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A Református Egyház 2009-ben ünnepelte alapítójának, Kálvin János születésének ötszázadik évfordulóját.
Ez alkalomból országszerte számos megemlékezést, kiállítást és tudományos konferenciát szerveztek, és mind-
ezek mellett a hazai könyvpiac is több, a reformátor életét, munkásságát bemutató kötettel gazdagodott.
Ebből a sorból emelkedik ki az alább ismertetett, Békési Sándor által szerkesztett tanulmánykötet, amely Kál-
vinnak a művészetekhez való viszonyát és annak a református kultúrában való megjelenését mutatja be.

A könyv nagy érdeklődésre tarthat számot, hiszen még napjainkban is Kálvinnak, és magának a kál-
vini reformációnak a művészetekhez való viszonyát kissé sommásan szemléli az általános közvélemény:
szinte mindenkinek a puritán, dísztelen református templom fehérre meszelt csupasz falai jutnak eszébe,
Kálvin pedig, mint a képi ábrázolások elleni ádáz harcos jelenik meg. Ezt az általános véleményt cáfolja
meg a tanulmánykötet, bemutatva, hogy a reformáció a képzőművészeteken kívül a kifinomult beszéd és
az igehirdetés igényességével milyen nagy hatást gyakorolt nemcsak a korabeli kultúrára, hanem napja-
ink értékrendjére is.

A kötet nyolc szerző kilenc tanulmányát és egy katalógusát tartalmazza, melyek a jelenlegi művészet-
történeti, művészetelméleti kutatások részeredményeiről számolnak be. A szerzők – teológusok, irodal-
márok, egyházzenészek, művészettörténészek – a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán
működő Szenci Molnár Albert Egyházművészeti Intézet szervezésében tevékenykedő kutatók. A tanul-
mányok tematikus rendben követik egymást.

A filozófiai egységet Imregh Monika nyitja. Tanulmányában az itáliai humanista filozófusok, Marsi-
lio Ficino és Giovanni Pico della Mirandola olykor eltérő filozófiai rendszerét és a világról alkotott felfo-
gását mutatja be. Miután Marsilio Ficino latinra fordította a platóni corpust – ezzel együtt elkészítette a
Lakoma-kommentárt is – Pico is kedvet kapott egy saját Lakoma-kommentár írására. E munkájának meg-
jelentetését azonban hánytatott sorsa és az egyháztól elszenvedett üldöztetése miatt már nem érhette meg.
Pico azonban még 1486-ban – mintegy „ujjgyakorlatként” a leendő nagy opusa előtt – Girolamo
Benivieni Canzona című szerelmi költeményéhez – melyet éppen Ficino Lakoma-kommentárja ihletett
– írt verselemzést és kommentárt (Commento alla canzona d’amore). Ebben a munkában megragadta az
alkalmat, hogy Ficino „tévedéseit” korrigálhassa. Kimutatható azonban, hogy ezek a „tévedések” inkább
Pico fiatalságából adódó ifjonti hévnek tudható be, hiszen a nála jóval idősebb Ficinót több helyen félre-
értette. Imregh Monika cikkének második felében a Canzona-kommentárt elemzi. A költemény témája
az emberi és az angyali szerelem, amely „szerelem egy megvalósulási eszköz lesz az ember számára, melynek
a segítségével az érzékelhető világ szépségének élvezésétől a magas szellemi valóságok szemléléséhez juthat el.”
Picónak ez a kommentárja egyébként abból a szempontból is kiemelkedik, hogy a humanista filozófus
ebben a műben támaszkodik a leggyakrabban és a legnagyobb tisztelettel Plótinosz eszméire és személyére.

