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Protestáns ábrázolások tanításai 
(Egyházmûvészet-népmûvészet) 

A „kép” (látvány, ábra) használata a kereszténységben

Az Ószövetség tilalma a bálványok imádásáról viszonylag egyértelmûsített a
szövegekben:  Ne csinálj magadnak faragott képeket. A bibliafordításokban
változatlan a  bálvány nyelvi megragadása: faragott, tehát térbeli, azaz szobor.
A mûvészettörténet meghatározása szerint körüljárható! Állat- vagy em-
beralak. Az ószövetségi könyvekben a formára is van utalás: állat alakú  a zsi-
dók bálványa (bika, borjú), vagy a félig állat, félig ember alak, mint Baal.  A ti-
lalom eredetileg tehát nem a mai értelemben vett képrõl szól. Nincs szó az
ószövetségi könyvekben rajzolt képrõl, rajzról, képi ábráról. A kiterjesztés
szoborról képre az evangéliumokban olvasható, Pálnak a Korintusbeliekhez
írott (elsõ) levelében „Átkozott az ember, aki faragott és öntött képet csinál
utálatára az Urnak”, Pál valamennyi mestert elmarasztalja, aki ilyen munkát
készíthet. A Kánaán földjének kikémlelése (IV. Móz. 13:14) viszont elmondja,
hogy azon az oltáron kívül más oltár nem lehet, mint amelyet a zsidók az Úr-
nak állítanak majd. Az oltár tehát átkerül a zsidó valláshoz, a kultusz helyeként
és jeleként,  amely elõtt a zsidó szertartás történik. A források alapján a korai
idõkben ez az áldozatok bemutatására szolgáló, földbõl, kövekbõl vagy fából
készült kiemelkedõ hely, asztalszerû alkalmatosság, és ez nem egyezik meg a
késõbb ebbõl kibontakozó oltárépítménnyel, amellyel a kereszténységben
mégiscsak összekapcsolódott a vizuális látvány, az isteni „képe” vagy szobra.

A lakás falain elhelyezett képet a zsidó vallásban a szétszóratás idejébõl le-
het megfigyelni a korai zsidó enteriõr-képeken. A kép elsõ formája betû vagy
betûk, azaz szöveg. Például a MIZRAH tábla. Az otthonokban, a feliratot jelen-
tõ kép különbözõ hordozókon jelenhet meg (fém, fa, papír, üveglap),  vagy a
templomban elhelyezve szakrális tárgyakon. A tárgydíszítés hordozója, pl. a
Tóra-takaró, amely textil, és az írást ráhímezték, ilyen az aszódi, 1883-ban
készült parokhet. A szövegeket a szakralitás kiemelése érdekében valamivel
bekeretezték, kiemelték. A parokheten látható oszlopos keret a kor kézírá-
sos és nyomatott képeinek, szövegeinek, ábráknak, illusztrációknak, képek-



nek a kor dekorációjának megfelelõ,
megszokott oszlopos kerete. Az oszlo-
pok tetején kis kupolákra helyezett hat-
ágú csillag  beazonosítja a használókat,
és felidézi, felidézheti a jeruzsálemi
templomot is. A dekoráció a szakralitás
jele: dús vagy szerény mértéke a kor di-
vatja, történeti stílusok szerint lehet el-
térõ, ebbe belerejthetõek a dogmatikai-
lag tilalmas, de fontos tartalmak (pl. vilá-
gi) ábrázolások, például a türelmi rende-
letet megbecsülõ vallási közösség kétfe-
jû sasos záró díszítése és más tanító ké-
pek, emblémák. Amikor a dekorációban
valódi kép vagy ábrázolás jelenik meg
(elbeszél valamit), akkor az kizárólag az
írások szerinti kép lehet, amint az a vár-
palotai  Hevrakönyv (1834) keretezésé-
ben található: Ádám és Éva, a zsoltárok
szarvasa és Juda oroszlánja.

A betûbõl kialakult kép egy másik tí-
pusa, a mágikus eljáráshoz szükséges
szöveget rejti el egy a mágia szempont-
jából  hatásosnak vélt ábrában. Ilyen szö-

veg mint szerkesztett ábra a papíramulett,  amelyen a mondanivaló hangsú-
lyainak megfelelõ elrendezésben kabbalisztikus részletekkel, szövegek el-
mondásához rendelt forma, középen a hétágú mécses, hatszögletû rozetták
és csillagok. A szövegek sorokban, keretekben,  körökben és rendezetten
elszórva találhatók a kabbala  legjobb használata szerint. 1A kerete tulipán
mintasor. 

A keretdíszítés mágikus funkciója külön fejezetet érdemel, de része té-
mánknak is. A templomok ajtóinak, ablakainak, a szentély záró oszlopfõinek,
boltíveinek díszítése az ördög távoltartását szolgálja, a templomi tér szentsé-
gét õrzi. A díszítés az emberi ruházaton  testbejáratok körül van elhelyezve,
ahol a gonosz a testbe beférhet – a nyaknál mert a szájon át juthat be, a csuk-
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TORONYI UTÁN, 2006. MAGYAR ZSIDÓ

MÚZEUM ÉS LEVÉLTÁR

1 Dávid Gábor–Toronyi Zsuzsa Segédlet a héber iratok kezeléséhez, Magyar Zsidó Múze-
um és Levéltár, Budapest, 2006, 21., 49., 63., 98.



lónál, és a ruha alján, mert az ördög a testbe kíván kerülni (posessio) a test-
körüli (circum posessio) helyzetébõl. A református templomok elsõ díszíté-
se, amelynek jelentése ekkor már elhomályosult a színes, mintás üvegablak
volt, majd megjelentek a szerény ornamensek az ajtók boltozatai, szentély-
boltozatok, oszlopok peremén, ablakok keretein.2

A betû mozaikszerû felhasználására kép kialakításához  egy siviti tábla le-
het a példa, a zsoltárok és öt Megilla-szöveg betûibõl készült  kép  Mordeháj
ben Eizer kántor munkája (1828). Az ábra szerkezeti vonalaiban helyezte el
a szöveget (annak betûit), illetve azok jelenítik meg az ábra  szerkezetét. En-
nek nem minta, hanem szövegfunkciója van, a mintázatot e kettõ belsõ szer-
ves együttesébõl hozták létre. 

