
A képek védelmében 
Alkotóművészet és spiritualitás történelmi viszonya 

Hadd kezdjem ezt az írást egy személyes fiatalkori élmény felidézé-
sével, amelyet azóta sem tudok elfelejteni. Sok évvel ezelőtt egy kis ba-
ráti társasággal utazgattunk Franciaországban. Az út amolyan za-
rándoklat-féle volt, s egy alkalommal betértünk imádkozni egy 
gótikus katedrálisba. Ebben persze önmagában nincs semmi szokat-
lan, hiszen ez napjában többször is megesett velünk azon az úton. Az 
alkalmat mégis az tette nevezetessé, hogy a templom varázslatos te-
rében vezetőnk, Kuklay Antal atya — aki pap és művészettörténész 
egy személyben — megállt szemben a főoltárral és halk hangon éne-
kelni kezdett egy latin nyelvű középkori himnuszt. Bennem akkor, 
a gregorián dallam finom flexái, hajlításai hatására állt össze az egész 
zarándo kutunk, annak minden külső és belső eseményével, sokfé-
le kegyelmével, szavakkal pontosan ki sem fejezhető lelki ajándékaival 
együtt. Sőt, talán valami még alapvetőbbet is megértettem akkor. 
A templom építőművészeti fensége, a rózsaablakok fényjátéka, a te-
rek éteri lebegése, a főoltár szemérmes érzékkel elhelyezett képei va-
lamiképpen élményszerűvé, személyesen átélhetővé tették számom -
ra a katolicizmus egészének nagyszerűségét. Elvarázsolt, egyszeriben 
bűvkörébe fogott, hogy egy olyan valláshoz tartozom, amely ilyen 
hatásfokon képes bevonni összes érzékszervünket Isten imádásába. 
Az óta közel harminc év telt el. Időközben magam is behatóbban fog-
lalkoztam a teológiai gondolkodás némely kulcsszereplőjével, s ta-
lán a művészi kifejezésformák némelyike is érthetőbbé vált általuk 
számomra. Egyre erősebb bennem a meggyőződés, hogy teológia és 
lelkiség (a gondolati-képi tartalom és a hétköznapi élet) vallásgya-
korlatunk során teljességgel elválaszthatatlan egymástól. Alább uta-
lásszerűen a spiritua litás és a képek összetett kapcsolatából igyek-
szem felvillantani néhány mozzanatot,1 azzal a céllal, hogy bátorításul 
szolgáljon a keresztények számára a képek (és általában a művészetek) 
létjogosultságának elismerésére, sőt talán azok létrehozására (mű-
velésére) is. 

Antropológiai tény, hogy képekben gondolkozunk, képekkel fejezzük 
ki magunkat, és a képek által tesszük érthetővé mások számára is sa-
ját belső világunkat. Nem meglepő tehát, hogy hitünk titkait is legha-
tékonyabban képek képesek közvetíteni. A művészet és a keresztény 
egyház a történelem legkorábbi időszakától kezdve elválaszthatatlanul 
összefonódnak — s ez ma is így van. A vallási életben a képek sokféle 
formában jelennek meg és számtalan funkciót töltenek be. Ám nem árt 
tisztáznunk, mi is számít pontosan képnek. Az alábbiakban képnek te-
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kintem nemcsak a kétdimenziós tárgyakat (például egy festményt vagy 
egy ikont), hanem szélesebb értelemben ide sorolom a háromdimen-
ziós reprezentációkat is (például a szobrokat vagy a reliefeket). Ilyen ér-
telemben képnek számítanak az építőművészeti objektumok (adott eset-
ben egy templom vagy egy bazilika), sőt akár a vallási körmenetek vagy 
középkori misztériumjátékok is (amelyek ma keresztút vagy betlehe-
mes játék formájában léteznek). Végül képnek (azaz nyelvi-képi rep-
rezentációnak) tekintek olyan szellemi valóságokat is, mint például egy 
prédikáció szavai, az imádságok szövegei, vagy éppen a liturgikus zene 
hangjai is. Ha pedig felidézzük a Biblia lapjain szereplő álomképekről 
szóló történeteket (például Jákob éjjeli látomását az eget és a földet ösz-
szekötő létráról és a rajta közlekedő angyalokról; vagy az újszövetségben 
Szent József álmait, amelyek Mária magához vételére és a szent család 
Egyiptomba való menekülésére indították), akkor könnyen belátható, 
hogy a képek megkerülhetetlenek a vallási életben, sőt voltaképpen rá-
juk hárul a legjelentősebb szerep maga az egyházi spiritualitás közve-
títésében is.2 E fogalomtisztázó megjegyzések után nem lesz haszontalan 
történelmi-teológiai fejtegetésekbe fognom. 

