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Nagy Károly Zsolt 
 

TOD UND TROMMEL 
A vallás mint kulturális rendszer 

 
A szöveg arra tesz kísérletet, hogy Clifford Geertz vallás-definíciójából kiindulva 
két történeti példán mutassa be, hogy miként működik a vallás, mint kulturális 
rendszer, s ezek után néhány recens jelenséggel kapcsolatban kérdéseket fogalmaz-
zon meg. A példák kivétel nélkül képek, s ezzel a református teológiai gondolko-
dásból jobbára kiszorult vizuális kultúra értelmezésére irányítja a figyelmet.  
 
 
Jelen szövegem alcíme nyilvánvaló és egyértelmű utalás kíván lenni 
Clifford Geertz definíciójára, mely szerint „A vallás (1) szimbólumok 
rendszere, mely arra szolgál, hogy (2) erőteljes, meggyőző és hosszantartó motiváci-
ókat és lelkiállapotokat hozzon létre az emberekben, miközben (3) kialakítja a 
létezés általános rendjének koncepcióit, és (4) ezeket a koncepciókat a létezés 
olyan aurájába öltözteti, amelyben (5) a lelkiállapotok és motivációk egyedülálló-
an valóságosnak tűnnek.”1 
 Nyilvánvalóan ez a definíció is olyan, mint minden más definí-
ció: legalább annyira szól a kutatóról, az ő (pre)koncepcióiról, mint 
magáról a kutatott dologról. Mint Hamilton írja: az, hogy a kutató mit 
tart vallásnak, gyakorta pontosan attól függ, hogy annak milyen ma-
gyarázatát részesíti előnyben.2 Nem célom itt Geertz definíciójának 
kritikai elemzése, azonban néhány vonására fontosnak tartom felhívni 
az olvasó figyelmét.  
 Egyfelől a definíció nem beszél semmilyen vonatkozásban sem 
a transzcendensről. Geertz – minden bizonnyal – nem tagadja a vallás 
transzcendens aspektusát és annak fontosságát, ám empirikus társada-
lomkutatóként alapállása fenomenológiai. Vagyis – mint van der 
Leeuw írja – kutatóként nem foglalkozhat azzal, ami a vallás tartalma, 
mert az az empíria módszereivel dolgozó társadalomkutató számára 
megragadhatatlan. Csupán azzal foglalkozhat, amit az ember gondol, 
mond és tesz, amikor istenével kapcsolatba lép, illetve vallását gyako-
rolja.3 A transzcendens mező kiszorul ugyan a megfogalmazásból, ám 
annak tágassága a másik oldalon lehetővé teszi számos, más meghatá-
rozások alapján nehezen elhelyezhető – ún. kvázi-vallási – jelenségnek 

