
Képrombolás  
és képtisztelet 
küzdelme Bizáncban 
Akik napjainkban valamelyest ismerik az ortodoxiát, aligha tartják 
elválaszthatónak az ikonoktól és azok kiemelt tiszteletétől. Tájéko-
zottabbak nemritkán találkoztak már a képrombolás fogalmával is, 
s képesek társítani azt a középkori Bizánchoz, de kevesek ismere-
tei terjednek túl ezen. Az alábbiakban a két bizánci képrombolásnak 
és a képtisztelet két helyreállításának történetét mutatom be, alap-
vetően a történelmi folyamatok szemléltetésére szorítkozva, csak a 
szükséges mértékben érintve azok teológiai vonatkozásait. 

Az első képrombolás előzményei 

Mindenekelőtt fontos hangsúlyozni, hogy korai századaiban a ke-
reszténység meglehetősen tartózkodó volt hite legfontosabb alakjainak 
képi megjelenítése terén, és inkább szimbolikus ábrázolásokhoz fo-
lyamodott (például a Krisztus jelképeként használt bárányhoz). E tar-
tózkodás magyarázata a bálványimádás ószövetségi tilalmára volt 
visszavezethető. A kereszténység fontos személyeinek ábrázolásai 
csak a 2–3. században kezdtek el megjelenni, s csupán a kereszténység 
I. (Nagy) Konstantin (306–337) alatti győzelmét követően kezdtek el 
szélesebb körben teret nyerni. 

Mindazonáltal szép számmal akadtak kritikusaik az egyházon be-
lül is, például úgy tűnik, hogy többek között maga Kaiszareiai Eu-
szebiosz püspök, a császár bizalmi embere is felszólalt ellenük. Ennek 
egyik példája Euszebiosz ránk maradt, Nagy Konstantin nővéréhez, 
Konstantinához szóló levele, amelyet arra válaszolva írt, hogy a her-
cegnő egy Krisztust ábrázoló képet kért tőle. Mint azt a püspök ki-
fejtette, Krisztus mint Fiúisten nem ragadható meg képi formában, 
emellett a második parancsolat (Kiv 20,4, MTörv 5,8) tiltja a faragott 
képek készítését és imádatát.1 A későbbi századok során is számos 
keresztény ellenérzéssel szemlélte az ilyen jellegű ábrázolásokat, ame-
lyek messze leggyakoribb formáját a fára festett ikonok jelentették. 

A nem szűnő viták dacára az ikonok és más vallásos ábrázolások 
népszerűsége egyre nőtt a későbbi századok folyamán. Ezt mind a 
népi vallásosságban játszott szerepük, mind a neoplatonista intel-
lektuális hagyomány támogatta. Ennek keresztény változata szerint 
az eredeti (ebben az esetben például egy szent) és annak képi áb-
rázolása között szoros kapcsolat állt fenn. Így a kép iránt tanúsított 
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tisztelet ténylegesen az eredetinek szólt, s a kép akár csodát is tudott 
tenni az eredetijéhez fűződő köteléke révén. 

Fontos bizonyítékai széles körű elfogadottságuknak a Földközi-ten-
ger keleti medencéjéből fennmaradt képi ábrázolások. Ezek közül az 
egyiptomi és a szír egyházi művészet emlékei jól cáfolják azt a néze-
tet, amely a képrombolásokban egy állítólagos „sémi hagyomány” ki-
fejeződését akarta látni s láttatni. Erre utal a Trulloszi, avagy Quinisextum 
zsinat (691–692) rendelkezése is, amely szerint Krisztust nem szim-
bolikusan, hanem emberi alakjában kell ábrázolni, ahogy az is, hogy 
II. Justinianus császár (685–695; 705–711) elsőként verette Krisztus 
képmását aranypénzeire. 

A Bizánci (saját felfogása szerint Római) Birodalom azonban vál-
ságos időket élt a 7. században és a 8. század elején. Levante és Észak-
Afrika arab kézre kerültek, a Balkánt lerohanták a déli szlávok, míg 
Itáliában a longobárdok fenyegették a bizánci birtokokat. Konstan-
tinápolyt kétszer is megostromolták az arabok (674–678, 717–718). 695 
és 717 között nem kevesebb mint hat császár váltotta egymást a tró-
non, s mindegyikük uralkodásának erőszakos hatalomátvétel vetett 
véget, ami komoly belső instabilitással járt együtt. Ezeket a trauma-
tikus eseményeket a képtisztelet ellenfelei mint a birodalmat az ószö-
vetségi egyértelmű tilalommal szembemenő „bálványimádásért” érő 
isteni büntetésekként értelmezhették, különösen a fentebb említett, 
II. Justinianus alatti, korábban példátlan intézkedések tükrében. 

