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A katolicizmus képfelfogása 

- A katolicizmus Istent az emberi tapasztalatban, a világban keresi, tehát „emberiesíti” a 

szentet. Pl. elfogadja a reneszánsz „életszerűségét” és a modern művészetet is.  

- A katolikus képértelmezés az egyházművészetet a művésztől teszi függővé. A művész 

pedig a kor művészeti stílusának megfelelően alkot. A katolicizmus minden korszak kifejezési 

formáit befogadja, tehát a katolicizmusban voltaképpen nincsen vallásos stílus, illetve egyházi 

stílus.   

 

A reformáció ikonoklazmusa 

1517. október 31. − Luther Márton (1483−1546), a teológia doktora kifüggeszti a 

wittembergi vártemplom kapujára 95 tételét. 

Kálvin János (1509−1564) 1535. augusztus 20-án fejezte be az Institutio Christianae 

Religionis (A keresztény vallás rendszere) című művének első megfogalmazását, amelyet a 

francia királynak ajánlott. 

Az Institutio fő tételei:  

- A hit általi megigazulás (sola fide) elve azt mondja ki, hogy a megigazulást 

(ami a protestáns szóhasználatban „Isten által igaznak nyilvánítást” jelent) 

kizárólag hit által nyerhetjük el, bármilyen jó cselekedet szükségessége és 

hozzáadása nélkül. A korai protestáns teológia szerint a jó cselekedetek 

bizonyítékai és nem előfeltételei a hitnek. 

- Az eleve elrendelés (predestináció) funkciója annak magyarázata, hogy 

„miért válaszolnak egyesek az evangéliumra és mások miért nem.”
1
  

- A teremtett világ mint „színpad” Isten jelenlétét természetét és jellemzőit 

mutatja meg:  

 „Bár Isten maga nem látható és föl nem fogható, a teremtett és látható 

dolgok formájában megismerteti magát.”
2
 Ugyanakkor mivel az ember bűnei 

miatt csak tökéletlen istenismeretre képes, ezért „Isten ismerete jelen van a 

világban, de ennél is világosabban és számunkra érthetőbben az Igében.”
3
 

Konkrétan a kiábrázolásokra vonatkozóan Kálvin a következőket írja az 

Institutioban: „minden tisztelet és imádat egyedül Istent illeti meg. És mivel ő 

megfoghatatlan, test nélkül való, láthatatlan (…) ne álmodozzunk arról, hogy 

valamilyen alakban kiábrázolhatnánk, vagy valamilyen képmással 

megjeleníthetnénk, se ne tiszteljünk bálványt, képet, mintha Istennek 

                                                 
1
 McGrath A. E.1996. Az eleve elrendelés értelmében nem az egyén döntése az üdvözülés, hanem „Isten örök 

elhatározása, amellyel önmagában elhatározta, hogy akarata szerint mi történjen minden egyes emberrel. Isten 

ugyanis nem egyforma állapotra teremtett mindenkit, hanem némelyeket örök életre, másokat pedig az örök 

kárhozatra rendelt már kezdettől fogva.”- az Institutio 1559-es kiadásának III. részéből idéz McGrath  A. E.1996. 

180−181.  
2
 Uő. 166. 

3
  Az Institutioból való részt idézi: Uő. 167. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1535
http://hu.wikipedia.org/wiki/Augusztus_20.
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hasonmása lehetne, hanem ellenkezőleg, imádjuk Istent, aki lélek lélekben és 

igazságban.” 

 

Képek a reformációban 

A reformáció idején szinte „gyakorlati teológiaként” is tekinthetően vallási indítékú 

képrombolás folyt Európa-szerte (ahol az új tan elterjedt), különböző intenzitással és 

eltérő hosszúsággal. Ez a minden korban jól értelmezhető közlési stratégia azon túl, hogy 

egyfajta „gyakorlati teológia”, tágabban értelmezve a társadalmi kommunikáció formái 

közé tartozott és a „kereszténység evilági szerepének újrafogalmazására, átértelmezésére” 

törekedett. 

 

a) A lutheri képfelfogás 

A katolikus egyház részéről sem volt teljesen egyértelmű az álláspont a képekkel 

kapcsolatban, ahogyan a reformátorok is eltérő véleményt képviselhettek. Így például az 

„érzékletesség túlsúlyát” (az ereklyék kapcsán például) időnként mindkét fél felrótta, 

Wycliff és Husz János ugyanakkor egyfajta reformált képhasználat mellett voltak 

Luther szerint mivel az igazi keresztényi élet a Szentíráson alapul, ezért a templomi 

művészet és a bibliaillusztrálás ikonográfiai alapját a bibliai történetek képezik ma is az 

evangélikus egyházon belül. Azonban a képekkel való visszaélést és bálványimádást 

ellenzi.  

→ A képhasználat sajátos formái jelen voltak Luther munkásságában. 

