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ErnőA lutheri reformáció mint

művészettörténeti probléma
A stílustörténettől a képtörténetig

A klasszikus művészettörténet iskolafogalmakra és stíluskorszakok egymásutánjára alapozott 
történelemkoncepciójának lebontásában fontos szerephez jutott a reformáció művészeti következ-
ményeinek átértékelése. A kiindulópontot – ami ez esetben a reformáció állítólagos művészetelle-
nességének1 cáfolata – „az egység kényszerével” szemben a stíluspluralizmus elvének meghirdetése 
jelentette (Schmoll 1977). Ebből következett a normatív stílustörténeti kép elvetése, a rá ala-
pozott tudományos rendszer időben korlátozott érvényének tudatosítása, ennek az időszaknak 
mintegy ötszáz évi tartamra redukálása és az újkori művészetfogalomra alapozott művészettörténet 
végének deklarálása. Figyelemre méltó, hogy minderről Hans Belting 1983-ban publikálta ne-
vezetes pamfl etjét.2 A rá következő 1984-es Luther-év kapcsán mind az akkori Német Szövetségi 
Köztársaságban, mind az NDK-ban3 reprezentatív kiállításokkal és konferenciákkal járultak hozzá 
a Belting által felvetett, látszólag steril módszertani problémák kidolgozásához. 

Az NDK-beli, inkább kultúrpolitikai reprezentációt szolgáló kezdeményezések (Ullmann 
1983; vö. Belting 1992) mellett a művészettörténeti összkép nagy revíziójának kérdéseit a 
hamburgi Kunsthalle kiállításához írott bevezetőjében Werner Hofmann vetette fel (1983), 
annak a tézisének szellemében, amelyet mindenekelőtt az 1522-ben a wartburgi védettségből a 
képrombolás hírére Wittenbergbe siető Luther nyilatkozatai alapján úgy fogalmazott meg, hogy 
„Lutherrel kezdődött a művészet szabadsága”, mert „Luther vetette meg a szemlélő esztétikájának 
alapját. […] A szemlélőnek a műalkotással szemben kell próbára tennie szabadságát. Övé az utolsó 
szó.” Az 1522. márciusi, wittenbergi Invocavit-prédikációk szerint „a képek sem nem ilyenek, sem 
nem olyanok, sem nem jók, sem nem rosszak”, „szükségtelenek, ám szabadon használhatók”, s a 

 1 Lásd pl. a Reallexikon der Deutschen Kunstgeschichte rövid címszavát: Aschenbrenner–Thulin 1939. 
 2 Das Ende der Kunstgeschichte? A kiindulópont historiográfi ai fejtegetés, mivel az úgynevezett „első” 
művészettörténet modellje Giorgio Vasari (Vasari und die Folgen). Tíz év múlva a revideált kiadás címéből a kérdőjel elmaradt. 
Ennek magyar fordítása: Belting 2006.
 3 A keretet az NDK-kultúrpolitikában szokásossá vált úgynevezett Ehrungok gyakorlata adta. Ezek egyik úttörője a drezdai 
Deutsche Kunst der Dürer-Zeit kiállítása volt (Schmidt 1971). A Willi Stoph miniszterelnök pohárköszöntőjében kifejtett célmeg-
határozás szerint a feladat a szocializmust építő NDK munkásosztály „eleven, tudatos viszonyá[nak megalapozása volt] a forradalmi 
és humanisztikus tradíciókhoz” (uo. 5. o.).
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velük kapcsolatos kérdések teológiai értelemben mellékesek, maguk a képek az adiaphora kategóriájába tartoznak. 
Ezért – későbbi megfogalmazása szerint – „[a] képeket, harangokat, miseruhákat, templomi pompát, oltárgyer-

tyákat és eff éléket ki-ki tetszésére bízom: aki akarja, ám éljen velük. A Szentírásból 
és a jó históriákból vett képeket ugyan már-már hasznosnak tartom: ám ezeket 
is [kinek-kinek] tetszésére bízom.”4 A wittenbergi képrombolással kezdődő fejle-
mények sem Luther, sem a reformátorok számára tudvalevőleg nem zárultak le, s 
az általa tárgyalt nézetek és akciók hosszú ideig identitást reprezentáló tényezők 
maradtak a konfesszionalizáció folyamatában.5 Nem lévén azonban sem teológus, 
sem a konfesszionalizáció történésze, itt csak a művészettörténeti metodika számára 
legfontosabb módszertani következtetéseket merem megemlíteni, továbbá – arra 
a tapasztalatra támaszkodva, hogy e kérdésekben a helyi, regionális (majd később: 
nemzeti) keretek fi gyelembevételével lehetséges konkrét tényekhez eljutni – meg-
kísérlem ezeket a magyarországi viszonyok körében alkalmazni, inkább kérdéseket, 
mint magukat a következtetéseket tárgyalva.