A vallási devóció művészi-képi megjelenítése sokféle formában van je-
len az egyházban, jóformán annak történelmi kezdetei óta. A dolog azon-
ban korántsem olyan magától értetődő. Hiszen az ószövetségi Szent-
írás lapjain világos parancs olvasható: „Ne csinálj magadnak faragott 
képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent a földön, 
vagy a vizekben a föld alatt. Ne borulj le ilyen képek előtt és ne tisz-
teld őket, mert én, az Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok” (Kiv 20,4–
5a). Ennek ismeretében meglepő, hogy a ma ismert legősibb keresztény 
imaház (domus ecclesiae) — amelyet a múlt század húszas éveidben Dura 
Europoszban, a mai Szíria területén, az Eufrátesz jobb partján tártak fel 
és a Krisztus utáni 240-re datálják — olyan kultuszhely, amelynek mind 
gyülekezeti termét, mind pedig keresztelőfülkéjét (baptisztériumát) bib-
liai jelenetekről szóló képek díszítették. Ráadásul az ugyanezen a he-
lyen feltárt zsinagóga falán is az Ószövetségből vett epizódok képi áb-
rázolásai találhatók. Krisztus-ábrázolások és bibliai jelenetek képei 
kerültek napvilágra már a római katakombák feltárása során is, már-
pedig ezek keletkezését a 2. századra datálják. Amikor Konstantin csá-
szár 313-ban hivatalossá tette a kereszténységet, és a Római Birodalom 
egész területén templomok építésébe fogtak, jó néhány helyen rész-
letesen kidolgozott ikonográfiai tervezetek megvalósítását figyelhet-
jük meg. Az Ószövetségből vett történetek és személyek ábrázolása mel-
lé gyakran kerültek Krisztus életéből vett epizódok, amelyeket úgy 
ábrázoltak, hogy jól megfigyelhető a megjelenítés kapcsolata mind az 
Újszövetséggel, mind pedig a patrisztikus szövegértelmezéssel, vala-
mint az egyház korabeli liturgikus életével is. 