Bevezetõnk a zsidó képhasználatról a református képhasználattal szoros
kapcsolatban van, a reformátusok képhasználata a 16–18. században, az ószö-
vetségi szigorú tilalom követésével – a zsidó képtilalomhoz hasonlóan –, a
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szöveg képesítésével és kiemelésével, illetve a dekoráció alakos ábráinak be-
vezetésével  élt. Egy párhuzam a számtalanból mutatja a kor dekorációs stí-
lusának alkalmazását a keretezésben: a szöveget keretezõ oszlopos orna-
mens a megkésett barokk díszítés rendjéhez igazodik.3

A dekoráció fejlõdése: 
A felékesítés jelentései az egykorú gondolkodásban

A felékesítés a szent hely díszítésével kezdõdik. Az ókeresztyén kor a  kata-
kombák falaira festett bibliai jelenetekkel  – ezt nevezzük epikus képnek – két
funkciót látott el: a jelenet nemcsak felidéz, hanem megjelenít. Az ábrázolt
szent „jelen volt” a helyen. A jelenlevõ megvédte a népet az üldözéstõl, be-
tegségtõl, haláltól, mint azt a csodatétel példája felidézte a katakomba falára
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festve: A kenyér csodálatos megso-
kasítása (Kr.u.365?), vagy a Jó Pász-
tor ábrázolása.4

Az epikus képek alkalmasak tör-
ténetsorozatok megragadására; kép-
ciklusok ezek, amelyekben a történe-
tet elemeire bontva (motívumok az
epikus mûfajokban) elõadják. Tipikus
tanító eszköz az olvasni nem tudók
számára, a „szent” tolmácsolásának
egyik útja maga az epikus történet.  

A katakombák és a korai temp-
lomok5 fõ szerepe a misszió volt.
Terjeszteni a keresztyén hitet. A
templomot tehát könyvvé vagy ol-
vasmánnyá, vagy hangzó történetté
alakítják a benne levõ falképek,6 egy-
értelmû, hogy  a templom a tanítás
helye, ahogyan ezt leginkább a falak-
ra festett vagy a kódexekben fennma-
radt7 Biblia Pauperumok igazolják. Az
õskeresztyén gyakorlathoz tér vissza
a reformáció, a templom nem Isten
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4 H. Fendrich  1993. 112.
5 A korai kereszténységben a zsidó szokás szerint magánházakban találkoztak, és az ebéd-
re meghívott vendégek Jézus életét idézték fel. A 2. századig nem volt közös  imaházuk.
Ezeket a magánházakból kialakult ún. titulus templomokat feltárták Rómában.  Volt prédi-
káció, az eucharistikáról megemlékezés, az étkezés alatt csak az Ótestamentumot és a
Messiás eljövetelét olvasták fel, görög nyelven. A zsoltárok és Krisztus élete csak késõbb
lett a felolvasások tárgya.  Ennek ellentmond, hogy a 3-4. századból fennmaradt freskókon
Jézus-jelenetek is vannak, Krisztus a Jó pásztor, (Catacombe di Priscilla), vagy a Kenyér
csodálatos megsokasítása.
6 Krisztus a jó pásztor, 3. sz. falfestmény, (Catacombe di Priscilla), J. Sorges 2005. 398, és
A három ifju a tüzes kemencében 3. sz. falfestmény, Catacombe di Priscilla J. Sorges,
2005. 403.
7 Biblia Pauperum H. Fendrich 1993. 114. Az ún. Bécsi-Kódex, 1198. Klosterneunburg.
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háza hanem a gyülekezés
és tanítás helye. A tudás el-
sõ közvetítõje a szövegeket
olvasó, vagy elmondani tu-
dó lelkész. A szövegek
megtanulása jelentette a
tudást.8 A memorizálás az
írásbeliség elõtt elképesztõ
méretû és hatású volt. A
megtanulás, bevésés folya-
mata között éltek, a felolva-
sott szöveget szó szerint
kellett megtanulni, az el-
vesztett szavak és gondola-

tok az ördög munkájaként volt
értelmezhetõ.9 A memorizálást vagy
a felidézést segítették a falakra fes-
tett képek, és késõbb, – az írásbeli-
ség megerõsödése idején –  a szöve-
gek, azaz a bibliai idézetek, textusok. 

Az „epikus” képek  mellett a 8–9.
században erõsödik fel az ábrázolás
egy másik típusa, az ikon, a szent
önálló, attributumokkal beazonosít-
ható magányos ábrázolása pl. az iko-
nosztázion apostolsoraiban is, ilyen
kiemelt kép a Vera Ikon, Krisztus
képmásának eredetije, annak megfe-
lelõ, vagyis hitük szerint  azzal azo-
nos kép (Veronika kendõje).10
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Exorcizmus (ördögûzés) és a szent élménye 
(a találkozás, a kontaktus)

A díszítés a mágikus gondolkodásban
óvó, védõ, (gonosz) elhárító, eltávolító
szerepben mûködött,  míg a kép a felidé-
zés, megjelenítés, közelhozás mágikus
útja. Az elõbbi elhárító, ez utóbbi megjele-
nítõ, behívó funkciójú dolog. A dekoráció
véd az ördögtõl, a kép kapcsolatba hoz a
szenttel.11

