kétségeivel, így megtapasztalva önmagát, az önmagán és az empirikus 

világon túli létet. Vajda művein nem érződik, hogy kibékítette volna egymással 

személyiségének ellentétes részeit, hogy ezáltal újjászületést és megújulást hozzon önmaga 

számára: ezek az önportréi inkább azt sugallják, hogy alkotójuk immár egy másik világba, a 

túlvilágba nyer betekintést. A képzőművészetből, pontosabban az ikonfestészetből ismert a 

jellegzetes „Nem-alvó szem” ikonográfiai típus, ami a kamaszkorú Krisztust (Krisztus-

Emánuel) ábrázoló szimbolikus kompozíció. A „Nem-alvó szem”-ikonok a hagyományos 

kánon szerint a nyitott szemmel mandorla-formájú kereveten fekvő Krisztust jelenítik meg, 

felette a krisztusi mártírium attribútumait tartó angyallal. A kompozíció bal oldalán az 

Istenanya alakja foglal helyet, míg a jobb oldalon Mihály angyal áll a kereszthalál 

szimbólumával. Az adott ikonográfiai típus a 14–16. századi balkáni ortodox 

                                                           
196 Uo. 

58. kép Krisztus „a sosem alvó szem” ikon,  

16. század közepe,  

tempera, fa, 31,7 x 26,2 cm, 

Ikonen-Museum, Recklinghausen 
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freskófestészetben volt különösen jellemző. Az orosz ikonfestészetben – a balkáni változatoktól 

eltérően, ahol a kompozíció háttere rendszerint kitöltetlen marad – Krisztus fekvő alakját az 

édenkertet jelképező, gyümölccsel teli fák övezik.197 Az általam választott 16. századi orosz 

ikonon a fiatal Krisztus arany öltözetben, félig ülő, félig fekvő testtartásban pihen, vagy inkább 

súlytalanul lebeg a paradicsomi tájban. Mellette egyik oldalon anyja, Mária áll könyörgésre tárt 

karokkal, a másik oldalon pedig Mihály arkangyal vörös tunikában és a kereszthalál jelképeivel. 

A Krisztus–Emánuel-ábrázolások a megtestesülés előtti második isteni személyt mutatják. A 

nyitott szem a halált legyőző istenség jelképe, a csukott szem a halálé. A Krisztus fekvőhelyéből 

kinövő fa az élet fája, a körülötte álló fák az édenkertet szimbolizálják. Vajda Lajos műveiben 

szintén szerepet kap az életfa-motívum. Az Életfa önarckép című alkotáson a művész alakja 

jelenik meg egy házak között növő terebélyes fában, felette nagy kapu és egy ablak. Vajda arca 

borostás, szeme messzire réved, szinte már nem is e világot kémleli. Szemantikailag ennek, 

vagyis a túlvilág felé való nyitásnak a képzetét erősíti az ablak és a kapu motívuma is. Vajda 

fején a jellegzetes kipa látható, amely a zsidóság számára jelképes jelentésű, s viselése 

metaforikusan azt a gondolatot jeleníti meg, miszerint „a Mindenható ege borul föléjük, 

védelmet és lelki biztonságot nyújtva.”198 

 

 

59. kép  Vajda Lajos: Életfa önarckép. 1937, 

ceruza, papír, 25,5 x 22 cm, magántulajdon 

                                                           
197 Lásd: Филатов 2011, 143. p. 
198 A kipá (sapka és kendő viselet). In: http://www.zsido.hu/zsido-hitelet-vallas-szokasok-rabbi/zsido-jelkepek/a-

kipa (letöltés ideje: 2020.04.26.) 
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Érdekes megvizsgálni a borosta ábrázolását is bizonyos önarcképeken. Míg a szakáll a 

szigorúság, a férfiasság, a korlátlan uralom, a természetfölötti erő és a bölcsesség kifejezője, 

addig a borostás arc az ápolatlanság, a kulturálatlanság, de a depressziós állapot képi 

kifejeződése is lehet. Bizonyos értelemben a borosta egyfajta álarcként is felfogható, ami elfedi 

az arcot vagy a jellemet. Ugyanakkor a maszk a hagyományos kultúrában nemcsak az 

inkognitót, a személyiség elrejtését, vagy más identitás átmeneti felvételét (karneváli maszk) 

jelentheti, de a kívülállók elől eltakarhatja akár az arc aktuális állapotát, riasztó vagy élettelen 

mivoltát is. Ez utóbbi tény többek között szemantikailag az egyszerre kultikus és kegyeleti 

aspektusokkal is rendelkező halotti maszk toposzához rendelhető hozzá, melynek összetett 

szimbolikája az evilági és a túlvilági lét között feltételezett alapvető különbségekre épül: a 

halottnak ebben a maszkban, vagyis új létformájában kell a túlvilágon életre kelnie.199 Így tehát 

ismét a túlvilági lét „megélésének” képi ábrázolásához jutottunk. Vajda műveiben a világ és 

részei, vagy az ember és a világ között fennálló drámai konfliktus valamilyen formában mindig 

jelen van – a képek szellemi előterébe vagy hátterébe helyezve. A konfliktus feloldását csak az 

emberi áldozatvállalás, a prófétai küldetés katarzist teremtő ereje adhatja. Vajda több művének 

képi világában a közelgő katasztrófa élményének előérzete uralkodik, ahol a dolgok kíméletlen, 

következetes ellentmondásainak legyőzését egyedül a materiális világtól való elszakadás 

ígérheti. 

Ahogy már korábban szó volt róla, Vajda egy sajátos kelet-közép-európai új művészetet 

kialakításának módját kereste a két nagy európai kultúrcentrum (francia és orosz) behatásain 

keresztül. A művész Kelet és Nyugat egységének keresztény kultúra általi megvalósításának 

szolovjovi-bergyajevi eszméjét aktualizálja, ez pedig továbbvezet Vajda modernséghez fűződő 

viszonyához, vagy éppen „konzervativizmusának” kérdéséhez. A bergyajevi paradigma a 

nyugati kultúra hanyatlását teoretizálta, és Európa új (kulturális) egységének megteremtését, 

azaz Kelet és Nyugat szintézisét tűzte ki célul. Egyes kutatók szerint200 e kultúraszemlélet 

összegzése Vajda Lajos Felmutató ikonos önarcképe, melyen az alak hármassága, az egymástól 

eltérő, „reális” és „absztrakt” arcképek „szintéziséből” létrejövő harmadik forma tekinthető a 

megújuló kultúra jelképének. Ez a hármasság azonban nem csupán a kor teoretikus műveiben 

található meg, hanem – a Vajda számára nyilvánvalóan fontos – ikonfestészeti hagyományban 

is felfedezhető. Mi több, számára az európai egység, a közösség elve elsősorban nem 

vallásbölcseleti, hanem művészeti kérdést jelentett, ami így az isteni és emberi lényeg 

                                                           
199 Vö.: Hoppál –  Jankovics – Nagy – Szemedám 1996, 152. p. 
200 Többek között Pataki Gábor és Boros Lili szerint. 



122 

 

ábrázolhatóságának problémájába torkollott. A vajdai ember- és önábrázolás azért 

kapcsolódhatott az ikon elvont szemléletéhez és formakezeléséhez, mert az egyén közösségben 

történő felolvadásának eszméjét, a homo universalist közvetítette, ami – Szolovjov és 

Bergyajev nyomán – összekapcsolódik az ember divinációjának folyamatával.201 

Szentendrét bejárva Vajda közelebbről is megismerte a szerb templomok ikonjait: minden 

bizonnyal ez hívta elő gyermekkori élményeit, s inspirálhatta őt ikonos korszakának 

elindulásakor. Ezzel kapcsolatosan Mándy Stefánia így ír: „Vajda az ikonfestészetben látta a 

művészet legszigorúbb és legegyetemesebb törvényszerűségeinek egyik megvalósulását. A 

szentendrei ikonok egy jelentős részét emellett az egyszerű falusi festőknek ugyanaz a naiv-

expresszív formavilága teszi Vajda számára oly vonzóvá, ami más népi alkotásokon is annyira 

megragadta. A kubizmus, a konstruktivizmus és a szürrealizmus eredményei festészetében 

most ezzel a szemlélettel ötvöződve, egy mélyen humanisztikus emberábrázolás 

problematikáját szolgálják. 1935-36 táján, a fasizmus előretörése idején alkotja monumentális 

ikonos alakjait és önarcképeit. Ezek a sötét kontúrokkal körülfogott nagy pasztell- és 

olajfigurák megrendítő komolyságukkal, némán sugárzó erejükkel fordulnak a válságba jutott 

kor felé.”202 

Mándy Stefánia imént idézett tanulmányában 

hivatkozik egy Vajda Júliától származó feljegyzésre, 

miszerint ikonos korszakában férjének volt egy 

olyan elképzelése, hogy képeit úgy helyezze el a 

falon, ahogy az ikonok sorakoznak az 

ikonosztázokon, szorosan egymás mellett. Vajda 

ideáljai kollektív korok anonim alkotói voltak, ezért 

képeit sohasem szignálta. Nem a zseni volt az 

ideálja, hanem az ismeretlen alkotó, ahogyan az 

ikonfestők is névtelenek voltak. Sóvárogva gondolt 

vissza azokra a korokra, amikor a művészek még 

közös műhelyekben dolgoztak. Mándy Stefánia e 

tanulmányban azt a képet keresi, ami már 

határozottan és közvetlenül átvezet Vajda ikonos 

korszakába, és egyértelműsíti, hogy a Gyertyás lány 

                                                           
201 E témával bővebben foglalkozott Boros Lili „Vajda és Bergyajev” című előadásában az 2019-ben Szentendrén, 

a Ferenczy Múzeumban megrendezett Vajda-konferencián. 
202 Mándy 1964. 24 – 25. p. 