A képrombolást végül megindító III. Leó (717–741) a 725-ös pusz-
tító, egészen Thesszalonikéig hamut szóró thérai vulkánkitörést kö-
vetően valószínűleg ezt a nézetet osztva döntött úgy 726-ban, hogy 
fellép a képtisztelet ellen.2 A feltételes mód azért indokolt, mert mind-
két képrombolásról kizárólag képtisztelő források maradtak ránk, ame-
lyeknek szemlélete nyíltan elfogult. Az arabok ellen többször is sikerrel 
háborúzó III. Leó képek elleni fellépésének magyarázataként így pél-
dául az iszlám iránti állítólagos szimpátiája és II. Jazid (720–724) Omaj-
jád kalifa egyik vezírének befolyása jelennek meg bennük.3 Azt sem 
szabad elfelejteni, hogy a Korán teljes tilalmat mond ki az ember-, il-
letve állatábrázolásra, míg a képrombolók csak a kereszténység fon-
tos alakjainak ábrázolásai ellen léptek fel. A világi ábrázolóművészetet 
ellenben nem helytelenítette a mozgalom. 

Az első képrombolás (726–787) 

III. Leó először 726-ban szólalt fel nyíltan az ikonok ellen, s megpa-
rancsolta Krisztus nagy ikonjának elmozdítását a császári palota úgy-
nevezett Khalké-, vagyis Bronz-kapuja fölül. A történetírás ezt a lépést 
tekinti az első képrombolás (eikonoklaszmosz) kezdetének. Az eset je-
lentős felzúdulást keltett a fővárosban, s a döntést végrehajtó katonák 
közül sokakat meglincselt a vallásos hitében megsértett tömeg. A csá-
szár ennek ellenére mereven kitartott elképzelései mellett, ami további 
közfelháborodást váltott ki, főként birodalma nyugati provinciáiban. 
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Az uralkodó 730-ban összehívta a császári tanácsot, s törvényelle-
nessé nyilvánította az ikonok tiszteletét, elrendelve azok elkobzását. 
I. Germanosz (715–730) pátriárka tiltakozott a rendelkezés ellen, mire 
leváltották s száműzték, a Hellász tartományban az új törvény miatt 
kitört lázadást pedig hamar leverték, s az arabok ellen is sikerrel há-
borúztak. Bár a császár kerülte a képtisztelőkkel szembeni erőszakot, 
a konfliktus néhány év alatt végletesen elmérgesedett a képromboló 
(eikonoklasztész) és a képtisztelő (eikonodoulosz) táborok között, előrevetítve 
a több nemzedéken átívelő elkeseredett küzdelmet, ami következett.4 

A bizánci társadalomban a képtisztelet kérdése mentén kialakult 
erős megosztottságot jelzik a III. Leó halála utáni évek eseményei. 
Fia, V. Konstantin (741–775) ellen saját anyai nagybátyja, Artavasz-
dosz robbantott ki a képek tisztelete mellett kiálló felkelést rögtön 
a koronaherceg trónra lépése után. A lázadó tábornok egy időre a fő-
várost is hatalmába kerítette, császárrá kiáltva ki magát. Konstan-
tin ugyanakkor ennek dacára sikerrel szervezte meg az ellenállást, 
saját sereget gyűjtött, s 743-ra leverte a felkelést. A trónharcok évei 
után a győztes császár látványosan szakított apja „mérsékelt” kép-
romboló politikájával, s módszeresen üldözni kezdte a képtisztelő-
ket, akiket potenciális felségárulóknak tekintett. 