A reformáció képkritikája az ikont,  az
imágó képet, mint a imádás tárgyát vette
kritika alá, tehát a Mária-képek, a szen-
tek képei és a relikviák képezték a bál-
ványozás ördögi jelenségét. Ennek hát-
terében eleinte a reformáció hangra és
szövegre vonatkozó megjelenítései áll-
tak. (Luther extázisaiban az Úr hangját
hallotta.) Ebben a kérdésben rendkívül
bonyolult gondolkodási formációk sze-
lektálása kezdõdik meg, a protestantiz-
mus „babona elleni” harca azt mutatta,
felismerték bizonyos mágikus gondolko-
dás érvénytelenségét az okfejtõ gondol-
kodással szemben, de a felvilágosodásig tartott ennek végleges kibontakozá-
sa , szétterjedése Európában. Egy példa az imágó képtípussal kapcsolatban: a
gondolkodás szerves részét képezte a hasonlónak az eredetivel való azonos-
sága. Ha valami hasonlít, akkor az maga a dolog. Ez formálta a bizánci egyház
képkultuszát és a niceai zsinatokban alakult ki a  keleti és nyugati egyház el-
térõ kép-felfogása. Egy másik mágikus gondolkodás van jelen a relikviák tisz-
teletében, tehát a dolognak egy része is maga a dolog, minden részlete azo-
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11 P. Dinzelbacher 1996 9-23. – az egykori gondolkodás megértéséhez a félelembõl indul
ki, amely a középkori ember számára közönséges, a mindennapokat átható  érzés volt, kü-
lönbözõ fizikai okokra visszavezethetõen, de külön felfokozott  félelmet jelentett a vallási
félelem és a démonhit. A kép és ábrázoltja közötti  azonosság tudata rejtezik a „ne fesd az
ördögöt a falra, mert megjelenik” szólásunkban is.

BIBLIA PAUPERUM, WIENER BIBLIA PAU-
PERUM,  CODEX VINDOBONENSIS 1198.
KLOSTERNEUBURG,  ÖSTERREICHISCNE

NATIONALBIBLIOTHEK, H. FENDRICH
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nos az egésszel, ennek felfokozott hite a nyugati kereszténységet teljesen el-
borította a 9–12. század között, a szentföldi, majd a katakombákból szerzett
relikviák megszerzése az egyházi program csúcsán állt. A mágikus gondolko-
dás harmadik képformáló ereje a hozzáérintéses mágia, azaz amihez valami
hozzáért, azzal azonossá válik. Tehát a Vera ikon két felõl volt kiemelt téma,
egyfelõl az érintés (Krisztus arcát törölték le vele), másfelõl a kép, mint hoz-
zá hasonló, azaz az eredeti maga. A reformáció a gondolkodás átalakítására
tett elsõ kísérlet volt, és ennek megjelenései Luther gondolkodásában az ör-
döggel vívott csatáiban akár allegorikusnak is nevezhetõ, a kiindulás egysze-
rû oksági kérdések feltevése volt, hogy hogyan, miért nyer bûnbocsánatot,

aki megveszi a búcsúcédulát? A bú-
csúcédulát (annak bûnfeloldó, mágikus
erejét) – pénzért árulták. A papírra írt
(falra tett, kézközelben tartott) imák,
amelyeket Bornemisza Péter ajánl az ör-
dög eltávolítására az olvasni nem tudók
számára, mágikus segítséget jelentet-
tek.12 A reformációban a kép megtagadá-
sánál nemcsak ez, hanem az életforma
súlyos kritikája is megjelent: legalább
ugyanilyen erejû érv volt az, amely a
templomok oltáraiban a mûvészetet mint
luxust, a gazdagság e pazarló voltát kriti-
zálta, helyette a szegények segítését
ajánlják.13 De a búcsúcédulák  használata-
kor  a behelyettesítéses mágia is azono-
sítható, a képek  (ikon) tisztelete az azo-
nosítás mágiája. Luther számára elõször
a behelyettesítés mágiája tûnt fel, mint
„hamis okfejtés”. Zwingli és követõi,
részben Kálvin is, a második típusú má-
gia kérdésében váltak gyanakvókká, a
szakrális kommunikációnak a bibliai szö-
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12 Bornemisza P. 1980. 989. Kevésnek találja a „falra ragasztott szép szentenciák, szép
írott imádságok, sok könyvek stb. használatát, ha a „kísértet szenvedõ vitéz nem gyor-
salkodik, nem vigyáz, nem imádkozik.”
13 H. Fendlich, 1993. 118.



vegben megragadható szent hang és szó, azaz szöveg követése szemben állt
a kép beazonosításos formájával. A hit  tudományos „valósága felé” közeledõ
gondolkodásuk szelektálta a képet, szobrot, az oltárépítményt mint látványt,
mert  a hangra és szóra koncentrálók, elmélyülõk, a szövegi kontaktust ke-
resõk kapcsolatteremtését megzavarta. Elterelte a figyelmüket a valódi kom-
munikációról, a szavakban, a tolmácsolt hangban megjelenített szentrõl.  Eh-
hez képest hamisnak (tévesnek) látszódtak a kép- és szentkultuszok.

Minden az Urat dicséri: 
Zene, hang, szöveg (ima), kép, dekoráció

A templomoknak elsõdleges funkciója a kultusz és liturgia. Másodlagos a
szimbolikus és pedagógiai funkció. Ez utóbbinál a szépség a prezentáció  alap-
ja – a szakrális építmény így tudja megmutatni igazi (isteni) önmagát és „bá-
mulatba” ejteni a szemlélõt.14

A 11. századra kialakuló oltárépítmény dramaturgiailag komplex egész; de-
koratív, megjelenítõ kép, magasztos, felemelõ látvány, amelynek fénye és
pompája és esztétikai hõfoka az istenivel azonos hatású, a szentet körülvevõ
illat és énekes hang, zsolozsma a szent élményét nyújtó dolog. Az oltár a temp-
lom fõ ékessége, dekorációja. Benne megjelenik a legfõbb jó képe, látványa,
elõtte hangzanak el a szent szövegek, a bûnbánó és könyörgõ imák, a szent
áldozás – a katolikus liturgia kibontakozó rendje. 