Visszatérve az 1980-as években megelevenedett kutatások – immár historio-
gráfi ai szemléletet igénylő – áttekintésére, megállapítható, hogy a képek kérdése, 
nem utolsósorban pedig az ebben kifejeződő, tagadásukban vagy rombolásukban 
megnyilvánuló konfl iktusok ez időben kerültek a művészettörténet-írás érdeklődé-
sének középpontjába. Az akkori fi atal művészettörténész-generációnak a befogadás 
története és esztétikája iránti érdeklődésével az interpretáció és a médiumkérdések 
felé nyitó nagy témájává vált a képrombolási harcok kutatása. Horst Bredekamp 
ezeket a kérdéseket már 1975-ben mint a késői antikvitás és a huszitizmus közötti 

évezred műalkotás-recepciójának társadalomtörténeti problémáit mutatta be. Ezzel többek között arra is példát szol-
gáltatott, hogy a művészet recepciótörténete a negatívumok oldaláról is megírható. Nem véletlen, hogy ez a kérdéskör 
1989-ben, a francia forradalom bicentenáriuma alkalmával került egy önálló szekció programjára A forradalmak 
művészete című, Strasbourgban rendezett XXVII. nemzetközi művészettörténeti kongresszuson. Kimondatlanul 
bár, de ennek a kongresszusnak a témakörévé tulajdonképpen a forradalmak művészeti vonatkozásainak, illetve 
másfelől a művészeti forradalmaknak a tipológiája vált. Más kérdés, hogy – ami 1989 szeptemberében még alig volt 
sejthető, és nevezetesen a képrombolásnak és a damnatio memoriae gyakorlatának éppen a képrombolás-szekció-
ban tárgyalt történeti kérdéseit illeti – mindezek hamarosan a való életben is tanulmányozhatóvá váltak Prágától 
Budapestig és Berlintől Bukarestig.

Az új művészettörténet 1983-ban általa meghirdetett alapelveinek és a megelőző művészettörténeti munkák 
során kialakult módszereknek az alkalmazását joggal tulajdoníthatjuk Hans Beltingnek. Miután az 1980-as évek-
ben meghirdette a (hagyományos) művészettörténet végéről szóló téziseit, s az egymást követő stíluskorszakok 
szkémája helyett mást, az általa alternatívaként javasolt képtudomány/képtörténet nagyobb, a jelenkor fejleményeit 
is magukban foglaló korszakainak fi gyelembevételét javasolta, ezek egymásutánjában az újkor kezdetén álló fordu-
lópontként azonosította a lutheri reformációt. 1990-ben kiadott, Kép és kultusz című könyve6 a szerző egész addigi 

 4 A magyar fordítások (Sajó Tamás) forrása: Belting 2000, 585. o.
 5 A teológiai álláspontok alapos áttekintését adja Litz 2007, 20–62. o.
 6 Belting 1990, a magyar fordítás: uő 2000. Vö. Marosi 2009, 127–129. o.
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munkásságának tanulságaira támaszkodó elemzésekkel és jelentős dokumentumválogatással támasztotta alá azt 
az új művészettörténeti kronológiát, amelynek két alapfogalma a középkor századait a korai kereszténység idejétől 
1500 tájáig összefogó, a kultuszábrázolásokon alapuló „a kép kora”, illetve a kép liturgikus kultuszának elvetése után 
kialakuló újkor, „a művészet kora”. Belting javaslatai a középkor végének s az újkornak is új defi nícióját jelentik.

A késő középkori művészet hagyatéka a magyarországi reformáció korai korszakában

Ahhoz, hogy világosabban láthassuk a középkori hagyomány szerepét a ma-
gyarországi reformációban, több és határozottabb ismeretre lenne szükségünk 
a Luther által olyan fontos szerepre emelt személyes ítélet késő középkori elő-
feltételeiről. E téren mindenekelőtt abban a kérdésben kellene világosabban 
látnunk, hogy mennyiben tekinthető előreformációnak a devotio moderna, 
s milyen szociális rétegekben terjedt el a kép személyes interpretációja. Vala-
melyes tudatossággal valószínűleg csak a késő középkori értelmiségi elit szűk 
körében számolhatunk. Szimptomatikus érvényű az a szövegtévesztés, amelyre 
Johannes Aquila 1378-as veleméri ciklusában, a Vera icont kísérő, a képet 
imádás helyett megillető tiszteletre fi gyelmeztető feliratban fedeztünk fel. Ez 
a hagyományos, nyilván emlékezetből ismert versike pontos felidézése helyett 
ugyanis minden jel szerint fatális módon a kép imádására (adora) és az ábrázolt 
Krisztusnak csak tiszteletére (honora) szólította fel a nézőt. Arról, hogy a késő 
középkorban közismert eredeti, régebbi keletű, de főleg Durandus 13. század 
végi liturgiai kézikönyve által terjesztett, az ikonodulia és ikonolatria közötti 
distinkcióra fi gyelmeztető vers megfelelt a lutheri képértelmezésnek, Szenci 
Molnár Albert fordítása tanúskodik:

„Az Christus képét mikoron mellőle menendesz
Mindenkor tiszteld, böcztelenül ne feleytsd.
Mindazonáltal nem az látott képet imádgyad;
Sőt, az kit jegyezend, térdepeléssel imádd.”7