60. kép Vajda Lajos: Gyertyás lány. 1936,  

olaj, papír, 68 x 55 cm, magántulajdon 
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című kép az, ami felépítését és szellemiségét tekintve már az ikonok világát idézi. A képen a 

szemlélővel közvetlen szemben álló leányalak a középtengelyben helyezkedik el, mellette 

mindkét oldalon egy-egy égő gyertya látható, ami mintegy magasabb szellemi szférába emeli 

az ábrázolt alakot. Az erőteljes kontúrok, a zárt formák, vagy a geometrikus felépítés mind a 

határozott mondanivalót nyomatékosítja, és egyúttal bensőséges atmoszférát is teremt, 

miközben a frontális ábrázolás statikusságát és örökkévalóságát a szimmetrikus ábrázolás még 

inkább erősíti. 

Véleményem szerint az ikonos korszakot már erőteljesen előkészítik Vajda önarckép-

sorozatai, hiszen bizonyos „bizánci” jellegzetességek már e műveken is felfedezhetők. Vajda 

önarcképeiben, ahogy már fentebb is említettük, mindvégig jelen van bizonyos krisztusi vagy 

prófétai szerepkör. Ugyanez érvényesül majd az 1937–1939 között készült maszkos képeken 

is. Vajda Fekete önarckép című alkotása pedig már kimondottan ikon-szerű. Ha összevetjük a 

Lukács evangélistát ábrázoló 14. századi szerb ikonnal, láthatóvá válik a formai hasonlóság is. 

Ahogy a középkori ikonokon, úgy a Fekete önarcképen is megfigyelhető a megmerevedett 

testtartás, a távolba, ugyanakkor mégis befelé néző tekintet, mint ahogy a fejet glóriaként 

körülölelő hajkorona is az ikonokon megjelenített örökkévalóság gondolatkörét erősíti. 

          

                                   

 

 

      

61. kép Lukács evangélista. szerb ikon,  

14. század vége, tempera, fa, 30 x 22 cm, 

Hilandar-kolostor, Áthosz-hegy 

62. kép Vajda Lajos: Fekete önarckép. 1935, 

olaj, pasztell, karton, 63 x 45 cm, 

magántulajdon 
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Az önarcképek mellett a csendéletek is jelentős részét alkotják Vajda Lajos 

életművének. Ez utóbbiak témánk szempontjából azért is kifejezetten fontosak, mert 

néhányukon már szintúgy egyértelműen kimutatható az ikoni jelleg. Vajda csendéleteiből 

ünnepélyesség sugárzik, még akkor is, ha tudjuk, hogy csupán egy műtermi kisasztalon 

véletlenszerűen elhelyezett tárgyak csoportját festi meg. Mándy Stefánia szerint Vajda a 

csendéletein jelképpé avatott tárgyaktól jut el a jelképpé emelt emberi alakhoz.203 A pravoszláv 

ikonokon sok esetben a szentek mellett megjelenik környezetük is, tehát az alakokat és az őket 

körülvevő tárgyakat is ugyanaz az átszellemített atmoszféra hatja át: az ünnep csendjébe simuló 

anyagtalan képi formák kontúrozott egysége. Mándy a kijevi Szófia-székesegyház Máté 

evangélistát ábrázoló mozaikját hozza fel példaként, pontosabban a mozaik-kompozíciónak azt 

a részletét, amelyen a jelképes tárgyakat és a végletekig leegyszerűsített két alakot a homogén 

közeg és az egyívű formaalkotás anyagtalan egységgé transzponálja. A szakrális formák ilyen 

összefüggése jól érzékelteti, hogyan készítik elő Vajda ikonos korszakát szimbolikus 

utalásokkal telített csendéletei. Az ikonos képeken ugyanis éppen ilyen tiszta egyszerűséggel 

rajzolódik ki a jelenségek egyetemes összefüggéseiről alkotott vajdai szemlélet.204  

Kompozícióját és szimbolikáját tekintve Vajda Lajos Tányéros csendélet című 

pasztellképe bizonyos értelemben szintén párhuzamba állítható az ikonokkal. A kép 

középpontjában egy tányér látható, rajta alma, kés és két ablak. A tányér hátterében vékony 

kontúrral egy templomtorony jelenik meg. A keresztény ikonográfia szerint a tányéron 

általában kenyeret ábrázolnak, ezzel is az eucharisztiára utalva. Vajda e képén viszont az 

egyszerre pozitív és negatív szemantikával rendelkező kés és alma motívuma is szerepel, minek 

következtében a festmény kifejezetten komplex jelentéstartalmakat sűrít magába. A 

hagyományos diskurzusban az alma kifejezetten összetett szimbólum, ami vonatkozhat a 

szerelemre és a termékenységre, de egyúttal a teljességet és a tudást is jelképezheti. A 

keresztény ikonográfiában ugyanakkor az alma önmagában a bűnbeesés és a kárhozat jelképe, 

míg Mária és a gyermek Krisztus kezében éppen ellenkezőleg: a bűn leküzdésére és a 

megváltásra utal.205 A kést mint szimbólumot szintén többféleképpen értelmezhetjük: lehet a 

harag és az agresszió jelképe, ugyanakkor a rituális áldozatbemutatás eszközeként utalhat az 

ószövetségi borjú, vagy még inkább az újszövetségi Bárány feláldozására is. A Vajda képén 

megjelenő kés lehántja az alma héját, ami kígyóként tekeredik le a tányérról, ahogyan a bibliai 

bűnbeeséskor a kígyó tekeredett a fára, miközben rávette az első emberpárt arra, hogy egyen az 

                                                           
203 Mándy 1983, 40. p.  
204 Uo. 
205 Vö.: Pál – Újvári (szerk.) 1997, 33-34. p. 
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„almából”, azaz a tudás gyümölcséből. Mindezzel párhuzamosan a tányér kör alakja a 

teljességet és magát a világmindenséget jelképezi, míg az ablakszemek betekintést nyújtanak 

egy másik világba, ami így lehet az örök üdvösség, vagy akár a végső kárhozat világa is. Vagyis 

Vajda képén egyszerre aktualizálódik a keresztény ikonográfiában megjelenő alma-szimbólum 

mindkét jelentése: míg Éva a tudás fájának gyümölcsét leszakítva kitaszította az emberiséget 

Isten országából, addig Mária mint új Éva a mindent megújító Életet hozta a világra. Vagyis 

ahogy Ádám és Éva engedetlensége szenvedést és halált hozott a világba, úgy hozta el Krisztus 

áldozata az élet és halhatatlanság, az üdvösség reménységét az elbukott emberiségnek.  

 

 

63. kép  Vajda Lajos: Tányéros csendélet, 1936-1937,  

tempera, gouache, papír, 32 x 23 cm, MNG, Budapest 
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Mindemellett az adott kép motívumait tekintve a Példabeszédek könyvében olvasható 

salamoni bölcsességgel is kapcsolatba hozható: „Mint az aranyalma ezüsttányéron, olyan a 

helyén mondott ige.” (Péld 25,11) Ilyen megközelítésben sem tekinthető véletlennek, hogy az 

ezüsttányért éppen a templom közepére helyzete az alkotó, ezzel is mintegy azt hangsúlyozva, 

hogy a megtestesült Ige maga Krisztus, akinek Isten kimondott szavával való azonossága 

keresztény hittétel. Vajda Lajos e kompozíciójának mély összefüggésrendszere még 

teljesebben feltárható, ha felidézzük a motivikus szinten az adott képen is megjelenő ortodox 

templomok szakrális térstruktúrájának teológiai szimbolikáját: „a templom nem azért épül – 

hangsúlyozza Thomas Hopko, – hogy az Utolsó Vacsora színhelyét ábrázolja, nem is azért, 

hogy olyan emberek találkozó helye legyen, kiknek élete kizárólag e földi lét korlátjai között 

zajlik. A templom épületének mintája a Jelenések Könyvében ábrázolt Isteni Ország. Ebben 

előttünk áll az oltárasztal, Krisztus trónusa, melyen mint Isten Igéje az Evangéliumos Könyvben 

és mint Isten Báránya az Eucharisztikus Áldozatban Ő maga van jelen.”206 A templom épülete 

és Isten országa közötti párhuzam mellett azonban legalább akkora jelentőséggel bír az 

Újszövetségben markánsan megfogalmazott templom–ember párhuzam is, amivel 

kapcsolatosan Pál apostol a következőképpen ír 

Isten templomáról szóló tanításában: „A sarokkő 

pedig maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület 

egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az 

Úrban, és őbenne ti is együtt épültök az Isten 

hajlékává a Lélek által.” (Efez 2,20-22) Hasonló 

gondolatot találunk Péter apostolnál is: „Járuljatok 

őhozzá, mint élő kőhöz, ... ti magatok is, mint élő 

kövek, épüljetek fel lelki házzá, ... hogy lelki 

áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek 

Istennek Jézus Krisztus által.” (1Pét 2,4-5) A 

korinthusiakhoz írott második levélben pedig ezt 

olvassuk: „Mi az élő Isten temploma vagyunk.” 

(2Kor 6,16) Lényegét tekintve tehát az ortodox 

templomépítészet is ezt a hitet és alapélményt 

akarja közvetíteni. Vagyis Vajda e képének 

értelmezése kapcsán az első emberpár almájától 

                                                           
206 Hopko. 

64. kép Vajda Lajos: Leányfej.  