                                                 
1 Geertz, Clifford: A vallás mint kulturális rendszer. In Az értelmezés hatalma. 
Budapest, 2001, Osiris Kiadó, 76. p. 
2 Hamilton, Malcolm. B.: Vallás, ember, társadalom. Elméleti és összehasonlító vallásszo-
ciológia, Budapest, 1998, AduPrint, 24. p. 
3 Lásd Luw, Gerardus van der: A vallás fenomenológiája. Budapest, 2001, Osiris 
Kiadó, 19. p. 
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vallásiként történő azonosítását és vizsgálatát. A kvázi-vallási és sui 
generis vallási(ként definiált) jelenségek közös perspektívába vonásá-
nak azonban ezen túl egy másik hatása is van: a transzcendens felfüg-
gesztése utóbbiak esetében azok társadalmi összetevőire irányítja a fi-
gyelmet. Mindkét esetben olyan dimenziók nyílhatnak fel a kutató 
számára, melyek miatt Geertz definícióját joggal nevezhetjük heurisz-
tikusnak.4  
 Másfelől Geertz meghatározása – mely Durkheim és Weber 
nyomában jár ugyan – ötvözi a vallásdefiníciók két alapvető típusát: 
egyszerre szubsztantív és funkcionális. Szubsztantív, amennyiben (l. a 
definíció 1. pontját) meghatározza, hogy minek tartja a vallást, ugyan-
akkor alapvetően annak funkcióira koncentrál. Azzal azonban, hogy a 
vallást szimbólumok rendszerének tekinti, egyrészt „szubsztanciáját” 
meglehetősen tágan határozza meg, másrészt nagyon erősen utal arra, 
hogy azt a kultúra elválaszthatatlan részének tekinti. Geertztől számos 
– természetesen zömében összetartó – kultúra-definíciót ismerünk. 
Most idézett tanulmányában a kultúra fogalmát úgy határozza meg, 
mint ami „szimbólumokban megtestesülő jelentések történetileg közvetített formá-
it jelöli, a szimbolikus formákban kifejezett örökölt koncepciók azon rendszerét, 
amelynek segítségével az emberek kommunikálnak egymással, állandósítják és 
fejlesztik az élettel kapcsolatos tudásukat és attitűdjüket.”5 
 Ha összehasonlítjuk a két definíciót egy nagyon fontos egyezést 
találunk közöttük: mindkettőben központi szerepet játszik – kimond-
va-kimondatlanul – a kommunikáció fogalma. A kultúra ugyanis – és 
ez lényegében a vallásról is elmondható – a társadalmi kommunikáció 
folyamatában jön létre, formálódik. Sőt, e kommunikáció keretein kí-
vül egyik sem létezik. Ha leküzdjük az iméntiek hallatán esetleg feltá-
madó ellenkezésünket, rá kell jönnünk, hogy mindez a teológia számá-
ra sem ismeretlen. Gondoljunk egyfelől a „Logosz” fogalmára és 
annak szerepére a keresztyén teológiában, vagy gondoljunk az „Igaz 
Egyház” ismérveire a reformátori teológiában. Ez utóbbi azért is sajá-
tos példa, mert a kommunikáció nagyon összetett mintáját tartalmaz-
za. Mint tudjuk, Igaz Egyházról csak ott beszélhetünk, ahol Isten Igéje 
hirdettetik. Ez pedig nem csupán azt jelenti, hogy az egyház Isten hívó 
szava által jön létre, hanem azt is, hogy ott áll fenn, ahol Isten folya-
matosan szól, és az ő szavának interpretációja is folyamatos.  
 
A kultúrának és vallásnak ezt a két, egymással szorosan összefüggő 
meghatározását alapul véve szeretném a vallás, mint kulturális rend-
szer működésének néhány aspektusát körbe járni.  

                                                 
4 Ebben hasonlít Rudolf Otto szent fogalmára. 
5 Geertz i.m. 65. p. 
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Loschge, Leonhard:  

Nutzbares Figur- und LernBüchlein: Der zarten Jugend Zur Lust, und 
gründlichen Unterweisung Wohl-eingerichtet. [Nürnberg]:[Ender], 
1684. 
 
Példaként az itt látható, egy 1684-ben megjelent abecedarium-ból 
származó ábrát szeretném elemezni6. A könyv és benne az ábra célja 
egyértelmű: az olvasás alapelemeinek, az ábécének – jelen esetben a 
„t” betűnek – a megtanítása. E cél érdekében a könyv alkotói egy na-
gyon sajátos képzettársítást alkalmaztak, ami azonban sajátossága elle-
nére sem egyedi – s ez teszi számunkra igazán érdekessé. A lehetséges 
párhuzamok közül csupán kettőt szeretnék itt bemutatni: 
 
a) Egy angliai példa 1725-ből. „Rhymed Alphabet Pages” a Guide for 
the Child c. kiadványból (->), illetve ennek Amerikában 1805-ben 
megjelent kiadása a New-England Primer 

                                                 
6 A kép forrása: Pictura Pedagogica Online. URL: http://www.bbf.dipf.de/cgi-
opac/bil.pl?t_direct=x&view=page&f_IDN=b0081112berl&transit=y%3D168
%26t_chrono%3Dx 
Utolsó elérés: 2007-11-13. 
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b) Catholisches Nahmenbüchl/ Das ist: Ein sonderbarer kurtzer 
Weeg/ bald und leichtlich lesen zu lehrnen : so wol für Alte als Junge 
Persohnen/ welche nit Zeit haben/ lang gemeine Schulen zu 
besuchen. Mit schönen Bildnussen gezieret/ und aufs Neu übersehen, 
1734. - Seite 21  
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E két kiadvány azzal együtt, hogy nem közvetlen kortársa az elemzett 
ábrát tartalmazó könyvnek, éppen azt bizonyítja, hogy e képzettársítás 
– Tod und Trommel - térben és időben mennyire elterjedt volt. Az 
ábra két részre van osztva, s az elemzés során először ezeket a része-
ket vesszük szemügyre önmagukban, majd a gondolatmenetet a részek 
összeillesztésével s annak tanulságaival zárjuk. 