Arról, hogy a jóval korábbi veleméri esethez hasonló zavarodottság fogadta 
svájci falvakban is a „kép korszakának” végét jelző fordulatot, Peter Jezler 
szólt az 1989-es strasbourgi művészettörténeti kongresszuson, megállapítva, 
hogy a törés egy késő középkori templomépítési és -díszítési láz kellős köze-
pén következett be, nem kis tanácstalanságot okozva mind a megrendelők, mind a hívők körében. A zürichi kanton 
maguknak saját templomot igénylő falusi közösségei azonban a város példáját követve hamarosan elfogadták az 
olcsóbb és nagyobb önállóságot hozó reform elveit (Jezler 1992). Mindez alighanem a magyarországi viszonyokra 
is érvényes, ahol ugyancsak kimutatható a késő középkori építészet és templomdíszítés virágzása, amelynek fenn-

 7 Szenci Molnár Albert költői művei, 174. sz., 367. o. Vö. Marosi 2013b.

Skaricza Máté: Szegedi Kis István portréja. Rézmetszet, 
Basel, 1585
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maradt középkori emlékeink többségét köszönhetjük. A Zwingli, 
majd Kálvin elveinek megfelelő képrombolás és -üldözés különösen 
e területek oltárkészítőit sújtotta, amint erről a strassburgi festők 
és szobrászok által 1525-ben a városi tanácshoz intézett segítségké-
rő levél tanúskodik (Baxandall 1981, 75–76. o.). Nürnbergben 
Erhard Schön 1550 körül készített, A szegény üldözött bálványok 
és templomi képek siralma az oly igazságtalan ítélet és büntetés mi-
att című, fametszetes röplapján az elpusztított művek nem emiatt 
panaszkodnak, hanem azért, mert üldözőik ugyan megsemmisítik 
őket, de szemükből gerendák meredeznek, mivel ugyanazok, akik 
„bűnösök, mert ők csinálták [a képeket]”, tele vannak bálványokkal:

„Sok kapzsiság, kevélység és kurválkodás
Sok botrány, bűn és durvaság
Zabálás, vedelés és istenkáromlás
Jellemez most ifj at és vént.” (Uo. 78–81. o.)

A kritikai álláspont ugyanaz, mint Lutheré: nem a képekben van a 
bűn, hanem a befogadó egyénekben.

A nagyobb tudatosság az iskolázott értelmiség körében tételezhe-
tő fel. Az iskolázottság a humanizmus művelődési anyagának és elve-
inek ismeretét jelenti, s egyben tájékozódási képességet is a műveltek 
res publicájában. E kapcsolatoknak eredménye a fejleményekhez való 
fokozatos alkalmazkodás – többnyire radikalizálódás. Az értelmiség 
nagyjainak reprezentációjára szolgáló fontos eszközök, a szerzőport-
rék egyben a késő középkor, illetve a reneszánsz képértelmezésének 
alkalmait is jelentik. A késő középkori felfogás megnyilvánulásának 
– s egyben a devotio moderna befolyásának – sajátos esete, a lőcsei 
Szent Jánosok oltárának álló szárnyképén található Jean Gerson-kép 
metszetmintaképének azonosítása Endrődi Gábor érdeme. Nemcsak 
a megrendelő, Henckel János korai nézeteire világít rá, hanem 1520-as 
dátumával a lőcsei plébános megváltozott álláspontjára is, amelyben 
Gerson kritikusabb megítélésének volt helye (Endrődi 2006). 

A reformáció vezéregyéniségeinek portréi tulajdonképpen a hu-
manista szerzők reprezentációjába illeszkednek. A 16–17. századi 
magyarországi emlékanyag egyaránt tartalmazza a reformátorok 
mint humanista értelmiségiek és részben katolikus főpapok repre-
zentációját is (Galavics 2001a; 2001b). Figyelemre méltó a német 
reformáció környezetében készült portréknak az a közös vonása, 
hogy írott refl exiókat tartalmaznak az arckép funkciójára, amelyek 
a humanista irodalom eszközeivel támasztják alá az írás dominan-

Az egykori plébánia-, később evangélikus „Fekete templom”, főhajó 
belső, Brassó, 18. század