Luther és követői nem törődtek különösebben a templom berendezésével, képek, 

szobrok, ereklyék tiszteletével, az istentiszteleti rend és a papi öltözék 

megváltoztatásával, és úgy értelmezték, hogy a faragott képnek tekintett szobrokat kell 

eltávolítani a templomból, így meghagyták az oltárt és a díszítő festményeket, gyertyákat. 

Luther egyik levelében leírja elképzeléseit saját készülő pecsétjére vonatkozóan, 

illetve indokolja az egyes elemek funkcióját: „(…) Ez a szív fehér rózsa közepén legyen 

annak kifejezéséül, hogy a hit örömmel, vigasztalással és békességgel ajándékoz meg és 

egyenesen egy fehér üde rózsába helyez. Mivel nem olyan békesség és öröm ez, amilyent 

a világ ad, azért legyen a rózsa fehér és ne piros. A fehér szín ugyanis a lelkek és 

angyalok színe”. Kálvin pecsétjén egy előre nyújtott kéz szívet tart, megjelenítve Kálvin 

„kedvenc mondását”: „Szívemet véres áldozatul felajánlom az Úrnak.”
 
 

 

b) A kálvini szigorú képfelfogás 

Kálvin is nyilatkozott pozitívan a pedagógiai funkciójú képekről. A reformáció svájci 

ágának tekintett Kálvin követők ezzel szemben a templom külsején kívül minden téren 

változtatásra törekedtek (a Második parancsolatra hivatkozva), vagyis „bálványnak 

tekintettek minden imádat tárgyát képezhető emberi ábrázolást”. 

A képrombolás alapvetően egy megtisztítási folyamat része és gyakran démonűzéssel 

kapcsolódott össze. Gyakori elem a tudatos profanizálás, fizikai beszennyezés (pl. az 
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antwerpeni templomokat megtámadó protestánsok megitták a misebort és a cipőjüket 

szent olajokkal fényesítették ki), mintegy ezzel is bizonyítandó, hogy azok nem 

rendelkeznek csodatévő hatalommal. Sokszor megfigyelhető a jogi cselekvés (büntetés-

végrehajtás) szimbolikája a képrombolások során, melyeket, hol felügyelet mellett (pl. 

Bern 1528), hol annak ellenére hajtottak végre.  

A reformáció-korabeli események, teológiai formálódások mellett a legfontosabb 

szempont a református egyházban az 1562-ben keletkezett (1567-ben Debrecenben is 

elfogadott) II. Helvét Hitvallás, mely a Heidelbergi Kátéval együtt mai napig a 

református hitvallás alapjait jelenti. A harminc fejezet közül a negyedik foglalkozik 

kifejezetten ezzel a témával. Isten semmiféle művészettel nem ábrázolható: „Elvetjük 

tehát nemcsak a pogányok bálványait, hanem a keresztyének ábrázolásait is.” „Mert 

jóllehet Krisztus magára öltötte az emberi természetet, ezt nem azért tette, hogy a 

szobrászoknak és festőknek legyen mit kiábrázolniuk. Kijelentette: nem azért jött, hogy a 

törvényt és a prófétákat eltörölje, de a törvény és a próféták tiltják a képeket.”  

 

Mi maradt? Képek a reformáció után 

- A reformáció idején azért vált minden jelkép gyanússá, mert a protestáns teológusok 

attól tartottak, hogy a szimbólumoknak mágikus erőt tulajdonítanának.→ A reformáció 

gyökeresen szakított Szűz Mária és a szentek tiszteletével, és a szimbólumok száma a 

protestáns egyházakban jelentősen csökkent ezért a „szimbólumokkal foglalkozó 

tudomány feleslegessé válva, elsorvadt”.
4
 − Csupán az olyan katolikus egyházművészet 

ellen agitáltak, amely a II. parancsolat be nem tartásából következett, tehát ami imádat 

tárgyát képezhette a templomokban” Megmaradtak ugyanakkor például a harangok és a 

kegytárgyak, műemlékorgonák (bár Kálvin elítélte ezt is) a katolikus korból. 

- A reformáció két szákramentumot tartott csak meg: a keresztséget és az úrvacsorát, 

de azok is jelképes cselekménnyé lettek, majd idővel kialakultak az olyan szimbolikus 

istentiszteletek, mint a konfirmáció, esketés, lelkész- és püspökszentelés.  