A kötet szerkesztője, Békési Sándor a Kálvin teológiájában megjelenő poézist vizsgálja. Szerinte Kál-
vinnál a poézis egy olyan esztétikai tartalommal bíró komplex fogalom, amely a költészeten túl minden
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olyan alkotást, cselekedetet és viszonyt is magában foglal, amely tanúsítja Isten teremtői és megváltói mű-
vében való részesedést a Szentlélek által. A poézis azért is fontos, hiszen a reformátor az ismeretelmélet-
nek két útját különbözteti meg: a felszíni (spekulatív) tapasztalatot, amely a világban és a történésekben
megmutatkozó impressziókkal és felületekkel foglalkozik, és a poétikus (teológiai) tapasztalatot. Kálvin
ez utóbbit tartja az ismeretelmélet helyes útjának, amelynek alapja az elmélyülés, a „belelátás”. Míg a fel-
színi tapasztalat felfogásának „központja” az emberi agy, addig a poétikus tapasztalaté a szívben gyökere-
zik. Békési Sándor ezután Kálvin Institutióján keresztül mutatja be a poétikus tapasztalat megjelenését a
teremtésben, a történelemben, majd a Szentírásban. Igen részletesen tárgyalja az istentisztelet liturgiáját
is, amely tulajdonképpen a poétikus tapasztalatra adott válasz. Kálvin tudta, hogy ez csakis az ember által
alkotott formában valósulhat meg, és így művészi élményt hoz létre, ezért a hangsúlyt inkább a Szentírás
szövegére helyezi. A Zsoltárokban találta meg azt a formát, amely nem tér el a spiritualitásban a Szent-
írás szövegétől. Ezért a zsoltáréneklést visszaemelte korábbi előkelő helyére és nemcsak az istentiszteletek
alkalmakor, hanem azon kívül, a magán-áhítatokon is énekelte a gyülekezet. úgy tartotta Kálvin, hogy a
zsoltárokat a Szentlélek tanította meg Dávidnak, így ezeket énekelve, mintha maga Isten énekelne ben-
nünk. A tanulmány második felében az Institutióban található himnuszi hangvételű költői betéteket veszi
sorra Békési Sándor. A cikket Kálvin egyetlen fennmaradt költeménye, a Győzelmi dal (Epinichion Christo
cantatum) elemzése és közlése zárja.

A református istentisztelet kialakulását és annak fejlődését két tanulmány mutatja be. Pap Ferenc Kál-
vinnak az istentiszteletről alkotott felfogását és annak gyakorlatát vizsgálja. Tanulmányát történeti beve-
zetéssel kezdi, ismertetve a reformátor rövid életrajzát, családi hátterét. Ezt követően rátér az általános
európai vallási életre: egészen sötét képet kapunk a korabeli vallásosságról, mintha mindenki teljesen el-
távolodott, elidegenedett volna az egyháztól, a szent cselekményektől, úgy vélem azonban, itt kissé som-
másan fogalmaz és ezt a kedvezőtlen képet régiónként lehet árnyalni. Hazánkban például, közvetlenül a
reformáció előtt rendkívül mély lelkiséget tapasztalunk. A viszonylag szép számmal fennmaradt, városi pol-
gárok által, egyházak javára tett végrendeletek, kegyes adományok éppen azt bizonyítják, hogy a vallásosság
javában virágzott, a reformáció pedig nagyon hirtelen, komolyabb előzmény nélkül, és igencsak hevesen
jelentkezett. Helyesen állapítja meg Pap Ferenc, hogy a reformáció közvetett liturgiai hatása Magyaror-
szágon a kezdeti időkben még nem jelent meg. A tanulmány második része kifejezetten a liturgikus cse-
lekményeket és Kálvinnak az azzal kapcsolatos álláspontját ismerteti. Az igaz egyháznak két ismertető
jegye van: az igehirdetés és a sákramentumok (szentségek) helyes kiszolgáltatása. Az egyház tehát e kettő
köré szerveződik, azonban ez nincs „helyhez kötve”, hiszen az egyház ott van, ahol Krisztus van és léte-
zése csakis Krisztus jelenlététől függ. Az igehirdetés kapcsán a nemzeti nyelvű istentiszteletek kérdése
merül fel. A teljes szentmise liturgia a reformáció előtt latinul folyt (az igehirdetés azonban nem!), és a
protestánsok már 1524-ben megtartották az első, teljesen nemzeti nyelvű istentiszteletet Strassburgban.
Az úrvacsora kérdésében érdekes módon nem az egy, vagy két szín alatti áldozás került előtérbe a tanul-
mányban, hanem vételének gyakorlata és gyakorisága. Kálvin az egész istentiszteleti felfogásában az egy-
ház ókeresztény hithagyományát vette alapul és azok folytatólagosságára építve alkotta meg és vezette be
az evangéliumi istentiszteletet.