1936, pasztell, papír, 50 x 35 cm,  

Janus Pannonius Múzeum, Pécs 
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Jézus Krisztus utolsó vacsoráján vagy az eucharisztikus áldozaton keresztül valójában az alkotó 

ember alapvető Isten-élményéhez juthatunk el. Mándy Stefánia Vajda művészetének kutatása 

során azt az első képet kereste, ami már kimondottan „ikonosnak” mondható. Véleménye 

szerint Vajda ikon-korszakának hangulatát árasztja, de még nem viseli magán a későbbi 

ikonszerű képek hűvösebb szigorát az a pasztell leányfej, amelynek pettyegetett technikája más, 

ebből az időből származó képeken még hangsúlyosabb alkalmazásában látható. Az egyszerű 

formákból álló fej és a pettyegetett technika a középkori művészet és a mozaikművészet 

atmoszféráját idézi. Vajda az ikonokból elsősorban nem a szerkezetet vette át, hanem egyes 

figurák hangulati tartalmait. A sötét köpenyes alakok hasonlóan sötét tónusban, egységes, zárt 

sziluettként, de többnyire szigorúan frontális beállításban jelennek meg. Egyszerűségük, 

zárkózottságuk, mozdulatlanságuk mind az ikonokra jellemző olyan sajátságok, amelyeket az 

orosz avantgárd nemzedéke nem vett figyelembe. 

 

 

65. kép Vajda Lajos: Ikonos önarckép. 1936, pasztell, papír, 90 x 60 cm,  

Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre  
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Vajda e korszakának egyik legjellegzetesebb darabja a kék Ikonos önarckép. A tiszta 

kontúrokkal övezett emberi alak ovális, zárt fejét a haj sötét glóriaként keretezi, de az arc is 

sötét, mint az ikonokon. A hangsúlyozott szemöldök, ami egybefonódik az orr vonalával, illetve 

a szem alatti ráncok a határozott, figyelmes tekintetet emelik ki. A fekete vagy sötét kontúrok 

Vajdánál általában véve is ugyanolyan fontos szerepet kapnak, mint a hagyományos 

ikonfestészetben, ahol az arc a ruházat sötétebb árnyalataiból a világosabbak felé rajzolódik ki, 

azaz lényegében az ikonfestő a sötétségből hívja elő a fényt. Mindennek metaforikus jelentése 

van. Az egyes színtartományoknál gyakori a fekete körvonal rajzolása, mely még erőteljesebb 

hatást és színdinamikát ad a képnek. Az ikonok háttere rendszerint arany. Az arany ugyanis a 

hagyományos felfogás szerint egyenértékű a fénnyel, megvan a saját fénylő ereje, éppen ezért 

az isteni fény szimbóluma. 

Pszeudo-Dionüsziosz (Areopagita), az 5. században élt görög nyelven író filozófus és 

teológus esztétikai nézetei nagy befolyással voltak a bizánci művészetre. Műveiben részletesen 

kitér a színek szimbolikájára is, ami leginkább a bizánci ikonográfia egyik fontos részénél, az 

arany használatánál mutatkozik meg. Pszeudo-Dionüsziosz szerint az arany maga a 

lerombolhatatlan, bámulatos, kiaknázhatatlan, és tiszta ragyogás, a nap fényességének 

visszatükrözése.207 Az arany nem annyira szín, mint inkább tündöklő fény és ragyogás. A színek 

a fénytől kelnek életre, az arany pedig önmagában aktív fény, sugárzás. Ez a tulajdonsága akkor 

lesz nyilvánvaló, ha megnézünk egy ikont, melynek vörös, vagy ami kifejezetten ritka, kék 

háttere van. Az arany háttérnek erősebb a kisugárzása, mint egy színes háttérnek. Ezt a tényt az 

orosz ikonfestészeti terminológiában például az óorosz korszak végéig (17–18. század 

fordulója) azzal fejezték ki, hogy egyszerűen a szvet, azaz fény szót használták, amikor a 

háttérről beszéltek.208 Az arany mindenhol megtalálható, ahol az isteni örökkévalóság a 

hangsúlyos: elsősorban a glórián, de a ruházaton, a szent edényeken vagy az evangéliumi 

könyveken is. Krisztus ruháját gyakran finom arany ötvösmunka, assist borítja, ami isteni 

mivoltára utal. Az assist trónusokon és építészeti díszként is fennmaradt, de megtalálható 

bizánci birodalmi okmányokon is, ezek szent jellegét hangsúlyozandó. Az arany használata 

láthatóan a festés technikájával is kapcsolatban van. Az első ikonok nagyrészt viaszos 

pigmentfestékes technika szerint készültek, például a Sínai-hegy 5–8. századi ikonjai, ahol az 

arany nagyon ritkán fordul elő. Mindez talán a technikai nehézségekkel magyarázható, illetve 

azzal, hogy abban az időben az ikon még nem kapott rendszerszerű és pontos teológiai 

                                                           
207 Vö.: Бычков 2015, 10-36. p. 
208 Филатов 2011, 238. p. 
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meghatározást. A képrombolás után a pigmentfestékes eljárás megszűnt, és a továbbiakban 

temperát használtak. Ez a technika inkább lehetővé tette a rajzolás és a színezés művészetének 

kiaknázását; a sima, fényes háttér alkalmasabbá vált az arany használatára. Itt már bizonyára 

teológiai hatással is dolgunk van: tulajdonképpen a képvédők, Damaszkuszi Szent János, Szent 

Germanos pátriárka, és Studita Szent Teodor írásai Dionüsziosz Areopagitesz számos 

gondolatát felhasználják. Az arany háttér fontos az ikon optikai szerkezetének megértéséhez, 

lévén a festmény mintegy részt vesz az arany dinamizmusában. A nyugati festészetben a 

reneszánsztól kezdve hozzászoktunk ahhoz, hogy a fényt és az árnyékot olyan tényezőnek 

tekintsük, aminek vajmi kevés köze van ahhoz, hogy a fény forrása a képen belül vagy kívül 

van-e. Az ikon esetében ez teljesen másképp van; az ikon nem törekszik arra, hogy visszaadja 

a valóság látszatát, amit a fény és árnyék ellentéte vált ki. Nincs egy meghatározott fényforrás; 

maga a kép és a fény nincs elválasztva. A fény immanens, a képben van, és közvetlenül a 

szemlélőre sugárzik. A nyugati festészetben a fény–árnyék játékkal egyfajta dialógust 

alakítanak ki kép és szemlélője között. Ugyanakkor az ikon esetében a kép mintegy a nézőre 

„fénylik”, aki nem tehet mást, mint hogy nyitottá válik a szimbolikus értelemben véve egy 

másik világból származó fény befogadására. Mindebből jól látszik, hogy az ikonfestészetben 

bizonyos mértékben mindvégig érvényesül Pszeudo-Dionüsziosz nézeteinek hatása.209 

Visszatérve Vajda Ikonos önarcképére, itt az a művész az arany háttér helyett sárgát 

használ. Ugyanakkor a háttér sárgás tónusa szintén az ikonok arany hátterét hivatott jelezni. 

Míg azonban – ahogy az imént már szó volt róla – az arany ikonográfiai szimbolikáját tekintve 

egyenértékű a fénnyel, a sárgának megvan a saját színezete: a fény teszi elevenné és fényessé, 

csakúgy, mint a többi színt. Vajda nem ikont festett, hanem ikonos képet. A színekkel is 

érzékelteti, hogy tudatosan eltávolodik a szakralitástól. Mindezzel nem szentségtörést akar 

elkövetni, egyszerűen csak olyan egyetemes kérdésekre akarja felhívni a figyelmet, melyek 

túlmutatnak a földi léten, és az annak keretei között értelmezhető felekezeteken, vallásokon.  

Vajda Liliomos önarckép című alkotását, ami az ikonos korszak egyik kiemelkedő 

műve, valószínűleg ugyanebben az évben készítette. E kép esetében különös jelentősége lehet 

annak a ténynek, hogy Vajda Lajos nem szignálta képeit, mint ahogy címmel és évszámmal 

sem látta el őket. Műveit felesége datálta, és címet is utólag adott nekik. Éber Miklós ennek 

szellemében tanulmányában meg is kérdőjelezi a cím adekvát mivoltát. A liliomot általában a 

tisztaság és az ártatlanság jelképének, a zsidó és a keresztény szimbolikában pedig az Istenben 
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való bizalom jelének tekintik,210 ami önmagában nem is áll ellentétben Vajda „megdicsőült” 

alakjával, ám az adott képen nem liliomot vagy egyáltalán valamiféle virágot látunk, hanem 

egy olajágat, ami ősidők óta a béke és a reménység jelképe. „Nézetünk szerint – írja Éber – 

helyesebb és találóbb címe lenne a képnek az Olajágas önarckép.”211  

 

66. kép Vajda Lajos: Liliomos önarckép. 1936,  

pasztell, papír, 84 x 62 cm, MNG, Budapest 

 

                                                           
210 Vö.: Pál – Újvári (szerk.) 1997, 307. p. 
211 Éber 2004. 
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Az olajfa a kereszténységben az örök élet fája, az édenkert fáit is gyakran ábrázolták 

olajfaként. Ugyanakkor az olajfa az ószövetségi hagyományban szintén a bizalom és az Istenbe 

vetett hit szimbóluma,212 így szemantikailag a két növény motívuma gyakorlatilag kifejezetten 

közel áll egymáshoz. Az újszövetségi hagyomány viszont azt is rögzíti, hogy Krisztus az 