Az első keresztények nyilvánvalóan merítettek zsidó forrásokból — 
a katakombákban feltárt archeológiai emlékekben valóban számos uta-
lást találtak az Ószövetségre —, egyúttal azonban számos világi for-
rás felhasználásáról is tanúskodnak. A Domitilla-katakombában pél-
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dául Krisztust Orfeuszként festették meg, a vatikáni nekropoliszból elő-
került képeken pedig Apollóként is ábrázolták, aki a nap szekerét hajt-
ja. A katakombák képi világa tehát egyaránt tartalmaz keresztény és 
pogány ikonográfiai elemeket. Mivel a 3. században a társadalom nagy 
része még megkereszteletlenekből állt, okkal feltételezhető, hogy a ké-
peket megalkotó művész maga is gyakran valamilyen pogány vallást 
követett. Az olyan elemek, mint a jó pásztor, a halász, az imádkozó 
(orans) maguk is pogány eredetűek, s csak fokozatosan olvasztotta őket 
magába a keresztény ikonográfia. Ma a jó pásztort ábrázoló képeket 
vitathatatlanul keresztény ábrázolásnak tekintjük, azonban nem árt 
emlékezni arra, hogy a bárányt vállán cipelő pásztor a kereszténysé-
get megelőző klasszikus művészetben is kedvelt ábrázolásnak számított 
(például mint az alvilágba vezető Hermész). Ez a képi motívum a túl-
világi lét reményével hozható összefüggésbe, ezért különösen is illett 
a temetési környezethez (például a szarkofágok domborműveihez). 
A katakombákból már jórészt egyértelműen keresztény motívumok ke-
rültek napvilágra, melyek különböző bibliai jeleneteket ábrázoltak (pél-
dául Ábrahám áldozatát vagy Jézus megkeresztelkedését). Az a tény 
azonban, hogy keresztények is használtak pogány elemeket, óvatos-
ságra int: ha a leletek nem kifejezetten keresztény kultuszhelyről és iko-
nográfiai környezetből származnak, a szakértők szerint a képi ábrá-
zolásokat aligha lehet teljes bizonyossággal keresztényként azonosítani.3 

A konstantini fordulat után épült templomokban gyakran találni 
olyan képi ábrázolásmódot, amely kétségtelenül a birodalmi ikonog-
ráfiára utal. A jelenséget teológiai szakszóval inkulturációnak mond-
juk, hiszen a művész saját kultúrájába illeszti, s ilyen formán aktuali-
zálja a keresztény hit tartalmát. Erre példa a trónuson ülő Krisztus, aki 
(például a Santa Pudenziana templomban) uralkodói pózban trónol 
és olyan jellegzetes ruházatot visel, amely a Római Birodalomban ki-
zárólag az uralkodót illette meg. Ugyanitt az apostolokat római sze-
nátori ruhában ábrázolták. Gyakran (például Szent Kozma és Dami-
án római templomában) az egész kompozíció a birodalom udvari 
protokollszokásait tükrözi, amint a templom építtetője vagy szent pat-
rónusa Krisztus elé járul. Mindezek alapján tehát igazoltnak látszik a 
feltételezés, miszerint az első keresztények — zsidó kortársaikhoz ha-
sonlóan — a Dekalógus képi ábrázolásra vonatkozó tilalmát úgy ér-
telmezték, hogy az csak Isten közvetlen ábrázolására vonatkozik. 

Az egyház történelme során persze számos alkalommal hangot kapott 
egy ezzel ellentétes hozzáállás is. Ennek értelmében a keresztények tar-
tózkodásukat fejezték ki az ábrázoló művészetekkel szemben, ami ese-
tenként képromboló mozgalmak kirobbanásához vezetett. Erre legis-
mertebb példa az ikonoklaszta mozgalom a 8. századi Bizáncban, 
valamint a 16. században a protestáns reformáció (a képek hatalma a 
történelem során számos más képromboló mozgalmat is életre hívott, 
a legutóbbi időkből ilyennek számít például a francia és az orosz for-
radalom is; a jelenségnek megvannak a vallástörténeti párhuzamai is, 
egyebek között a hinduizmusban, a buddhizmusban és az iszlámban).4 
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Ugyanez a kritikus hozzáállás figyelhető meg, bár némileg visszafo-
gottabb formában, némely, az egyház által is jóváhagyott mozgalom-
ban, így például a 12. századi ciszterci szerzeteseknél, akik általában 
véve kritikusan viszonyultak a képzőművészetekhez. Mint ismeretes, 
a konstantinápolyi képrombolók ellenfeleiket az általuk gyakorolt 
képtisztelet miatt bálványimádással vádolták. Mindez egy alapve-
tő kérdést vet fel: vajon valóban megengedhetetlen Krisztusnak, Szűz 
Mária Isten Anyjának, illetve más szenteknek képi ábrázolása? Az iko-
noklaszta vita fontos teológiai problémákat érintett, amelyek valójá-
ban messze túllépnek a képek tiszteletének kérdéskörén. 