Dávid István az orgonák protestáns közegben való használatát mutatja be. Ez a hangszer a ma ismert
formájában tulajdonképpen egyidős a reformációval, a 16. század elejére mind liturgiai, mind képzőmű-
vészeti szempontból a templomok részévé vált. Nem volt egységes álláspontja a reformátoroknak az or-
gonák istentiszteletek alatt történő alkalmazásáról: míg Zwingli csak az igehirdetést és a prédikációt tartotta
meg, addig Melanchton és Luther megengedte a hangszer használatát. Kálvin álláspontja nem volt egyér-
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telmű, így hívei – mintegy megelőzendő a bajt – lerombolták az orgonákat, amelyeket bálványoknak tar-
tottak. Genfben 15�6-ban már orgonatilalmat vezettek be, 18. században azonban ismét elfoglalta ko-
rábbi, méltó helyét ez a hangszer, és valóságos orgonaépítési láz vette kezdetét.

A kötet többi tanulmánya a képzőművészetek különböző ágainak a reformációban megjelenő for-
máival ismerteti meg az olvasót. A sorban az első Lőrincz Zoltán tanulmánya, aki a reformátor képző-
művészetekről alkotott álláspontját vizsgálja. Kálvin általában a művészeteket Isten adományának
tekintette, azonban ezek terét – úgy tűnik – nem a templomban képzelte el. Már az 15�6-ban elkészült
Institutiójában közzétett, a 2Móz 20,2 alapján értelmezett Tízparancsolatban a képtilalmat a sorban a má-
sodik helyen szerepeltette és vitatkozott Lutherrel, aki parancsolatok megfogalmazását, beosztását tekintve
a katolikus egyházzal értett egyet (ezért is van az, hogy az evangélikus templomokban vannak képi ábrá-
zolások). Kálvin a képtilalomban kettős értelmet látott: egyrészt, „ne csinálj magadnak képet”, másrészt „ne
imádd a képet!” Képkérdésben az egyedüli auktoritást a Szentírásban (főként az ószövetségben) látta,
tehát még az ókeresztény atyákra is alig hivatkozott. A reformátor a képek tekintetében azért is volt ilyen
szigorú, mert ha egyszer tisztelet övezi azt, az hamar átalakulhat bálványimádásba, az ember Istent bál-
vánnyá teszi, és így egy Isten elleni lázadás részesévé válhat. Bár a képrombolás óta az egyház túllépett az
imádat és a tisztelet különbségén, kimondva, hogy a képek tanítanak, nevelnek, emlékeztetnek. Kálvin
szerint viszont a képek nem alkalmasak arra, hogy megjelenítsék Isten titkait, ráadásul fennáll a bálvány-
imádat veszélye is, így jobb azokat eltávolítani a templomból. A reformátor alapvetően teológusként küz-
dött a képkultusz ellen – megjegyzendő, hogy a képrombolás ellen is ugyanilyen erélyesen lépett fel – és
csak a templomban nem tűrte meg a képeket. Támogatta viszont a képzőművészeteket, ha azokat az egy-
házon kívül művelték.

Marosi Ernő tanulmányában rámutat arra, hogy a hazai művészettörténeti kutatások mennyire elna-
gyoltan foglalkoznak a reformáció eszmei és történeti jelentőségével. Cikkének mondanivalóját három na-
gyobb egység köré csoportosítja. Elsőként Luther Márton halotti maszkjának történetét ismerteti. Luther
teljesen élethű viasz másolata miután átkerült Halléba, felállították az ottani könyvtárba (azaz íróasztal
mögé ültették), így megteremtve a tudós hitújító kultuszát. Már-már közeli hasonlóságokat fedezhetünk
fel az ereklye-kultusszal! Hazai képzőművészetekre rátérve Marosi cáfolja azt a közkeletű nézetet, misze-
rint az ornamentális díszítés – amely tulajdonképpen a paradicsom megjelenítése – a Mátyás-kori rene-
szánsz hagyomány népművészetben való továbbélése. Szerinte – Kovács András kutatásaihoz csatlakozva
– az ornamentika motívumrendszere és stílusforrása inkább a prágai császári udvar manierizmusára utal.
A templomépítészet terén felhívja a figyelmet arra, hogy nincs önálló protestáns stílushagyomány. A régi
templomok birtokba vételével, a liturgikus terek átorientálásával a protestánsok egyszerűen „belakták”
azokat. új építkezésekbe nem is nagyon fogtak, csupán olyan épületátalakításokat végeztek, melynek kö-
vetkeztében mindig megtartották a középkori épületet. Ezért is van az, hogy számos református templom
ma is középkori formájában áll. Legszebb példák erre Zubogy, Sajószentpéter, Boldva, Csaroda, Szalonna
és Vizsoly református templomai.