Az abc-k  

Az ábécé megtanulása az olvasás (és írás) tanulásának első lépése. Az 
ábécé azonban azért is fontos, mert rendje a szövegbe zárt világ, a vi-
lág verbális reprezentációi rendszerezésének egyik alapvető elve. Mire 
a humanizmus, a reformáció és a vele párhuzamosan, illetve részint 
reá adott válaszként meginduló katolikus reformtörekvések által ideo-
lógiailag is megtámogatott, széles körű iskoláztatás programja Euró-
pában gyakorlattá vált, az ábécé tanításának is számos eljárása fejlődött 
ki.  
 
Az ábécé tanításának három fontos részterülete volt (van): 
a) a vizuális jel olvasásának (és írásának) tanulása; 
b) a jelhez kapcsolt hangérték rögzítése; 
c) a jelek rendjének memorizálása. 
 
Mindháromhoz gyakorlatilag a kezdetektől fogva kapcsolódtak vizuá-
lis, vizualizált segédeszközök, melyeket nagyjából két csoportba sorol-
hatunk: 
 
1) „empirikus” – vagy a hangalak vagy a betű formája tanításához va-
lamilyen tapasztalatot használ fel analógiaként. Pl. állatok, tárgyak ne-
vének kezdőbetűje az adott betű, vagy állatok és tárgyak formája ha-
sonlít rá. Esetleg az állatok által kiadott hangok (mármint ahogyan egy 
adott kultúrában az állathangokat értelmezik) modellálják az adott be-
tű hangértékét. Erre az eljárásra kiváló példa Comenius Orbis pictusa 
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Végül a betűt mutathatják a kéz újaival is. 
 
2) „szimbolikus” – e megoldásokban a memóriát egy sajátos „kulturá-
lis csavar” közbeiktatásával serkentik, melyek az ábécét más rendekhez 
(pl. általánosan ismert, a szocializáció során elsajátított kötött szöve-
gek) kapcsolják. 
 
A 18. sz. végéig a két módszer együtt fejlődött, ill. volt jelen. Az itt 
elemzett ábra is a szimbolikus megoldások csoportjába tartozik. 