Egykori plébánia-, később evangélikus templom, főhajó belső, 
Beszterce, 16. század
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ciájának reformációs alaptételét. Ennek a refl exiótípusnak a példái Dürernek az 1520-as évek közepe táján készített, 
korának humanistaportréin lapidáris-aforisztikus szövegfeliratokban is megfogalmazott nézetei a szellemi – illetve 
írásbeli – hagyaték és a testi vonások maradandóságának viszonyáról (Schuster 
1986; vö. Eberlein 2003). A testi megjelenés és a szellem ellentétének ezt a 
toposzát alkalmazza Skaricza Máténak a mestere, Szegedi Kis István Bázelben, 
1585-ben kiadott teológiai munkája elé illesztett és rajza alapján rézbe metszett 
portréja. A képhez fűzött tízsoros latin nyelvű epigramma szinte enciklopédikus 
igénnyel eleveníti fel valamennyi vonatkozó toposzt, az arcvonások hasonlóságá-
tól kezdve annak megállapításán át, hogy Zeuxis és Apelles sem lehetett volna ké-
pes visszaadni az ábrázolt szellemi gazdagságát, amelyet csak írásai tanúsítanak.8 
Ács Pál mutatott rá, hogy a kortörténet sok tekintetben – így a Makkabeusok 
történetéből kiinduló – közös katolikus és protestáns értelmezésében a reformá-
torok álláspontjának döntő különbsége az, hogy benne „[a] szentek kultuszáról 
példájuk követésére, az ereklyékről az exemplumra helyeződik a hangsúly” (Ács 
2000, 55. o.). Ez az alapelv a magyarázata az Ótestamentumra való hivatkozás 
fokozott jelentőségének s a középkori, tipologikus módszerű írásmagyarázat 
virágzásának (sőt az erre alkalmas képi párhuzamok tematikai gyarapodásának 
is). Ilyenek a Cranach fametszet-illusztrációival 1521-ben Wittenbergben kiadott, 
pápaellenes Passional Christi und Antichristi képpárhuzamai például a lábmosás 
és a pápai lábcsók vagy a keresztvitel és a pápai hordszék jelenetpárjaiban.

Véleményünk szerint a 16. századi tipologikus példázat különösen fontos a 
reformáció előestéjén a huszitizmushoz való viszony megítélésében. Ma inkább 
szkepszissel szokás tárgyalni azokat a feltevéseket, amelyek a hazai reformáció 
középkori előzményei sorában kitüntetett szerepet tulajdonítottak a huszitiz-
musnak. A nem sokkal korábbi „forradalmi” értelmezést követő szkepszis nem 
indokolatlan. Különböző – tisztázatlan eredetű, alighanem későbbi – helyi 
huszita hagyományokon kívül9 valószínűbb, hogy a reformáció táján a centenári-
umi megemlékezés10 aktuálissá tette Husz János példáját és vele kapcsolatban a lúd és a hattyú allegóriáját (Hilsch 
2013). A tipologikus párhuzam (illetve az antitézisek) képi retorikájának felélesztésében fontos szerephez juthattak 
a cseh testvérek kódexei.11 A mai irodalomtörténet-írás, úgy látszik, végérvényesen tagadó álláspontra jutott a 15. 
század eleji anyanyelvi bibliafordítás, az úgynevezett Huszita Biblia kérdésében,12 Tinódi Lantos Sebestyén azonban 
Zsigmond király és császárnak krónikája című krónikás énekéhez függelékként olyan elbeszélést közölt Tar Lőrinc 
pokoljárásáról, amely felveti a cseh antitézisekkel rokon képi források ismeretét. Az elbeszélésben igen realisztikus 

 8 Ács 2009, 37–41. o., kat. 2.2.2. sz., uo. 179–180. o., vö. Szabó 2009b.
 9 Például a kassai Szent Erzsébet-templom építésmenetében, lásd Tóth Szabó 1917, 184. o. – Erről a hagyományról lásd Juckes 
2011, 89. o.
 10 Lásd emlékérem, 1515: Takács 2006, kat. 5.27. sz., 458. o.; Farbaky–Kiss 2009, kat. 1.2.1. sz., 148. – Az eszkatologikus tör-
ténetszemlélet előképei a konstanzi zsinat publicisztikájában a pápa-vaticiniumok példáján: Takács 2006, kat. 5.37. sz., 465–466. o.
 11 Bredekamp 1975, 309–327. o. Vö. Th e Jena Codex.
 12 Lázs 2016, 190–191. o,, különösen 208. jegyz.

Keresztre feszítés, Nagyszeben, evangélikus plébá-
nia templom,1520 k., átfestve: 1545. A plébánia-
templom főoltárának egykori középképe
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és forrásokkal jól hitelesíthető diplomáciai küldetés párosul fantasztikus víziókkal, amelyek hallatán Zsigmond 
– mint írja – „[e]zt felelé: lészen arról nagy gondja, / Mint ő ágyát pokolból kiiktassa, / És hogy mennyországra 
igazgathassa”. A reformáció szempontjából problematikus (mert a purgatóriumban játszódó) vízió egyik eleme, a 
tüzes ágy a törvénykezés visszaéléseinek megtorlására szolgál, a másik szexuális kicsapongásainak büntetése: „Egy 
tüzes kádfürdőt ott látott volt, / Zsigmond császár hogy benne feredett volt, / Mária király leányával ott forgolódik 
volt.” (Vö. Marosi 2002) Vizuális megfelelője a Jénai kódexben a szerzetesek fürdője, s megjegyzendő, hogy ennek 
antitézise Szent Lőrinc mártíriuma a tüzes rostélyon.13 Vagyis: Tinódihoz Zsigmond-kori huszita ikonográfi ai 
elemek és szerkesztésmód elsősorban csak a 16. század eleji cseh utraquista környezet közvetítésével érkezhettek.