Legitimációjában és a képrombolás propagálásában viszont apja 
módszeréhez igen hasonlóan katonai sikereire és a nép életkörülmé-
nyeinek javítására támaszkodott. Ezt megkönnyítette a közel-keleti po-
litikai helyzet alakulása is. Az Arab Kalifátust meggyengítették a bel-
harcok, amelyek 750-ben végül az Omajjád-dinasztia bukásához és az 
Abbászidák hatalomra kerüléséhez vezettek. V. Konstantin sikerrel ak-
názta ki az arab állam belső problémáit, s viselt hadat annak határ men-
ti területein az Eufrátesz felső folyásvidékéig nyomulva előre.5 

A császár 754-ben zsinatot is összehívott a Boszporusz-szoros ázsiai 
partján fekvő Hiera császári palotájába, amelynek rendelkezései ké-
sőbbi explicit elítélésük miatt maradtak az utókorra. A képrombo-
lás mellett elkötelezett főpapok, nem meglepő módon, saját nézeteiket 
nyilvánították igaz kereszténynek, dacára olyan elismert teológusok 
tiltakozásának, mint a leváltott Germanosz pátriárka és Damaszkuszi 
Szent János. Ekkorra a képrombolás érvrendszerének már része volt 
a képtisztelet összemosása az 5. századi eretnekségekkel. Eszerint 
Krisztus ábrázolásai szükségszerűen eretnekségbe esnek, ami két-
féleképpen történhet meg. Vagy csupán Jézus emberi természetét igye-
keznek megragadni, tehát nesztoriánus módon elválasztják Krisz-
tus isteni és emberi természetét, vagy mindkét természetét megkísérlik 
ábrázolni, egynek híve és ezért egynek ábrázolva a kettőt, tehát mo-
nofizitizmusba esnek.6 

Eiréné császárné és a képtisztelet első helyreállítása (787–813) 

V. Konstantin fia, IV. Leó (775–780) rövid uralkodás után elhunyt, utó-
da pedig kiskorú fia, VI. Konstantin (780–797) lett, aki mellett anyja, 
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a titokban képtisztelő Eiréné császárné látta el a régensi teendőket. 
A császárné helyzete eleinte igen kényesnek bizonyult, hiszen a ve-
zető pozíciókat főként a képtisztelet meggyőződéses ellenfelei töl-
tötték be, saját és fia legitimitása pedig a néhai képromboló császárhoz 
fűződő kötelékükön nyugodott. Emiatt előbb a kormányzat kulcs-
szereplőit saját bizalmi embereire cserélte, majd elhíresztelte azt (a 
képtisztelő források szerint egyébként valótlan) állítást, miszerint IV. 
Leó halála előtt maga is képtisztelővé lett. Mivel a régens első évei 
sikereket hoztak a déli szlávok és az arabok ellen, pozíciója tovább 
erősödött. Eiréné mindezekre támaszkodva 784-ben döntő eredményt 
ért el azzal, hogy a konstantinápolyi pátriárkai trónra egykori sze-
mélyi titkárát, Taraszioszt (784–806) segítette. 

Kettejük szervezésében 786-ban zsinat gyűlt össze a fővárosi Szent 
Apostolok templomban, ahol Nagy Konstantin is nyugodott, hogy 
hivatalosan is helyreállítsák a képek tiszteletét. Azonban a zsinatot 
be kellett rekeszteni a konstantinápolyi helyőrség lázongása miatt, 
amelynek legénységi állománya nagyobbrészt ellenezte a képtisz-
telet visszaállítását. Ez a körülmény jól jelzi, hogy a képrombolás ek-
kor még korántsem volt tömegbázis nélküli, kiüresedett ideológia. 
A lázadók megfékezését követően a zsinatot 787-ben újra összehívták, 
ezúttal Nikaiába (latinosan Nicea), ahol az első egyetemes zsinat is 
összegyűlt 325-ben.7 A második Nikaiai zsinat hivatalosan is elítél-
te a képrombolást, s leszögezte, hogy a szentképeket csak tisztelet-
tel (görögül proszkünészisz) illetik a hívek, s nem imádattal (görögül 
latreia), így a képtisztelet nem bálványimádás. E szempontból a zsinat 
Damaszkuszi Szent János tanítására támaszkodott.8 