Olajfák hegyén fogadja el kiválasztottságát és a rámért szenvedést (Mt 26,30). Mindemellett az 

olajfa terméséből nyert olaj a keresztény szimbolikában az isteni áldás és kegyelem jelévé vált: 

királyokat és papokat kentek fel vele, akik ezáltal hatalmat és dicsőséget kaptak Istentől, és 

mint fölkentek, mintegy bebocsátást nyertek az isteni szférákba.213 Mindez leginkább Krisztus 

nevének etimológiai szimbolikájában tárul fel a 

legteljesebben, hiszen a Khrisztosz név valójában a héber 

eredetű Messiás ‘fölkent’ szó görög megfelelője.214 

Mindennek fényében kifejezetten nagy jelentősége lehet 

annak, hogy Vajda képének esetében az Éber Miklós által 

felvetett Olajágas önarckép megnevezés mellett 

foglaljunk állást, hiszen az olajág hangsúlyozott 

szimbolikájával Vajda egyértelműen önnön művészi 

mivoltára, azaz „fölkentségére”, kiválasztottságára 

látszik utalni. Mindezek mellett véleményem szerint a 

Liliomos önarckép című alkotás párhuzamba állítható az 

Angyali üdvözlet-ikonokkal is. A bizánci egyházban az 

üdvtörténet egyik legfontosabb eseményét, az Ige 

megtestesülésének időpontját megjelenítő Angyali 

üdvözlet-ábrázolások ikonográfiájára jelentős hatást 

gyakorolt Jakab protoevangéliuma, melyet a nyugati 

egyházatyák először elutasítottak, ám a 12–13. század 

során ismét felelevenítettek, minek eredményeként több 

új elemmel színesedett az adott ábrázolás típusa.215 E 

képtípusnak a keleti egyházban azt ikonosztáz 

Királykapuján, vagy annak közvetlen közelében van az 

állandó helye, ahol az Istenanya – a nyugati típustól 

                                                           
212 Vö.: Pál – Újvári (szerk.) 1997, 307. p. 
213 Uo. 
214 Vö.: Babits (szerk.) 1988, 122. p. 
215 Vö.: Seibert (szerk.) 1986, 21. p. 
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eltérően – rendszerint vörös fonalat és orsót tart a kezében.216 A 4. században a katakombákban 

Gábrielt még ifjú vagy szakállatlan férfi képében ábrázolták szárnyak és nimbusz nélkül, majd 

a későbbi Angyali üdvözlet-ábrázoláson már gyakran virágzó olajággal (vagy liliommal) a 

kezében jelenik meg a jó hír közvetítőjeként. Vajda Lajos szóban forgó alkotásán is eme tipikus 

ikonográfiai jellegzetességeket fedezhetjük fel: áhítatot keltő kép ez is, mint ahogy az ikonok 

is azok, mozdulatlansága az örökkévalóságba való betekintés bizonyosságával hat a szemlélőre, 

miközben végtelen egyszerűsége és dísztelensége a korai kereszténység puritán tisztaságát 

idézi. Az ábrázolt alak sötétségbe burkolódzó arcából, öltözékéből, egész lényéből misztikus 

titokzatosság árad.       

Vajda 1937-ben készített Plasztikus fej 

című alkotása kis mérete ellenére is igen jelentős 

kép. Az itt ábrázolt gömb formájú fej egy hosszú 

hengeralakú nyakon ül, vagyis a kép két egyszerű 

geometriai formából épül fel. A gömbformából 

aprólékos rajzolattal egy arc bontakozik ki, 

melyen a lecsukott szem és a zárt száj tökéletes 

befelé fordulást, átszellemültséget, meditatív 

állapotot jelez. A szellemi energiák ilyen fokozott 

koncentráltságára utal maga a fejforma, hiszen a 

gömb mint ideális test eredendően a tökéletesség 

és harmónia szimbóluma.217 Az asszociációk 

szintjén Vajda e képére jól rárímeltethetők Weöres 

Sándor Én és a világ című versének sorai, melyek 

a festmény gondolatiságának mintegy ellenpontját adják: Énem: gömb-alakú otthonom. / Ha 

kitekintek a résen, / a tarka világot láthatom / örvénylésben.218 A Plasztikus fej című alkotáson 

szereplő alak ugyanis nem „tekint ki a résen”, már nem kívánja a „tarka világ örvénylését” látni. 

Befelé figyel, önmagába tekint, csukott szemén érzékelhető, hogy a világ tarkaságától már 

megfáradt: mintha egy új megváltásra várna, hogy a világ jobb irányba forduljon. Ilyen 

értelemben figyelemre méltó a fej hold alakja, ami egyfajta kettősséget mutat: teliholdat idéző 

kerekdedségével beteljesülést, a körformán belül fogyó holdra emlékeztető arc pedig 

                                                           
216 Az Angyali üdvözlet-ikonokon az Istenanya állandó attribútumaként egészen napjainkig megjelenő vörös fonál 

és orsó mitológiai kontextusával kapcsolatosan lásd: Sarnyai 2015, 241-255. p. 
217 Vö.: Pál – Újvári (szerk.) 1997, 165. p. 
218 Weöres 1980, 13. p.  

68. kép Vajda Lajos: Plasztikus fej. 
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hanyatlást, reményvesztettséget sugall. Mindezzel együtt a kép atmoszférája a várakozás érzetét 

kelti, vajon e passzív, meditatív állapotot követően milyen hír, milyen üzenet érkezik hozzánk? 

Erre talán egy másik Vajda-mű adhatja meg a választ: a Plasztikus fej című kompozíció ugyanis 

már átvezet Vajda ikonos korszakának legfontosabb, s egyben páratlan darabjához, a Felmutató 

ikonos önarcképhez, avagy a Conditio Humanához. „Ebben a képben összefutnak a vonalas 

önarckép-rajzok és az ikonos képek fejlődésvonalai, összegződnek a korábbi motívumok – írja 

Passuth Krisztina. – A barnás alapforma lényegében a Plasztikus fejet ismétli meg, ezt a 

végsőkig leegyszerűsített, csak a leheletnyi tónuseltérésekkel érzékeltetett gömbformát, 

amelyen a tekintet, a vonások mind klasszikusan zártak, megbonthatatlanok, s a sötétszürke 

réteg úgy őrzi, takarja, burkolja a lelkit, mint széttörhetetlen páncél. Ennek a tulajdonképpen 

nem ikonjellegű Plasztikus fejnek a tiszta formáját őrzi a Felmutató ikonos önarckép is, de 

feltűnik benne a Barátok egymásra montírozott, egymáson áttűnő kettős arcának tanulsága is. 

A Plasztikus fej megközelíthetetlen zártságával szemben ebbe a sziluettbe oldalról belesimul 

egy halvány, mégis világosan kivehető profil önarckép, tágra nyitott nagy, üres szemekkel, s 

evvel az önmagába kényszerített kerek sziluett zártsága megtörik, egyszerre kétértelművé, 

talányossá és jelentősebbé válik. Balról az óriási kéz még csak fokozza ezt a talányosságot, ezt 

a misztikus jelleget. Jobbról pedig a váll fölé mintha valamilyen idegen anyag furcsa, rostos 

szövete nyomult volna be, egy újfajta, idegen matéria, amely nem motívum, csupán anyag, s 

amely Vajda utolsó korszakában szinte önálló értelemre tesz majd szert.”219 A Felmutató ikonos 

önarcképről számtalan tanulmány született, ennek ellenére a festménnyel kapcsolatosan a mai 

napig is sok a kérdőjel. Különösen a felmutató kéz ábrázolása foglalkoztatta a kutatókat. Éber 

Miklós a Conditio Humana című tanulmányában220 sorra veszi a kutatók álláspontját a 

Felmutató ikonos önarcképen látható kézmozdulatáról. Mándy Stefánia ezt a jellegzetes, 

szakrális mozdulatot a bizánci és pravoszláv ikonokból eredezteti: a kissé egymás felé hajló 

három ujj az Atya, a Fiú és a Szentlélek hármas egységére utal. Karátson Gábor ezzel szemben 

már bizonyos kételyeknek ad hangot:,,Nem tudom, persze, lehet-e ezt a képet felfelé  mutatónak 

nevezni. A kéz mozdulata nagyon különös”.221 Mezei Árpád pedig a festményen ábrázolt 

kézben egyenesen a Vajdát üldöző ördög képét véli felfedezni.222   

 

 

                                                           
219 Passuth 1967, 779. p.  
220 Éber 2004. 
221 Karátson 1975, 177-182. p. 
222 Éber 2004.  
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69. kép Vajda Lajos: Felmutató ikonos önarckép (Conditio Humana). 1936,  

pasztell, papír, 90 × 62 cm, Kovács Gábor Művészeti Alapítvány 



135 

 

Ezt a felfogást azonban több kutató is félrevezetőnek tartja, még annak ellenére is, hogy 

a kéz valóban ijesztő módon túlméretezett. Éber Miklós, a kép tulajdonosa egy alapos 

tanulmányt szentelt a különböző interpretációknak.223 A Mándy által felvetett, pravoszláv 

ikonokról ismert szakrális kézmozdulattal kapcsolatos elképzelés Éber Miklós szerint azért nem 

helytálló, mert „a bizánci mozaikokon és pravoszláv ikonokon Krisztus felemelt, jelet adó keze 

mindig a jobb kéz, mindig világos tónusú, mindig a tenyerét szembe fordítja szembe, a képből 

kifelé, azaz a néző felé, és hüvelykujja sohasem látható kívülről, a köröm oldaláról. A szigorú 

bizánci kánon szerint az ujjak tartása különböző lehet, attól függően, hogy a kép Krisztust 

pantokrátori, azaz uralkodói pózban, feltámadtként, avagy tanítóként ábrázolja-e. Ezzel 

szemben Vajda festményén egyértelműen egy bal kéz látható, amelynek színe fekete, és 

kívülről, a hüvelykujj felőli oldalról van ábrázolva. Mindez akkor sem egyezne meg az ortodox 

kánon Vajda által is jól ismert előírásaival, ha az ujjak különös tartásától eltekintenénk. (…) A 

Vajda-festmény kezének egymással szöget képző két ujja, a mutató és középső ujj tehát eleve 

nem mutat.”224 

A következőkben két tanulmányt szeretnék kiemelni, és messzemenően ezekre 

támaszkodva ezek alapján bemutatni a képet. Pataki Gábor és Éber Miklós írásai225 komoly 

alapossággal elemzik a Felmutató ikonos önarckép című képet, s annak rejtett mélységeit is 

feltárják. Olyan összefüggésekre mutatnak rá, melyek megerősítik a fentiekben vizsgált Vajda-

művekkel kapcsolatos gondolatmenetemet.  