A középkori művészeti örökség átvétele

A középkori építészeti örökség elsajátítását megha-
tározta a reformáció mozgalomszerű és rohamos 
terjedése, gyors térhódítása és irányzatainak leg-
többször még az első reformátorok életútjában való 
váltásai éppúgy, mint a török háborúk és hódoltság 
viszonyai. Magyarországon a középkori építészet 
hagyatékában nem létezett városi építészet abban 
az értelemben, mint a reformáció németországi 
központjaiban. A késő gótikus, karzatos csarnok-
templom, amely Németországban mintegy a lutheri 
reformáció vezető épülettípusa lett, Magyarorszá-
gon a 16. század elején csak kivételes esetekben volt 
meg: így a nagyszebeni plébániatemplomnak csak 
déli mellékhajóján (Entz 1996, 404. o.), és felte-
hetőleg Brassóban, az 1689-ben leégett „Fekete” 
plébániatemplomon is.14 A lutheránusok németor-
szági, karzatos csarnoktemplomaihoz egyedül az 
1520 tájától még katolikus használatra újjáépített 

besztercei Szent Miklós-plébániatemplom csarnokhosszháza mérhető, amelynek befejezése a reneszánsz karzatokkal 
már reformáció utáni.15 A Felvidék lutheránus templomai általában későbbiek, s ezek a 17. századi épületek is csak 
ritkán épültek karzatokkal, gyakoribbak a boltozott csarnokterekben épített faszerkezetű karzatok.16

Az utóbbi idők művészettörténeti irodalmában fontos szerephez jutottak azok a kutatások, amelyek különösen 
az erdélyi szász lutheránusok gyakorlatában mutattak rá a konfesszionalizáció identitást teremtő jelentőségére. 

 13 Th e Jena Codex, Commentary 170. o., Facsimile 78v–79r.
 14 Vö. Ziegler Ágnes építészettörténeti áttekintését in: Wetter 2015, 42. o., az alaprajz: Abb. 30. – Az újjáépítésről szól a szerző 
2012-ben, az ELTE művészettörténeti doktori iskoláján megvédett, még publikálatlan disszertációja.
 15 Entz 1996, 183–184., 239–240. o.; Kovács 2003, 149. o.; Mikó 2009, 154. o.
 16 Építéstörténeti adatok: Rusina 2009, 662–683. o.

Székelydálya, református templom, a szentélyboltozat freskódísze, 16. század eleje
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Erdélyben Johannes Honterus művei – 1543-as könyve, a Reformatio ecclesiae Coronensis,  majd ennek alapján 
az 1547-es Kirchenordnung aller Deutschen in Siebenbürgen – váltak az egységes, a 19. századig eleven gyakorlat 
alapjaivá. A lutheránus hitvallások ismeretében a nyomdával rendelkező erdélyiek publikációi különösen fontosak. 
Nehezebb publikációs körülmények között azonban nagyjából egy időben és ugyancsak Melanchthon hatása alatt 
készültek el más városok hitvallásai: 1549-ben a Confessio Pentapolitana, 
1554-ben a Heptapolitana vagy Montana és 1568-ban a Scepusiana.17

A Honterus által Erdélyben szabályozott gyakorlatnak lényeges 
eleme a ragaszkodás a templomok főoltáraihoz s ugyanakkor a képek 
egy (a Szentíráson alapulónak elismert) részéhez is. Medgyesen a főoltár 
bezárt állapotban látható passióciklusát megőrizték,18 Nagyszebenben 
1545-ben ugyancsak megtartották a szárnyak külső oldalainak passió-
ciklusát, és átfestették a nyitott állapot tábláit, amelyeken a képeket 
feliratokkal fedték el. A középkép keresztre feszítéséről eltávolították a 
mellékalakokat, s a tábla alsó felén kék alapra aranybetűkkel tipologikus 
értelmű feliratot alkalmaztak.19 

E két városi főoltár megfelel annak a Honterus 1547-es szertar-
tásrendjében megalapozott gyakorlatnak, amely nem mondott le a 
középkori liturgia díszeiről, s a mérsékelt lutheri reformációnak és 
Melanch thon követőinek szellemében az ezekhez való ragaszkodást a 
dogmatikai értelemben közömbös dolgoknak (Mitteldinge, adiapho-
ra) minősítette – nyilvánvalóan már a radikális helvét és anabaptista 
irányzatokkal szembehelyezkedve (Wetter 2010; 2015, 89–114. o.). 
Ennek a felfogásnak több helyen is ismeretesek a képi dokumentumai: 
mind a lutheránus felfogást képviselik. Ilyen az 1572 körüli görlitzi 
Nostitz-epitáfi um az úrvacsorát két szín alatt kiszolgáltató, retabulum 
előtt, casulát és karinget viselő papokkal, s hasonló külsőségekkel a kop-
penhágai Nemzeti Múzeum egy táblaképe is. Egy ugyanebből az idő-
szakból származó lipcsei gúnykép Luther és Zwingli ellentétét fegyveres 
harcként ábrázolja. A lutheránus gúnyolódás szociális tartalma aligha 
félreismerhető: kulturálatlan igénytelenséget tulajdonít az ellenfélnek. 
Amikor a 16. század második felében szakadásra került sor a magyar 
reformáció irányzatai között (amelynek eredményei református részről az 1562-es egervölgyi hitvallás s az ennek 
elveit egymást követő zsinatok sora után elfogadó 1562-es, majd 1567-es debreceniek), Méliusz Juhász Péter játszik 
vezető szerepet e „bálványozás” és a katolikus kultusz minden maradványának elvetésében, de a mindezektől meg-
tisztított templomoknak megtartásában (Bobrovszky 1976). A Lipcsében olyan éles gúnnyal illetett egyszerűség 
nagyrabecsülésének megfelelője a kálvinisták retrospektív egyszerűségkultusza. Ennek a református magatartásnak 
különös – és bizonyos mértékig a hiányzó vagy kétes adatokat is igazoló – emléke az állítólag nagybányai eredetű és 