A szenthez tartozó díszítés fontos eleme a szent és az esztétikai egybetarto-
zása, azonossága. Ez az alapja a mûvészet kibontakozásának, a kvalitás meg-
kívánásának, a szobrászat és festészet felvirágzásának a középkorban. De
ugyanez magyarázza az egyiptomi és görög mûvészetet is. A szakrális kom-
munikációnak bonyolult nyelvei egymással érintkezve, kapcsolódva szolgál-
ják a szent élményének biztosítását, a kommunikáció célját.

A szakrális mûvészetben az eszkatologikus is benne van, „a szépség maga
már egy másik világ”.15 A mindennapok fölé törekvõ, a szent élményre vágyók
a reformációban a „tisztaságot” azonosították a széppel, de megjelent a törek-
vés  a szent esztétikai mezõkbe helyezésére is, a  dekorációra. Alkalmazták a
zenének és éneklésnek az elmélyülést szolgáló esztétikai eszközét is.
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Luther és kora – új képhasználat

A közelmúltban újra a tudományos érdeklõdés homlokterébe került a protes-
táns képhasználat kérdése, amely a korábbi kutatásokkal szemben az elemzõ
vizsgálatokban a részletek gondos feltárásával, szövegek és képek, ábrák fel-
sorakoztatásával szinte az ellenkezõjét bizonyították: a képhasználatnak sajá-

tos formái a kezdetektõl jelen voltak el-
sõsorban Luther munkásságában és kör-
nyezetében. Judit Orschler disszertáció-
ja16 az evangélikus képhasználatról
összefoglalja és tipizálja a német anya-
got. Az evangélikus képhasználat egyik
típusa az individuális kegyesség eszköze
a kis szentképek, (kleine Andachtsbilder)
(a magyar terminológia az egyéni katoli-
kus rituális használatra koncentrál, az
evangélikus megfelelõje emlékképecs-
ke), egy olyan kis méretû képmásolat,
amelyet lenyelnek (Schluckzettel), tes-
tükhöz szorítanak, kezükben tartják,
imakönyvükbe helyezik, karácsonykor a
karácsonyfa alá teszik, az ünnepi sarok-
ba, sublótra, és a halott mellére, kezébe
teszik. Ezt a katolikus használatot fel-
váltja a kis emlékkép, amely egy ese-
ményre, szent élményre emlékeztetõ
emléktárgy, a kora barokkig vezethetõ

vissza, tömegessé válása a nyomdaiparhoz kötõdik. Ennek használata a né-
met  evangélikusok körében nagyon kedvelt volt. Néprajzi  meghatározása
M. Scharfe-tõl17  származik:  Minden kép, képecske az, amely a  megismerést
és épülést szolgálja. A képi ábrázolásnak nem kell vallásos témájúnak lennie,
nem kell vallásos motívumot tartalmaznia!

Ezt megelõzõen a felfogás a kis emlékképekrõl eltérõ volt: – „minden kép
az, amely  vallásos motívumával  minden helyzetben, a csendes emlékezésben
a  kegyesség iránti vágyat felkelti.”  J. Orschler ezt a meghatározást a katoli-
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kus kisszentkép-használathoz érzi közelinek, ezért kutatása az elõbbit fogadja
el. Ebben a gyakorlatban világosan látható a fordulat a képhasználatban, a kép
a kegyes elmélyülés (szenttel való kontaktus) mellett és helyett az emlékezés
és a  tanítás eszköze lesz, az épülést szolgálja.  Mint a legfontosabb hitvizsga
eszköze, a konfirmáció alkalmával kerül az egyén tárgyi világába, megõrzött,
bekeretezett, falra tett képként, amely dekorál és igazol, példát nyújt az evan-
gélikus felekezethez tartozásról, és a hitben való elmélyült tudásról. Ez a kép
az individuális vallásosság tárgya, de dekoráció is a lakások falán.

Wolfgang Brückner,18 az
evangélikus néprajzi kutatás-
nak is kiemelkedõ személye,
ebben a fordulatban a jelentõ-
séget az  „építõ”, „épületes”
fogalom használatában, illetve
érvényesülésében látja. A szó
jelentésének kiszélesedése a
16. századtól figyelhetõ meg, a
latin aedificatio „néme-
tesítése”,  ahogyan Pál a gyü-
lekezetet létrehozta, és felépí-
tette: „aedificatio ecclesiae” ,
de ezt késõbb átértelmezték
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és Krisztus egyháza kõsziklára építésé-
vel, az üdvösség „sarokköveként” értel-
mezték. Ez már a német nyelvû haszná-
lat után terjedt el és  átvette a pietizmus,
amely a vallásos érzelem felkeltésére hasz-
nálta,  azaz a belsõ építésre, a szubjektív
lelki világ építésére. A képhasználatban
összetett tanulási folyamat volt megfi-
gyelhetõ. Jelen szóhasználatban az
Erbauung a javulás, jobbulás értelemben
használatos. Az evangélikus képek sok-
félék, funkcióikban azonban a hitben való
elmélyülésre szolgálnak, az építõ folya-
matok felkeltésére; tanító szerepet tölte-
nek be.