A szürrealista rajzművészet egyes, konstruktív irányzatainál megfigyelhető, hogy az 

ábrázolás során az egymásra vetülő vonalak, a különböző tömegek és az eltérő árnyalatú 

színfoltok a transzparencia révén sajátos összefüggésbe kerülnek. Vajda Lajos művészetében a 

transzparens formák alkalmazása, - az 1930-as évek közepén készült alkotásai kapcsán-, 

összetett felületeket és a szokványostól eltérő térkezelést is eredményez. E korszak 

legismertebb, minimalista szemléletű rajzzal, valamint finom, világos árnyalatú pontozással 

létrehozott alkotásán a művész háromnegyedprofilban ábrázolt önarcképe egy vöröses 

árnyalatú, az ikonfestészet inspirálta, kétdimenziós hatású férfifejjel találkozik. A képmező 

hátterében lévő önarckép kilép rávetülő ikonfejjel közös teréből. A homlok alsó fele, a szemek, 

az orr, a nyak baloldala, a jobb vállra eső drapéria bizonyos része elkülönül gömbfej tömegtől.   

                                                           
223 Éber 2004. 
224 Uo.  
225 Pataki 2000, Éber 2004. 
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A fejek arányait tekintve feszültség uralkodik a kompozícióban. A kiegyensúlyozottság 

megszűnik a felnagyított kéz térbeli elhelyezése miatt. A begörbített gyűrűs- és kisujj vonalán, 

valamint a hüvelykujjon végig húzódó szürkészöld áramlás ugyanis azt sejtetné, hogy az 

önarckép rávetül a kézre, így az annak tömege mögött található, miközben a mutató- és a 

középső ujj mintegy beleér az önarckép közegébe, a sötétebb, legelöl elhelyezkedő nyakrész 

barna árnyalatával jelzett hüvelykujj pedig előreugrik. A kéz hármas téri helyzete megfelel az 

arckép három különböző értelmezésének. Karátson Gábor érzékeny, a mű struktúráját 

mindeddig legalaposabban boncoló elemzéséből kiindulva, a két arc egymásba vetülése révén 

kialakult egy „új olvasatú”, „harmadik portré”. Az „auratikus gömbfej” körívéből és az 

individuális portré szemábrázolásából és orrvonalából összeálló, balra néző fej, az egyedi, 

esetleges, emberi vonásokat őrző önarckép és a személytelen, univerzális, isteni jellegű ikon 

tulajdonságait és jellegzetességeit összegző „igazi arc”, az Ember arca jött létre.226  

Pataki Gábor Szabó Lajos és Bergyajev írásainak Vajdára gyakorolt hatásán kívül 

nagyon fontosnak tartja Max Picard svájci katolikus teológus, filozófus 1920-as és 1930-as 

években megjelent írásait is. Vajda olvasmányjegyzeteiben is szerepel Picard 

Menschengesicht227 című könyve, amelynek fejezetei az Istenhez hasonlító egykori emberi arc 

jellegzetességeit veszi számba. Pataki Gábor Picard gondolatait összeveti Vajda képével, 

ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy nem bizonyítható közvetlenül, hogy Picard műve a 

Vajda-kép egyenes ikonográfiai előzménye lenne, mindenesetre jellemző s lényeges adalékokat 

szolgáltathat a művész koncepciójának feltárásához. Minden arc befejezése előtt érződik, hogy 

még nem készült el, s előtte van egy másik arc, melynek alapján formálódhat: ez a vezetőarc 

(das Leitgesicht). Minden emberi arc előtt láthatatlanul lebeg valami, egy másik arc, ami 

mindenben, formában, kifejezésben és mozgásban egyaránt tökéletes. Minden arcot 

egyidejűleg áthat (umgeben) egy másik arc, (Leitgesicht), ezért nagyobb, mint a valóságban. 

Felmerül ezek kapcsán az egyedi és az általános, az esendő és a tökéletes portré viszonya Vajda 

képén.228 

„Picard a két arc találkozását a halál pillanatához kapcsolja, s a Vajda-oeuvre 

ismeretében nem is lehet eltekinteni egy lehetséges, a halált szakrális jelentőséggel felruházó 

olvasattól. Picard szerint a szellemarc ekkor kapcsolódik hozzá az igazi archoz, elvegyül vele 

és megszilárdítja. Ez a megszilárdulás a halott arca, de több is, mert a halál arca olyan, mint 

egy születő lény szellemarca. Az arc, képes arra, hogy a láthatatlanul magának kiterjedést 

                                                           
226 vö: Pataki 2000 
227 Picard 1929. 
228 vö: Pataki 2000, 160. p. 
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nyerjen. Ez a terület  az arc atmoszférája... Olyan hatalmas az arc láthatatlan része, hogy a 

látható  maga, az arc, csak mint a láthatatlan megsűrűsödött része jelenik meg, megvastagodott 

folytatásként. Az arc vonalai nem az egész, valódi arc vonalai, hanem a látható és a láthatatlan 

közötti határvonalak. Az emberi arcnak tere van, ahol kinyújtózhat a láthatatlanba, ahol 

megnyugodhat benne, s ha szükséges, átváltozhat ott, előkészítheti a láthatatlanban a láthatóvá 

válást. Picard bizonyos passzusai mintha az áramló pasztellszemcsék keltette méltóságteljes 

vibrálást is megfogalmazná. Amikor az arc mozogni kezd, mozgása nem ellentétes a 

nyugalommal, ahogy Isten mozgása sem ellentétes saját nyugalmával. Olyan ez, mintha a 

nyugalom lélegezne. A Vajda-képen is nagyjából hasonlóan párálló, lebegő hatást keltő 

diszperz halmazállapotú aurák találkoznak egymással, miközben a körvonal egyúttal mégiscsak 

rögzíti a két szféra határait, s ott a találkozás pillanatában az individuális és az ikonportré 

áthatásának területén összesűrűsödő arc is. Egy ponton Picard leírása szinte előképnek hat. 

Vannak arcok, melyek mindig Isten körül keringenek s szakadatlanul az örök őskép alapján 

formálódnak, mintha minden lényegi dolog, mely még nem is nyilvánult meg a Földön, az ilyen 

emberek szemein keresztül tekintene le.229 

Pataki ugyanakkor arra is felhívja az olvasó figyelmét, hogy a Picard-i gondolkodásmód 

befogadásának előkészítőihez, a dialógusfilozófia képviselőihez, Bergyajevhez, illetve a Szabó 

Lajos közvetítésével megismert Martin Buberhez és Ferdinand Ebnerhez is vissza kell nyúlni, 

akik az ember és Isten viszonyát egy dinamikus, megszólítást, illetve objektiválást, tárgyiasítást 

feltételező kapcsolatban képzelik el. Ennek megfelelően tételeződik a buberi (Ebner által is 

átvett) Ichsein, Dusein és Essein hármassága, az Én és Te dialogikus vagy az Én és az Az (Ő) 

személytelen viszonya. Ebner ezt kiegészíti a Pneuma (lélek), Logosz (Ige) és a Perszóna 

(Személy) hármasságával, melynek összeműködése során az Én és a Te, tehát a 

megszólíthatóság vonatkozásában tartja megvalósíthatónak az Istennel levő kapcsolatot. A 

dialógus jellegét tekintve konkrét, fiktív és eszmei Én-t illetve Te-t különböztet meg, a zseni, 

az őrült és az apostol típusát rendelve hozzájuk. Ebből a megközelítésből az apostol szavában 

nem az ember énje (beszél), hanem maga az isten, aki felhasznál egy embert, hogy belőle 

szóljon. Pataki Gábor megerősíti, hogy Bergyajev hatása Vajda e művén is érződik.  Az orosz 

filozófus Isten és Ember, egyedi és általános találkozását kölcsönös és dinamikus, mozgásban 

lévő kapcsolatnak tételezi, amelynek lényege, misztériuma Isten születése az emberben és 

egyidejűleg az ember születése Istenben. E kettő metszéspontján jön létre az isteni és emberi 

természetből egyaránt részesülő Szellemmel, a Logosszal azonosított Theantróposz, az 
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Istenember - a vajdai mű „harmadik arca”. Tárgyunk szempontjából nem közömbös, hogy e 

következtetéseket Bergyajev a pravoszláv teológia sajátosságaira alapozva vonja le, melynek 

középpontjában az emberben levő isteni képmás és hasonlóság áll - az a tan, hogy az ember 

szellemi lénynek teremtetett. Az ember Istenhez hasonlatos, szellemi életét a bűnbeesés nem 

pusztította el, csak megsértette, és az emberben levő Isten-kép elhomályosult. Tehát akárcsak 

Ebnernél, Bergyajevnél is felfedezhető a dialógusra alapozott hármasság gondolata, s ha 

teljesen más alapállásból is, de a Picard-i, az isteni és emberi arc hasonlóságáról, rejtélyes 

egymásra utaltságáról szóló elképzelések sem idegenek ettől.230  

A mű értelmezése során a művészettörténészek felfigyeltek a kéz hangsúlyos és 

abnormális arányaira is. Valami fenyegető nyugtalanság érződik belőle, ami konkrétan nem 

kötődik semmihez. Éber Miklós, - ahogy fentebb már említettem – végig vezeti a kéz szerepét 

az evolúció folyamatában. S amikor szembe állítja az aggyal és a fejjel, akkor kétségtelenné 

teszi, hogy a kéz közelebb áll az anyaghoz, az anyagi világhoz. Ennélfogva – fogalmaz Éber a 

kéz a „vétkesebb” fele az énünknek, akkor is, ha bűntetteinek az értelmi szerzője és ilyetén 

módon cinkosa, elengedhetetlen bűntársa az agy. Kéz híján sok minden, amire kevésbé lehetünk 

büszkék, feltehetőleg eszünkbe se jutna. A kéz szüli az alkalmat, a lehetőséget az agynak, hogy 

az, vele cinkosságban vétkezhessen. Ezt a materiális jelleget erősíti az is, hogy Vajda bal kezet 