A 8. században az első ikonoklaszta összetűzések során az ortodo-
xia ügyét Damaszkuszi Szent János, valamint Theodórosz Sztuditész 
védelmezte. Szent János mindenekelőtt megkülönböztetést tett az „imá-
dat” (latreia) és a „tisztelet” (timé, phobosz, doxa) között. Az előbbi ki-
zárólag a teremtő Istent illeti meg, míg az utóbbi egyként vonatkoz-
hat valamely személyre vagy más teremtett valóságra (így adott esetben 
egy képre) is. A leghevesebben taglalt vitatémák a megtestesülés, az 
anyag teremtése, valamint az emberi személy természete körül forogtak. 
Az anyagot Damaszkuszi Szent János szerint nem szabad lebecsülni, 
hiszen Isten teremtménye, és maga az üdvösség is az anyagban, illet-
ve az anyag révén valósult meg Krisztus megtestesülése alkalmával. 
Így az emberi nem megváltása révén az egész anyagi teremtés is bi-
zonyos átalakuláson esett át, s így része lesz a megváltásban. A kép-
rombolók ellen állást foglaló ortodoxia képviselői szerint mindennek 
súlyos következményei vannak, nem utolsósorban az ember szemé-
lyére vonatkozóan. Az ember a Szentírás szerint Isten képmására lett 
teremtve. Theodórosz Sztuditész ebből az ember kitüntetett szere-
pére következtetett: egyedül ő részesedik Isten tevékenységéből, aki 
szigorú értelemben egyedül képes képek létrehozására. A képek elő-
állításának isteni tevékenységéből istenképiségünk révén mi is ré-
szesedtünk. A „képek írója” (az „ikonográf”)5 Isten népének királyi 
papságához tartozik, így az ikonkészítés, valamint annak a szent kul-
tusz során való használata egyúttal azt is jelenti, hogy Isten áldását 
kérjük az ember valamennyi munkatevékenységére. 

A középkori egyház nem szenvedett identitásválságban — ennek iga-
zolásához elegendő egyetlen pillantást vetni a korabeli pápák maga-
biztos kommunikációjára.6 Az erőteljes egyházi retorika hátterét a so-
cietas christiana (keresztény társadalom) szolgáltatta, amely a katolicizmus 
égisze alatt alakul ki a középkori Európában. Ebben a teljes mértékig 
keresztény (bár korántsem homogén) kulturális környezetben születtek 
meg a középkori képek, ahol a keresztény ikongráfia motívumai im-
már teljes mértékig meggyökeresedtek. A képek vallási önazonossá-
gával kapcsolatban semmiféle kétség nem merülhet fel: mind az alkotók, 
mind pedig a befogadók kifejezetten keresztények, ugyanúgy, ahogy 
a kiválasztott témák és megjelenített (bibliai) helyszínek is. A közép-
kori templomok és katedrálisok építéséhez a társadalom keresztény 
kulturális formációja (ám nem szükségképpen életgyakorlata) szolgált 
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egységesítő elemként, amely megalapozta azt, amit ma „krisztiani-
tásnak” (cristiandad, christendom, Christentum), „keresztény világnak” 
mondunk. A művész egyetlen és legfőbb hivatása ebben a közegben 
Isten imádásának előmozdítása volt, s a művészet kifejezett célja, hogy 
a szemlélőt Isten országa — pontosabban annak egy jól meghatározott 
értelmezése — felé irányítsa. Ebben a környezetben a képek — legyen 
bár szó egyszerű zarándokjelvényről vagy egy katedrális pompáza-
tos festett üvegablakáról — olyan jelként kerültek forgalomba, ame-
lyek funkciója az istenire való utalás.7 