A kép 

Az elemzett ábrán látható „kép” eredete a 14. századtól Európában 
igen népszerű haláltánc-ábrázolásokra vezethető vissza. A haláltánc 
ábrázolások ikonográfiájában, használatában ifj. Hans Holein munkás-
sága hozott jelentős változást. Holbein metszetsorozata 1538-ban je-
lent meg, s valamivel korábban látott napvilágot szintén haláltánc te-
matikájú ábécéje is. Bár nem ő volt az első, aki metszetet készített róla, 
ám munkájával újradefiniálta ezt a műfajt. Az egyik fontos tényező 
Holbein munkájában a médium: nem freskót készített, hanem nyom-
tatott metszetet, sokszorosított grafikát, melyet azután szinte nép-
könyvként árultak Európa-szerte (később Lyonban kétszer is bővítet-
tek a sorozaton, új metszetekkel egészítve ki azt). A fametszetes 
kiadvány viszonylag olcsó lévén szélesebb társadalmi rétegekhez eljut-
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hatott, ám másféle befogadói attitűdöket, a használat egészen más 
módjait feltételezte, mint a freskó. Míg az a közösségi térben a közös 
vallási tapasztalat része volt, addig a metszetsorozat a „magánáhítat 
képeihez” közelített. Ezeket a metszeteket a Biblia olvasásához, vagy 
egy imádságos könyvhöz hasonlóan gyedül forgatta az akkori ember. 
Másfelől, ehhez mérten, megváltozott a kép kommunikációs stratégiá-
ja is. Míg a korábbi ábrázolások jobbára egy nagy – olykor monumen-
tális – kompozícióba sűrítették a haláltánc szöveges hagyományából 
merített elemeket, s e kompozíció vezérmotívuma valóban  tánc – 
sokszor körtánc – volt, addig Holbein különálló képekből szerkesztett 
sorozatot készített. Itt a tánc motívuma már nagyon nehezen fedezhe-
tő fel, ám ez a szerkesztés lehetőséget adott számára arra, hogy az 
egyes jeleneteket sokkal erőteljesebben dolgozza ki, más-más – sok 
esetben jelentéssel telített – kontextusba állítva alakjait. Ezen felül 
megváltozik a képi kommunikáció didaktikus karaktere is. Korábban, 
a középkori hagyományban sokkal erősebben gyökerező haláltánc-
ábrázolásokon a néző egy sajátos párbeszéd – a halál s a halandó szó-
váltásának – „fültanúja” lehetett, illetve a kép és a képen olvasható fel-
irat által a halál maga kiszólt a képből az azt néző halandóhoz. Hol-
beinnél ellenben a kép „saját jogán” van jelen, saját mondanivalóval 
bír, ami külön olvasandó; s hozzá kapcsolódik egy rövid szöveg (az 
ábécénél egy bibliai igevers). A kép-szöveg egymásra vonatkozása nem 
minden esetben egyértelmű, jelentésük megfejtéséhez – s a kép önálló, 
koherens kompozícióként történő értelmezéséhez is – a befogadó ak-
tív közreműködése szükséges. Vagyis: a korábbi erősen didaktikus, 
önmaga jelentését a néző szájába adó kép helyett egy összetett, réteg-
zett jelentésű rejtvénnyel találkozunk. A kép olvasását, a rejtvény meg-
fejtését a képelemek segítik, melyek a memento mori gondolatától a 
vanitas festészet műfaján keresztül a haláltánc sorozatot az allegorikus 
képek, illetve az allegória-könyvek világába emelik. 

Az allegorikus ábrázolás sajátos logikáját jól érzékelteti Andrea Vesali-
us (1514-1564) „De Humani Corporis Fabrica” c. műve 1543-as ki-
adásának címlapjára Johannes Oporinus által készített metszet.  
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Az ábrán kétszer szerepel a „halál”: egyfelől a nyilvános boncoláson 
feltárt halott test, másfelől a kép középpontjában látható, a kompozí-
ciót uraló csontváz formájában. A kép számos más elemét is boncol-
gathatnánk, rálelhetünk akár Rembrandt „Tulp doktor anatómiája” c. 
festményének előképére is. A metszet, a kor könyvillusztrációs szoká-
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sainak megfelelően egy allegória. A 16-18. századi könyvekben a cím-
lapot igen sokszor úgy alakították ki, hogy annak díszítése egy allego-
rikus képben szinte summázza a könyv tartalmát, pontosabban elhe-
lyezi azt az olvasók világképében, mintegy ráhangolva őt a könyv 
olvasására. Jól nyomon követhető ez az allegorizáló gondolkodásmód 
a Vesalius művének illusztrációin (egészen sajátos megoldás a kezét 
egy koponyán nyugtató csontváz - ld. alább), de akár a könyv egy ké-
sőbbi kiadásának címlapját ékítő metszeten is.  
 

  

A kép érdekessége, hogy Vesalius metszete (bal oldalt) és Holbein 
szintén 1543-ban (halála évében) festett Vanitas-a (jobb oldalt) szinte 
teljesen megegyezik. A hasonlóság oka természetesen lehet az, hogy a 
Vesalius illusztrációit készítő, Tiziano köréhez tartozó művész Hol-
beint másolt (vagy esetleg fordítva) ám legalább ennyire valószínű az 
is, hogy mindkettőjük szeme előtt egy közös – mentális – kép (egy to-
posz) lebegett, ami talán megegyezett azzal, melyről Shakespeare is 
koponyával a kezében meditáló Hamletjét formázta.  
 
