
Művészettörténet

Két könyv
keresztény jelképekről

l. A körülöttünk lévő tárgyi környezetben
számos olyan jelkép van, amelynek gyökere a
Bibliába nyúlik vissza. Egyiket még értjük, tud
juk, a másikat pedig már elfelejtettük. Feltűnhet
nek templomaink, templomi liturgikus tárgyaink
díszeként, olvashatók irodalmi szövegekben, s
láthatók népművészeti alkotásokon, s felfedez
hetők a népköltészet szarnos területén. Áúogó
ismertetésük nagy feladatát vállalta magára re
formátus szempontból Takács Béla, a debreceni
Református Kollégium Múzeumának igazgatója
Bibliai jelképek a magyar református egyház
művészetben című könyvében.

A keresztény szimbölumok kialakulásáról szö
ló fejezetben megállapítja, hogy a jelképek egy
kor különösen .az írástudatlan emberek számára
nélkülözhetetlen szemléltetőés eszméltető esz
közökké váltak". Az idők folyamán kialakult
nagysZámú Isten, Jézus, Mária, s szentekkel kap
csolatos szimbólum megértése komoly teológiai
szaktudást igényelt és igényel.

Először a számok és színek bibliai jelentését,
majd a Krisztus-monogramokat, az állat-és nö
vényszimbólumokat vizsgáljaTakácsBéla.Ismerte
ti az égitestekkel (nap, hold, csillagok) kap
csolatos jelképeket és az evangelisták szimbó
lumait. Az egyéb jelképek círnű fejezetból megis
merhetjük például a kereszt, a háromszög, a
kehely, a könyv,a bárka, a vér és a VÍZ keresztény
értelmezését, s terjedelmes részben foglalkozik a
"jelképek bibliai könyvével", a Jelenések köny
vének szimbólumaival. Minden egyes motívumnál
megismerjük a jelkép bibliai gyökerét, múltját a
reformáció koráig, majd pedig a református vallás
ban betöltött szerepét, végül példákkal utal a
jelkép egyházművészeti, magas művészeti és
népművészeti el6forduIásaira. A népművészetből

vett, s természetesen bőséggel tovább szaporítha
tó példái jól mutatják, hogy a keresztény jel
képrendszer sok területen mennyire áthatotta a
népi díszítőmüveszet kifejező eszközeit.

A katolikus vonatkozások hiánytalanabb, kö
vetkezetesebb bemutatását nem róhatjuk fel a
szerzőnek, hiszen nem ez volt a célja. Ám
szívesen elhagytuk volna néhány, még a kato
likus-református szembenállást idéző, igazta
lan megállapítást a Máriával kapcsolatos szim-
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bólumoknál. A kígyónál azt olvashatjuk például,
hogy a bűnbeesés után az Úr szavait csak Máriára'
vonatkoztatja a katolikus egyház, míg a refor
mátus az .asszony utódjára., tehátJézusra. Vagya
Jelenések könyvéből (12,1) a Napbaöltözött
Asszony alakjának református és katolikus felfo
gása a jelentés többrétegűségét,s a többféle, de
azonos irányba mutatö értelmezés tehetőséget

mutatja, nem is szólva arról, hogy különbözö
történeti korok felfogásáról van szö. Elég utalni
ezzel kapcsolatosan Bálint Sándor szép tanul
mányára Sacra Hungaria című könyvében. A
fentiek ellenére a tárgyilagos és ökumenikus
szernlélet hatja át Takács Béla könyvét.

Az irodalmi hivatkozásokat látva örülnénk. ha
Takács Béla elszórtan megjelent egyházművésze
ti tanulmányait kötetbe gyűjtve is olvashatnánk.
A könyv szép fotói Hapák József fotóművészt

dicsérik. (Takács Béla: Bibliai jelképek a ma
gyar református egyházművészetben. Buda
pest, 1986.)

2. Elmélyült művészettörténetí, ikonográfiai.
felkészültséget igényel, hogy a templomainkban,
rmizeumi gyűjteményeinkben látható képeken,
szobrokban felismerjük és azonosítsuk: melyik
szentet ábrázolják. Jó, ha a szentek sokezres
seregéből ismerjük a magyar szenteket, az evan
gelistákat, néhány apostolt, esetleg egy-egy vi
déken különösen tisztelt szentet (például Ven
del, Donát). Mindegyiküknek sajátos ismertető

jegye van: Szent Istvánt mindig jogarral, Szent
Pétert kulccsal, VendeIt pásztori ruhában,
lábánál kutyával és báránnyal ábrázolják. Még
ismertek sokfelé a pestistől védő szentek: Ro
zália, Rókus és Sebestyén ábrázolásai. Ám leg
több esetben nem tudjuk, kit vagykiket ábrázol
nak kalasszal. horgonnyal, medvével. seprűvel.

vagy koldusként, kúttal, fáklyával, kassal. ka
lapáccsal, facipővel. ostyával, lánccal, pálmaág
gal, kígyóval, sarlóval, galambbal vagy éppen
foggal. Ehhez a nem könnyü feladathoz nyújt
segítséget Otto Winunemek már hetedik kiadás
ban megjelent német nyelvű könyve a szentek
ismertetőjegyeiről,attributumaíról.

A munkából az ábésé-sorrendbe szedett att
ribútumok ( ez a legfontosabb) és a szemek neve
alapján egyaránt jól tájékozódhatunk. Rövid iro
dalomjegyzéke eligazító a térnakör legfontosabb
német nyelvű irodalmában. Hasonló feldolgozás
hiányzik még a magyar szakirodalomból. Ezért
reméljük, hogy a viszonylag olcsó, de nagyon
hasznos könyvecske mind több Ausztriába láto
gató honfitársunk kosarába belekerül. (Otto
Wimmer: Kennzeicben undAtttibute der Heili
gen. Jyrolia)
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