Ma általánosan elterjedt a tudat, miszerint a történelemben semmi 
sem abszolút, az intézmények időnek alávetett képződmények: konst-
rukciók. Az egyház és annak spiritualitása is változik. A késő közép-
korban létrejött ferences mozgalom nemcsak a keresztény devóció, de 
az ikonográfia átalakítását is eredményezte. Anne Derbes részletesen 
elemzi a 12–13. század során keletkezett keresztrefeszítés-ábrázolásokat.8 
Kutatásainak eredménye szerint a képek mintegy átmenetet képeznek: 
a minden szenvedéstől mentes, „győzedelmes Krisztus” (Christus tri-
umphus) reprezentációit fokozatosan felváltotta egy érzelmileg jóval meg-
terheltebb kép, amely a „szenvedő Krisztust” (Christus patiens) ábrá-
zolja. A Megváltó itt már nagyon is emberi alakban jelenik meg, akit 
elborít a fájdalom. Ez az átalakulás párhuzamosan zajlott a kolduló moz-
galmak elterjedésével Európa szerte: a ferences lelkiség tehát kétség-
kívül hatást gyakorolt az esztétikára is. Assisi Szent Ferenc (1182–1226) 
— aki Naphimnuszában a „testi halált” „testvérünknek” nevezte — 
értékelte az evilági életet, hiszen csakis általa valósulhat meg már itt 
a földön a Krisztus követése (utánzása — imitatio), a hozzá való lelki 
hasonulás (sequela Christi), amely előkészít a túlvilági életre. A vallá-
sosság ezen szemléletbeli átalakulása mutatkozik meg a képzőművé-
szetekben. A képek naturalisztikusabbakká váltak, és jobban érvény-
re jutott a megtestesülés teológiai gondolata. A kép immár nem annyira 
az „Isten országára utaló jel” szerepét tölti be, hanem az üdvtörténe-
lem kulcsfontosságú eseményeire (a szenvedéstörténetre, a feltámadásra 
stb.) való, érzelmekkel teli „vissza-emlékezést” szolgálja. 

Bár Assisi Szent Ferenc a teremtés szépségét dicsőítő költeménye év-
századokkal megelőzte korát és bizonyos értelemben előkészítette a 
mai posztmodern spiritualitás ökológiai paradigmaváltását — s így 
Ferenc pápa Laudato si’ (2015) kezdetű enciklikáját is —, Amanda Zil-
berstein joggal állapítja meg, hogy a mai keresztény képek bizonyos 
értelemben több rokonságot mutatnak a katakombák kora keresztény 
művészetével, mint a középkorral vagy éppen a reneszánsz Európá-
val.9 Ennek fő oka, hogy a mai keresztények — az ókori életvilághoz 
hasonlóan — általában nem homogén kulturális és társadalmi kör-
nyezetben élnek, hanem bizonyos értelemben kulturális olvasztóté-
gelyben. Persze a különbség is szembeötlő. A mai ember retinahártyáját 
nap mint nap elképesztő mennyiségű kép bombázza, amelyek befo-
lyásával semmi más nem vetekedhet.10 Az internet mindenütt jelen-
lévő „képi kultúrája” révén a keresztény művészek számára éppúgy 

7Vö. ehhez Bernard 
McGinn monumentális 
munkáját hat kötetben: 
The Presence of God. 

A History of Western 
Christian Mysticism. 

Crossroad, New York, 
1991–2021. Magyarul 
érdekes kultúrtörténeti 

áttekintés olvasható 
Richard Tarnas tollából, 
számos tudományközi 
(így művészettörténeti) 

utalással: A Nyugati 
gondolat stációi. (Ford. 

Lázár A. Péter.) Adu Print, 
Budapest, 1995. 

 

8Anne Derbes: Picturing 
the Passion in Late 

Medieval Italy. Narrative 
Painting, Franciscan 

Ideologies, and the 
Levant. Cambridge 

University Press, 
New York, 1996. 
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9Amanda Zilberstein: 
Image and Spirituality, 

i. m. 359–360. 
 