 17 Kónya–Csepregi 2013, különösen 22–24. o. Vö. Rusina, Ivan: Spor o obrazy, in: uő et al. 2009, 71–79. o.
 18 Sarkadi Nagy 2012, 59–61. o. Kat. 34., 35. sz., 175–178. o.
 19 Richter, G. – Richter, O. 1992, 224–231. o.; Sarkadi Nagy 2012, kat. 73. sz., 228–229. o.

Székelydálya, református templom, különböző korú fameny-
nyezetekhez tartozó festett frízek a hajóban, 16. század eleje, 
illetve 17. század
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1547-re datált kecskeméti fapohár, nevezetes, biztosan 18. századi feliratával: „Régen fa poharak voltak az úr vatso-
rában de arany papok, most arany poharak / vagynak de fa papok.” (Farbaky–Kiss 2009, kat. 2.6.7. sz., 215. o.) 

Ennek a tanulmánynak választott témája a reformáció kezdeti korszakának művészete. A kecskeméti fapohár 
datálására és feliratára vonatkozó kérdések arra vallanak, hogy a 18. században ezt az időszakot a reformátusok 
már bizonyosan retrospektív álláspontról, aranykorként idealizálva értékelték, ami számunkra persze megnehezíti 
a kronológiai elhatárolást. Feltűnő az is, hogy az ideális állapotnak lényegében a mezővárosi vagy falusi templom 

felel meg. Érdemes itt visszaidézni egy pillanatra a már korábban idézett Peter Jezler 
1989-es referátumát, amelyben a boltozott szentélyű és famennyezetes hajójú késő 
gótikus falusi templom mint a zwingliánus Zürich régiójának tipikus falusi temp-
loma jelenik meg. Nem tévedés, ha ebben a hazai falusi templomok párhuzamára 
ismerünk. Szociális tekintetben a falusi gyülekezetek demokratizmusa jelenik meg 
ideálképként. Művészettörténeti értelemben pedig arról van szó, hogy az ábrázolá-
sok radikális elvetése az építészeti ikonológia érvényét nem függesztette fel. Ebből 
akár az utóbbi időben mind kizárólagosabbá váló és az építészetet mint jelentés-
hordozót gyakran elhanyagoló képtörténeti módszer kritikájáig is el lehetne jutni.

A reformáció idején átvett középkori templomok többsége egyhajós, illetve 
teremszerű elrendezésű volt, jelentős részük boltozatlan hajóval épült. Ezekben 
az egyszerűbb terekben az ácsolt vagy a festett asztalosmunkával készült beren-
dezésnek már ezen épületek középkori állapotában is nagyobb szerepe volt annál, 
amit a művészettörténetben szokás feltételezni. Mindenekelőtt a berendezés játszik 
szerepet a megváltozott liturgikus igények kielégítésében – s ebben már jelentős 
szempont a konfesszionalizáció iránya, különös tekintettel az oltár szerepére, amely 
az illető felekezeteknek a reálprezencia kérdésében való állásfoglalásával függ össze. 
Míg a lutheránus templomokban a középkori főoltár megőrzi helyét, a református 
úrasztala a szószék közelében, a templomhajó közepe táján helyezkedik el. A francia 
hugenották ideális, 1562-es építése után mindössze egy évig fennállott faszerke-
zetű templomában, a lyoni Temple de Paradis-ban a szószék és az úrasztala került 
a centrális tér közepére,20 s a túlnyomórészt hosszanti elrendezésű magyarországi 
templomokban általában a karzatok elrendezésével közelítették a templomtereket 

a négyzetes alaprajzi formához. Az eszközök – egészen a monumentális építésmódra való 18. századi áttérésig – a 
templomi bútorművészethez tartoznak: nagyrészt asztalosmunkák. Ezeknek a példái a későbbi átépítések során és az 
utóbbi idő műemlékvédelmének szempontjai szerint is meglehetősen megritkultak. A templomi bútorzat története 
ugyan meglehetősen tisztázatlan, a templomi ülőhelyeknek a középkori stallumok hagyományában gyökerező – és 
a protestáns templom papi székéig vezető – tipológiáját bizonyítják olyan emlékek, mint az Ádámosról a Nemzeti 
Múzeumba került pad (Kelemen 1977; vö. Simén 1981).

