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Hodégétria

(Hodigitria / Οδηγήτρια)

A címről: Az Istenszülő (Theotokosz / Θεοτόκος) ábrázolások két legfontosabb ikonográfiai

típusa az Eleusza és a Hodégétria Istenszülő. Míg az Eleusza ikonok Anya és Gyermek alakjai

érzelmesen  egymáshoz  simulók,  addig  a  Hodégétria  ikonok  jellege  objektívebb,

távolságtartóbb,  alakjainak  tekintete  –  ha  lehet  így  mondani  –  kifejezéstelenebb,

személytelenebb, amennyiben a fosztóképző miatt nem volna e magyar kifejezéseknek negatív

felhangja;  a  szóban  forgó  ikonok  esetében  nyilvánvalóan  semmilyen  módon  nem  lehet

hiányról beszélni. A Hodégétria ikonokon az Anya és a Gyermek tekintete rendszerint a nézőt

célozza, a Gyermek a jobbkezét nem ritkán áldásra emeli a három ujj – hüvelyk-, gyűrűs- és

kisujj – szokásos összeérintésével. Hodégétria ikonok mind az orosz, mind a bizánci ortodox

hagyományban  kezdettől  fogva  megtalálhatók.  Ennek  oka  többek  között  az  is,  hogy  a

hagyomány  szerint  az  első  Hodégétria  ikont  Szent  Lukács  Apostol  festette;  Útmutató

Istenszülő, vagy Istenszülő Útmutató Ikonja neveken is gyakran emlegetik.

Az  előadásról:  A  Hodégétria-vonósnégyes  nem  hagyományos  értelemben  vett

koncertszituációra íródott és nem is színpadon előadandó mű. A darabot úgy kell a koncert a

műsorába beilleszteni, hogy vagy nyitó szám legyen, vagy a szünet után elsőként szólaljon meg

(ez  utóbbi  ideálisabb).  A  vonósnégyes  négy  tagját  az  átlagos  méretű  koncertterem

nézőterének négy sarkán kell elhelyezni, arccal a sarok felé nézve; tehát, hogy félreértés ne

essék: a zenészek egymásnak háttal ülnek és egymást nem látják.  Minden zenész előtt egy

ikonsarkot kell kialakítani: ez áll egy viszonylag magas asztalból, melyen egy Hodégétria ikon

és egy égő mécses van elhelyezve. Az asztal annyira magas legyen, hogy a hallgatóság láthassa

az ikonokat, a zenész teste ne takarja el azt (a zenész feje valamennyire belelóghat, hiszen nem

hátrány,  ha  ő  maga  is  látja  az  ikont).  A  zenészek  előtt  továbbá  egy viszonylag  alacsonyra

állított kottatartó legyen, rajta egy egyszerű, rácsíptetett kotta-világítással; a négy mécses és a

négy kotta-lámpa fényén kívül más fényforrás ne világítson a teremben (ha ez a fény kevés

ahhoz,  hogy  a  hallgatóság  megtalálja  az  ülőhelyét,  akkor  a  helyfoglalás  idejére  halvány

lámpafény  világíthat  a  teremben,  a  darab  elkezdése  előtt  viszont  ezt  is  le  kell  oltani)!  A

zenészek keze ügyében kell hogy legyen továbbá egy kicsi (alacsony) asztalka a hangtálak és a

hozzájuk tartozó ütők elhelyezésére. 

A hallgatóságot a négy muzsikus által  közrezárt területen kell  leültetni,  körben vagy



félkörben, akár arccal befelé – a kör középpontja felé nézve –, akár kifelé a zenészek felé; a

terem  adottságai  is  befolyásolhatják  a  hallgatóság  elhelyezésének  szempontjait.  A

koncentrikus körökben (a négy muzsikus felől a kör közepe felé négy járást szabadon hagyva)

arccal  a  kör  közepe  felé  néző  ülésrend  előnye  az,  hogy  a  darab  végeztével  a  zenészek

bemehetnek  a  kör  közepére  és  meghajolhatnak  –  ezt  a  terem-világítás  nagyon  halvány

felkapcsolása is  aláhúzhatja – ezzel jelezve a darab végét.  Fontos,  hogy a darab végének a

zenészek  mozgásával  egyértelműsített  kommunikációja  világosan  érthető  legyen,  nehogy

elvonja  a  hallgatóság  figyelmét  a  darab  végével  és  a  taps  kérdésével  kapcsolatos

bizonytalansága. Mikor a koncertterem ajtaját kinyitják, hogy beengedjék a hallgatóságot, a

zenészeknek  már  az  ikonsarkoknál  kell  ülniük,  arccal  az  ikonok  felé;  a  hallgatósággal

semmilyen módon, sem szemkontaktussal,  sem szóban ne kommunikáljanak! A hallgatóság

valószínűleg a szituáció láttán önkéntelenül  lehalkítja  szavát,  megkeresi  ülőhelyét.  Mikor a

terem elcsöndesedett,  az  ajtókat  becsukták,  a  teremvilágítást  pedig  –  ha  volt  –  leoltották,

megszólalhatnak a darab első hangjai.  Értelemszerűen későket nem szabad a darab közben

beengedni.

A leírtakból  következik,  hogy a Hodégétria-vonósnégyes alkalmatlan arra,  hogy róla

hangfelvétel  készüljön,  hiszen  az  előadás  vizuális  elemei  a  darab  szerves  részét  képezik.

Hasonló kérdéseket vet fel – ha nem is zárható ki teljesen – a kép-és-hangfelvétel készítése.

Elképzelhető,  hogy  amennyiben  a  munka  avatott  operatőr-rendező  kezébe  kerül,  a

végeredmény a személyes jelenlét élményének legalább valamekkora százalékát képes lehet

visszaadni. Ne feledjük, hogy az ikonok jelenléte – és különösen igaz ez abban az esetben, ha

felszentelt ikonok kerülnek az asztalokra – önmagában is olyan közeget teremt, melynek mind

szellemi,  mind  hangi  kitöltése  a  közeg  természetéhez  méltó  módon  kell  történjen.  Nagy

kérdés, hogy a képfelvétel, illetve a képi közvetítés e természetet képes-e sugározni a néző felé.

Mivel az ikon maga is kép, ezért e kérdésre adható felelt egy nagyon óvatos talán igen.

A  kiegészítő  hangszerekről:  A  darab  harmadik  szakaszától  mind  a  négy  muzsikus

megszólaltat egy-egy hangtálat. A hangtál egyaránt lehet fémből, illetve kristályból (üvegből)

készült  hangszer.  A  felső  két  hangmagasságot  fontos  betartani,  tehát  kétvonalas  E  és

egyvonalas G kell legyen. Az alsó két hangmagasság (egyvonalas C, kis D#) betartása ajánlott,

de helyettük választható más hangmagasság is. Fontos, hogy a legmélyebb hangtál (itt ajánlott

leginkább a kristály-tál beszerzése) igen mély hangú legyen.