A képtisztelet győzelme látszólag teljes volt. Ám kedvezőtlen for-
dulatok sora aláásta az új helyzetet. VI. Konstantin 790-ben, tizenkilenc 
évesen hivatalosan is trónra lépett, de kudarcos évek után visszahívta 
anyját az államügyek intézésére. A császár anyjához fűződő viszo-
nya is elmérgesedett, méghozzá olyan mértékben, hogy annak hí-
vei 797-ben megvakították őt, s nemsokára meg is halt. Ezzel fiúágon 
kihalt a képrombolást elindító Iszauriai-dinasztia. Az özvegy csá-
szárné maga lépett a császári trónra, női mivoltát túlkompenzálva 
a császári cím hímnemű alakját (baszileusz) használva. Ám korábbi 
sikereit nem tudta megismételni. Nem lépett fel határozottan az el-
len, hogy a pápa 800-ban „római” császárrá koronázta Nagy Károlyt. 
Ez alapvetően sértette Bizánc állami ideológiáját, amelynek értel-
mében csak egy római császár létezhetett, aki Konstantinápolyból 
uralkodott. Károly 802-ben ráadásul úgy próbálta megoldani a vál-
ságot, hogy házassági ajánlatott tett Eirénének. A császárnő nyíltan 
fontolóra is vette az ajánlatot, amit már saját belső köre sem volt haj-
landó elfogadni: megbuktatták és kolostorba zárták.9 

Három közvetlen utóda sem zárta sikerrel uralkodását. I. Niké -
phorosz (802–811) seregével együtt odaveszett a bolgárok ellen in-
dított háborúban, amit sokan Isten haragjának jeleként értelmeztek. 
Fia, Sztavrakiosz (811) az apja oldalán szerzett sebébe halt bele, veje, 
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I. Mikhaél (811–813) uralkodása pedig katonai hatalomátvétellel ért 
véget, egy tábornokot segítve hatalomra V. Leó (813–820) személyé -
ben, aki a képrombolás elkötelezett híve volt. 

A második képrombolás (813–843) 

V. Leó azon az állásponton volt, hogy a birodalmat ért sorozatos ku-
darcok Isten büntetései a képtisztelet visszaállítása miatt, s a kép-
romboláshoz való visszatérés ismét naggyá teszi majd országát. 814-
ben a császár életre hívott egy bizottságot a képtisztelet kérdésének 
kivizsgálására, amelynek élére Ióannész Grammatikoszt, egy rend-
kívül képzett képromboló teológust, a későbbi VII. Ióannész (837–
843) konstantinápolyi pátriárkát állította. Nem meglepő módon a bi-
zottság határozottan a képrombolás újrakezdése mellett foglalt állást, 
ahogy a következő évben tartott képromboló zsinat is, az uralkodó 
pedig újrakezdte a képrombolást.10 

V. Leót egyik volt bizalmasa, II. Mikhaél (820–829) ölette meg a sa-
ját kivégzését elkerülendő, aki maga is elkötelezett képromboló volt, 
de belpolitikai válságok, mindenekelőtt az úgynevezett Szláv Tamás-
féle lázadás (821–823) kötötték le figyelmét. A felkelés vezére azzal a 
meglepő állítással formált igényt a trónra, hogy ő a 797-ben megva-
kításába belehalt VI. Konstantin császár. Ezért az elkeseredett kép-
tisztelők s a más okokból elégedetlenek közül sokan csatlakoztak hoz-
zá. A bagdadi kalifa, al-Mamún (813–833) is igyekezett kihasználni a 
mozgalmat, ezért elérte, hogy az uralma alatt élő antiochiai pátriárka, 
I. Dionüsziosz (818–845) császárrá koronázza Tamást. Bár a felkelők hada 
egészen Konstantinápolyig jutott, II. Mikhaél és Omurtag egyesült bi-
zánci-bolgár serege szétverte azt, vezérüket pedig elfogták s kivégezték. 