Az Ádámosról Budapestre szállított mennyezet és szentélyszék más-más múzeumba került. Ez annak a felfo-
gásnak az egyik következménye, amelynek jellemzője az a feltételezés, hogy a reformáció korai korszaka a népművé-
szet alapja. Egyrészt a nemzeti művészetfogalom, másrészt e művészet társadalomtörténeti alapjainak ideologikus 

 20 Jean Perrisin tollrajza az enteriőrről (1563–1567). Genf, Bibliothèque publique et universitaire.

Gogánváralja, famennyezet, részlet, 16. század 
eleje, Budapest, Magyar Nemzeti Galéria



13A lutheri reformáció mint művészettörténeti problémaTÁRGY – KULTÚRA

szemlélete és ebből a stílustörténeti művészettörténet-írásban levont következtetések azonban mára egyértelműen 
tévútnak bizonyultak. 

A szobroktól és képektől megtisztított református templomtér 
építészeti ikonológiája a késő középkorban gyökerezik. Az 1526-os 
ádámosi famennyezet rekonstrukciójával foglalkozó, 1987-ben meg-
jelent monografi kus tanulmányban Mikó Árpád mindenekelőtt a 
növényi ornamentika elemzésével bizonyította, hogy a mennyezet 
tulajdonképpen a mennynek sátorként vagy lugasként való felfogását 
tükrözi, a késő gótikus „zöld szobák” megfelelőjeként értelmezendő 
(Mikó–Szentkirályi 1987). Építészeti ikonológiai tekintetben 
nincs tartalmi különbség a lombsátorként értelmezett boltozatfestés 
(Székelydálya) és mennyezetdíszítés (Gogánváralja) között. Az ádá-
mosi mennyezetben a késő gótikus motívumkincs vegyül a reneszánsz 
kazettás mennyezetek antikizáló kompozícióival. Újabb restaurátori 
megfi gyelések gyakran mutatják ki, hogy a ránk maradt famennyeze-
teknek hasonló középkori előzményei voltak. Ilyen ornamensek tar-
toztak egy alacsonyabb, vélhetően a szentély boltozati festményeivel 
egykorú hajómennyezethez, amelyet egy másik, magasabb követett 
Székelydályán. Gyakran igazolhatónak bizonyult, hogy az ilyen falra 
festett szegélydíszeket ugyanazok a mesterek festették, mint a fameny-
nyezeteket (Lángi 2014). 

Az ország északkeleti részén, Szabolcs és Bereg megyében a 17. 
század közepe előtt terjedt el egy, a meszelésre vörössel festett, nagy 
formájú virágornamentikával jellemezhető csoport: Ófehértón 1641-ben, Csarodán 1642-ben, továbbá Márokpa-
piban, Vámosatyán is készült ilyen falfestés (Jékely–Lángi 2009, 245., 310. o.). Ez utóbb említett emlékekből 
egy mester vagy műhely tevékenységének területe bontakozik ki. Az utóbbi időkben az ország különböző régióiban 
végzett műemléki feltárások során egy-egy vidék falvaiban dolgozó vándormesterek munkái bizonyultak e sajátságok 
hordozóinak. Ilyenek voltak a mennyezeteket és a berendezést is készítő festőasztalosok, akiknek rendszerint városi 
vagy mezővárosi lakóhelyéről gyakran értesülünk munkáik felirataiból. Hasonló mesterek és műhelyek tevékeny-
ségére következtethetünk legalább a 13. századtól kezdve falusi építészeti emlékeken, kőfaragó munkákon vagy a 
falfestészetben is. Jól megkülönböztethetők azoktól a céhes, városi mesterektől, akik a kétségtelenül igen drága késő 
gótikus szárnyasoltárokkal látták el a Szepességet és környezetét vagy az erdélyi Küküllő-völgy településeit. Mű-
ködési körüket gyakran ismerjük, a városi központokat azonban ritkán. A mai délnyugati országhatárok mindkét 
oldalán működő, Veleméren, Bántornyán, Mártonhelyen, de a stájerországi Fürstenfelden is festő Johannes Aquila 
radkersburgi székhelyéről szignatúrái alapján biztosan tudunk. De ilyen volt már a 14. század elején az a műhely 
is, amelynek tevékenységi körét éppen a szabolcs-szatmári, beregi, ungi régióban Laskodon, Csarodán, Lónyán, 
Gerényben, Paládkomorócon igazolta a művészettörténeti-restaurátori nyombiztosító munka.21

E díszítésmód jelenlétét az ország legkülönbözőbb vidékein bizonyítják emlékek. A legkorábbi évszám, 1582 
a nagyharsányi templomszentély nyilván részben beomlott boltozatát alátámasztó pillér fejezetén található, s egy 