J. Orschler  a kis emlékképeken túl az
alábbi típusokat  rendszerezi:

1. A német evangélikus képanyagban a vitázó, tanító-építõ csoport az egyik
típus. Ezek a hitviták képei Luther korából, amelyekben új képi kifejezésfor-
mák, (allegória, szatíra, karikatúra, gúnyrajz) kerültek elõtérbe, élesen elfor-
dulva a képek „kegyes” kifejezéseitõl, amelyet a dühödt igazságkeresés és
okfejtés magyaráz,  tehát e képek a hozzájuk tartozó gúnyiratokkal voltak ér-
telmezhetõek, elsõsorban szövegek illusztrációi voltak. De jól kifejezték a
mondanivalót az allegorikus vagy metaforikus képek is, kevesebb szöveggel
ellátva. E képeket, gúnyrajzokat lassan a  katolikus és protestáns oldalon  is
használták. Gúnyiratok illusztrációi, tehát elsõsorban szövegekkel értelmez-
ték. Ezeket röplap formájában a köznéphez is eljuttatták, amely a reformáció
iskolaprogramjával német területen viszonylag rövid idõ alatt  olvasóvá vált.

2. Az illusztrált Bibliák képei. Itt figyelhetõ meg a kép szövegszerûsége, a
kép a szövegeket néha szó szerint ábrázolja. (A szó szerinti ábrázolás egy ké-
sei példáját látjuk majd a  kalotaszegi Magyarókereke karzattábláinak tanító
rajzain, kissé pietista ízû versekkel). A Luther Biblia-másolatai, a tanításhoz
járuló epikus képek, valódi illusztrációk. Ezeket a kutatás egzegetikai rend-
szerben elemezte. Így Cranach képeinek teljesen új értelmezésére kerülhe-
tett sor, szemben a mûvészettörténet hagyományos képértelmezésével. A ké-
pek gyakorlatilag Luther tanítói felfogásához, teológiájának belsõ tartalmához
illeszkednek, azt segítenek „megérteni”. Cranach a lutheri dogmákat fogal-
mazta meg szemben a római tanítással. Cranach fõ célja nem esztétikai, ha-
nem tartalmi volt. Meg kellett értetni a német nyelvû bibliai szövegeket. A

22 SZACSVAY ÉVA

LUTHER ÉS AZ ÖRDÖG POKOLBÉLI KÖ-
VETKÉNT, POSTÁSKÉNT, GÚNYIRAT,
1524  W. BRÜCKNER UTÁN, 1974.



Luther Márton prédikál c. kép a templom
belsõnek átalakított (tiszta, üres) rendjé-
be helyezi el a tanító prédikátort, a kép
közepén kiemelt helyzetben a megfeszí-
tett Krisztus, a protestáns megváltás
mozzanatának értelmezése: a megváltás
már Krisztus halálával bekövetkezik,
szemben a római felfogással amelyben  a
feltámadó Krisztus a megváltó. Egyben a
kereszt és korpusz templomi elhelyezé-
sének mintája. 

Cranach elsõsorban vagy szinte kizá-
rólag bibliai szövegeket illusztrált, de
megjelenik már benne a pietizmus által
kedveltté tett kegyes kép is a „Jézus
gyermekeket áld meg”. Itt a reformáció
társadalmi váltásainak is a nyomára buk-
kanunk; a család és a gyermek felértéke-
lõdése, igaz, hogy ez még csak a bibliai
„munka” és a „családi üzem” magas ér-
tékrendjét tükrözte, de késõbb a polgári
családeszme épült rá. Ezért is a keresztelés és konfirmáció kedvelt képe lett.

3. A portrék és történelmi képek, a kedvelt családikép-oltárok darabjai vol-
tak, Luther Melanchton és III. Frigyes választófejdelem csoportképei, és port-
réi ma is kedveltek. A hõs, hõsök vagy a heroikus kezdetek  korának  felidé-
zése, minden társadalmi és történeti identitás alapja, így az evangélikusoké is.

A német kutatás által bemutatott képek csak közvetve és esetlegesen je-
lentek, jelenhettek meg a kora újkori  magyar protestánsok körében, a szel-
lemi áthozatalokhoz képest szinte alig érkeztek meg a képek, és minthogy a
magyarországi reformációban a felekezetek szétválása csak nagyon késõn
következett be, a képtípusok egy része, például a hazai felekezetek elsõ re-
formátorainak kultusza vagy „õstörténete”, nem kamatozhatott egyik feleke-
zetnél sem, közösek voltak. A téma késõn, a 19. század végén jelenik meg,
amikor a felekezeti azonosság  a polgárosodás és pietizmus hatására a köznép
házaiban is megjelenik nem a  magyarországi felekezeti „hõskorból”, hanem
az eredetibõl merítve, ekkortól találunk Luther- és Kálvin-képeket a paraszt-
házakban is. Egészen késõn kerülnek forgalomba a kis kegyességi képeken
a magyarországi reformátorok képei, hittanos és konfirmációs anyagként a
huszadik század elsõ negyedében.
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A svájci reformáció képszemlélete

A helvéciai képhasználatnak rövidebb a története. A szigorú svájci reformá-
torok  az újabb kutatások szerint már nemcsak totális, korlátlan  képpusztító-
ként, hanem egy árnyaltabb konstrukcióban értelmezhetõk. Az elsõ szigorú
képtilalom idején  számoltak le elõször mindennel, ami szobor és építmény
volt (oltárok)  és az „imágó” típusú képekrõl.  És bár a centrumot jelentõ
svájci irányzatban az egyszínûre festett üres templomfal válik ideállá, a díszí-
téshez már a 16. század folyamán eljutottak a színes üvegablakokkal, majd az
azt keretezõ díszítõ festésekkel. És a helvéciai irányzat peremei felé haladva
a 17–18. században már megkezdõdik a templomnak mint „paradicsomkert-
nek” a kifestése, a mennyezetre a  kék mennyboltot festették csillagokkal
Holddal és Nappal. Majd a berendezések kaptak feliratot és mellé illesztett
dekorációt. A  faberendezéseket festõasztalosok készítették Közép-Kelet-
Európában.  Észak-Közép-Európában, a templomok ornamentális díszítése a
fa szerkezetekre, de a falakra is felkerült. A skandináv területek a tárgy val-
lásos tartalmú díszítését a templomi tárgyak mellett az otthoni tárgyakra is
átvitték, ugyanez jelent meg az észak-magyarországi, felvidéki evangélikus
városokban és környezetükben.