10„A festmény gyakran 
ékesszólóbban beszél, 

mint a szavak, 
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közvetlen hozzáférés adódhat más (keresztény és nem keresztény) spi-
rituális hagyományokhoz, mint ahogy a nem keresztény alkotók is 
könnyen megismerhetik a keresztény tradíciót. Egyesek a kelta spi-
ritualitáshoz, vagy éppen a szufi misztikához vonzódnak — széles a 
választék. Mindez szinkretizmusra csábít, olykor azonban olyan mély 
és művészileg igényes mozgalmakat hív életre, mint az ökumenikus 
beállítottságú taizéi közösség, amely előszeretettel imádkozik ortodox 
ikonok előtt. A zavarba ejtő mai sokféleség és krea tivitás egyik figyelemre 
méltó magyar példája a Kossuth-díjas kiváló művész Somogyi Győ-
ző, aki alkotásaiban sikeresen ötvözi a hagyományos ikonfestészet, a 
történelmi-népies stílus, a konstruktivizmus, valamint a karikatúra-rajz 
elemeit, témái pedig a hadvezérportréktól és történelmi csatajelenetektől 
a bibliai képekig terjednek. 

Az ókori helyzethez hasonlóan tehát a különböző keresztény mo-
tívumok ma is keverednek: nemcsak keresztények használják azokat, 
hanem megtalálhatók a legkülönbözőbb kontextusokon belül is. Hi-
vatásos alkotóművészek is elfogadnak egyházi felkéréseket és alkot-
nak vallásos tárgyú műveket, amelyekkel azután templomok és ka-
tedrálisok terében találkozunk, annak ellenére, hogy a művész esetleg 
nem gyakorló keresztény. Az utóbbi évtizedek egyik legmonumentá-
lisabb keresztény „képe” Európában Anthony Gormley Észak angya-
la című alkotása (1998). A húsz méter magas, ötvennégy méter széles 
és kétszáz tonna súlyú kompozíciót — jelentős technikai nehézség meg-
oldása után — Észak-Angliában, a Gateshead hegytetőn állították fel. 

Az említett kulturális változások hatására ma elmozdulás figyelhető 
meg a protestáns teológiai szemléletben is. Bár mértékadó (pünkösdista) 
szerzők továbbra is prófétai erővel figyelmeztetnek a képimádat (ido-
látria) veszélyeire, egyúttal azonban hajlanak azt is elismerni, hogy „[a] 
világ sok részén a sokféle hagyományhoz tartozó hívő keresztény em-
berek olyan történetek, képek és gyakorlatok segítségével próbálják ki-
fejezni a hitüket, amelyek saját kulturális értékeiket is kifejezik. Ha ezt 
a Biblia iránti érzékenységgel és azzal az igénnyel teszik, hogy tanul-
janak a szélesebb keresztény hagyományból, akkor a művészet és a ké-
pek mind az egyén, mind pedig a közösségek életében a Szentlélek 
megújító működése eleven részét képezhetik.”11 

A 3. századi római keresztények helyzetéhez hasonlóan tehát a poszt-
modern keresztény képi ábrázolások sem szükségképpen kizárólag 
keresztény indítékból vagy ikonográfiai elemek felhasználásával 
készülnek, ám változatlanul kifejezik a mindenkori művész örök vá-
gyát, hogy ne csak belülről, stukkókkal díszítgesse, hanem egyetlen 
hiteles és merész mozdulattal át is törje azt a kupolát, amely elvá-
laszt bennünket az égtől. Ez a transzcendencia-igény pedig egybecseng 
a mindenkori keresztények eszkatologikus vágyával és tényleges 
vallási tapasztalatával.

és mélyebb hatást kelt 
az ember szívében” – 

állította már Rotterdami 
Erasmus a képek ereje 

és a történelemben 
kiváltott hatása kapcsán 

(szavait idézi Amanda 
Zilberstein). 
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