 21 Jékely–Lángi 2009, 136–138., 185–187. o.; Lángi 2013, 63–64. o.; Jékely 2014, 53–54. o. Vö. Marosi 2013a.

Virágos falfestés részlete, 1640-es évek, Márokpapi, református 
templom
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másik, „Meszeltetett 1582-ben” felirat a diadalív déli pillérének keleti felületén azt valószínűsíti, hogy ugyanennek 
a díszítésnek része, a szentély falainak alsó részén körbefutó, árkádsorba rendezett törökös virág- és grá nát al ma-
fríz ugyanebben az időben készült. A keleti szentélyfalon ezen a korai rétegen kívül jól követhetők a későbbi, 17. 

századi kifestések is: keretezett táblák, meglehetősen elhomályosodott 
felirattal, amelyek (eredetileg nyilván ugyancsak feliratot körülvevő) 
koszorúkkal váltakoznak. Ilyeneket találunk az 1652-es évszámmal 
jelzett csempeszkopácsi kifestésben is. A minden bizonnyal 17. századi 
nagyharsányi réteg másik eleme a falra festett bibliai igék alkalmazá-
sa. Az őriszentpéteri plébániatemplomban – minimális, a betűkhöz 
kapcsolódó ornamentális elemekkel – ilyenek kerültek elő az egész 
templomtérben.22

Feltárása és restaurálása óta méltán vált e dekorációs mód és a sola 
Scriptura elvén alapuló részben magyar, részben latin nyelvű falfeliratok 
vezéremlékévé a magyarszecsődi templom meszelés fölötti kifestése, 
amely festett kváderek alkotta armírozáson, szerény frízen és az apszis 
falát díszítő virágcsokrokon kívül nagyrészt keretezések és kartusok 
ornamentikájából áll. Az északi szentélyfalon lévő töredékes feliratban 
az évszámot 1696-nak olvassák (Pálóczi-Horváth 1979, 161. o.). 
A hajó északi falát a Tízparancsolat magyar nyelvű felirata tölti ki. A két 
kőtábla fölötti kartusban „Az Isten Szólá ezeket az igéket mondván” 
cím jelenik meg, a táblákat derékszögben körülvevő mezők (amennyire 
kiolvasható) tipologikus kommentárul szolgáló bibliai helyeket idéznek. 
A Tízparancsolat szövege felett egy négy mezőre osztott rombusz alakú 
mezőben Aranyszájú Szent Jánostól idézett szöveg fedezhető fel, nem 
tudni, milyen kontextusban. Egy Ioannes Chrysosthomost idéző fel-
irattöredék alapján feltehető azonban, hogy utal arra, hogy itt magának 
a templomdíszítésnek az alapelvéről van szó. A magyarszecsődi északi 

fal a Tízparancsolat két kőtáblájának ábrázolásával pontosan megfelel annak a típusnak, amelyet a Dekalógus 
oltárretabulumként alkalmazott szövegével a dinkelsbühli Spitalkirchéből (1537) szokás idézni (így Beltingnél 
is: 2000, 495. o., 280. kép). A magyarszecsődi, tisztán feliratokban megvalósuló ideális program legfontosabb pár-
huzamáról, az 1625-ben Bekecsen felszentelt református templom feliratairól csak Szenci Molnár Albertnek még 
ugyanabban az évben kiadott könyve ad hírt (Szabó 2009a).

A „virágos reneszánsz” koncepciója a nemzeti ornamentika hipotézisén alapult, tehát azon az elgondoláson, hogy a 
díszítőművészet jelentéshordozó lehet. A mennyei lugas vagy paradicsomkert ikonológiája nem valamely ornamensnek, 
hanem a téralkotásnak vagy struktúrának kölcsönöz ilyen jelentőséget. Valószínűnek tűnik, hogy hasonló, alapvetően 
ikonológiai magyarázatot lehet adni arra a látszólagos „gotizálásra” is, amelyet elsősorban az 1630-as években a kecs-

 22 Valter 1999. Köztük van az az idézet is, amely a legpontosabban fejezi ki a kálvinista istentiszteleti tér alapeszméjét: „Math: 
18: V 20. / Mert vaLahoLot Ketten avaGy hárman / Egybe Gyülnek aȝ / én nevembe ott va / Gyok őkößtök § P. Geor> GyÖN-
GYÖSIUM”.

A déli szentélyfal ornamentikájának részlete, 1582 (?) Nagyhar-
sány, református templom
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keméti Cseh György által készített úrasztali 
poharakon lehet megfi gyelni.23 A poharakba 
mintegy egy monstranciaforma van – fordítva 
– beépítve, ami minimum ironikus bánásmód 
a „pápista” eu kha risztiakultusz legjellemzőbb 
kellékével, és éppen azon a tárgyon, amely a 
protestáns úrvacsorának a katolikus kultusz-
tól legerősebben eltérő gyakorlatához tartozik.

A kálvinista (és unitárius) templomban mint 
a középkori gyakorlat legszorosabb követőjében 
egyben a középkori hagyomány radikális átértel-
mezése és kritikája valósult meg – ellentétben az 
inkább kompromisszumos, mint radikális luther-
ánus felfogással. Ezeknek az ellentétes felfogások-
nak a gyökereire világít rá a kezdetek kutatása.
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