– mely általában az ügyetlenebb –  ábrázol, nem pedig jobbot.  Ezért véli úgy Éber, hogy Vajda 

képén is ezért ilyen fekete, túlméretezett, torz és ijesztő, sőt fenyegető az ábrázolt kéz. „Azt, 

hogy a kéztartás ezen a koncepción belül mit fejez ki, csak találgatni tudjuk. Ha tanítást, akkor 

az eddigiek alapján inkább Lucifer, mint Krisztus tanítását, vagy akár a Szentháromságra való 

utalást. Nézetünk szerint e tekintetben Karátson feltevése mellett szól a legtöbb érv: a kéztartás 

tanácstalanságról tanúskodik, az emberiség bizonytalanságáról jövőjét, további útját 

illetően.”231 Éber Miklós azonban lát némi reménysugarat. A fekete kéz illuminált 

hüvelykkörmének fényében arra vél utalást sejteni, hogy a „Szubjektum, a materális én minden 

bűnössége és földhöz ragadottsága, feketesége dacára nemcsak a sötétség és árnyék hordozója, 

hanem pozitívot, nemeset, valami kis fényt is hordoz magában.”232 Ezzel a gondolatmenettel 

jutott el Éber oda, hogy a képet „Conditio Humanaként”, azazaz emberiség állapotának 

ábrázolásaként értelmezze.  

                                                           
230 Uo. 164. p. 
231 Éber 2004 
232 Uo. 
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A festmény, a rajta megjelenő sötét felület révén átmenetet képez Vajda ún. maszkos 

kompozícióihoz. Művei olyan elemeket is tartalmaznak, mint például az árnyékszerűség, amely 

teljesen idegen az ikonfestészettől. A Felmutató ikonos önarckép felépítését, tartalmát és 

mondanivalóját tekintve csak bizonyos szintig mutat rokonságot az ikonokkal. Döntő 

különbség, hogy ezen a képen már megjelenik az árnyék, vagyis az erőteljes „deszakralizáció”. 

Az ikonokon azért nem találunk soha árnyékot, mert az ikont fényre festik. Pavel Florenszkij 

azt írja Az ikonosztáz című könyvében, hogy az ikonfestő a létet, sőt az igaz létet ábrázolja, az 

árnyék viszont nem lét, hanem léthiány.233 Az ikonfestészet fény által létrehozott tárgyakat 

ábrázol, nem pedig egy fényforrás által megvilágított dolgokat.234 Az ikon nem azt ábrázolja, 

amit érzékeinkkel a világból felfogunk, hanem azt az eredendő valóságot, aminek a világ 

tükröződése és szimbóluma: az ikon az örökkévalóság szemlélhető bizonysága.235  

A mély drámai hatás mellett, Vajda Lajos műveiben rejlő szakralitás azt is sugallja, hogy 

ha eltűnik életünkből a hit, elveszik az emberiség és az örökkévalóság is. Éber Miklóst idézve 

Vajda e műve a végső tanulsága, vagy ahogy maga a szerző írja, az emberiség állapotát javító 

terápiajavaslat: „A képen a fejek, a szájak némák. Beszélni csak a kéz beszél, bizonytalanságról, 

veszélyeztetettségről, a bűnnel való vívódásról. A fej, az arc, Vajda arca, az álarc mögé rejtőzik: 

fél. A kéz, az anyagi világ képviselője tanácstalan, nem tud, nem képes kiutat, irányt mutatni. 

A kiút ott rejlik az ember, Istenhez, Krisztushoz való fordulásában, fő tanításának, a szeretetnek 

a gyakorlásában áll. Az embernek integrálnia kell a krisztusi szeretetet. Erre utalhat az 

önarcképfej vállkendőjének az ikon-alakot betakaró, magához vonó gesztusa. Nézetünk szerint 

ez a festmény mélységesen humanista beállítottságú üzenete.”236 

 

  

                                                           
233 Florenszkij 2005, 152. p. 
234 Uo.158 p. 
235 Uo. 83. p. 
236 Éber 2004. 
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ZÁRSZÓ 

 

Az egyetemes művészet kontextusában az ikonfestészet művészettörténeti jelentősége 

vitathatatlan. Nemcsak a szentéletű ikonfestőre, az ikonok szemlélőire, hanem a 20. század 

orosz avantgárd művészeire is nagy hatást gyakorolt. Azaz olyan alkotóművészekre is, akik 

elsősorban nem a szakralitás kérdéskörén keresztül közelítettek az ikonokhoz, hanem azokban 

saját nemzeti kultúrájuk gyökerét vélték felfedezni. Az orosz avantgárd művészet csupán 

néhány évtizedig élt és virágzott, mégis az egyetemes művészettörténet fontos korszakává vált. 

Az orosz avantgardisták közül többen tanultak ikonfestést, vagy egy ideig ikonfestőként is 

dolgoztak, mint például Vlagyimir Tatlin, voltak köztük hívő pravoszlávok is, mint Natalija 

Goncsarova és Olga Rozanova. Mások kezdetben szoros kapcsolatban álltak a vallásossággal, 

de később eltávolodtak a hittől, és a nihilizmus felé fordultak, mint Pavel Filonov, de voltak 

köztük olyanok is, akik származásuknak köszönhetően a zsidó valláshoz kötődtek, mint Marc 

Chagall.  Ami viszont közös bennük: saját művészetükbe beépítették az ikonok világát, amire 

az orosz kultúra forrásaként, nemzeti sajátosságként tekintettek. Ugyanúgy, ahogy a 

disszertáció témája szempontjából fontos képzőművészek is, Kandinszkij, Malevics és 

Rodcsenko. Az ikonikus képi technikák adaptálásában mindannyiuknál más-más a forma, más-

más az elmélet,  de egyikük sem az ortodox ikonok puszta másolásában gondolkodott, hanem 

valahányan új inspirációkat merítettek belőlük. Nem a vallási tartalmú pátosz hatotta át 

műveiket, hanem visszatértek a vallás általános archetipikus gyökereihez, ugyanakkor az 

ikonok eredeti szakralitásától egyre jobban eltávolodtak. Larinov, Goncsarova, Tatlin és 

Kandinszkij egyaránt a látványból indult ki, míg Malevics ihletett módon talált rá a „zéró 

pontra”, a fekete négyzetre mint ősképre, az Intuitív Értelem alkotására, az abszolút 

örökkévalóság ikonjára. A fekete és a fehér viszonyát vizsgálta, ahol a fehér a „nem-teremtett” 

fényt képviseli. Malevics számára a transzcendens alapvető geometrikus formákból áll. Tatlin 

az anyag „prófétája” volt, műveibe bármilyen anyagot képes volt beépíteni. Rodcsenko és 

Sztyepanova konstruktivizmusa a technikát éltette. Jelszavuk nem véletlenül hirdette: „Le a 

művészettel! Éljen a technika! A vallás hazugság.”   

A 20. század elején az új természettudományos paradigmák megjelenése (nem-

euklidészi geometria, relativitáselmélet, kvantummechanika, genetika stb.) jelentős fordulatot 

hozott a világszemlélet alakulásában. A világegyetem és az élet eredetére, az emberi szabadság, 

valamint a jó és a rossz mibenlétére vonatkozó kérdésekre más-más válaszok születtek. A 

képzőművészek sem elégedhettek meg többé a látható világ leképezésével, hiszen már 
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természettudományosan is igazolttá vált, hogy az ismert világ más nagyságrendekben – atomi 

és kozmikus léptékekben – érzékelhető és szemlélhető, mint azt a korábbi évszázadokban 

feltételezték.  

A magyar művészek közül Uitz Béla volt az, akire elsőként hatottak az ikonok és az 

orosz ikonfestészet, mindemellett pedig az orosz avantgárd művészeti törekvések is magával 

ragadták. Uitz analizálta, elemezte és különálló alakzatokra – körökre, négyszögekre, 

vonalakra, háromszögekre – bontotta a pravoszláv ikonképet, egyszerűsítette, majd újból 

összerakta a formákat. A középkori ikonfestők meghatározott kánon szerint, szigorú szabályok 

szerint dolgoztak. Meghatározott formákat kellett követniük minden ikon elkészítésekor. A 

mintakönyv sablonjai, a körök, a négyszögek, a háromszögek meghatározták  a tökéletes 

arányrendszert.  Mindezek mellett a mintakönyvek tartalmazták a teljes ikonfestészeti 

folyamatot is, a fatábla alapozásától kezdve az aranyozáson át az arc festéséig.  Tehát, amikor 

Uitz formákra bontotta az ikonképet, nem járt messze a mintakönyvek adta szigorú sablonoktól.  

De vajon hozott-e Uitz számára új eredményt ez az analizálás, ez a formaalkotás? 

Dolgozatomban megkíséreltem megkeresni azokat az ikontípusokat, melyek nagy 

valószínűséggel kiindulópontjai lehettek Uitz kísérleteinek. Mindamellett, hogy Uitz alkotásai 

vitathatatlanul művésziek, egyúttal párhuzamba állíthatók korának egyes tudományos 

útkereséseivel, kérdésfelvetéseivel is. Az bizton állítható, hogy Uitz nem a szakralitást kereste 

az ikonokban, csupán az esztétikum ragadta meg őt mint proletárművészt. Akkor miért érintette 

meg mégis az ateista Uitz Bélát ilyen mélységben az ikonfestészet? Carl Gustav Jung neves 

istentagadó tudósok és gondolkodók álmait vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy a 

vallásos megnyilvánulások következetes ignorálása esetén a vallásos jellegű képek az 

álmokban kerülnek felszínre, és e jelképek alaptípusai minden embernél közösek. Uitznál ezek 

a képek az alkotás során jöttek vajon elő? Ezt a feltételezést támasztják alá az anyaság témájával 

kapcsolatos grafikái is, melyeken az anya alakját mint „Madonnát” ábrázolta. 