Az evangélikus kép Kelet-Közép-Európában nem vált a köznép anyagává,
hanem a szóbeli tudás vált a  templomokból kisugározva  „közismereti anyag-
gá”, noha a magyar reformáció hitvitázó irodalma számottevõ, ennek az írá-
sos (kézzel írt vagy nyomtatott) anyagnak elterjesztése nem hasonlítható a
középnémet Flugblätter-nyomtatványok tömegesen elterjedõ anyagához,
amely a képeket a köznép közelébe vitte. A magyarországi hitvitázó irodalom

nincs illusztrálva, zömmel a kálvini
irányzathoz kötõdik. Ugyanakkor az
eredeti képek ismeretét a peregriná-
cióban tanuló diákságnál biztosnak
vehetjük, és magát az ismeretanya-
got bizonyos szövegbeli megfelelé-
sekkel a prédikációikban megtalál-
hatjuk. Itt a vallási ismereteket a
templomban egy – félig-meddig szó-
beliségben élõ köznéphez juttatták el
– szóval és memorizálással, illetve a
templomok díszítéseiben, tárgyak
felirataival – a közemberekhez. A
templomi klenódiumok és textíliák
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bibliai szövegei, a megemlékezést és is-
meretátadást szolgálták. Karzatokra,
szószékekre azonos funkcionális igék
kerültek: az ifjúsághoz , illetve a prédi-
kátorhoz szólók.19 A dekorációban elhe-
lyezett képek átvitelek a protestáns kép-
használathoz.

A középnémet evangélikus képhasz-
nálat a nagy mennyiségû, magas színvo-
nalú, az egykori nagysúlyú, felekezeti ki-
bontakozás vallási vitáiban fennmaradni
kívánó , majd a felekezetet fenntartó  ha-
talmas méretû program nyomdai tevé-
kenységének eredményeként fejlõdött
és virágzott ki, a magyarországi helyzet
teljesen más volt. Az evangélikus kép tí-
pusaiból alig van néhány, amelynek  egy-
korú magyarországi terjedésérõl tud-
nánk. A képek késõbbi forgalma a 18–19.
századhoz kötõdik20 és ott felderíthetõek
a klasszikus képtípusok is, pl. az evangé-
likus nyomtatott anyagban, de minde-
nütt, ahol felület volt, megjelentek a szövegek, feliratok és a díszítések, az
evangélikus templomokban az oltárkép és más tanító képek a karzatokon és
berendezési tárgyakon.

Amit a kelet-európai kéziratokból klenódiumokról, templomi berendezé-
sekrõl megismertünk, az hasonló, de sajátságos (a viszonyokhoz illeszkedõ)
programokat hordozott.

A magyarországi református templomok feliratai eltérõ mértékben, de min-
dig éltek a tanítás lehetõségével. És bár a gyökerek a 16. századtól megvan-
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nak, a 17. században kibontakozik és a 18. században virágzik, és  terjed el a
magyar nyelvterület egészén a református és evangélikus  templomokban.

Témák: Az apokaliptikus  gondolkodás 

Az Európát elárasztó apokaliptikus gondolkodás, amely a török és a valláshá-
borúk következtében elõtérbe került, az egykori Magyarországon különösen
felerõsödött. A hódoltság ideje alatt majd az ellenreformáció súlyos viszonyai
között feléledt és hatott. A „bûneiért bünteti választott népét az Úr” toposza,
amely elterjed, a prédikátorokat a bûnök üldözése, tiltása irányába mozgatta,

a prédikációk a bûnökrõl és annak súlyos
következményeirõl szóltak, a templomo-
kat díszítõ festõmesterek és a lelkészek
ezekhez illeszkedõ, allegorikus vagy me-
taforikus képeket szerkesztettek. 

Az embléma reneszánsz maradványai
talán e képek, de már az új tudás és is-
meretek, erkölcsi tanítások, a pietizmus
hatása is megjelenik. Ezek a munkák ké-
pezik több területen is a népmûvészet
legkorábbi megnyilvánulásait. A templo-
mi edények fazekas munkái, ónedényei a
köznép megrendelésére készültek, a bú-
torfestés szintén, a  templomi textíliák
kivételével a népmûvészet mûfajai leg-
korábban a korai falusi templommûvé-
szetben lelhetõk fel. Még a korai keleti
szõnyegek templomi elhelyezése
(amelynek ótestamentumi nyomai a je-
ruzsálemi templommal kapcsolatosan

megtalálhatók) is a keleties mintakincs vagy ornamentika anyagát szolgáltat-
ták. A szóbeliségben a mintaanyagot magáról a tárgyról vették le. A hódolt-
ság korában a protestantizmus sajátos szóbeliségben mûködött. 

A habán kerámia, az ónedények, a bútorfestés emblematikus díszítménye-
inek megvannak a bibliai vagy más kegyességi irodalomban az eredõi. Az apo-
kalipszishez köthetõ ábrák rendszert képeznek, de sok téma magában áll.
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Az apokaliptikus félelmek ábrái 

A szirén, a babiloni parázna, a Jelenések könyve alapján értelmezetten került
a tancsi mennyezettáblára, ennek segítéségével lehetett értelmezni a 18.
században a szirén gyakori megjelenését a templomok díszítéseiben. Az azo-
nosítás alapja a bibliai szöveg: … Nagy vizeken ül, ezek a vizek népek, me-
lyeken mint királynõ ül és uralkodik stb. Attributumai a jogar, a kard vagy tõr
(amely a második halálra utal), nyakában gyöngy  – a szó szerinti ábrázolás
esetei. 