Szabó András a bekecsi református templom 1625. január 1-jén történő felszentelése kapcsán igen ér-
dekes jelenségre hívja fel a figyelmet. Az esemény részleteit Szenci Molnár Albert örökítette meg a Con-
secratio templi novi című művében, aki aprólékosan leírta nemcsak a felszentelés procedúráját, hanem a
templom berendezését is. Többek közt 7� belső feliratot (bibliai idézetek, imádságszövegek, stb.) jegyzett
fel. Szabó András hazai párhuzamokat keresett, s ekkor Magyarszecsőd és Tordátfalva egyházai kerültek
a látókörébe, de az itt található idézetek sem mennyiségben, sem tartalmukban nem egyeztek a bekecsi-
vel, ezt követően a párhuzamok keresését kiterjesztette külföldre. A hamburgi Jacobi-templomban 229
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bibliai idézetre és bölcs mondásra talált adatot, az Ulm környéki Türkheim templomban 195 ilyen tar-
talmú felirat meglétéről szóltak a források. Rajtuk kívül még Franciaországban is akad ilyen példa – pro-
testáns környezetben. Ezek a példák már jóval közelebbi párhuzamot mutattak a bekecsivel. úgy tűnik,
hogy a templomok falára, esetleg táblákra írt idézetek helyettesítették a már száműzött táblaképeket. Ezek-
nek a divatja a 16. század második felétől a 17. század végéig tartott, utána gyorsan el is tűntek. Szenci
műve tehát olyan fontos momentumot tartott meg az utókor számára, ami valószínűleg feledésbe merült
volna, hiszen Bekecs temploma és a falu a török alatt elpusztult, újratelepülése után pedig katolikusok vet-
ték birtokukba azt.

Lőrincz Zoltán tanulmányában azt elemzi, hogy a reformáció milyen hatást gyakorolt a reneszánsz
portréábrázolására. A protestáns területeken a 16. század első felében inkább az ábrázolt személy intel-
lektuális vonásaira, jellemének kiemelésére törekedtek, melyeket a sötét szín használatával és a testtartás
szigorúságával érzékeltettek. A reformátorok ábrázolásában azonban a szentekről készült alkotások jegyei
figyelhetőek meg. A katolikus országokban pedig inkább a reprezentáció megjelenítésére helyezték a fő
hangsúlyt.

Tüskés Anna Kálvin János képi ábrázolásainak történetét mutatja be. Kitér nemcsak a mesterek sze-
mélyének bemutatására, hanem az egyes technikák és típusok ismertetésére is. Az alkotások funkciói ko-
ronként változtak. A 16–17. században a megörökítés, emlékállítás, főúri reprezentáció, vallási propaganda
volt az alapvető szempont, hiszen erre a korra esnek a vallási háborúk és azok ideológiájában az illusztrá-
ciók fontos szerepet kaptak. A 18. században átmeneti hanyatlás, a 19. században az ábrázolások meny-
nyiségének és minőségének fellendülése figyelhető meg, a 19–20. századi jubileumok kapcsán pedig
folytatódott az ikonográfia politikai és ideológiai célra történő alkalmazása. Tüskés Anna tanulmányát egy
2�2 tételből álló katalógus zárja, mely a 16. századtól a napjainkig tekinti át a Kálvin-ábrázolásokat.

A tanulmánykötet úgy vélem, meggyőzheti az olvasót, hogy Kálvin nem volt művészetellenes, hiszen
inkább attól félt, hogy a művészi élmény elnyomja az Istennel való élő kapcsolatot. Az istenismerettől sza-
kíthatja el az embert a művészet, hiszen az gőgre és álmodozásra csábíthat. A képzőművészetet inkább „sze-
kularizálta”, mint száműzte, a polgári családok otthonába kerülve új teret kaptak, a templom azonban
megmaradt az igaz és tiszta istentisztelethez szükséges műfajok terének, melyet a prédikációk „testesítet-
tek” meg. A reformáció a csendélet, a portré- és a tájképfestészet terén azonban újat és maradandót is al-
kotott. Bevezetőjében Márkus Mihály püspök úgy fogalmazott, hogy „Istent szépen is lehet dicsérni”. úgy
gondolom, ez a tanulmánykötet nagyban hozzásegíti az érdeklődőt, hogy megérthesse, a reformáció mi-
lyen újdonságokat hozott a mindennapokba, mi mindent „tisztított” meg nemcsak a képzőművészet,
hanem gondolkodásmód területén is.
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