A haláltánc-motívum, és általában a vanitas-gondolat alapjaiban járta 
át a korszak kultúráját, így – bár számunkra esetleg morbidnak hat ez a 
megoldás – összekapcsolásuk az ábécével szinte természetes. Erre 
egyébként éppen Holbein szolgáltat kitűnő példát, korábban említett 
haláltánc-ábécéjével. Ennek egyik részlete, az Y-betű látható a követ-
kező oldalon. 
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Az értelmezés hagyományai 

Néhány lépést hátrálva, tágabb perspektívából szemlélve az elemzett 
ábrát, abban két fontos hagyomány összekapcsolódását láthatjuk. 
 
a) Az egyik az ars memoriae, az emlékezés művészete. Az ókori szó-
nokok által teremtett és használt mnemonikus technika elméletét és 
történetét itt nincs mód kimerítően ismertetni. Ami szempontunkból 
most fontos: e technika alapját egy képzeletbeli, ám szabályozott tér 
(palota), és az abban elhelyezett, önmagukon túlmutató – általában 
kulturálisan meghatározott – jelentéssel felruházott tárgyak (szimbó-
lumok) jelentették (pl. mérleg = igazság/osság). E tér bejárása és a vir-
tuális tárgyak megszemlélése által, az azokhoz társított képzetek segít-
ségével memorizálhatta egy szónok mondandóját. E technika a 16-17. 
századra teljesen megváltozik. Az emlékezet palotáiból színházak 
lesznek (ld. újfent Shakespearet: „színház az egész világ”), s az 
„imagines agentes”, a kulturálisan kódolt jelentéssel bíró, figyelemfel-
keltő virtuális tárgyak a rétorok fejéből a fametszők asztalára kerülnek 
s allegorikus képek formájában öltenek testet. 
 
b) A második hagyomány az allegorikus világszemlélet. Ennek hátte-
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rében minden bizonnyal megtalálható a középkor moralizáló tradíciója 
is (ami nagyon leegyszerűsítve arról szólt, hogy a klasszikus világ míto-
szainak keresztyén értelmet adtak). Nem csupán annyit jelentett ez, 
hogy a korszak emberei a jelenvaló világ dolgai és eseményei mögött 
„többletjelentést” gyanítottak. Az allegorikus világszemléletet legin-
kább az 
ekkor annyira népszerű embléma könyveken keresztül érthetjük meg. 
E könyvekben akár a leghétköznapibb tárgyak és tevékenységek is az 
elmélkedés kiindulópontjává válnak – azaz olyan tárgyakká (imago 
agens) lesznek, melyekről valami más, önmagán túlmutató jut, illetve 
kell, hogy jusson a néző eszébe.  
 

  

   

A fenti két kép részlet Claude Paradin: The heroicall devises of M. 
Claudius Paradin, Whereunto are added the Lord Gabriel Symeons 
and others c. embléma könyvéből. London, 1591.  

Az allegorikus világ- és életszemléletben végül maga az élet (az egyén 
életének eseményei, mindennapi cselekedetei és az élet tárgyi kellékei) 
válik ilyen allegóriává, illetve a mindennapi élet szervezésében a be-
gyakorolt, memorizált allegóriák válnak paradigmává. Az individuum 
saját élete eseményeiben mintegy ráismer a látott paradigmákra. 
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Az ábécé „újraolvasása” 