A császár gondjai azonban ezzel nem értek véget. Az Ibériai-fél-
szigetről a córdovai emír elleni lázadásukért elűzött arabok 827-ben 
partra szálltak Szicília és Kréta szigetén is. Mindkét fontos bizánci bir-
tokon megvetették a lábukat, s Krétát a következő évben teljesen el 
is foglalták. A képrombolás külpolitikai sikereken alapuló legitimá-
ciója kezdett meginogni. A bizánci udvar nehézségei közepette kereste 
a kiegyezés lehetőségét a képtisztelőkkel, akiknek vezetői azonban, 
élükön Theodórosz Sztouditésszel, mereven elutasítottak mindenfajta 
kompromisszumot. A képtisztelők a pápa segítségét is keresték, aki 
azonban akkori helyzetében leginkább erkölcsi támogatást adhatott.11 

Mikhaél utóda, Theophilosz (829–842), aki maga is képzett volt a 
teológiában, részben a képrombolás megkopott legitimációja, rész-
ben pedig apja és saját maga kiegyezési politikájának kudarca miatt 
kezdte el ismét a képtisztelők üldözését. Theophilosz 842-ben bekö -
vetkezett hirtelen halálakor a történelem ismételni látszott önmagát: 
ismét egy gyermekcsászár ült a trónon, az alig hároméves III. Mikhaél 
(842–867) személyében, akinek régense a titokban a képtisztelet mel-
lett álló anyja, Theodóra császárné lett. Theodóra 843-ban elmozdította 
VII. Ióannészt, a képromboló pátriárkát, a képtisztelő I. Methódiosz-
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ra (843–847) cserélve őt, s az év nagyböjtjének első vasárnapján sor ke-
rült a képtisztelet végérvényes helyreállítására. Emiatt ünnepli az or-
todox kereszténység nagyböjt első vasárnapját az „ortodoxia vasár -
napjaként”.12 

A képrombolás végleges lezárásának jelentősége 

A képtisztelet győzelmének igen komoly, máig érezhető hatásai let-
tek az ortodoxia számára. Mindenekelőtt kézzelfogható következ-
ménye lett, hiszen ismét szabadon virágozhatott, sőt, bőkezű me-
cenatúrát élvezhetett a keresztény ábrázolóművészet. A világi 
művészet vagy az egyházi művészet titokban alkotó képviselői ál-
tal megőrzött technikák újrafelfedezése, illetve új technikák megje-
lenése életteli alkotóközeget teremtett Bizáncban, amelynek öröksége 
generációk során átívelve az egész ortodox világban tovaterjedt, cso-
dálatos műalkotások tömegét hozva létre a századok során, s ez az 
alkotófolyamat napjainkban is folytatódik. 

A későbbi ortodox világ pedig rohamos léptekkel kezdett kiala-
kulni a képrombolást követő évtizedekben, ahogy a hitében meg-
erősödött bizánci egyház térítő missziók sorát küldte korábban nem 
keresztény vagy a kereszténység számára a népvándorlás viharai-
nak közepette elveszett területekre. III. Mikhaél uralkodása alatt, 863-
ban indultak el Cirill és Metód nagy-moráviai missziójukra, amely-
nek keretei között létrehozták a glagolita írást, a későbbi cirill betűs 
írás elődjét. 864-ben vette fel a keresztséget I. Borisz (852–889) bolgár 
uralkodó, akinek keresztapja maga a bizánci császár lett. 

A képrombolás veresége egyben a képtisztelet fő bástyájának szá-
mító monasztikus közeg győzelmét is jelentette, egyúttal igazolni lát-
szott hősökké magasztosult vezetőik semmilyen körülmények között 
nem engedő magatartását. Mindez magabiztosságot adott a bizánci 
szerzetességnek későbbi vallási konfliktusaival való szembenézéshez, 
s egyúttal példákkal is szolgált azok kezelésére. Ennek hatását meg-
sokszorozta, hogy a második képrombolás lezárultát követően szin-
te mindegyik püspök szerzetes is volt egyben. A hajlíthatatlanság azon-
ban ambivalens ideálnak bizonyult, amely nem szolgálta mindig az 
ortodoxia javát, így például erősen akadályozta a többi jelentős ke-
resztény felekezettel való sikeres, előremutató párbeszédben.13 

Összességében tehát a képtisztelet győzelme éppúgy jelentett tö-
retlen folytonosságot, mint mélységes változást a bizánci keresz-
ténység történetében. E fejlemények következményei pedig közel 
ezerkétszáz évvel később, napjainkban is tetten érhetőek a Vlagyi-
vosztoktól Ciprusig ívelő ortodox világban.

12Kallistos (Timothy) 
Ware: The Orthodox 

Church. Penguin Books, 
London, 1993, 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13Timothy E. Gregory: 
A History of Byzantium. 

Blackwell, Oxford, 
2005, 211–213.
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