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Ióllehet, a magyarországi görög kisebbség történeté-
nek, s emlékeinek feldolgozása igen nagy és hálás té-
ma, mégis idáig kevesen vá]]alkoztak rá, hogy elmé-
lyüljenek benne. Horváth Endre és Fürls ödön tanul-
mányai immár alapműnek számítanak a témával fog-
Ialkozók számára, napjainkban pedig Papp lzabella,
Sasvóri LászIó és Nn49 Márta publikál rendszeresen
különféle, aZ első görög diaszpóra történetéről szóló
írásokat. Nagy Márta, a debreceni Kossuth Laios Tu-

dományegyetem Művészettörténeti Tanszékének kan-
didátusa, máI több könyvében foglalkozott a magyaí-
országi görög kisebbség egyházművészeti emlékeivel.
(Ortodox ikonosztázionok Magy arországon - Magánki-

adás; Ortodox falképek Magyarországon- Dunaftönqv) A
közelmriltban kiadott, két kötetesle tervezett munká,
jának első része, a ,,Maqqarországi göröq diszpóra eqtlház,

wűvészeti emléfrei I." olyan, tudományos igénnyel írott
mű, amely ezen a téíen elsőként a teljességíe törek,
szik, s mely nemzetköZi öSszehason]ítáSban is egye-

dülálló és úiszerű vállalkozásnak számít,
Nagy Márta e könlve megírásával óriási munkát

vállalt magára és Végzett el, Nagy gondossággal és
alapossággal kutatta fel és dokumentálta a hazai köz-
és magángyűjteményekben, egyházi tulaIdonban fel,
]elhető (és némely esetben igen nehezen hozzáíérhe-
tő) műtárgyakat, Ez - tekintve a hazai ortodoxiát át-

szövő igen bonyolult és érzékeny viszonyokat - ko-
rántsem számít egyszerű feladatnak- A türelem mel-
lett nagy taktikai érzékre és tapintatra is szükség van,
Az eredmény egy olyan szép kiállítású kötet lett,
amely nemcsak művészettörténeti jelentőségű, ha-

nem számtalan kultúrtörténeti vonatkozással is bír A
görög diaszpóra iránt érdeklődők szinte kézikönyvként
használiák, hiszen eddig nem született még olyan
munka, amely összefoglaló ielleggel tárgyalná a ma,
gyarországi görög közösségek történetét.

A könyv két nagy részre tagolódik, A bevezető tanul,
mány részletesen elemzi a magyarorszá€i görög egy-

házművészet fejlődési folyamatát, sorra véve a küIön-
féle ikonfestészeti vonulatokat, iskolákat, festőcso-
portokat és festőket, A magyarországi görög diaszpóra
története a XVIL században kezdődik, amikor nagy
számban érkeztek az országba - mind a hódoltsági,
mind a szabad területekre - görög kereskedők, Kez-
detben vándorkereskedelemmel foglalkoztak, ma jd az

ezerhétszázas évek első évtizedeitől kezdődően or-
szágszerte,,kompániákat" (keleskedőtárSaságokat),
egyházközségeket alapítottak. élénk kapcsolatot tart-
va hazáiukkal. Életüket ie]entősen befolyásolta és ala-
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kította e]őbb a ,,Hűségeskü-rendelet" (]774), me]ynek
alapján végleges letelepedésre kényszerítették őket,
ma jd a ,,Türelmi-rendelet" (l78l ), amely megterem-
tette a töruényi feitételeket, hogy templomokat épít-
hessenek. Ekkor, a XVIII. század végén indult meg a

lassú assz jmilációs folyamat-
Nagy Márta találó megállapítáSa szerint ,,a qördgök

Magyarországon kisebbséqi lítíormában éltek, kulturális és min-

den egyéb tehintetben is többszőrösen alárendelt mód\n. Aa ural,

kodó kulturdlis köug a maqqar volt (, , , ), Az iri élő leqnagtlobb

snimaráuqú ortodox kisebbséq a szerbség volt. A kisebbségi sorsú

szerbeh ioqhatósáOi - és részben kulturáIis - vismnyai közí kerüI,

tek a qöröOök Maqgarorsz,ágon, akik tehát kisebbséqet képeztek a

kisebbségben," A görögök mégis éVtizedeken át meg tud-
ták őriznj identitásukat, erősen kapaszkodva ortodox hi-
tükbe, ragaszkodva kultúrájukhoz,

A magyarországi görög anyagot a]kotó ikonfesté-
szeti és faszobrászati tárgyak, ötvösmunkák, textí]iák a
görög nemzeti művészet legészakibb emlékei, s noha
nem tükröZődik bennük egységes műVéSzettörténeti
folyamat, lól reprezentáliák az egyes korszakok görög-
országi egyházművészetét,

A legiellegzetesebb műtárgyak, az ikonok négy évszá-
zadból őződtek meg. A legkorábbiak a XVII. századból,
többségük a XVIIL század végéről, a XIX, század elejé-
ről, de még a kózelmú]tban felépült beloianniszi temp-
lom ikonosztázioniának ikonjai is ide sorolhatók,

A legkorábbi darabok hordozható ikonok, A görö-
gök vándorkereskedelemmel foglalkoztak, s szinte áL-

]andóan úton Voltak, lstentiSzteleten a legritkább
esetben Vehettek részt, ezért volt szükségük a magán-
áhitathoz kisebb ikonokra, hordozható triptichonokra,
A XVtlL századból szintén maíadtak fenn ilyenek, me-
lyek többsége Magyarországon készült, A század
nyolcvanas éveitől kezdve már a szintén Magyarorszá,
gon, de az ikonosztázionok számára készü]t ikonok ke-
rültek többségbe, amelyek az akkor épült templomok-
ban kerültek elhelyezésre.

A könyv nagyobb részét egy kataiógus alkotia,
melyben bemutatásra kerül nyolcvannyolc ikon, tíz
ikonosztázion, és kilenc ikonosztázion-töredék. Ezek
többsége mindeddig publikálatlan vo]t. Nagy Márta
az ikonok fizikai és formai jellemzőin kívüI rész]etes
leírást is közöl, meghatározva azok ikonográfiaj tarta]-
mát, megismerésüket segítve, közre adva kisebb,
fekete{ehér fényképeiket is,

A könyv legszebb és legimpozánsabb része a színes
képmelléklet, amelyben a katalógusban táIgya]t iko-
nok és ikonosztázionok közül negyvenet látunk vi-
szont meghatóan szép felvételeken, szinte ,,falinap,
tár-minőségben", Akárcsak Nagy Márta előző kéí
könyvének, így ennek a kötetnek fotóit is Ddí{ötöl Mi-
hály fotóművész készítette,

H. E.