A sárkány és kígyó mint ördögábrázolások, többnyire a Jelenések könyve
szerint hét fejük van. A Genezisbõl vett ige az ördög legyõzésére szolgál, és
megfelel az apokaliptikus Mária védõ feliratainak: A Genezisbõl vett idézet: Az
asszonyállatnak magva megrontja az kígyó fejét. 

Más ördögképzetek 

A protestáns dekorációban iratokon,
edényeken további ábrázolások jelzik a
küzdelmet az ördöggel. Ha magát az ör-
dögöt nem is, vagy ha kivételesen ábrá-
zolták, megjelenítésüknek  didaktikai
okai lehettek. Az 1636-ban keletkezett
irenista (a két protestáns felekezetet
egyesíteni kívánó irányzat) ördög-meg-
határozás és ördögûzés szabályozása vi-
lágosan mutatja,  a protestánsok egykorú
ördögképzeteit és félelmeit.21 A debrece-
ni Matricula címlapján a sötétség és vilá-
gosságnak angyala figyelmeztet, milyen
nehéz az ördögöt felismerni. Ebben az
idõben Hatvani István volt a kollégium
rektora, a magyar Faust történet hõse. A
legenda szerint a diákok patás lábairól is-
merik fel a professzor alakjában agitáló
ördögöt. 
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ref. püspök rendtartása



Egy 18. század közepi halotti anyakönyvön (Kisújszállás) már a sematikus
ördögöt ábrázolják, az angyal mellett mint a halott lelkéért küzdõt. A figyel-
meztetés egyértelmû, a bûnök az „ördög kezébe” adják a haldokló (pólyás-
ként ábrázolt) lelkét.

Pietizmus a templomi berendezések ábráin, képein.

A pietizmus hatásaként kegyes írások és raj-
zok is díszítik a templomokat, például Kalota-
szegen. A 18–19. század fordulójától ponyvaki-
adások  és más kegyességi könyvek is segítik
a tanítást. A karzatra felkerülõ versecskék és
ábráik életbölcseletet és hitet sugározak.

A kalotaszegi Magyargyerõmonostoron a
templomtörténetének menetében az ábrázolá-
sok követik a szellemi-ideológiai formációkat:
a középkori templom oldalfalába rejtett relief-
páros egy apokaliptikus kép Szent Mihállyal és
a  kígyót szoptató, Luxuria „ördögi” alakjával a
13. századból, a templom belsõ karzatára (ahol
az ifjak ülnek) írt versecske 1846-ban Hory
Farkas22 református  papköltõ idején, a  magyar
reformkor és romantika kegyességének szel-
lemében készült, a szöveg önálló kép a kerete-

zett kazetták között: 

„Szent buzgóság úgy hevítse
Ifju lángzo szivedet,
Hogy kilépve lelkesitse
Szépre, jóra éltedet.
Néked igy e földi pálya
Érjen bármi sors viszálya,
Boldog lészen, boldog
A síron túli szép haza.”
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PÜSPÖKI SÜLLYE JÁNOS,
1728–1769, A KISÚJSZÁLLÁSI RE-
FORMÁTUS EGYHÁZ HALOTTI

ANYAKÖNYV CÍMLAPJA

22 Hory Farkas leánya, Gyarmathy Zsigáné, a kalotaszegi háziipar és „népmûvészet” meg-
teremtõje az 1885-ös és az 1896-os millenniumi kiállítások  helyi szervezõje volt.



Magyarókereke református templomának mennyezetét a 19. század végén
lebontották és a Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályára vitték. A templomok-
ban az ifjakat fegyelmezõ karzatfelirat itt két  képhez illesztett szöveg. A kép
készítõje (1786) szó szerint követte a szöveget.23

„Világot mint kevély pávát megútáltam
Tövis koszorumban mert több jót nem találtam
Boldog egymáshoz hû Pár galamb szerelme
Võlegény Jézusom lelkem segedelme. 
Kárhozatra méltó Voltomat siratom
Jézus sebeivel magamat bíztatom
Mert a gyilkos sárkánt értem megrontotta
Juda oroszlánya Sárkányt megtapotta”

E korai, 18. századi  versezetben még az apokaliptikus sárkány is szerepel,
ugyanakkor a pietizmus eszköztárában is benne foglaltattak eszkatologikus
érzések.  Arndt  Igaz kereszténység c. munkájának  hatása kimutatható a
svéd és norvég templomfestészetben.24 Sajátos tanítás található a szilágylom-
pérti templom mennyezet kazettáján, amelyen a Szerentse Asszonya, azaz
Fortuna látható (1778). A szerencse irodalmi, mûvelõdéstörténeti, szellemi
útjai majd  a ponyvaelõzmények, a 16. századtól a 18. századig átkerülhettek
az olasz reneszánszból (Petrarca párbeszéde Szent Ágostonnal a szerencsé-
rõl) a szilágylompérti megkésett barokk provinciális mennyezetre, mint taní-
tás; a szerencsének mint az ördöginek, rossznak elutasítása és a sorsnak Is-
ten kezébe ajánlása.25 Az ábra maga világi kép és világi téma.

Összegzésül

Az a  népmûvészeti felfogás, amely a mûvek esztétikai elemzésébõl indul ki,
ma kiegészül egy másik, a használat (kultusz) szerint értelmezhetõ felfogás-
sal, amelyben a dekoráció és kép mögötti tartalom jelentéseit keresik ki az
értelmezéshez. Így a vidéki templomi mûvészet a szakrális tér jeleivel és
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23 Templomi berendezés, Umling munka, 1786, Telegdy Árpád rajza 1909, Néprajzi Múze-
um EA R2007, 2009.
24 P. Burke 1991.262.
25 Szacsvay  2003. 49-59.



azok jelentéseivel a népmûvészet
legkorábbi megjelenéseikként
értelmezhetõek.