 Végezetül próbáljuk meg összerakni a mozaikot. Talán nem tévedünk 
nagyot, ha azt állítjuk, hogy az elemzett abc-s könyv ábrája, a fentiek 
összefüggésében nem csupán az ábécére, a szövegbe zárt világ olvasá-
sának alapelemeire, hanem e világ rejtett jelentésének olvasására is 
megpróbálja megtanítani a nebulókat. Ez akkor válik különösen kézzel 
foghatóvá, ha azokat a képeket/betűket is megvizsgáljuk, melyek a 
könyvnek ugyanezen a lapján láthatók (a képet lásd a következő olda-
lon). Szinte mindegyik kép megtalálható a korszak közkézen forgó 
embléma könyveinek allegorikus metszetein, elemi képegységként – 
vagyis nagyobb konstrukciók részeként –, különböző kontextusokban. 
Itt azonban önmagukban, jól azonosítható, megnevezhető jelentéssel 
bírnak. Az ilyen és hasonló tankönyvek tehát arra szolgáltak, hogy a 
kultúra egészének olvasásába vezessék be az individuumot a szociali-
záció folyamata során.   
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A tanulság… 
A tanulság természetesen sokrétű. Nincsen értelme arról beszélni, 
hogy milyen jó volt akkor, mert lám, ennyire koherens rendszer volt a 
kultúra, a dolgok mennyire összefüggtek, stb. Saját kultúránk is leg-
alább ennyire összefüggő, a kérdés az, hogy képesek vagyunk-e meg-
látni és javunkra – s ami ezzel szorosan összefügg: az evangélium hir-
detésének javára fordítani – ezeket az összefüggéseket. Jóllehet 
napjaink és a 17. század világa közt alapvető különbségek vannak, a 
fenti kép egyik legfontosabb tanulsága mégis éppen az, hogy a vallás 
kulturális rendszerként történő értelmezése – és ennek az értelmezés-
nek a kiterjesztése a saját vallásunkra – nem degradálja azt, hanem ép-
pen hogy segít a vallást az evangélium hirdetésének eszközeként ér-
telmezni. Ennek egyik feltétele azonban az, hogy megtanuljunk 
reflexíven viszonyulni saját környezetünkhöz, megpróbáljuk kívülről 
nézni mindazt, ami számunkra természetes és magától értetődő – s 
amire normális körülmények között nem nagyon kérdeznénk rá. A do-
lognak ugyanis tétje van, s ezért nem véletlenül hoztam vizuális példát. 
A református teológia ugyanis meglehetősen mostohán bánik a ké-
pekkel, és általában a vizualitással. Ennek nyilvánvalóan történelmi 
gyökerei vannak, ám talán elérkezett az az idő – „a kép korszaka” –, 
amikor át kell gondolnunk ezt a viszonyt. Ez természetesen nem azt 
jelenti, hogy vigyük vissza a szobrokat a templomokba, fessük újra ki 

falaikat, hanem azt, hogy a 
képeknek a vallási tapasztalat-
ban betöltött szerepével kap-
csolatos alapvető álláspontun-
kat („kárhozatos bálvány-
imádás”7) néhány évszázad 
múltán, a szociokulturális vi-
szonyok gyökeres átalakulását 
követően, a képtudományok 
eredményinek fényében gon-
doljuk újra. Igazat kell ugyanis 
adnunk Gombrichnak, aki sze-
rint olyan korban élünk, mely-
ben a kép átveszi az írott szó 
helyét. A kijelentés természete-
sen finomításra szorul, hiszen 
az élet számos területén a sza-
vak nélküli képekkel nem va-

                                                 
7 L Kálvin János: A keresztyén vallás rendszere. In MRVSz 2000 CD_ROM. 
Budapest, 2000, Arcanum, I. könyv, 11. fejezet: Istennek nem szabad látható 
ábrázatot tulajdonítani. Az igaz Istentől teljesen elhajolnak azok, akik bálványo-
kat állítanak maguknak..  
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gyunk képesek hatékony kommunikációra, ám igazsága mindannyiunk 
mindennapi tapasztalata. Nem arról van szó, hogy próbáljunk meg 
egyfajta „vizuális teológiát” művelni (bár miért is ne?) hanem arról, 
hogy egy olyan világban kell az evangélium üzenetét és saját hitvallá-
sunk alaptételeit átadnunk és újrafogalmaznunk, melyben a vizualitás a 
kommunikációban soha – vagy legalábbis régen, a 17. század óta – 
nem látott jelentőségre tett szert. Ez nem csupán a bennünket elárasz-
tó képek számának növekedését jelenti, hanem a képszerű – a szöveg 
fragmentált, lineáris és rögzített karakterével szemben álló – gondol-
kodás előre törését is. Ezzel pedig a református teológiának is előbb-
utóbb meg kell küzdenie, mert ha nem teszi, tiszta szövegei viszonylag 
gyorsan légüres térbe kerülnek, vizuális reprezentációi pedig olyan 
szinten válnak infantilissé, mint az itt látható – egy, a fiatalok körében 
roppant népszerű kiadó által megjelentetett - naptár.  
 
 