- „A szimbólumok a 17. század elején kezdenek feltűnni a magyar református 

egyházművészetben, a Szentírásból eredő, az őskeresztyénség korától vagy a középkortól 

ismert jelképeket újraalkalmazzák, de mindig mértéktartással”- mondja a lelkész-szerző.
5
 

A 17-18. században a prédikátorok is alkalmazták a szimbólumokat, tehát a jelkép 

„kimondott vagy szöveges” formában is jelen volt.
6
  

- Takács Béla a  református egyházművészet jelképeiről szóló könyvében azokkal a 

jelképekkel és képekkel foglalkozik, melyek „a Szentírásban, az istentiszteleti 

rendtartásban, a református egyházművészetben előfordulnak.”
7
 Bár jelentős változások 

történtek a reformáció folyamán, jelképekkel mégis találkozhatunk: „az úrasztali 

felszereléseken, a festett mennyezeten és karzaton, a szószékkoronán, a fejfákon”, mely 

                                                 
4
 Takács B. 1986. 10. 

5
 Uő.11. 

6
 Uő.13. 

7
 Uő. 7. 
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szimbólumokat máig használjuk, azzal a különbséggel, hogy „őseink mindig tudták, 

melyik szimbólum mit jelent, kire, vagy mire utal.”
8
 

- Kialakultak új díszítési formák (vagy megmaradtak), például a mennyezetek, 

karzatok, mózesszékek, egyházi ládák, úrasztalok díszes festészete, vagy a faragott 

kőszékek, hangfogók (szószékkorona), abroszok, terítők, egyéb hímzések a református 

gyülekezetekben.
9
  

 

Szacsvay Éva Program és tanítás a református templomok mennyezetfestésein című 

írásában a templombelsők alakos ábrázolásait megmagyarázó szellemi hátteret kutatja.
10

 Több 

fontos megállapítása van:  

1. A protestáns művészet dekoratív és igehirdető művészet, ábra és ige együtt épít és tanít; 

az ábrák nem képek, hanem szövegértékűek (szöveget kiemelők, nyomatékosítók, 

helyettesítők); a képtisztelet elvetése ellenére a pedagógiai használatban továbbra is 

fontos a kép a református egyházművészetben.
11

  

2. Judith Orschler monográfiájának
12

 kategorizációja:  

- vitázó-tanító-építő képek,  

- az illusztrált bibliák csoportja, 

- portrék és történelmi képek, 

- argumentatív képek, 

- illusztrált röplapok, 

- áhítatos vagy épületes könyvek illusztrációi, 

- énekeskönyvek illusztrációi, 

- képrejtvények vagy rebusok 

- emblémák.  

A szerző szerint az apokalipszis gondolata túlsúlyban van a mondanivalók között 

(templomok mennyezetein jelenik meg például), ennek megfelelően rendszert alkot az 

alakos ábrázolások közt. „A szövegek és ábrák a protestáns hit és tanítás eszközei, 

amelyeket a templomban ülők számára készítettek a templom festett növényi 

ornamentikájába, a díszítésbe elhelyezve.”
13

  

Szacsvay Éva egy másik tanulmányában a protestáns ördögképzetek képi 

megnyilvánulásait kutatja, melyben a központi kérdése: csatlakoztathatóak-e a reformáció 

teológiai programjaihoz ezek az ábrázolások?
14

 Bemutatja az ördög megjelenési formáit a 

református ábrázolásokon: levélhordó (postás), hitvitázó ellenfél, hitvitázó professzor vagy 

                                                 
8
 Uő.14. 

9
 Uo. 

10
 Szacsvay É. 2006. 

11
 Uo. 

12
 Orschler, Judit: Protestantische Lehr und Erbauungsgraphik. Perspektíven der Erforschung konfessioneller 

Bilderwelten. In: Jahrbuch für Volkskunde NF. 20., 1997–98. 211. 244–21., 202-24. – Hivatkozik rá: Szacsvay 

2006. 
13

 Szacsvay É. 2006. 276. 
14

 Uő. 2001.  
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lelkész, sárkány, hétfejű sárkány, szirén (babiloni parázna), török, és magát a protestánst is, mint 

ördögöt (katolikus ábrázoláson). Szacsvay Éva szerint ezekben is az apokaliptikus várakozás 

jelenik meg, ugyanakkor álcáinak sokasága visszaigazolja a kiábrázolásra való tiltást elméletét.
15

 

 

Összegzés (protestáns képfelfogás) 

1. Összegzés- vagy következtetésképpen megállapítható, hogy a protestáns képfelfogás 

radikálisan (kálvini irány), vagy kevésbé radikálisan (lutheri irány), de szakítani kívánt a 

katolicizmustól örökölttel.  

2. Ennek ellenére nem vetette el tökéletesen az ábrázolás lehetőségét, hisz a pedagógiai 

célzatút továbbra is támogatta. 

3. Mindezek mellett az idők folyamán kifejlődött egy sajátos református egyházművészet is, 

mely (mai szemmel, legalábbis) dekoratívabb. Mindez viszont a reformációtól kezdve 

azzal a kitétellel, hogy ne ellenkezzen a második parancsolattal, ne képezhesse imádat 

tárgyát. 

4. Az idő folyamán természetesen különbségek látszanak a szimbólum és képhasználat 

terén. Kétségtelen, hogy a képrombolások vandál cselekedetnek tűnhetnek, ugyanakkor a 

mögöttük húzódó eszmei, teológiai megújulást kereső hátteret tekintve valamivel 

legalábbis árnyaltabb képet kapunk, egy olyan képfelfogásról mely puritánsága mellett 

esztétikai értéket is teremtett. 

                                                 
15

 Uo. 108. 