A gondolkodás mágikus és
mitológikus formáiban sajátos sze-
repe volt a dekorációnak és a le-
képzésnek, a mítosz szereplõit és a
mitológiai eseményeket minden-
napjaikhoz közelítették a templom-
ban megteremtett „paradicsomi ál-
lapot” átvitelével a paraszti enteri-
õrbe, annak szakrális vagy ünnepi
terébe. A protestáns család félig
közösségi, félig individuális vallá-
sosságának kibontakozásával tör-
ténik ez, késõbb pedig a vallási  in-
dividualizációval kerülnek képek,
könyvek kéziratos szövegek, káték
a lakásba. Hofer Tamás a reformá-

tus templomokat díszes felszerelésükkel a paraszti mecenatúra olyan meg-
valósulásának tartja, amely az egyéni (ünnepi, luxus) fogyasztást megelõzõ-
en egy közösségi fogyasztást valósított meg, amely a falu közös vallási pre-
zentációja és egyben kulturális prezentációja volt.26 A „fogyasztói magatar-
tás” kezdeteiként értelmezte, a templomi dekorációt, az ünnep fenségessé-
ge, az  annak megfelelõ környezet kialakítása jelentette a parasztok számá-
ra a reprezentációt, és onnan emelték át lassan a lakások tisztaszobáiba a dí-
szítést.  Mielõtt ez megtörtént volna már a presztízs anyagává váltak az ün-
nepi szent hely díszítõ mintázatai, a szóbeliségben átadott szövegekhez tár-
gyak tartoztak, hordozók, amelyeknek birtokba vétele jelentette a kultúra
átvételét, illetve közösségi helyzetbõl az individuális világba való átterjesz-
tését. A templomi láda, a klenódiumok, a festett padok,  a textíliák megte-
remtését a tárgyak birtokbavételének vágya motiválta. A népmûvészetként
értelmezett tárgyi kultúra, funkcionális szerepeivel azonos a vidéki temp-
lommûvészet tárgyi megvalósulásaival, az ünnepi tér dekorációjának megva-
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UMLING MUNKA, 1786., A MAGYARÓKEREKI

REF. TEMPLOM KARZATA, TELEGDY ÁRPÁD

RAJZA 1909, NÉPRAJZI MÚZEUM EA R2007,
R2009.

26 „A múlt évszázadokba nézve úgy tûnik, a szûk és füstös parasztházak helyett mûvészi
befektetéseik nagyobb részét tezaurálták a paraszti települések közösségi életük épülete-
iben, mindenekelõtt templomaikban”. Hofer 1969 . 9.



lósításával, a tisztaszoba annak kiterjesztése. A szakrális sarok felöltözteté-
se, majd a tisztaszoba berendezése annak az azonosságnak felel meg, ame-
lyet a hétköznapi és ünnepi megkülönböztetése ad.  Ha a kutatás eddig el-
kerülte az elit és populáris kultúra távolságainak vagy közelségének a kér-
déseit, mint kedvezõtlen, barátságtalan tényegyüttest (mit honnan vett át a
lent lévõ csoport), ma világos, hogy a technológiákban (mesterségek) az azo-
nosság, a mintaelemek ismeretében széles körû információáramlás volt.  A
kultúra reformáció korabeli állapota a tartalmi azonosságokat  a kivitelezés
anyagi körülményeiben – értelemszerûen megfelelõ eltérésekkel valósítot-
ta meg.27 Lorántffy Zsuzsanna bibliai igével díszített, magas színvonalon dol-
gozó hímzõmûhelyében elkészült drága úrasztalterítõi mellé felsorakoznak,
a  paraszt-mecenatúrából eredõ klenódiumok, hasonlóan igéket, hasonlóan
díszes, barokkos megoldásokat mutatnak, az úrvacsora szereztetés emléké-
nek a felidézése, ennek rítusos ünnepi fényével, amely az ünnepi alkalom-
nak megfelelõen magasztos, az Urat dicsérõ dekorációval teljesedett ki.
Devóció és reprezentáció mindkét esetben. Népmûvészetünk gyökerei nem
egyszerûen az olasz reneszánszban, hanem annak nyugati,  a német, német-
alföldi reformációban kidolgozott szellemi elõzményeivel megfogalmazott
változataiban jelentek meg igen sajátos rekreatív folyamatokkal, és terjed-
tek el mint önreprezentáció a késõbbi századokban, a 17–18. században. 

A 19. század második felében teljesen más, a  városi és polgári korszakból
való kiábrándulás,  szembenállás és a vidékieknél a lemaradás felszámolásá-
nak vágya játszott szerepet a klasszikus új népmûvészet megkreálásának  és
a paraszti reprezentáció, a népmûvészet  felvirágzásának.

Az evangélikus elõzményekben a városi polgárságnak a szerepe is jelen
volt, minden evangélikus közösség sajátos reprezentációja sajátos formák-
ban, de közös szellemi háttérrel épült ki, a békéscsabai, egy helyi mestersé-
get felvirágoztató rézcsatos bõrkötésû Tranoszcius-kötet, éppen olyan tartal-
mas és dekoratív mû, mint a szászok ünnepi úrvacsora öltözete, mindkettõ-
ben a díszített tárgy hordozza az alkalom és rítus jelentéseit, mindkettõ a pro-
testáns reprezentáció tárgya. A protestáns egyházakban  a tartalmas dekorá-
ció a tanítás elmélyítését szolgálja; az elhangzó szóhoz csatlakozik a dekorá-
ció a jelentést hangsúlyozó ábrákkal.
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27 K. Csilléry 1999. 247-248. A szász 17. századi ládák  stílusának, készítésének kérdésé-
ben hasonlóan vélekedik.
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