Vajda Lajos művészetét – ahogy fentebb részletesen szóltunk róla – a szerb kultúrával 

kapcsolatos gyermekkori élmények, és a „szerb” város, Szentendre hangulata irányította az 

ikonfestészet bizonyos tényei felé. Mindez Vajdánál szorosan kötődik a mindenséggel való 

kapcsolat szimbolikájához.  

Vajda Lajos alkotásai mély filozófiai gondolatokat járnak körül. Ő nem analizál, nem 

bont részletekre, mint Uitz. Éppen ellenkezőleg, mindent egybeolvaszt: művein kiválóan 

megférnek egymás mellett a zsidó, a pravoszláv, a katolikus vallás, és a népművészet jelképei. 

Mert minden ősforrása ugyanaz, vagyis minden Egy. Az önarcképeiből például a médium- vagy 
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próféta-szerep érződik, egy olyan személyé, aki a tudás birtokában van, de a kor, amelyben élt 

és alkotott, még nem érett meg arra, hogy felfedje ezeket.  

Disszertációmban végeredményben azt a deszakralizációs folyamatot vizsgáltam, mely 

során egy műalkotás eltávolodik a vallásos, szakrális tartalmaktól, miközben nem veszíti el 

annak lehetőségét, hogy valódi remekmű válhasson belőle. A remekművek ugyanis minden 

esetben olyan üzenetet hordoznak, mely a mindenkori műélvező számára útmutatást jelenthet, 

kimondja helyette a kimondhatatlant, láthatóvá teszi számára a láthatatlant.  
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szuprematista műveivel, Petrográd, 1915. december 19. és 1916. január 17. között 

 A kép forrása: Site «The State Hermitage Museum» 

https://www.artistrunwebsite.com/inspiration/940/TheImportance+of+Installation 

23. kép Kazimir Malevics: Szuprematizmus. 1915, olaj, vászon, 101,5 x 62 cm, Stedelijk 

Museum, Amszterdam 

A kép forrása: Simmen, Jeannot – Kohlhoff, Kolja: Kasimir Malewitsch. Leben und 

Werk. Köln: Könemann, 1999, 52. p. 

24. kép:  Kazimir Malevics: Nők a mezőn. 1928-1930, olaj, vászon, 106 x 125 cm,  

 Orosz Múzeum, Szentpétervár 

A kép forrása: Simmen, Jeannot – Kohlhof, Kolja: Kasimir Malewitsch – Leben 

und Werken. Bonn: Könemann, 1999, 77. p. 

25. kép:  Vaszilij Kandinszkij: Lovas, Szent György. 1915-1916, olaj, karton, 61,4 х 91 cm,  

Tretyakov Képtár, Moszkva  

A kép forrása: Site «Wassily Kandinsky» https://www.wassilykandinsky.net/work-

100.php 

26. kép:  Vaszilij Kandinszkij: Szent György. 1911, olaj, vászon, 107 x 95 cm, 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/01.+Paintings/570107
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/01.+Paintings/570107
https://www.artistrunwebsite.com/inspiration/940/TheImportance+of+Installation


 
 

Orosz Múzeum, Szentpétervár  

A kép forrása: Spira, Andrew: The Avant-Garde Icon. Russian Avant-Garde Art 

and the Icon Painting Tradition. Aldershot: Lund Humphries Publishers Ltd, 2008, 

126. p. 

27. kép:  Az isteni felemelkedés létrája. 12. század, tempera, fa, Szent Katalin kolostor, 

Sínai-félsziget  

A kép forrása: Ruzsa György: Ikonok könyve. Bp.: Képzőművészeti, 1981, 9. tábla 

28. kép:  Vaszilij Kandinszkij: Létraforma. 1929, akvarell, papír, 30 x 30 cm, 

Kunstmuseum, Winterthur   

A kép forrása: Site «The Japan Times» 

https://www.japantimes.co.jp/culture/2010/09/17/arts/show-undermined-by-a-

surfeit-of-masters/ 

29. kép:  Alekszandr Rodcsenko: Két figura (Kompozíció). 1918, olaj, farost,  

93 x 51,5 cm Art Gallery of  South Wales, Sydney   

A kép forrása: Site «The Art Gallery of New South Wales» 

https://www.artgallery.nsw.gov.au/collection/works/416.1997/ 

30. kép:  Szent Dmitrij. 15. század, Pszkov, tempera, fa, 88 x 67 cm,  

Orosz Múzeum, Szentpétervár 

A kép forrása: M.V. Alpatov: Early russian icon painting. Moscow: Iskustvo, 1978, 

127. p. 

31. kép: Alekszandr Rodcsenko: Tárgynélküli kompozíció. 1918, olaj, fa, 53 x 25 cm, Orosz 

Múzeum, Szentpétervár 

A kép forrása: Spira, Andrew: The Avant-Garde Icon. Russian Avant-Garde Art 

and the Icon Painting Tradition. Aldershot: Lund Humphries Publishers Ltd, 2008, 

96. p. 

32. kép:  Kassák Lajos: Képarchitektúra. 1922, akvarell, papír, 26 x 20 cm, magántulajdon 

A kép forrása: Arcanum Digitális Tudománytár // 

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/pannon-pannon-enciklopedia-

1/magyar-nyelv-es-irodalom-31D6/szazadveg-es-megujulas-40C9/kassak-lajos-

es-fust-milan-szabolcsi-miklos-41FB/ (letöltés ideje: 2020. december 8.) 

33. kép:  Bortnyik Sándor: Színes kompozíció. 1922-1923, szitanyomat, olaj,  

 56,8 x 34,5 cm, Dornyay Béla Múzeum, Salgótarján 

A kép forrása: Fotó: Shah Timor 

34. kép:   Moholy-Nagy László: From the radio tower, Berlin. 1928, fotó, papír,  

  24,6 x 19,1 cm, magángyűjtemény 

 A kép forrása: Mai Manó Ház blogja 

  https://maimanohaz.blog.hu/2013/03/11/moholy-nagy_laszlo_man_ray 

35. kép:  Uitz Béla: Analízis VII. 1922, linómetszet, papír,  20 x 32,2 cm, Szépművészeti 

Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 

https://www.japantimes.co.jp/culture/2010/09/17/arts/show-undermined-by-a-
https://www.japantimes.co.jp/culture/2010/09/17/arts/show-undermined-by-a-
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/pannon-pannon-enciklopedia-1/magyar-nyelv-es-irodalom-31D6/szazadveg-es-megujulas-40C9/kassak-lajos-es-fust-milan-szabolcsi-miklos-41FB/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/pannon-pannon-enciklopedia-1/magyar-nyelv-es-irodalom-31D6/szazadveg-es-megujulas-40C9/kassak-lajos-es-fust-milan-szabolcsi-miklos-41FB/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/pannon-pannon-enciklopedia-1/magyar-nyelv-es-irodalom-31D6/szazadveg-es-megujulas-40C9/kassak-lajos-es-fust-milan-szabolcsi-miklos-41FB/


 
 

A kép forrása: Magyar Nemzeti Galéria honlapja  

https://mng.hu/mutargyak/analizis-vii/ 

36. kép: Uitz Béla: Vaszilij Blazsennij székesegyház. 1921, tus, papír, 61 x 45 cm, Dornyay 

Béla Múzeum, Salgótarján 

A kép forrása: Fotó: Shah Timor 

37. kép:  Uitz Béla: A moszkvai Vaszilij Blazsennij székesegyház. 1921, színes tus, papír, 58 

x 44 cm, magántulajdon 

A kép forrása: Kieselbach Galéria honlapja  

https://www.kieselbach.hu/alkotas/a-moszkvai-vaszilij-blazsennij-szekesegyhaz_-

1921_12353 

38. kép:  Aristarkh Lentulov: Szent Bazil katedrális. 1913, olaj, vászon, 163 x 170 cm, 

Tretyakov Képtár, Moszkva 

A kép forrása: Site «Wmuseum Лучшие музеи мира» 

https://wmuseum.ru/lentulov-aristarh-vasilevich/vasilii-blazhennyi.html 

39. kép:  Uitz Béla: Ikonanalízis I. 1921, tempera, papír, 39,7 x 30 cm  

Puskin Múzeum, Moszkva 

A kép forrása: Spira, Andrew: The Avant-Garde Icon. Russian Avant-Garde Art 

and the Icon Painting Tradition. Aldershot: Lund Humphries Publishers Ltd, 2008, 

100. p. 

40. kép:  Szent György és a sárkány ikon. 16. század eleje, Novgorodi iskola, tempera, fa, 

52,7 x 41,3 cm, Clarence Woodard Collection, Orinda 

A kép forrása: Site «Ruzhnikov Fine Art & Antiques» 

https://www.ruzhnikov.com/russian-icons/st-george-and-the-dragon/ 

41. kép:  Uitz Béla: Ikonanalízis III. 1921, tempera, papír, 39,7 x 29,8 cm  

Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria 

A kép forrása: Fotó: Shah Gabriella 

42. kép:  Uitz Béla: Ikonanalízis IV.  1921, akvarell, papír  30 x 40 cm  

 Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria 

A kép forrása: Fotó: Shah Gabriella 

43. kép:  Istenszülő oltalma (Pokrov) ikon. 15-16. század, tempera, fa, 17 x 26 cm,  

Tretyakov Képtár, Moszkva 

A kép forrása: M.V. Alpatov: Early russian icon painting. Moscow: Iskustvo, 1978, 

31. p. 

44. kép:  Uitz Béla: Ikonanalízis Szentháromsággal és két szenttel. 1921, olaj, vászon,  

156 x 143 cm, Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 

A kép forrása: Magyar Nemzeti Galéria honlapja  

https://mng.hu/mutargyak/ikonanalizis-szentharomsaggal-es-ket-szenttel/ 

45. kép:  Angyali üdvözlet ikon.  16. század közepe, tempera, fa, 25,5 x 20,5 cm, 

Szentháromság–Szergij-kolostor, Szergijev Poszad 

https://mng.hu/mutargyak/analizis-vii/
https://www.kieselbach.hu/alkotas/a-moszkvai-vaszilij-blazsennij-szekesegyhaz_-1921_12353
https://www.kieselbach.hu/alkotas/a-moszkvai-vaszilij-blazsennij-szekesegyhaz_-1921_12353
https://wmuseum.ru/lentulov-aristarh-vasilevich/vasilii-blazhennyi.html
https://www.ruzhnikov.com/russian-icons/st-george-and-the-dragon/
https://mng.hu/mutargyak/ikonanalizis-szentharomsaggal-es-ket-szenttel/


 
 

A kép forrása: Site «Morsink Icon Gallery» 

https://www.morsink.com/exhibitions/early-icons-of-holy-russia-part-i 

46. kép:  Uitz Béla: Harc. 1922, olaj, vászon, 155,5 x 144,5 cm,  

Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 

A kép forrása: Artmagazin honlapja 

https://www.artmagazin.hu/archive/3509 

47. kép:  Uitz Béla: Analízis lila alapon. 1922, olaj, vászon, 158 x 141 cm, Szépművészeti 

Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 

A kép forrása: Magyar Nemzeti Galéria  honlapja  

https://mng.hu/mutargyak/analizis-lila-alapon/ 

48. kép: Szent Miklós ikon. Novgorodi iskola, 15. század utolsó negyede, fa, tempera,   165 

x 115 cm, Ermitázs, Szentpétervár 

A kép forrása: Site «The State Hermitage Museum» 

https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-

collection/01.+Paintings/569961 

49. kép: Uitz Béla: Szoptató anya. 1916, hidegtű, papír, 24 x 17,7 cm,   

Dornyay Béla Múzeum, Salgótarján 

A kép forrása: Fotó: Shah Timor   

50. kép: Tejjel tápláló Istenanya. 16. század második fele, tempera, fa, 31,7 x 25,2 cm, 

Krétai iskola 

A kép forrása:  Site «Temple Gallery» 

http://templegallery.com/main.php?mode=3&p1=1364 

51. kép: Uitz Béla: Ülő nő ölében gyermekkel. 1918, tus, akvarell, papír, 70 x 65 cm  

Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 

A kép forrása: Irodalmi Rádió honlapja   

https://www.irodalmiradio.hu/femis/muveszetek/4muveszek/u_menu/uitz/anya.ht

m 

52. kép:  Jaroslavli Istenanya. 17. század, tempera, fa, 44 x 34,5 cm,  

Jaroszlavli Művészeti Múzeum, Jaroszlavl 

A kép forrása: Иконы Ярославля XIII — середины XVII века. Шедевры 

древнерусской живописи в музеях Ярославля: в 2 т.   

53. kép:  Uitz Béla: Madonna. 1918-1919, tus, papír, 60,5 x 44 cm  

Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 

A kép forrása: Bajkay Éva: Uitz Béla. Bp.: Képzőművészeti, 1987, 144.p. 

54. kép:  Angyali üdvözlet ikon. Rostov-szuzdali iskola, 14. század vége - 15. század eleje, 

tojástempera, fa, 76 x 60 cm,  Palehi Művészet Múzeuma, Paleh 

A kép forrása: Site «Churilovo City» 

https://churilovocity.ru/hu/blagoveshchenie-presvyatoi-bogorodicy-hram-

blagoveshcheniya-presvyatoi-bogorodicy/ 

https://www.artmagazin.hu/archive/3509
https://mng.hu/mutargyak/analizis-lila-alapon/
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/01.+Paintings/569961
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/01.+Paintings/569961
https://www.irodalmiradio.hu/femis/muveszetek/4muveszek/u_menu/uitz/anya.htm
https://www.irodalmiradio.hu/femis/muveszetek/4muveszek/u_menu/uitz/anya.htm
https://churilovocity.ru/hu/blagoveshchenie-presvyatoi-


 
 

55. kép:  Uitz Béla: Siratás. 1916, tus, papír  15 x 28,5 cm, Dornyay Béla Múzeum, 

Salgótarján 

A kép forrása: Fotó: Shah Timor 

56. kép:  Andrej Rubljov: Krisztus siratása.1425-27, tempera, fa, Szentháromság–Szergij-

kolostor, Szergijev Poszad 

A kép forrása: Site «Gathered Prayers – Dominus Vobiscum» 

https://gatheredprayers.wordpress.com/2015/12/10/lord-as-to-thy-dear-cross-we-

flee/icon-of-the-crucifixion-rublev/ 

57. kép: Vajda Lajos: Önarckép koponyával. 1936, ceruza, papír, kollázs 32 x 25,5 cm, 

Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre 

A kép forrása: Múzeum Digitár  honlapja 

http://muzeumdigitar.hu/mdcb/?id=352114&museumid=96 

58. kép: Krisztus „a sosem alvó szem”. 16. század közepe, tempera, fa, 31,7 x 26,2 cm, 

Ikonen-Museum, Recklinghausen 

A kép forrása: Eva Haustein-Bartsch: Ikon. Ikonen-Museum, Recklinghausen, 

Taschen/Vince, 2009, 63. p.  

59. kép: Vajda Lajos: Életfa önarckép. 1937, ceruza, papír, 25,5 x 22 cm, magántulajdon 

A kép forrása: Kieselbach Galéria  honlapja 

https://www.kieselbach.hu/alkotas/eletfa-onarckep-1937  

60. kép: Vajda Lajos: Gyertyás lány. 1936, olaj, papír, 68 x 55 cm, magántulajdon 

A kép forrása: Kieselbach Galéria honlapja 

https://www.kieselbach.hu/alkotas/gyertyas-lany_-1936_13472 

61. kép: Lukács evangélista. szerb ikon, 14. század vége, tempera, fa, 30 x 22 cm, Hilandar-

kolostor, Áthosz-hegy 

A kép forrása: http://www.rdrop.com/users/stmary/library.htm 

62. kép: Vajda Lajos: Fekete önarckép. 1935, olaj, pasztell, karton, 63 x 45 cm, 

magántulajdon 

A kép forrása: Világok között – Vajda Lajos (1908-1941) élete és művészete. 

(szerk.: Petőcz György, Szabó Noémi). Szentendre: Ferenczy Múzeumi Centrum, 

2018, 27. p. 

63. kép: Vajda Lajos: Tányéros csendélet. 1936-1937, tempera, gouache, papír,  

 32 x 23 cm, Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest  

A kép forrása: Magyar Nemzeti Galéria honlapja 

https://mng.hu/mutargyak/toronytanyeros-csendelet/ 

64. kép: Vajda Lajos: Leányfej. 1936, pasztell, papír, 50 x 35 cm, Janus Pannonius Múzeum, 

Pécs 

Világok között – Vajda Lajos (1908-1941) élete és művészete. (szerk.: Petőcz 

György, Szabó Noémi). Szentendre: Ferenczy Múzeumi Centrum, 2018,  88. p. 

65. kép: Vajda Lajos: Ikonos önarckép. 1936, pasztell, papír, 90 x 60 cm,  

https://gatheredprayers.wordpress.com/2015/12/10/lord-as-to-thy-dear-cross-we-flee/icon-of-the-crucifixion-rublev/
https://gatheredprayers.wordpress.com/2015/12/10/lord-as-to-thy-dear-cross-we-flee/icon-of-the-crucifixion-rublev/
http://muzeumdigitar.hu/mdcb/?id=352114&museumid=96
https://www.kieselbach.hu/alkotas/eletfa-onarckep-1937
https://www.kieselbach.hu/alkotas/gyertyas-lany_-1936_13472
http://www.rdrop.com/users/stmary/library.htm
https://mng.hu/mutargyak/toronytanyeros-csendelet/


 
 

Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre 

A kép forrása: Múzeum Digitár  honlapja 

http://muzeumdigitar.hu/mdcb/?id=352109&museumid=96 

66. kép: Vajda Lajos: Liliomos önarckép. 1936, pasztell, papír, 84 x 62 cm, Szépművészeti 

Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 

A kép forrása: Magyar Nemzeti Galéria honlapja 

https://mng.hu/mutargyak/liliomos-onarckep/ 

67. kép: Angyali üdvözlet. szerb ikon, 19. század, aranyfüst, olaj, fa, 33 x 16 cm, 

magántulajdon 

Kép forrása: Kieselbach Galéria honlapja 

https://www.kieselbach.hu/alkotas/angyali-udvozlet-szerb-ikon-19-szazad 

68. kép: Vajda Lajos: Plasztikus fej. 1937, ceruza, papír, 28 x 23 cm, magántulajdon 

A kép forrása: Mándy Stefánia: Vajda Lajos. Bp.: Corvina, 1983, 215. tábla 

69. kép: Vajda Lajos: Felmutató ikonos önarckép (Conditio Humana). 1936, pasztell, 

papír, 90 x 62 cm, Kovács Gábor Művészeti Alapítvány 

Világok között – Vajda Lajos (1908-1941) élete és művészete. (szerk.: Petőcz 

György, Szabó Noémi). Szentendre: Ferenczy Múzeumi Centrum, 2018, 157. p. 
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